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توقع حمللون �أن يتجه بنك �إنكلرتا لرفع �سعر
الفائدة يف موعد ُمبكر عما كان متوقع ًا من
قبل ،لكنهم و�صفوا ذلك القرار ب�أنه �سيكون
«�صعب ًا ومقلقاً» .ويف امل�سح ال�شهري �أن 21
اقت�صادي ًا من واقع  41يتوقعوا ب�أن املركزي
يف �إنكلرتا �سيتجه لزيادة �سعر الفائدة يف
مايو القادم.
وتختلف تلك التوقعات ع��ن نظريتها يف
العام املا�ضي ،حيث مل تُ �رش �أي تكهنات ب�أن

و�أظهرت بيانات معدل الت�ضخم الربيطاين
عن �شهر يناير ا�ستقراره عند م�ستوى  ،%3يف
مقابل تقديرات برتاجعه �إلى .%2.9
ويرى املحللون الآن �أن هناك فر�صة بنحو %75
لزيادة �سعر الفائدة خالل � 3أ�شهر ،بارتفاع
عن م�ستوى  %40يف ال�شهر املا�ضي.
كما توقع املحللون �أن يتجه بنك �إنكلرتا
ل��زي��ادة �سعر الفائدة م��رة �أخ��ر يف مايو
.2019

عملة

سعر الشراء

سعر البيع

دينار كويتي

-

-

ريال سعودي

0.079592

0.080475

درهم اماراتي

0.081264

0.082172

دينار بحريني

0.792885

0.799405

ريال قطري

0.074738

0.08293

ريال عماني

0.776419

0.782785

ريال يمني

0.001186

0.001215

دينار أردني

0.420379

0.426327

ليرة سورية

0.000197

0.000206

ليرة لبنانية

0.000193

0.000203

جنيه مصري

0.016756

0.017099

«كريدي سويس» يتكبد خسائر تفوق المليار دوالر في عام 2017
اع��ل��ن ب��ن��ك «ك���ري���دي �سوي�س»
ال�سوي�رسي �أم�س تكبده خ�سائر
بقيمة  983مليون فرنك «1053
مليون دوالر» عن تعامالته خالل
عام .2017
واو�ضح البنك يف بيان من مقره
الرئي�سي مبدينة زي��ورخ �شمال
�رشق �سوي�رسا ان هذه اخل�سائر

ت�أتي ب�سبب ما و�صفها بعوامل
ا�ستثنائية ال �سيما التعديالت
ال�رضيبية اجلديدة يف الواليات
املتحدة الأمريكية.
يف الوقت ذات��ه ا�شار البنك الى
وجود م�ؤ�رشات ايجابية يف اعماله
عن هذا العام حيث ارتفعت اعماله
يف بنك �آ�سيا بن�سبة  %15كما

ارتفعت ن�سبة معامالته الدولية
بن�سبة  %10وذلك بعد تقييم البنك
االيجابي حلالة االقت�صاد العاملي
مع التحفظ على ا�ستمرارية هذه
النظرة االيجابية وفق البيان.
ومل ت�ؤثر النتائج ال�سلبية للبنك
امل�صنف ال��ث��اين على ال�ساحة
املالية ال�سوي�رسية بعد بنك «يو

البورصة
107.07
نقاط
النفط
59.11
دوالراً

أسعار العمالت الخليجية والعربية

محللون يتوقعون رفع بنك إنكلترا سعر الفائدة في مايو
املركزي الربيطاين �سريفع �سعر الفائدة يف
نوفمرب �إال قبلها ب�شهر واح��د .ويف نوفمرب
املا�ضي قرر بنك �إنكلرتا زيادة �سعر الفائدة
للمرة الأولى منذ � 10سنوات مبقدار %0.25
�إلى .%0.50
و�رصح رئي�س بنك �إنكلرتا مارك كارين ب�أنه
�ستتم زي��ادة �سعر الفائدة مرتني على مدار
ال�سنوات الثالث القادمة ،للحفاظ على معدل
الت�ضخم عند امل�ستويات امل�ستهدفة.

اقتصاد

بي ا���س» على �أ�سعار ا�سهمه يف
�سوق االوراق املالية التي ارتفعت
بن�سبة  % 2.4خ�ل�ال ال�ساعة
االولى من التداول يف �سوق زيورخ
ل�ل�أوراق املالية .يذكر ان البنك
بهذه اخل�سائر عن عام  2017ي�سجل
 3اع��وام متتالية من الرتاجع يف
الأرباح.

الدوالر
299
فلس ًا
اليورو
371
فلسا
الذهب
398.87

ديناراً لألوقية

لمواكبة مشاريع خطط التنمية

مليارا دينار لالستثمار المعرفي في القطاعين الحكومي والخاص
كتبت �سمر �أمني:
يعكف املركز الوطني لالقت�صاد
املعريف والتابع للمجل�س الأعلى
للتخطيط ،يف تطوير �أن�شطته
و�أدائ��ه ،حيث يتجه نحو تعزيز
الإدارة التنفيذية ،م��ن خالل
حت��دي��ث وت��ط��وي��ر جم��م��وع��ة من
الأ�س�س االقت�صادية املهمة ،والتي
من �ش�إنها وان تواكب متطلبات
م�شاريع اخلطط التنموية ق�صرية
ومتو�سطة امل���دي ،مب��ا ي�ساهم
يف ت�رسيع عجلة االقت�صاد ،وفق ًا
لر�ؤية الكويت االقت�صادية ،2035
حيث يعمل امل��رك��ز على درا�سة
وب��ح��ث التطلعات اال�ستثمارية
امل�ستقبلية و�إجن��از امل�شاريع.
وك�شفت م�صادر لـ«ال�شاهد» ان مركز
االقت�صاد املعريف يعمل علي �إجناز
درا���س��ة متطورة لإع���ادة حت�سني
وتطوير قطاع التعليم املحلي،
وذلك وفقا لأحدث �أ�ساليب و�أ�س�س
التقنية العاملية ،ومن املتوقع �أن
تنتهي الدرا�سة الى �إعداد م�رشوع
ت�صل حجم اال�ستثمارات فيه ايل
ملياري دينار ،ويتعلق ب�إن�شاء
ق��اع��دة تكنولوجية متقدمة،
لتح�سني �أ���س��ال��ي��ب التعليم يف

• أحد أهم

تأتي على ضوء

يتالءم والرؤية

للدولة

2035

االقتصادية

الرؤية الوطنية

القطاعني احلكومي واخل��ا���ص .
وبينت امل�صادر ان املركز الوطني
لالقت�صاد املعريف ،يعد �أحد �أهم
امل��راك��ز التي ت ��أت��ي على �ضوء
الر�ؤية الوطنية للدولة ،متما�شي ًا
مع ال�سيا�سات العامة للقطاعات
امل��خ��ت��ل��ف��ة ،وي��رك��ز ع��ل��ي خلق
القيمة امل�ضافة ،وحتقيق الأداء

دوالر في العام الماضي

قل�صت �رشكة «�أوبر» خ�سائرها يف الربع الرابع من العام
املا�ضي ،لكنها خ�رست  4.5مليارات دوالر يف �إجمايل
 .2017و�أف��ادت البيانات �أن �رشكة نقل الركاب �سجلت
خ�سائر بقيمة  1.1مليار دوالر يف فرتة الأ�شهر الثالثة
املنتهية يف دي�سمرب املا�ضي ،مقابل  1.46مليار دوالر
خالل الربع الثالث ال�سابق له� .أما فيما يتعلق ب�إيرادات
ال�رشكة خالل الربع الرابع من العام املا�ضي فقفزت
بنحو � %14إلى  11.1مليار دوالر .ويف  2017ارتفعت
خ�سائر «�أوب��ر» �إلى  4.5مليارات دوالر ،يف مقابل 2.8
مليار دوالر يف  .2016ويف �أغ�سط�س املا�ضي �أعلن رئي�س
ال�رشكة �أنه يجب طرح ال�رشكة لالكتتاب يف غ�ضون من
� 18إلى � 36شهراً.

األرباح الفصلية لـ «بنك برقان»
تقل�صت �أرب��اح بنك برقان،
امل���درج ببور�صة الكويت
خالل الربع الرابع من العام
املا�ضي بن�سبة  %42.4على
�أ�سا�س �سنوي ،مع تو�صية
بتوزيع نقدي وجماين.
وبح�سب بيان البنك �أم�س،
فقد بلغت �أرباح الربع الرابع
م��ن ال��ع��ام املا�ضي 11.29
مليون دينار « 37.67مليون
دوالر» ،مقابل �أرباح الفرتة
املماثلة من  2016البالغة
 19.59مليون ينار «65.37
مليون دوالر».
وع��ل��ى م�����س��ت��وى النتائج
ال�سنوية ،فقد بلغ �صايف ربح

رئيسي بما

المراكز التي

«أوبر» تخسر  4.5مليارات

تتقلص %42

• إعطاء دور

ب��رق��ان بنهاية  2017نحو
 65.2مليون دينار برتاجع
 %4.4عن قيمته يف عام 2016
البالغة  68.2مليون دينار.
وكان البنك قد حقق �أرباح ًا
بقيمة  53.91مليون دينار
يف الت�سعة الأ�شهر الأولى من
العام املا�ضي ،مقابل �أرباح
بنحو  48.61مليون دينار
لنف�س الفرتة من عام ،2016
بنمو ن�سبته .%10.9و�أو�صى
جمل�س �إدارة البنك بتوزيع
 %7من القيمة الأ�سمية لل�سهم
�أرباح ًا نقدية بواقع  7فلو�س
لل�سهم� ،إل��ى جانب توزيع
 %5ك�أ�سهم منحة.

العايل ل�سيا�سات تطوير الإقت�صاد
الوطني ،وجن��اح خطط التنمية
ب��اع��ت��ب��اره خ��ي��ار ًا ا�سرتاتيجي ًا
للتنمية امل�ستدامة ولال�ستثمار
املعتمد على التكنولوجيا.
و�أو�ضحت انه مت �إعداد �إ�سرتاتيجية
وطنية لالقت�صاد املعريف وحتدد
من���ط اق��ت�����ص��ادي م��ت��ط��ور قائم

توصي بشراء سهم «المزايا» عند سعر  165فلس ًا مع نظرة مستقبلية إيجابية

أرقام كابيتال :نتوقع زيادة سنوية في اإليرادات
اإليجارية لـ «مزايا» في العام الحالي
�أ�صدرت «�أرقام كابيتال» تقرير ًا خا�ص ًا توقعت
فيه نظرة م�ستقبلية و�آفاق ًا وا�سعة لال�ستثمار
يف �أ�سهم �رشكة املزايا القاب�ضة املدرجة يف
بور�صة الكويت ل�ل�أوراق املالية ،وباملثل
حافظ بنك اال�ستثمار على تو�صيته ب�رشاء
�سهم ال�رشكة ورفع �سعرها امل�ستهدف �إلى
 165فل�س ًا كويتي ًا لل�سهم الواحد وذل��ك عن

عمليات التداول امل�ستقبلية املتوقعة ،يف ظل
النظرة امل�ستقبلية الإيجابية لقطاع التطوير
العقاري وارتفاع الإي��رادات الإيجارية خالل
العام .2018
وارتفعت �إيرادات املزايا الناجتة عن عمليات
التطوير العقاري بن�سبة  %27لت�صل �إلى 60.83
مليون دينار كويتي يف عام  2017مقارنة بـ

 47.81مليون دينار كويتي يف عام .2016
وارتفعت العوائد املت�أتية من الإيجارات
بن�سبة  %7لي�صل �إل��ى  7.60ماليني دينار
كويتي مقارنة بـ  7.11ماليني دينار كويتي
يف عام  .2016حيث قامت املزايا بت�سليم
� 480شقة يف عام  .2017ومتثل الإيجارات ما
ن�سبته  %11من �إجمايل الإيرادات.

بلغت قيمته  830مليار دوالر الشهر الماضي

تنظيم العمالت الرقمية سيدعم

مصالح المستثمرين والحكومات مع ًا

وق��ال��ت «�أرق����ام ك��اب��ي��ت��ال» يف تقريرها:
«نحافظ على تو�صيتنا ب�رشاء �سهم �رشكة
امل��زاي��ا القاب�ضة ونرفع ال�سعر العادل
لل�سهم �إل��ى م�ستوى  165فل�س ًا لل�سهم».
حيث توقع البنك اال�ستثماري �أي�ض ًا نظرة
�إيجابية للمزايا القاب�ضة على بند الإيرادات
الإيجارية للعام .2018

نمو اقتصاد منطقة اليورو
بنسبة  %2.5في 2017
ك�شفت القراءة الثانية ملعدل النمو
االقت�صادي يف منطقة اليورو خالل
 2017ات�ساقها مع البيانات الأولية
التي �أظهرت ارتفاع الناجت املحلي
بنحو .%2.5
وذك�����رت ب��ي��ان��ات ����ص���ادرة عن
«يورو�ستيت» �أم�����س� ،أن الناجت
الإجمايل املحلي ملنطقة اليورو
ارتفع بنحو  %0.6يف فرتة الأ�شهر
الثالثة املنتهية يف دي�سمرب على
�أ�سا�س ف�صلي ،مقابل  %0.7يف
الربع الثالث ال�سابق لها� .أما
على �أ�سا�س �سنوي �سجل النمو
االقت�صادي يف منطقة اليورو %2.7
يف الفرتة من �أكتوبر وحتى دي�سمرب
املا�ضي ،مقابل  %2.8يف الربع

الثالث من .2017
ويف �أملانيا �أكرب اقت�صاد �أوروبي
من��ا ال��ن��اجت الإج���م���ايل املحلي
بنحو  %2.9يف الربع الرابع من
العام املا�ضي ،مقابل  %2.7من
الربع ال�سابق له.وارتفع الإنتاج
ال�صناعي يف منطقة اليورو خالل
�شهر دي�سمرب املا�ضي ب�أكرث من
توقعات املحللني ،لكن �إنتاج
ال�سلع الر�أ�سمالية �شهد تراجع ًا.
وذك����رت ب��ي��ان��ات ����ص���ادرة عن
«يورو�ستيت» �أم�س� ،أن الإنتاج
ال�صناعي يف منطقة اليورو منا
بنحو  %0.4يف دي�سمرب على �أ�سا�س
�شهري ،مقابل  %1.3يف نوفمرب
ال�سابق له

مستثمرو «السالم» يناقشون

قيمة
 VIVAتقدم جوائز ّ
غداً مع عرض «امسح واربح»
ت�ستقبل �رشكة االت�صاالت الكويتية  VIVAعمالءها يف
فرعيها يف جممع الأفنيوز غد ًا اجلمعة للأ�سبوع الثاين على
التوايل ،مع عر�ض «ام�سح واربح» �ضمن جمموعة عرو�ض
�شهر فرباير التي �أطلقتها م�ؤخر ًا وذلك تزامن ًا مع االحتفال
بالأعياد الوطنية.
و�شهد فرع  VIVAيف جممع الأفنيوز خالل الأ�سبوع الأول
�إقبا ً
ال كثيف ًا من قبل العمالء على عر�ض  VIVAال�شيق
الذي مينحهم كوبون «ام�سح واربح» عند الإ�شرتاك ب�إحدى
باقات الدفع الآجل للمكاملات �أو الإنرتنت للفوز بواحدة
من اجلوائز الفورية املميزة من دراجات دفع رباعي ATV
و�شا�شات تلفاز و�أجهزة ذكية.

على اال�ستخدام الوا�سع النطاق
للمعلوماتية و�شبكة الإنرتنت يف
خمتلف �أوجه الن�شاط االقت�صادي
والتجارة الإلكرتونية ،ومرتكزة
على املعرفة والإب���داع والتطور
التكنولوجي.
وامل��ح��ت ال��ى ان امل��رك��ز يقوم
حاليا بو�ضع خطة لتح�سني البحث

والتطوير وحتفيز م�ؤ�س�سات الإنتاج
واخل��دم��ات على رف��ع امل�ستوى
املعريف لديها ،وعلى ا�ستثمار
خم��رج��ات ال��ت��ط��وي��ر والإب��ت��ك��ار
وعر�ض التجارب الدولية يف بناء
االقت�صاد امل��ع��ريف واال�ستفادة
منها واالرتباط الوثيق مب�صادر
املعرفة العاملية ،الى جانب عقد

امل�ؤمترات واملنتديات الوطنية
والدولية حول االقت�صاد املعريف.
وحول ما يفتقر اليه التعليم من
تطوير ،ف�إن امل�رشوع امل�ستقبلي
���س��وف يت�ضمن دع���م احلكومة
لتحويل نظام التعليم يف مرحلة
الطفولة املبكرة ،وامل�ستويات
والثانوية،لإنتاج
الأ���س��ا���س��ي��ة
خريجني يتمتعون باملهارات
الالزمة القت�صاد املعرفة ،الى
جانب التحول يف دور املعرفة يف
االقت�صاد وا�ستخدام تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت ،و�صو ً
ال
الى �إتخاذ قرار للتحول ال�شامل
يف املناهج والتدري�س والإدارة،
بدالمن �إجراء حت�سينات تدريجية.
وي�شمل امل����شروع جمموعة من
الربامج من بينها بناء القدرات يف
وزارة الرتبية والتعليم ،و�إعطاء
دور رئي�سي للمركز الوطني لتنمية
امل����وارد ال��ب����شري��ة مب��ا يتالءم
مع ال��ر�ؤي��ة االقت�صادية ،2035
لتحويل برامج وممار�سات التعليم
القت�صاد املعرفة ،وم��ن اجلدير
بالذكر ان الكويت تعمل حاليا
على �إعادة ت�أهيل وتطوير كوادرها
التعليمية ،وفقا لتحويل �أ�س�س
منظومة التعليم امل�ستقبلية،

ووفقا للنظام املعريف مبا يلبي
خمرجات التعليم ومتطلبات �سوق
العمل ،مع �إح��داث خمرجات ذات
كفاءة وقدرة عالية على مواجهة
الت�سارعات التكنولوجية .
ولفتت ايل ان من اهم اهداف « املركز
« امل�شاركة يف �إع��داد ال�سيا�سات
العامة اخلا�صة باجلوانب اجلزئية
الق��ت�����ص��اد امل��ع��رف��ة املرتبطة
بالعلوم والتقنية واالت�صاالت
ون��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات وال�صناعة
والتعليم الأ���س��ا���س��ي وال��ع��ايل،
وامل�شاركة يف �إع��داد ال�سيا�سات
العامة اخلا�صة باجلوانب الكلية
القت�صاد املعرفة املرتبطة بالإدارة
العامة والتدريب والبحث العلمي
و�سوق العمل لالعتماد على قوى
عاملة ذات �إنتاجية عالية وم�ستوى
تعليمي رفيع وت�شجيع اال�ستثمارات
ذات القيمة التكنولوجية امل�ضافة
لت�صدير املعرفة.
ووفقا للأ�س�س التي �أن�شئ من اجلها
فانه يعمل على تقدمي الدعم الفني
جلهود م�ؤ�س�سات الدولة للتحول
نحو االقت�صاد املعريف بالدولة
كخيار ل��ل��ر�ؤي��ة الإ�سرتاتيجية
لتحول الكويت ال��ى مركز مايل
واقت�صادي عاملي.

التوزيعات النقدية في مارس
• دعوات لتنظيم العمالت الرقمية

هناك دع��وات متزايدة لتنظيم �سوق
قدما
العمالت الرقمية الذي مي�ضي
ً
نحو جتاوز الرتيليون دوالر «بلغت
قيمته  830م��ل��ي��ار دوالر ال�شهر
املا�ضي قبل �أن تهبط للن�صف» ،لكن
هناك القليل من التوافق حول �أمناط
التنظيم املن�شود.
وبح�سب تقرير ملوقع «ذا كونفرز�شن»
�إذا كانت حجة احلكومات قوية ف�إن
التنظيم �سيكون وا�ضحا وقويا ،ومن
�ش�أن ذلك زيادة تدفق ر�ؤو�س الأموال
امل�ؤ�س�سية �إل��ى ال�سوق ،بجانب

تعزيز حوكمة ال�رشكات ذات ال�صلة.
و�سيكون الهدف امللقى على عاتق
املنظمني حتقيقه ،هو املوازنة بني
حماية امل�ستثمرين و�ضمان اال�ستقرار
النظامي ،وب�ين حماية االبتكار
وت�شجيع تدفق ر�أ�س املال �إلى النظم
القانونية املختلفة.
يف الوقت ال��راه��ن ،هناك اختالف
يف وجهات النظر التنظيمية ،فعلى
انفتاحا
�سبيل املثال اليابان �أكرث
ً
على العمالت الرقمية ،بينما ال�صني
�أكرث �رصامة.

وبينما حتتاج احلكومات �إلى و�ضع
�أطر متما�سكة للإ�رشاف على العمالت
الرقمية ،ينتظر العامل قدوم احللول
احلقيقية لهذا ال�سوق العابر للحدود
من خالل التعاون الدويل.
ون�����ش��أت العمالت الرقمية ك�آلية
بديلة للدفع ،لكن يتم تداولها الآن
يف ال��ب��ور���ص��ات ال��ف��وري��ة ك�أ�صول
ا�ستثمارية عالية امل�ضاربة ،كما
�أ�صبحت عمليات جمع التمويل عرب
الطرح الأويل للعمالت االفرتا�ضية،
م�صدرا رئي�س ًيا للخوف.
ً

�أعلن م�رصف ال�سالم البحرين ،املدرج ببور�صة البحرين و�سوق دبي
املايل عن انعقاد اجتماع اجلمعية العمومية للم�رصف  7مار�س املقبل.
ووفق ًا لبيان ن�رش على موقع البور�صة �أم�س �سيتم مناق�شة تو�صيات
جمل�س ادارة البنك ب�ش�أن توزيع �أرباح نقد بتوزيع ارباح نقدية على
امل�ساهمني بن�سبة  %7من ر�أ�س املال املدفوع مبا يعادل  7فلو�س
لل�سهم الواحد ،او بقيمة اجمالية تبلغ  14.986مليون دينار بحريني.
و�ستناق�ش اجلمعية العمومية اي�ض َا مقرتح توزيع مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س
االدارة مببلغ � 415ألف دينار ،وحتويل مبلغ  1.809مليون دينار
بحريني �إلى االحتياطي القانوين.
ي�شار �إل��ى ان التوزيعات التي اقرتحها جمل�س االدارة �أعلى من
التوزيعات التي �أقرتها اجلمعية العمومية للم�رصف لعام 2016
بن�سبة  ،%40حيث �أقرت عمومية م�رصف ال�سالم البحرين يف مار�س
املا�ضي بتوزيع �أرباح نقدية على امل�ساهمني لعام  2016بن�سبة
 %5من ر�أ�س املال املدفوع.

