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األنصاري« :التجارة» اعتمدت  15734صنف ًا

على سندات «المركزي»

• فيصل االنصاري

الدوالر استقر أمام الدينار عند  303فلوس
ا�ستقر �سعر �رصف الدوالر مقابل الدينار �أم�س عند
م�ستوى  0.303دينار يف حني ا�ستقر اليورو عند
 0.340دينار 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
ا�ستقر عند م�ستوى  0.398دينار يف حني انخف�ض
الفرنك ال�سوي�رسي �إلى م�ستوى  0.298دينار وظل
الني الياباين عند م�ستوى  0.002دينار دون تغيري.

أسعار العمالت أمام الدينار
العمالت

�سعر ال�رصف مقابل الدينار الكويتي (فل�س /وحدة)

ن�سبة التغيري( %العملة مقابل الدينار)

دوالر �أمريكي

303.95

0.00

يورو

340.211

0.09-

جنيه ا�سرتليني

398.843

0.44

ين ياباين

2.7441

0.31

فرنك �سوي�رسي

299.163

0.05

ريال �سعودي

81.162

0.00

درهم اماراتي

82.764

0.00

ريال قطري

83.503

0.00

دينار بحريني

808.378

0.00

ريال عماين

790.507

0.00

�أ�سعار العمالت �أمام الدينار وفق الن�رشة اليومية لبنك الكويت املركزي بتاريخ  7مايو 2019

الذهب ارتفع إلى  1281دوالراً لألوقية
�صعدت �أ�سعار الذهب ،بعد �أن
�أ�شعل تهديد الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب بزيادة الر�سوم
اجلمركية على الواردات ال�صينية
التوترات التجارية من جديد بني
البلدين ودفع امل�ستثمرين للإقبال
على �أ�صول املالذ الآمن .وارتفع
ال�سعر الفوري للذهب � %0.1إلى
 1281.70دوالر ًا للأوقية ونزلت
العقود الأمريكية الآجلة %0.1
�إلى  1282.70دوالر ًا للأوقية.و
حذر ترامب ،ال��ذي ي�صف نف�سه
ب�أنه «رجل الر�سوم اجلمركية»،
من رفع يف الر�سوم على الب�ضائع
ال�صينية يف تغري حاد يف املوقف
ع��ن الأ���س��ب��وع امل��ا���ض��ي عندما
�أ�شاد بتقدم البلدين على �صعيد
التجارة.وقال �ستيفن �إين�س رئي�س
التداول وا�سرتاتيجيات ال�سوق
لدى �إ���س.ب��ي�.آي لإدارة الأ�صول
«هناك حمفزات كبرية للذهب يف
ظل الت�صعيدات على جبهة احلرب
التجارية «.وبالن�سبة للمعادن
الأخ���رى ،ا�ستقرت الف�ضة عند
 14.90دوالر للأوقية بينما زاد
البالتني نحو � %1إل��ى 880.85
دوالر ًا للأوقية .وارتفع البالديوم
� %0.7إل���ى  1346.01دوالر ًا
للأوقية.

طرح بنك الكويت املركزي ،ام�س
�سندات وتورق ًا مقابل بقيمة 200
مليون دي��ن��ار « 659.43مليون
دوالر» ،بعائد .%3
وح�سب ب��ي��ان امل��رك��زي ،متت
تغطية الإ�صدار بواقع  12.71مرة،
علم ًا ب���أن �إج��م��ايل الطلب عليه
�سجل  2.54مليار دينار .وبلغ
�أجل الإ�صدار � 3أ�شهر؛ �إذ ت�ستحق
تلك ال�سندات يف  30يوليو 2019؛
وف��ق البيانات املن�شورة على
املركزي.
ويتوافق �أجل وعائد ذلك الإ�صدار
مع �آخر �سندات طرحها املركزي
الكويتي يف � 29أبريل املا�ضي،
بقيمة  200مليون دينار.و�سندات
وتورق مقابل هي �سندات حملية
يطرحها الكويت املركزي للبنوك
العاملة بالقطاع امل�رصيف لتنظيم
ال�سيولة ل�سحب م��ا ي��زي��د من
ال�سيولة يف ال�سوق.
وت�ستخدم تلك ال�سندات �أي�ض ًا يف
�ضخ �سيولة �إ�ضافية با�سرتداد تلك
ال�سندات من البنوك ،ودفع قيمتها
بعد خ�صم العائد ،كما متثل �إحدى
الأدوات لتنفيذ ال�سيا�سية النقدية
املتعلقة ب�أ�سعار الفائدة.

طبول الحرب التجارية تقرع مجدداً
بعد اتهامات واشنطن لبكين

• متت تغطية اإلصدار بواقع  12.71مرة

العماني» طرح أذون خزانة
«المركزي ُ
بـ  5ماليين ريال
العماين
�أ�صدر البنك املركزي
ُ
�أذون خزانة حكومية بقيمة 5
م�لاي�ين ري���ال « 12.95مليون
دوالر» ،وفق بيان للمركزي.
و�أو�ضح املركزي ،يف بيان على
موقعه الر�سمي� ،أن الإ�صدار لأجل
 182يوماً ،وميتد حتى  6نوفمرب
املقبل.
وبح�سب املركزي ،بلغ متو�سط
ال�سعر املقبول  99.75لكل 100
ري��ال ،وكان هو كذلك �أقل �سعر
مقبول ،وبلغ متو�سط �سعر اخل�صم
 ،%2.50687ومبتو�سط العائد
.%2.5386
و�أ�شار البيان �إلى �أن �سعر الفائدة
على عمليات �إع��ادة ال�رشاء مع
العماين «الريبو»
البنك املركزي ُ
على تلك الأذون  %2.967للفرتة
من ام�س وحتى االثنني  13مايو
بينما يبلغ �سعر اخل�صم مع البنك
امل��رك��زي على ت�سهيالت �أذون
اخلزانة  %3.717للفرتة نف�سها.
وتعترب �أذون اخلزانة �أداة مالية
م�ضمونة لفرتة ق�صرية الأج��ل
العماين
ي�صدرها البنك املركزي ُ
بالنيابة عن حكومة ال�سلطنة؛
لتوفري منافذ ا�ستثمارية للبنوك
التجارية املرخ�صة.
العماين طرح ،يف
وكان املركزي ُ
� 30أبريل املا�ضي� ،أذون خزانة
حكومية بقيمة  17مليون ريال
لأجل  91يوماً.

فرض رسوم جمركية على بضائع صينية بقيمة  200مليار دوالر

فاج�أت الواليات املتحدة الأمريكية ،ال�صني بفر�ض
ر�سوم جمركية على ب�ضائع بقيمة  200مليار دوالر ،رغم
�أن املفاو�ضات التجارية بني وا�شنطن وبكني ال تزال
�سارية ،ولكن ترامب �شعر ب�أنها ت�سري «ببطء �شديد»
على حد قوله وهو الأمر الذي قابلته ال�صني ب�إجراءات
مالية اح�ترازي��ة ،حيث خف�ضت امل�ستوى املطلوب
الحتياطيات البنوك ال�صغرية واملتو�سط ،يف حماولة
لتحريك �سيولة ال�سوق املالية ،وتوفري �أكرب قدر من
امل�رشوعات.
وقال م�س�ؤولون يف �إدارة الرئي�س دونالد ترامب �أنّ
وا�شنطن تعتقد �أنّ بكني تراجعت عن بع�ض االلتزامات
التي قطعتها خالل املفاو�ضات احلالية بني الطرفني
لإنهاء حربهما التجارية وبالتايل ف�إنّ الواليات املتحدة
�ستزيد الر�سوم اجلمركية على ما قيمته  200مليار دوالر
من الواردات ال�صينية �سنوي ًا.
وقال روبرت اليتهايزر ،كبري املفاو�ضني الأمريكيني،
�إنّ ه ر�أى «ت�آكلاً لاللتزامات ال�صينية» يف املحادثات التي
عقدت الأ�سبوع املا�ضي يف بكني.
بدوره ،قال وزير اخلزانة �ستيفن منو�شني �إنّ عقبات
جديدة برزت بني الطرفني يف املفاو�ضات خالل عطلة
نهاية الأ�سبوع.
ويف املقابل �أعلن البنك املركزي ال�صيني� ،أن ال�صني
�ستطبق ن�سبة احتياطي �إلزامي منخف�ضة ن�سبيا لبع�ض
البنوك املتو�سطة وال�صغرية ،بدءا من  15مايو احلايل.
وذكر بنك ال�شعب ال�صيني ،يف بيان له على الإنرتنت،
�إن قرابة  1000بنك جتاري ريفي على م�ستوى املحافظة
�سيتمتع بن�سبة االحتياطي الإلزامي التف�ضيلية قدرها
 ،%8الأمر الذي يطلق العنان لر�أ�س املال طويل الأجل
بقيمة نحو  280مليار يوان « 41.6مليار دوالر �أمريكي»،
الذي �سي�ستخدم كقرو�ض للأفراد وال�رشكات ال�صغرية
ومتناهية ال�صغر.وجاء اخلف�ض بعد ت�صعيد الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب ب�شكل حاد للتوترات التجارية
بني �أكرب اقت�صادين يف العامل ،مع تعليقات الأحد على
�أن املحادثات ب�ش�أن �صفقة جتارية مع ال�صني مت�ضي
«ببطء �شديد» ،و�أنه �سريفع الر�سوم اجلمركية من %10
�إلى  %25على ب�ضائع �صينية م�ستوردة بقيمة  200مليار
دوالر.وقال ت�شو هاو حملل لدى كومرز بنك يف �سنغافورة
«�أعتقد �أن هذه خطوة لتهدئة ال�سوق ،لتعوي�ض ت�أثري
املحادثات التجارية» ،متوقعا �أن بنك ال�شعب ال�صيني
لن يقدم الكثري من احلوافز خالل الفرتة املقبلة.

www.alshahedkw.com

 2.54مليار دينار إجمالي الطلب

لتخفيضات السلع الرمضانية

ك�شف مدير حماية امل�ستهلك يف وزارة التجارة وال�صناعة في�صل االن�صاري
عن املوافقة على تخفي�ض � 15734صنف ل�شهر رم�ضان املبارك .وبني
االن�صاري ان قطاع الرقابة التجارية وحماية امل�ستهلك عقد الكثري من
االجتماعات لتي�سري العرو�ض والتنزيالت التي تتقدم بها ال�رشكات
واجلمعيات التعاونية وتب�سيط اجراءاتها املقدمة للم�ستهلك.
واو�ضح ان  54جمعية تعاونية و�سوق ًا مركزي ًا �سيقدمون عرو�ضهم
الرم�ضانية على ال�سلع واملنتجات والهدف من ذلك ان ينعم امل�ستهلك
املواطن واملقيم باف�ضل العرو�ض.
و�أ�ضاف االن�صاري �أن حماية امل�ستهلك م�ستمرة يف تقدمي املوافقات
الالزمة للعرو�ض والتخفي�ضات وتنظيم جوالت رقابة ميدانية ا�ستباقية
على الأ�سواق للت�أكد من توافر كل ال�سلع واملواد الغذائية التي يقبل
امل�ستهلكون على �رشائها يف رم�ضان وتوفر البدائل املنا�سبة لكل �صنف
وزيادة املناف�سة بني منافذ البيع مما يعطي امل�ستهلك احلرية يف اختيار
املنتجات.
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