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خالل المؤتمر الصحافي لملتقى «»B2B4SME

معرفي :البيئة االقتصادية في الكويت مثالية
إلقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة
�أع���ل���ن « »KIBع���ن رع��اي��ت��ه
لفعاليات ملتقى التبادل التجاري
للم�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة
« »B2B4SMEال����ذي تنظمه
اجلمعية الكويتية للم�رشوعات
ال�صغرية واملتو�سطة ،وذلك
خ�لال امل��ؤمت��ر ال�صحايف الذي
عقد م ��ؤخ��ر ًا بهدف الإع�ل�ان عن
فعاليات امللتقى الذي �سينطلق
يوم  5دي�سمرب املقبل يف حديقة
ال�شهيد .2
وت����أت���ي رع��اي��ة « »KIBلهذا
امللتقى ،للعام ال��ث��اين على
التوايل ،التزام ًا منه مب�س�ؤوليته
االج��ت��م��اع��ي��ة خ��ا���ص��ة جت��اه
املبادرين من رجال الأعمال� ،إلى
جانب حر�صه على دعم الفعاليات
التي توفر بيئة منا�سبة لدعم
�أ���ص��ح��اب امل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة وت�ضمن توا�صلهم
وت���ب���ادل جت��ارب��ه��م وم�شاركة
خ�برات��ه��م ،وذل���ك �إمي��ان�� ًا منه
ب�أهمية هذه امل�شاريع يف حت�سني
تركيبة �سوق العمل الكويتي من
خالل تفعيل دور القطاع اخلا�ص
وم�شاركة ال�شباب يف دفع عجلة
التنمية االقت�صادية.
ول��ق��د ��ص�رح م��دي��ر �أول ق�سم
ال�رشكات ال�صغرية واملتو�سطة
يف البنك� ،أن��ور معريف ،خالل

• جانب من م�شاركة KIB

امل�ؤمتر ال�صحايف ب�أن املبادرين
الكويتيني ق��ادرون على ت�أ�سي�س
م�شاريع متميزة على م�ستوى
اخلليج العربي ككل مما ي�ساهم
يف حتقيق ر�ؤية الكويت اجلديدة
لعام  2035عرب حتويل البالد
مل��رك��ز م���ايل وجت����اري ج��اذب

لال�ستثمارات ،مما ي�شجعهم على
التفكري واالب��ت��ك��ار وي�ساعد يف
خلق جمتمع ري��ادي يق�ضي على
البطالة ويخفف ال�ضغط على
الوظائف احلكومية< م�ضيف ًا �أن
البيئة االقت�صادية يف الكويت
تعترب مثالية لإقامة ال�رشكات

«المركزي البحريني» يصدر أذونات
خزانة بـ 35مليون دينار

ح�صلت ال��ه��ي��ئ��ة العامة
ل��ل�����ص��ن��اع��ة ع��ل��ى ج��ائ��زة
« »Arab Bestيف احلفل
الذي اقيم مبراك�ش بتاريخ
 27نوفمرب احلايل ومت منح
مدير ع��ام الهيئة العامة
لل�صناعة عبدالكرمي تقي
جائزة �أف�ضل مدير تنفيذي
عربي لعام  2018كما مت
ت�صنيف الهيئة العامة
ؤ�س�سة
لل�صناعة ك�أف�ضل م�
• عبد الكرمي تقي
حكومية عربية لعام 2018
وكذلك ح�صل برنامج تنمية ال�صناعات احلرفية على لقب اف�ضل
برنامج عربي وح�رض احلفل كل من مدير �إداره مركز املعلومات
ودع��م القرار �أحمد �صادق ورئي�س ق�سم تنمية ال�صناعات
ال�صغرية واحلرفية حممد املطريي ال�ستالم اجلوائز بالإنابة
عن املدير العام عبدالكرمي تقي عبدالكرمي بح�ضور ممثلي
امل�ؤ�س�سات املتوجة� ,إ�ضافة �إلى عدد كبري من ال�شخ�صيات
العربية والدولية.

• م�رصف البحرين املركزي

 2.110مليار دينار بحريني.
ُي�شار الى �أن تلك الأذونات ي�صدرها

النا�شئة وامل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة ،وذل��ك لأن الر�ؤية
الأمريية ت�شجع اال�ستثمار بالقطاع
اخل��ا���ص ،حيث حتمل احلكومة
الكويتية على عاتقها دعم هذه
امل�شاريع مادي ًا من خالل ت�أ�سي�سها
ال�����ص��ن��دوق ال��وط��ن��ي لرعاية

وتنمية امل�رشوعات ال�صغرية
واملتو�سطة �إلى جانب توفريها
الأرا�ضي لهذه امل�شاريع ،كما �أن
اخلربات العريقة والو�ضع املايل
للبنوك الكويتية ي�ساعدها على
تعزيز دعمها للم�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة.

ق�ضت حمكمة التمييز بعدم قبول الطعن املقدم من ف�ؤاد علي د�شتي
بغرفة امل�شورة �ضد �رشكة يونيكاب لال�ستثمار والتمويل ،يف دعوى
ندب خبري وت�صفية ح�ساب.
وح�سب بيان ال�رشكة لبور�صة الكويت ام�س ف�سوف يتم حتديد الأثر
املايل للحكم ،بعد �إجراءات التنفيذ وحت�صيل املبلغ.
وكانت حمكمة �أول درجة �أ�صدرت حكم ًا بالرف�ض يف الدعوى الأ�صلية
املرفوعة من ف�ؤاد و�سعيد د�شتي �ضد «يونيكاب» ،فيما �ألزمت ُ
املدعيني
نف�سيهما بدفع مبلغ � 279.6ألف دينار ل�صالح الأخرية يف الدعوى التي
�أقامتها �ضدهما .ورف�ضت حمكمة اال�ستئناف اال�ستئنافني املقدمني من
يونيكاب وف�ؤاد د�شتي ،يف �أكتوبر عام .2017

ُملتزمة بدعم المنظومة الصحية في الكويت

«زين» ترعى المؤتمر الواحد واألربعين لألنف واألذن والحنجرة

م�رصف البحرين املركزي نيابة
عن حكومة مملكة البحرين.

صعود أسعار الذهب مع تراجع الدوالر
ارت��ف��ع��ت �أ���س��ع��ار ال��ذه��ب خالل
تعامالت ام�س ،قبيل اعالن بيانات
اقت�صادية ،وتزامن ًا مع تراجع
الدوالر الأمريكي ب�سبب ت�رصيحات
الفيدرايل .لعقود الآجلة للذهب
ت�سليم فرباير بنحو  %0.2الى
 1231.80دوالر للأوقية .كما زاد
�سعر الت�سليم ال��ف��وري للمعدن
الأ�صفر بن�سبة  %0.4عند 1225.66
دوالر للأوقية .وتلقى الذهب دعم ًا
م��ن ت��راج��ع ال����دوالر الأم�يرك��ي،
وذلك بعد الك�شف عن حم�رض بنك
االحتياطي الفيدرايل ،الذي حذر
من ع��دة خماطر تهدد اال�ستقرار
املايل الى جانب ت�رصيحات ب�ش�أن
معدل الفائدة.
وخ�لال تلك الفرتة تراجع م�ؤ�رش
الدوالر الرئي�سي الذي يقي�س �أداء
العملة �أمام  6عمالت رئي�سية بنحو
 %0.06ال��ى  .96.728و�أو�ضح
حم�رض الفيدرايل �أن زيادة معدالت
الفائدة الأمريكية ميكن �أن ُي�شكل
تهديد ًا ،لأن ال�سوق واالقت�صاد
ال��ل��ذي��ن اع���ت���ادا ع��ل��ى ال��ف��ائ��دة
املنخف�ضة ميكن �أن يواجها م�شاكل
مع ا�ستمرار الفيدرايل يف تطبيع

«الصناعة» أفضل مؤسسة حكومية
عربية في العام الحالي

«التمييز» تصدر حكم ًا
في دعوى «يونيكاب»

لفترة استحقاق  182يوم ًا تبدأ فـي  2ديسمبر المقبل

ك�شف م�رصف البحرين املركزي
�أنه متت تغطية اال�صدار رقم 1732
من �أذون���ات اخلزانة احلكومية
ال�شهرية بقيمة  35مليون دينار
بحريني .ومتتد تلك الأذون��ات
وف��ق� ًا لبيان امل��رك��زي ال�صادر
ام�س ،لفرتة ا�ستحقاق  182يوم ًا
تبد�أ فـي  2دي�سمرب  2018وتنتهي
يف  2يونيو .2019
كما بلغ معدل �سعر الفائدة على
ه��ذه الأذون���ات  %4.45مقارنة
بــمعدل �سعر الفائدة لأذون��ات
اال���ص��دار ال�سابق ب��ت��اري��خ 11
ن��وف��م�بر  ،2018ح��ي��ث بلغت
%.4.40
و���س��ج��ل م��ع��دل ���س��ع��ر اخل�صم
 %97.800ومت قبول �أق��ل �سعر
للم�شاركة ب��واق��ع ،%97.788
علم ًا ب�أنه قد متت تغطية الإ�صدار
بن�سبة .%118
كما بلغ الر�صيد القائم لأذونات
اخلزانة مع هذا اال�صدار ما قيمته

اقتصاد

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار

���زود للخدمات
�أع��ل��ن��ت زي��ن امل� ّ
الرقمية يف الكويت عن رعايتها
للم�ؤمتر الواحد والأربعني للأنف
والأذن واحلنجرة املعتمد من قبل
معهد الكويت لالخت�صا�صات الطبية
« ،»KIMSوالذي ّ
نظمه م�ست�شفى
زي���ن التخ�ص�صي حت��ت رعاية
وح�ضور وزي��ر ال�صحة د.با�سل
ال�صباح.و�أو�ضحت ال�رشكة يف
بيان �صحايف �أن رعايتها للم�ؤمتر
�أت��ت حت��ت مظ ّلة ا�سرتاتيجيتها
للم�س�ؤولية االجتماعية واال�ستدامة
جتاه دعم املنظومة ال�صح ّية يف
ال��ك��وي��ت ،ول��دع��م اجل��ه��ود التي
ال�صحة
تُ �سهم يف تطوير قطاع
ّ
الكويتي ،حيث حتر�ص ال�رشكة
على اال�ستمرار يف تقدمي الدعم
لفعاليات م�ست�شفى زين املختلفة
�سواء ال�صحية منها واالجتماعية
ً
على م��دار العام.وبينت زي��ن �أن
امل�ؤمتر هدف الى بحث ومناق�شة
�آخر امل�ستجدات وما تو�صل اليه
عامل الطب يف جمال رعاية الأنف
والأذن واحلنجرة الذي يتخ�ص�ص
م�ست�شفى زي��ن بتقدمي اخلدمات
ت�ضمن امل�ؤمتر
الطبية فيه ،حيث
ّ
�أوراق علمية وور�ش عمل تخ�ص�صية
���ض� ّ�م��ت  40حم��ا��ضرة و 9ور���ش
عمل ق ّدمها  15خبري ًا من الأطباء
املتخ�ص�صني املحليني والعامليني
يف جماالت الأنف والأذن واحلنجرة،
والذين �أتوا من خمتلف دول العامل
ومنها الكويت والواليات املتحدة
الأمريكية وكندا و�أملانيا وايطاليا

• م�ست�شفى «زين»

وكوريا اجلنوبية واململكة العربية
ال�����س��ع��ودي��ة وم����صر واالم�����ارات
العربية املتحدة و�سلطنة عمان
وغريها ،ما �أك�سب امل�ؤمتر فر�صة
ومناق�شة
ثمينة لتبادل اخل�برات ُ
�آخ��ر التطورات التي و�صل اليها
ال��ط��ب ح��ول ال��ع��امل .وب�صفتها
�زود الرائد للخدمات الرقمية
امل� ّ
يف الكويت ،ف��ان زي��ن م�ستمرة
يف تعزيز جهودها التي ت�صب يف
خدمة املجتمع و�أف��راده من خالل
تنظيم ودع��م املبادرات ال�صحية
القيمة مثل حمالت التربع بالدم
وحملة التوعية ب�رسطان الثدي
وغريها لت�شجيع �أف��راد املجتمع

على االرتقاء ب�أ�سلوب حياتهم عن
طريق دعم الفعاليات والن�شاطات
ال�صحية ،وه��و ترجمة فعلية
ال�سرتاتيجيتها يف جمال امل�س�ؤولية
االجتماعية .وت� ّؤكد ال�رشكة على
جن��اح ال�رشاكات اال�سرتاتيجية
التي تعقدها مع خمتلف اجلهات
ال�صحي يف
املعنية بالقطاع
ّ
الدولة ،ومنها وزارة ال�صحة وبنك
الكويت املركزي للدم وم�ست�شفى
ال�����س�لام ال���دويل وم��رك��ز د�سمان
لل�سكري وغريها ،حيث لن ت ّدخر
ال�رشكة ُجهد ًا للم�ساهمة يف خدمة
املجتمع و�أف��راده من خالل تنظيم
ودعم املبادرات الطبية املختلفة.

الوحدة

دينار كويتي

دوالر �أمريكي

�أ�سعار الذهب عيار 24

 11.98دينار ًا

 39.41دوالر ًا

�سعر الذهب عيار 22

 10.98دنانري

 36.12دوالر ًا

�أ�سعار الذهب عيار 21

 10.49دنانري

 34.48دوالر ًا

ا�سعار الذهب عيار 18

 8.99دنانري

 29.55دوالر ًا

هبوط الدوالر بعد تصريحات
«االحتياطي الفيدرالي»

�سعر الذهب عيار 14

 6.99دنانري

 22.99دوالر ًا

�سعر الذهب عيار 12

 5.99دنانري

 19.70دوالر ًا

�أ�سعار �أوقية الذهب

 372.68دينار ًا

 1.226دوالر

�أ�سعار جنيه الذهب

 83.88دينار ًا

 275.84دوالر ًا

�أ�سعار كيلو الذهب

 11.983دينار ًا

 39.405دوالر ًا

انخف�ض ال���دوالر �أم��ام العمالت الرئي�سية خالل
تعامالت ام�س بعد ت�رصيحات رئي�س بنك االحتياطي
الفيدرايل ،وقبيل اعالن بيانات اقت�صادية.
وكان رئي�س بنك االحتياطي الفيدرايل جريوم باول
�رصح �أم�س ب�أن معدالت الفائدة تقرتب من امل�ستوى
املحايد ،وبالرغم �أنها ال تزال منخف�ضة بالنظر
الى امل�ستويات التاريخية ،لكنها �أقل بقليل من
التقديرات للم�ستوى الذي �سيكون حمايد ًا لالقت�صاد
والذي ال ي�ستهدف ابطاء �أو ت�رسيع النمو».
وهبط الدوالر �أمام اليورو بنحو  %0.2الى 1.1390
دوالر ،كما تراجع �أم��ام الني بن�سبة  %0.4عند
 113.25ين .كما تراجعت العملة الأمريكية �أمام
اجلنيه اال�سرتليني بن�سبة ُ %0.08م�سجلة 1.2835

�سيا�سته النقدية عرب رفع معدل
الفائدة .كما حذر حم�رض الفيدرايل
من ارتفاع �أ�سعار الأ�صول ب�شكل

ع��ام ،حيث انها مرتفعة مقارنة
بنطاقها التاريخي يف العديد من
الأ�سواق الرئي�سية.

دوالر ،فيما هبطت �أمام الفرنك ال�سوي�رسي بنحو
 %0.2عند  0.9924فرنك .وخالل تلك الفرتة تراجع
م�ؤ�رش الدوالر الرئي�سي الذي يقي�س �أداء العملة �أمام
 6عمالت رئي�سية بنحو  %0.1الى .96.666
كما �أن حم�رض الفيدرايل الأمريكي حذر من �أن زيادة
معدالت الفائدة الأمريكية ميكن �أن تُ �شكل تهديد ًا
لأن ال�سوق واالقت�صاد اللذين اعتادا على الفائدة
املنخف�ضة ميكن �أن يواجها م�شاكل مع ا�ستمرار
الفيدرايل يف تطبيع �سيا�سته النقدية عرب رفع معدل
الفائدة وخف�ض ميزانيته العمومية.
ومن املقرر �أن يتم الك�شف يف وقت الحق عن بيانات
االنفاق والدخل ال�شخ�صي وطلبات اعانة البطالة يف
الواليات املتحدة.

و�أو�ضحت زي��ن �أن رعايتها لهذا
امل ��ؤمت��ر وغ�ي�ره م��ن امل��ب��ادرات
امل��م��اث��ل��ة م���ا ه���و اال ترجمة
فعلية ال�سرتاتيجيتها يف جمال
امل�س�ؤولية االجتماعية واال�ستدامة
يف املجاالت ال�صحية ،حيث تقوم
ال�رشكة وب�شكل دوري بتكثيف
حمالتها لن�رش الثقافة ال�صحية يف
املجتمع ب�أحدث الو�سائل والطرق
للوقاية من الأمرا�ض وتفاديها،
باال�ضافة ال��ى عقد ال�رشاكات
اال�سرتاتيجية م��ع امل�ؤ�س�سات
الطبية ال��ع��ام��ة واخل��ا���ص��ة يف
الكويت بهدف امل�ساهمة يف رفع
الوعي ال�صحي يف املجتمع.

• جريوم باول

الفيدرالي :ارتفاع أسعار األصول يتصدر مخاطر النظام المالي
ال��ت��وت��رات ال��ت��ج��اري��ة وح��ال��ة ع��دم اليقني
اجليو�سيا�سية ا�ضافة لرتاكم ديون ال�رشكات
تُ �شكل تهديدات قوية يف امل��دى القريب على
النظام املايل الأمريكي ،بح�سب ر�ؤية حذرة
�أعلنها بنك االحتياطي الفيدرايل.
وحذر تقرير املخاطر على اال�ستقرار املايل
ال�صادر عن املركزي الأمريكي ،اول ام�س ،من
ارتفاع �أ�سعار الأ�صول ب�شكل عام والتي تبدو
مرتفعة مقارنة بنطاقها التاريخي يف العديد
من الأ�سواق الرئي�سية ما ي�شري الى �أن �شهية
امل�ستثمر للمخاطرة عالية.
و�أو���ض��ح الفيدرايل �أن التوترات التجارية
امل�ستمرة واملت�صاعدة بني الواليات املتحدة
وال�����ص�ين ال���ى ج��ان��ب ح��ال��ة ع���دم اليقني

اجليو�سيا�سية ميكن �أن تُ �شكل مع �أ�سعار الأ�صول
املرتفعة �صدمة ملحوظة.
ومن �ش�أن ت�صعيد التوترات التجارية وعدم
اليقني اجليو�سيا�سي �أو ال�صدمات العك�سية
الأخرى �أن ي�ؤدي النخفا�ض يف �شهية امل�ستثمر
جت��اه امل��خ��اط��ر ب�شكل ع���ام ،ح�سبما ذكر
التقرير.
ومن املرجح �أن يكون الهبوط الناجت يف �أ�سعار
الأ�صول كبري ب�شكل خا�ص بالنظر الى التقييمات
ال��ت��ي ت��ب��دو مرتفعة م��ق��ارن��ة بامل�ستويات
التاريخية.
و�أو�ضح تقرير الفيدرايل �أن الهبوط يف �أ�سعار
الأ�صول قد يجعل الأمر �صعب ًا بالن�سبة لل�رشكات
ك��ي حت�صل على التمويل م��ا ي�ضع �ضغوط ًا

على القطاع الذي ي�شهد بالفعل رافعة مالية
مرتفعة.
و�أ�ضاف التقرير �أن هناك خطر ًا �آخر يتمثل يف
االق�ترا���ض ،ففي حني �أن اقرتا�ض الأ��سر عند
م�ستوى يرتاوح بني منخف�ض الى متو�سط مقارنة
بالدخل ،اال �أن ديون قطاع الأعمال ن�سبة الى
الناجت املحلي االجمايل مرتفعة تاريخياً ،و�سط
وجود ا�شارات على تدهور معايري االئتمان.
و�أملح التقرير الى �أن زيادة معدالت الفائدة
الأمريكية ميكن �أن ُي�شكل تهديداً ،حيث �أن
ال�سوق واالقت�صاد اللذين اعتادا على الفائدة
املنخف�ضة ميكن �أن تواجهه م�شاكل مع ا�ستمرار
الفيدرايل يف تطبيع �سيا�سته النقدية عرب رفع
معدل الفائدة وخف�ض ميزانيته العمومية �أو

حمفظة ال�سندات التي قام ب�رشائها لتحفيز
االقت�صاد.
وقال الفيدرايل انه حتى اذا كانت �سيا�سات البنك
املركزي متوقعة ب�شكل كامل من جانب العامة
فان بع�ض التعديالت قد حتدث فج�أة ،ما ي�سهم
يف تقلب الأ�سواق املالية املحلية والدولية
وال�ضغط على امل�ؤ�س�سات.
وبح�سب تقرير اال�ستقرار املايل ،فان م�س�ألة
الربيك�ست والتحديات املالية ملنطقة اليورو
تُ �شكالن خماطر بالن�سبة لل�سوق وامل�ؤ�س�سات
الأمريكية كما �أن امل�شاكل يف ال�صني وغريها
من اقت�صاد الأ�سواق النا�شئة ميكن �أن ميتد الى
الواليات املتحدة.
و�أ�شار بنك االحتياطي الفيدرايل الى �أن ح�صة

الديون من الدرجة اال�ستثمارية وامل�صنفة عند
احلد الأدن��ى من فئة ال�سندات ذات الت�صنيف
اال�ستثماري بلغت م�ستويات قرب امل�ستويات
القيا�سية بقيمة  2.25تريليون دوالر �أو نحو
 %35من اجمايل �سندات ال�رشكات امل�صدرة
وذلك بنهاية الربع الثاين من العام احلايل.
وبالتايل مع �أي اجتاه هبوطي لالقت�صاد قد يتم
خف�ض ت�صنيف هذه ال�سندات الى الدرجة غري
اال�ستثمارية «اخلردة» ،ما قد يدفع امل�ستثمرين
لبيع هذه الأ�صول.
وعلى اجلانب امل�رشق ،فان البنوك وامل�ؤ�س�سات
امل��ال��ي��ة الأخ����رى تتمتع ب��ر�أ���س م���ال جيد
وبالتايل يف و�ضع ايجابي ميكنها من ا�ستيعاب
ال�صدمات.

