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سجلت ارتفاع ًا  % 4.2على أساس سنوي

تتعلق بسوق العمل والنشاطات االقتصادية

 143مليار دوالر إجمالي ودائع المقيمين

«الدولي» أشاد بجهود الكويت في تحقيق المساواة بين الجنسين

• ارتفاع ودائع القطاع اخلا�ص % 5.2

ارتفعت ودائع املقيمني يف البنوك التجارية العاملة
بالكويت خالل يناير املا�ضي بن�سبة  % 4.2على �أ�سا�س
�سنوي ،ح�سب الن�رشة النقدية ال�شهرية ال�صادرة عن
بنك الكويت املركزي وبلغت قيمة ودائع املقيمني
يف يناير ال�سابق  43.36مليار دينار « 142.93مليار
دوالر» ،مقابل  41.62مليار دينار « 137.19مليار
دوالر» يف ال�شهر املناظر من  ،2018ودعم النمو
ال�سنوي لودائع املقيمني ،وارتفعت ودائع القطاع
اخلا�ص يف يناير  2019بن�سبة � % 5.2إلى  36.85مليار
دينار ،مقابل  35.02مليار دينار يف ال�شهر نف�سه من
العام املا�ضي ،و�سط تراجع �شهري  ،% 0.05وبلغت

قيمة ودائع احلكومة يف يناير ال�سابق  6.51مليارات
دينار ،برتاجع % 1.4عن قيمتها يف ال�شهر املناظر
من  2018البالغة  6.60مليارات دينار ،وبانخفا�ض
�شهري ،% 1.7و�أظهرت الن�رشة النقدية �أن قيمة ودائع
غري املقيمني يف يناير املا�ضي �سجلت  4.67مليارات
دينار ،مقارنة بـ 4.59مليارات دينار يف ال�شهر ذاته
من  ،2018بنمو �سنوي .% 1.7وعلى �أ�سا�س �شهري،
تراجعت القيمة الإجمالية لودائع املقيمني يف الكويت
خالل يناير املا�ضي بن�سبة  % 0.3عند  43.36مليار
دينار ،علم ًا ب�أنها كانت تبلغ  43.48مليار دينار يف
ال�شهر ال�سابق له.

الدوالر استقر أمام الدينار عند  303فلوس
ا�ستقر �سعر ��صرف ال���دوالر الأم�يرك��ي مقابل
الدينار �أم�س عند م�ستوى  0.303دينار ،يف حني
ارتفع اليورو �إلى م�ستوى  0.343دينار مقارنة
ب�أ�سعار �رصف �أول �أم�س.
وقال بنك الكويت املركزي يف ن�رشته اليومية

على موقعه الإلكرتوين �إن �سعر �رصف اجلنيه
الإ�سرتليني ارتفع �إلى م�ستوى  0.402دينار
وارتفع الفرنك ال�سوي�رسي �إلى م�ستوى 0.302
دينار ،يف حني بقي الني الياباين عند م�ستوى
 0.002دينار دون تغيري.

عمومية «كيه آي بي» تناقش

توزيعات األرباح في  28مارس
تناق�ش عمومية بنك الكويت الدويل
«كيه �آي ب��ي» اخلمي�س  28مار�س
 ،2019تو�صية جمل�س الإدارة بتوزيع
� % 11أرباح ًا نقدية للعام املا�ضي
بواقع  11فل�س ًا لكل �سهم ،وتوزيع
� % 5أ�سهم ًا جمانية بواقع � 4أ�سهم
لكل � 100سهم ،وقال البنك يف بيان
للبور�صة �أم�س� ،إن العمومية �ستناق�ش
كذلك تو�صية املجل�س بتوزيع مكاف�أة
�أع�ضاء جمل�س الإدارة بقيمة 300
�ألف دينار ،ومكاف�أة خا�صة للرئي�س
مببلغ � 150أل��ف دي��ن��ار ،وذل��ك عن
ال��ع��ام املا�ضي،وبح�سب البيان،
�ستقوم عمومية البنك بانتخاب �أع�ضاء
جمل�س الإدارة للدورة املقبلة ملدة
ثالث �سنوات من عام � 2019إلى عام
،2021و�أو�ضح البنك �أن العمومية
�سوف تنعقد يف متام ال�ساعة 9:30
�صباح ًا ،وذلك باملقر الرئي�سي للبنك
يف الدور العا�رش.
كانت �أرباح البنك ارتفعت  % 18يف
العام املا�ضي ،لت�صل �إل��ى 20.89
مليون دينار؛ مقابل �أرباح بقيمة 17.7
مليون ًا يف عام .2017

• البيان ال�صادر عن البنك

خ�سائر بنحو � 89.06ألف دينار يف
عام  ،2017برتاجع يف اخل�سائر
بن�سبة  ،% 29.6وقالت ال�رشكة يف
بيان للبور�صة �إن تراجع اخل�سائر
ال�سنوية للعام املا�ضي يعود �إلى
انخفا�ض يف امل�رصوفات العمومية
والإداري��ة .كانت خ�سائر ال�رشكة
تراجعت  % 22.9يف الأ�شهر الت�سعة
الأولى من العام املا�ضي ،لت�صل
�إل��ى � 51.55أل��ف دي��ن��ار ،مقابل
خ�سائر بنحو � 66.84أل��ف دينار
للفرتة املماثلة من عام .2017

األسهم األوروبية تسجل أعلى
مستوياتها في  5أشهر
�سجلت الأ�سهم الأوروب��ي��ة �أعلى
م�ستوياتها يف � 5أ�شهر بعد �أن
����ص���وت ال�ب�رمل���ان ال�بري��ط��اين
بالرف�ض على خروج غري منظم من
االحتاد الأوروبي ،وارتفع امل�ؤ�رش
يوروفر�ست  300الأوروبي ،% 0.3
يف حني ن��زل امل���ؤ��شر فاينن�شال
تاميز  100الربيطاين ،% 0.1
و�شهد اجلنيه الإ�سرتليني انخفا�ض ًا
مماث ً
ال بعد مكا�سبه يف اجلل�سة
ال�سابقة.وقال حمللو غولدمان
�ساك�س «نتوقع الآن فر�صة ن�سبتها
« % 60ارتفاعا من  »% 55لإقرار
ن�سخة قريبة من اتفاق اخلروج
احلايل لرئي�سة الوزراء يف نهاية
امل��ط��اف» ،م�ضيفني �أن احتمال
اخل��روج دون اتفاق انخف�ض �إلى
 ،% 5وك���ان �سهم لوفتهانزا
هو الأ���س��و�أ �أداء بعد ن�رش نتائج

• غ�سان خوجة

�شملت النقا�شات موقع وترتيب
ال��ك��وي��ت يف ه��ذه امل���ؤ��شرات،
و�أفاد ب�أن الندوة تطرقت �إلى �أهم
الفر�ص املتاحة لتحقيق �إجنازات
�أكرب يف �سجل الكويت بخ�صو�ص

الغرام عيار  24بلغ  12.73ديناراً

أسعار الذهب تتراجع في السوق المحلي
تراجع متو�سط �سعر بيع الذهب يف
ال�سوق الكويتي �أم�س ،تزامن ًا مع
انخفا�ض الأ�سعار العاملية للمعدن
النفي�س ،وانخف�ض �سعر بيع الذهب
عيار  24بن�سبة  % 0.62لي�صل
�إلى  12.73دينار للجرام ،مقابل
 12.81دينار ًا �أول �أم�س ،وبلغ �سعر
تداول الذهب عيار  21نحو 11.14
دي��ن��ار ًا ل��ل��غ��رام ،مقابل 11.21
دينار ًا يف اجلل�سة ال�سابقة،وعلى
م�ستوى الأ�سعار العاملية انخف�ضت
�أ�سعار الذهب مع ا�سرتداد الدوالر
بع�ض عافيته وانح�سار ال�ضبابية
التي تكتنف خروج بريطانيا من
االحتاد الأوروبي ،غري �أن املعدن
ظل قرب �أعلى م�ستوى يف �أ�سبوعني
الذي �سجله يف اجلل�سة ال�سابقة،
يف الوقت الذي عززت فيه بيانات
الت�ضخم الأم�يرك��ي��ة ال�ضعيفة
توقعات �إبقاء جمل�س االحتياطي
االحت������ادي «ال��ب��ن��ك امل���رك���زي
الأمريكي» على �أ�سعار الفائدة دون
تغيري.وانخف�ض ال�سعر الفوري
للذهب � ٪0.4إلى  1303.87دوالرات
للأوقية «الأون�صة» ،بعدما الم�س
�أعلى م�ستوى له منذ �أول مار�س
عند  1311.07دوالر ًا �أول �أم�س،
وتراجع الذهب يف العقود الأمريكية
الآجلة � ٪ 0.4إلى  1304.20دوالرات
للأوقية ،وقالت مارغريت يان
حمللة ال�سوق ل��دى �سي.ام�.سي
ماركت�س يف �سنغافورة «للدوالر

دور رئي�سي يف دفع �أ�سعار الذهب
لالنخفا�ض خالل �ساعات التداول
الآ�سيوية ،فقد تراجع الدوالر على
مدى اجلل�سات الأربع املا�ضية».
و�أ�ضافت �أن الطلب على املعدن،
ب��اع��ت��ب��اره م��ن امل��ل�اذات الآمنة
و�أداة حتوط من �ضبابية اخلروج
الربيطاين ،انخف�ض بعدما رف�ض
امل�رشعون الربيطانيون �أن يكون
االن�سحاب من االحت��اد الأوروب��ي

دون اتفاق ،وارتفع م�ؤ�رش الدوالر،
الذي يقي�س �أداء العملة الأمريكية
�أم��ام �سلة من العمالت الرئي�سية
الأخ��رى ٪ 0.1 ،بعدما تكبد �أكرب
خ�سائره يف �أ�سبوعني يف اجلل�سة
ال�سابقة بفعل بيانات اقت�صادية
�أمريكية �ضعيفة ،وزاد الذهب نحو
 ٪ 2منذ بداية العام و�سط توقعات
بتحلي جمل�س االحتياطي بال�صرب
يف رفع �أ�سعار الفائدة وت�صاعد

امل��خ��اوف م��ن تباط�ؤ اقت�صادي
ع��امل��ي ،وعلى �صعيد املعادن
النفي�سة الأخرى ،هبط البالديوم
 ٪ 0.9يف املعامالت الفورية �إلى
 1542.62دوالر ًا للأوقية ،بينما
نزل البالتني � ٪ 0.6إلى 832.79
دوالر ًا للأوقية.وانخف�ضت الف�ضة
للمرة الأول��ى يف خم�س جل�سات،
مرتاجعة � ٪ 0.5إلى  15.37دوالر
للأوقية.

نيكي انخفض بعد بيانات صينية ضعيفة

خسائر «تمكين» الفصلية تتراجع % 50
�أظهرت البيانات املالية ل�رشكة
متكني القاب�ضة ت��راج��ع خ�سائر
الربع الرابع من العام املا�ضي
بن�سبة  % 49.7على �أ�سا�س �سنوي.
وبح�سب نتائج ال�رشكة للبور�صة
�أم�س بلغت خ�سائر الفرتة 11.17
�أل��ف دي��ن��ار «� 36.8أل��ف دوالر»؛
مقابل خ�سائر الربع ال��راب��ع من
عام  2017والبالغة � 22.22ألف
دينار «� 73.3ألف دوالر» ،وحققت
ال�رشكة خ�سائر يف العام املا�ضي
بقيمة � 62.72أل��ف دينار؛ مقابل

�أ���ش��اد املمثل املقيم ملجموعة
البنك ال��دويل يف الكويت غ�سان
خ��وج��ة �أم�����س ب����دور الكويت
وجهودها يف حتقيق امل�ساواة
بني الرجل واملراة ،ال�سيما فيما
يتعلق ب�سوق العمل والن�شاطات
االق��ت�����ص��ادي��ة.وق��ال خ��وج��ة �إن
الكويت قطعت �شوطا كبريا يف
حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني،
مطالبا باملزيد من العمل اجلاد
يف هذا ال�سياق لتحقيق �أهداف
التنمية امل�ستدامة خ�صو�صا
الهدف اخلام�س املعني بتحقيق
امل�������س���اواة ب�ي�ن اجل��ن�����س�ين.
و�أ���ض��اف �أن املكتب الإقليمي
ملجموعة البنك الدويل ا�ست�ضاف
و�سي�ست�ضيف ن���دوات وحلقات
نقا�شية حول امل��ر�أة ودوره��ا يف
االقت�صاد والأن�شطة االقت�صادية
ودوره���ا يف حتقيق ر�ؤي��ة �سمو

�أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد
بتحويل الكويت �إلى مركز مايل
وجتاري �إقليمي.
و�أو���ض��ح �أن املكتب الإقليمي
للمجموعة ا�ست�ضاف هيئات
املجتمع امل��دين وعر�ض معهم
مقتطفات من درا�سة وتقرير دويل
�أع��ده البنك ال��دويل تناول 187
دولة حول العامل عن دور القانون
يف ت�شجيع دخول املر�أة �إلى �سوق
العمل والقطاع اخلا�ص ،وذكر
�أنه مت خالل الندوة التي �شاركت
فيها نا�شطات مدنيات وممثالت
عن هيئات خمتلفة من املجتمع
املدين عر�ض الآليات املعمول
ب��ه��ا يف ه���ذا ال��ت��ق��ري��ر ال���دويل
املت�ضمن ت�سعة م�ؤ�رشات رئي�سية
و 35م�ؤ�رشا فرعيا للبيانات �سواء
تلك التي ت�شجع �أو تقف عائقا �أمام
دخول املر�أة ل�سوق العمل ،كما

امل�ساواة بني اجلن�سني يف �سوق
العمل ،يف حني تظهر م�ؤ�رشات
تقرير جمموعة البنك الدويل �أن
املر�أة الكويتية ت�شارك بفاعلية
وب�شكل �أكرب من م�شاركة الرجل
يف �سوق العمل �إذ �أن عدد الن�ساء
الكويتيات العامالت �أكرب من عدد
العاملني الرجال ،و�أعرب خوجة
عن �أمله يف �أن ي�شهد عدد الن�ساء
الكويتيات الداخالت �إلى �سوق
العمل زيادة مطردة خ�صو�صا مع
التوجه احلكومي لتنويع م�صادر
الدخل القومي واالعتماد على
القطاع اخلا�ص حمركا ودافعا
رئي�سيا لالقت�صاد الوطني،
م��ا يتطلب النظر يف القوانني
التي حتد من م�شاركة املر�أة يف
�سوق العمل عموما وم�شاركتها
يف القطاع اخل��ا���ص على وجه
اخل�صو�ص.

ال�رشكة مت�ضمنة انخفا�ض �أرباح
الت�شغيل  % 11يف الربع الأخري
من  ،2018وت�صدر �سهم جي�.إي.
ايه الأملانية املكا�سب ب�صعوده
 % 8.3بعد ترحيب امل�ستثمرين
بنتائج ال�رشكة ،وك��ان النواب
الربيطانيون رف�����ض��وا ب�أغلبية
�ضئيلة ،اخل����روج م��ن االحت���اد
الأوروب���ي بال اتفاق يف ت�صويت
رمزي ميهد لطلب ت�أجيل بريك�ست،
حيث �أيد  312نائب ًا رف�ض اخلروج
بال اتفاق مقابل  302فيما ميثل
�صفعة جديدة ال�سرتاتيجية رئي�سة
الوزراء ترييزا ماي.
وقالت رئي�سة وزراء بريطانيا
ترييزا ماي� :إن بريك�ست قد ي�ؤجل
لفرتة طويلة �إذا مل يوافق النواب
يف الأيام املقبلة على االتفاق الذي
تو�صلت �إليه مع بروك�سل.

�أغلق امل�ؤ�رش نيكي الياباين �شبه م�ستقر،
بعد �أن �أعلنت ال�صني جمموعة متباينة
من البيانات التي ج��ددت املخاوف ب�ش�أن
االقت�صاد العاملي ،فيما قدم �سهم �سوفت بنك
ذو الثقل على امل�ؤ�رش الدعم لل�سوق يف ظل
حمادثات عن ا�ستثمار متعلق ب�أوبر ،وانخف�ض
امل�ؤ�رش نيكي  % 0.02ليغلق عند 21287.02
نقطة بعد �أن ارتفع امل�ؤ�رش القيا�سي �إلى
 21522.75نقطة يف التعامالت ال�صباحية.
وتراجعت الأ�سهم ال�صينية بعد بيانات

�أظهرت منو الإنتاج ال�صناعي للبالد ب�أبط�أ
وترية يف  17عاما ،على الرغم من �أن مبيعات
التجزئة واال�ستثمار يف الأ�صول الثابتة �سجال
منوا يفوق التوقعات ،وقفز �سهم جمموعة
�سوفت بنك  % 1.3يف �أحجام ت��داول كثيفة
بعد �أن ذكرت «روي�ترز» �أن ال�رشكة جتري
حمادثات مع تويوتا موتور ال�ستثمار مليار
دوالر يف وح��دة لل�سيارات ذاتية القيادة
تابعة لأوب��ر تكنولوجيز،و�أ�ضافت �سوفت
بنك  16نقطة �إلى امل�ؤ�رش نيكي و�ساعدته

السندات الخضراء سالح مصر
لتنويع إصدارات الدين
تتبنى احلكومة امل�رصية
توجه ًا نحو تنويع �أدوات
ال���دي���ن م���ن �أج����ل ت���أم�ين
�إقبال ق��وي على ال�سندات
امل��ط��روح��ة يف الأ����س���واق
الدولية ،وت�أتي ال�سندات
اخل�رضاء على ر�أ�س الأدوات
امل��ال��ي��ة اجل���دي���دة التي
ت�صبو م�رص لالعتماد عليها
جل��ذب م�ستثمرين دوليني
جدد ،وبح�سب تقارير ف�إن
احلكومة امل�رصية تدر�س
�إمكانية امل�ضي ق��دم�� ًا يف
ط��رح ���س��ن��دات خ����ضراء يف
ال�سوق املحلية ،يف �إطار
ا�سرتاتيجية خف�ض الدين العام اجلديدة
التي تهدف �إل��ى تنويع م�صادر التمويل.
ويتوافق ذلك مع �إعالن وزير املالية حممد
معيط يف نوفمرب � 2018أن هناك توجه ًا
لإ�صدار �سندات خ�رضاء لتمويل امل�رشوعات
التي تراعي املتطلبات البيئية يف  10مدن
جديدة جارٍ بنا�ؤها يف م�رص مثل العا�صمة
الإداري��ة ،ف�ض ً
ال عن ا�شرتاط ح�صول �أي جهة
على �شهادة خ�رضاء «جرين بون�ص» اخلا�صة
باحلفاظ على البيئة ،ك�رشط للح�صول على
طلب متويل من ميزانية الدولة ،وال�سندات
اخل�رضاء هي واح��دة من �أدوات الدين مثل
ال�سندات التقليدية ولكن تخ�ص�ص �أموالها
لال�ستثمار يف م�رشوعات �صديقة للبيئة مثل
الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة والأعمال
الزراعية واملن�ش�آت اخل����ضراء وم�شاريع
كفاءة ا�ستخدام الطاقة والإدارة امل�ستدامة
للنفايات ،واال�ستخدام امل�ستدام للأرا�ضي،
وال��ن��ق��ل النظيف ،والإدارة امل�ستدامة
للمياه ،والتكيف مع تغري املناخ ،واملدن
اجل��دي��دة ،وب��د�أت الهيئة العامة للرقابة

املالية امل�رصية م�شاورات عام  2018مع
م�ؤ�س�سة التمويل الدولية لإع���داد الإط��ار
العام لدليل ال�سندات اخل�رضاء الذي يهدف
�إلى �إن�شاء �سوق ال�سندات اخل�رضاء يف م�رص
وامل�ساعدة يف الت�صدي للتغري املناخي،
وق��ال حممد عمران رئي�س الهيئة العامة
للرقابة املالية� ،إن البنية الت�رشيعية
مل�رص م�ؤهلة ال�ستقبال ال�سندات اخل�رضاء،
حيث ا�ستحدثت تعديالت الالئحة التنفيذية
التي �أقرها جمل�س الوزراء يف الأ�شهر الأخرية
من عام  2018م��ادة جديدة لتنظيم قواعد
و�ضوابط �إ�صدار ال�سندات اخل�رضاء للم�ساهمة
يف �إتاحة �أدوات مالية لتمويل امل�رشوعات
ال�صديقة للبيئة ،و�أو�ضح عمران �أن ال�سندات
اخل����ضراء تتيح مل�رص ج��ذب ا�ستثمارات
�أجنبية جديدة متخ�ص�صة يف امل�رشوعات
اخل�رضاء ،وهو ما يتوافق مع توجه الدولة
نحو التو�سع يف الطاقة اجلديدة و�إن�شاء مدن
وفق ًا لأحدث املعايري مثل العا�صمة الإدارية
اجلديدة ،وكذلك متويل م�رشوعات متوافقة
مع املتطلبات وال�رشوط البيئية.

يف التفوق على �أداء امل�ؤ�رش توبك�س الذي
انخف�ض � % 0.2إلى  1588.29نقطة.وقادت
الأ�سهم املرتبطة بالدورة االقت�صادية الأ�سهم
الهابطة ،مع انخفا�ض �سهم �أدفانت�ست كورب
 % 2.9وتراجع �أ�سهم تي.دي.كيه كورب
وبانا�سونيك  % 1.5لكل منهما ،وهوت �أ�سهم
�سامكو لت�صنيع معدات �أ�شباه املو�صالت 11
 %بعد �أن خف�ضت ال�رشكة توقعاتها ل�صايف
الأرباح �إلى  350مليون ين من  640مليون ًا
ب�سبب �ضعف الطلبيات على معدات الرقائق.

إيقاف التداول على سهم «اإلثمار»
بسبب الخسائر المتراكمة
ك�شفت بور�صة الكويت عن وقف
التداول على �أ�سهم �رشكة الإثمار
ب��ن��اء على �إف�صاح
القاب�ضة؛
ً
ال�رشكة الذي ُيفيد ببلوغ ن�سبة
خ�سائرها املرتاكمة ،% 99
وقالت البور�صة يف بيان لها
�إن الإيقاف جاء تطبيق ًا للفقرة
 8م��ن امل���ادة « »2 - 8 - 9من
كتاب قواعد البور�صة.وتن�ص
تلك الفقرة على �أن��ه يف حال
حتقيق ال�رشكة املدرجة خل�سائر
مرتاكمة ت�صل �إلى � % 75أو �أكرث

من ر�أ�سمال ال�رشكة للبور�صة
القيام بوقف التداول يف �أ�سهم
ال�رشكة املدرجة.
وتكبدت «الإث��م��ار» خ�سائر يف
العام املا�ضي بقيمة  24مليون
دوالر؛ م��ق��اب��ل خ�سائر بنحو
 84.7م��ل��ي��ون دوالر يف ع��ام
" ،2017ب�تراج��ع يف اخل�سائر
بن�سبة .% 72
جدير بالذكر �أن �سهم «الإثمار»
م���درج يف  3ب��ور���ص��ات وه��ي:
الكويت ،ودبي ،والبحرين.

عمومية «الخليج للتأمين» تناقش
التوزيعات في  31مارس
تناق�ش عمومية �رشكة جمموعة
اخلليج للت�أمني الأحد  31مار�س
 ،2019تو�صية جمل�س الإدارة
بتوزيع � % 36أرباح ًا نقدية للعام
املا�ضي ،بواقع  36فل�س ًا لل�سهم
الواحد ،بقيمة �إجمالية تبلغ 6.44
ماليني دينار ،وقالت ال�رشكة يف
بيان للبور�صة � ،إن العمومية
�ستناق�ش مقرتح ��صرف مكاف�أة
�أع�ضاء جمل�س الإدارة عن العام
املا�ضي بقيمة �إجمالية تبلغ 185
�أل��ف دينار ،و�أو�ضحت ال�رشكة
�أن العمومية ���س��وف تنعقد يف
متام ال�ساعة  12:30ظهر ًا ،وذلك
بالطابق ال��ـ  56من ب��رج كيبكو
• الإف�صاح ال�صادر عن ال�رشكة
الكائن يف �رشق� ،شارع خالد بن
الوليد ،وكانت �أرباح ال�رشكة ارتفعت  % 18.2يف العام املا�ضي،
لت�صل �إلى  11.9مليون دينار؛ مقابل �أرباح بنحو  10.07ماليني دينار
يف العام .2017

