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لجنة الصناعة والعمل بالغرفة تعقد
اجتماعها الثالث خالل العام الحالي
عقدت جلنة ال�صناعة والعمل
امل��ن��ب��ث��ق��ة ع��ن جم��ل�����س �إدارة
غرفة جت��ارة و�صناعة الكويت
اجتماعها الثالث لعام 2019
برئا�سة �أحمد الق�ضيبي �أول �أم�س،
وب���د�أت اللجنة �أعمالها بلقاء
مع عبدالكرمي تقي مدير عام
الهيئة العامة لل�صناعة وبع�ض
امل�س�ؤولني بالهيئة ملناق�شة
ق�ضايا مكافحة الإغراق والر�سوم
التعوي�ضية والوقائية التي
يتوالها مكتب الأم��ان��ة العامة
ملكافحة املمار�سات ال�ضارة يف
التجارة الدولية والتابع ملكتب
الأم��ان��ة العامة ل��دول جمل�س
التعاون ،وهذه الق�ضايا تن�ش�أ
من �شكاوى يقدمها م�صنع �أو �أكرث
يف �أي من دول املجل�س تدعي
بوجود حاالت �إغراق من منتجات
معينة يف ال�سوق اخلليجي �أو �أن
هذه املنتجات حت�صل على دعم
حكومي خارجي �أو ترد ب�صورة
متزايدة ،ما ي�رض بال�صناعة
اخلليجية.
وخل�ص ال����ر�أي �إل���ى �إمكانية
ت�شكيل جلنة م�شرتكة جتمع
بني الهيئة وممثلني عن الغرفة
واحت���اد ال�صناعات الكويتية
لبحث مثل هذه الق�ضايا و�إعالم
ال�رشكات الكويتية ذات ال�صلة

• جانب من االجتماع

بهذه املنتجات «م�صنعني �أو
م�ستوردين» للم�شاركة يف هذه
الق�ضايا والتعبري عن م�صاحلها،
وكذلك تقوم هذه اللجنة بو�ضع
الرتتيبات الالزمة لزيادة وعي
ال�رشكات ح��ول �أهمية متابعة

الق�ضايا التي تخ�ص املنتجات
ال��ت��ي يعملون ب��ه��ا ،ح��ت��ى ال
ُيواجهون بر�سوم �أو �إج��راءات
جمركية مفاجئة.
كما ناق�شت اللجنة ما تداولته
و�سائل الإعالم من �أن جمل�س الأمة

واف��ق يف مداولته الأول���ى على
م�رشوع القانون بتعديل املادتني
« »70« ،»51من قانون العمل
رقم « »2010/6واملقدم من جلنة
ال�ش�ؤون ال�صحية واالجتماعية
والعمل.

توصية بتوزيعات نقدية عن 2018

تراجع األرباح الفصلية لـ «المتكاملة» %26
�أظ��ه��رت ال��ب��ي��ان��ات امل��ال��ي��ة لل�رشكة
املتكاملة القاب�ضة تراجع �أرب��اح الربع
الرابع من العام  2018بن�سبة %26.19
على �أ�سا�س �سنوي.وبح�سب نتائج ال�رشكة
للبور�صة بلغت �أرباح الفرتة  3.18ماليني
دينار « 10.5ماليني دوالر» ،مقابل �أرباح
بنحو  4.3ماليني دينار « 14.2مليون
دوالر» للربع الرابع من عام .2017وبلغت
�أرب��اح ال�رشكة يف العام املا�ضي 17.23
مليون دينار؛ مقابل �أرب��اح بقيمة 13.3
مليون دينار يف  ،2017بارتفاع ن�سبته
.%29.47
وقالت ال�رشكة يف بيان للبور�صة �إن
ارتفاع �أرب��اح العام املا�ضي يعود �إلى
زيادة معدالت ت�شغيل املعدات ،وزيادة
الإي��رادات الت�شغيلية� ،إ�ضافة �إلى فرق
حتويل عمالت �أجنبية.وارتفعت الإيرادات
الت�شغيلية بن�سبة � %5.41إلى  41.96مليون
دينار يف  ،2018مقارنة  39.8مليون دينار
بالعام ال�سابق له.و�أو�صى جمل�س الإدارة
بتوزيع �أرب��اح نقدية عن العام املا�ضي
بن�سبة  %40من القيمة اال�سمية لل�سهم،
بواقع  40فل�س ًا لكل �سهم بقيمة �إجمالية

تبلغ  8.8ماليني دينار.
وكانت �أرب��اح ال�رشكة يف الت�سعة �أ�شهر
الأول���ى من العام احل��ايل بلغت 14.05
مليون دينار ،مقابل �أرباح بقيمة  9ماليني
دينار يف الفرتة املماثلة بالعام املا�ضي،
ب��ارت��ف��اع ن�سبته .%56.1وت�أ�س�ست
«املتكاملة» يف العام  ،2005وهي �رشكة
متوافقة مع �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية،
بر�أ�سمال يبلغ  22مليون دينار ،موزع ًا
على  220مليون �سهم ،بقيمة ا�سمية تبلغ
 100فل�س لل�سهم الواحد.
وتعمل «املتكاملة» من خالل �رشكاتها
ال��ت��اب��ع��ة يف جم���ال ت���أج�ير وت�شغيل
ال���راف���ع���ات وامل����ع����دات ال��ث��ق��ي��ل��ة يف
قطاعات النفط والغاز والطاقة والبنية
التحتية ب�شكل �أ�سا�سي.ويف  15يوليو
املا�ضي ،مت �إدراج �سهم «املتكاملة»
يف بور�صة الكويت �ضمن مكونات م�ؤ�رش
ال�سوق الأول بقطاع ال�صناعة؛ وهو
الإدراج الذي اعترب الأول من نوعه ل�رشكة
م�ساهمة يف البور�صة بالعام احلايل،
بالإ�ضافة �إل��ى كونه �أول �إدراج ل�رشكة
عائلية بعد غياب � 4سنوات كاملة.

أرباح «جياد» تتراجع %10
بالربع الرابع
تراجعت �أرب��اح �رشكة جياد
القاب�ضة يف الربع الرابع من
العام املا�ضي بن�سبة %10
على �أ�سا�س �سنوي ،ح�سب بيان
ال�رشكة لبور�صة الكويت �أم�س
وبلغت �أرباح جياد يف الأ�شهر
الثالثة املنتهية يف  31دي�سمرب
 2018نحو � 746.84ألف دينار
« 2.46مليون دوالر» ،مقابل
� 833.73أل��ف دي��ن��ار «2.75
مليون دوالر» �أرب���اح الربع
الرابع من .2018
• الإف�صاح ال�صادر عن جياد القاب�ضة
و�سجلت جياد �أرب��اح� ًا خالل
العام املا�ضي بقيمة 1.78
مليون دينار ،بنمو  %112عن قيمتها عام  2017عند 837.39
�ألف دينار.
وعزا بيان ال�رشكة ارتفاع الأرباح ال�سنوية �إلى زيادة �صايف
�أرباح اال�ستثمارات يف ال�رشكات الزميلة .وك�شف البيان �أن
�إجمايل الإي��رادات الت�شغيلية جلياد بلغ يف العام املا�ضي
 1.92مليون دينار ،مقابل  962.99مليون دينار يف ،2017
بنمو .%100و�أو�صى جمل�س الإدارة بتوزيع  %5من را�س
املال املدفوع �أ�سهم منحة ،ب�إجمايل  17.50مليون �سهم.
ويبلغ ر�أ�س مال جياد  35مليون دينار ،موزع ًا على 350
مليون �سهم ،بقيمة ا�سمية  100فل�س لل�سهم الواحد.

مستفيداً من مكاسب قطاع التكنولوجيا

«داو جونز» يربح  200نقطة
ارتفعت م��ؤ��شرات الأ�سهم الأمريكية لريبح «داو جونز»
 200نقطة ،مع مكا�سب قطاع التكنولوجيا.وكان قطاع
أداء يف البور�صة الأمريكية ،بقيادة
التكنولوجيا الأف�ضل � ً
�سهما «�آبل» و»في�سبوك» اللذان ارتفعا بنحو  %3.5و%1.5
على الرتتيب بعد توقعات �إيجابية ب�ش�أنهما.ومتكنت
مكا�سب قطاع التكنولوجيا التي جت��اوزت  %2.2من دعم
«وول �سرتيت» ،بعد تراجع قوي مل�ؤ�رش «داو جونز» يف
امل�ستهل على خلفية خ�سائر �سهم «بوينغ» ب�أكرث من %11
بعد حتطم طائرة « 737ماك�س» باخلطوط اجلوية الإثيوبية،
لكن ال�سهم قل�ص خ�سائره لـ %5عند الإغالق.
ومن جانبه ذكر رئي�س االحتياطي الفيدرايل جريوم باول �أن
االقت�صاد الأمريكي ال يزال قوي ًا ،رغم اعرتافه ب�أن تباط�ؤ
النمو العاملي قد ي�رض الواليات املتحدة .و�أظهرت بيانات
اقت�صادية ،تعافى مبيعات التجزئة بالواليات املتحدة من
�أكرب وترية هبوط يف � 10سنوات ،كما �صعدت خمزونات
الأعمال الأمريكية بنحو  %0.6خالل دي�سمرب.وعند نهاية
التعامالت ،ارتفع م�ؤ�رش «داو جونز» ال�صناعي بنحو %0.8
�إلى  25650.8نقطة ،رابح ًا  200.3نقطة.

اقتصاد

«كفيك» تقود تحالف ًا للتخارج
من «واي تيل» لالتصاالت
ك�شفت ال�رشكة الكويتية للتمويل
واال�ستثمار «كفيك» عن اال�ستكمال
الناجح لعملية التخارج من �رشكة
«واي تيل» «اليمنية لالت�صاالت»،
وك��ان��ت عملية ال��ت��خ��ارج متثل
حتالف م��ن «كفيك» وجمموعة
من العمالء وامل�ؤ�س�سات املالية
واال���س��ت��ث��م��اري��ة يف الكويت
واخل��ل��ي��ج .ومت��ت��ل��ك ال�رشكة
الكويتية للتمويل واال�ستثمار
«كفيك» وحتالفها ن�سبة  %18من
ر�أ�س مال �رشكة «واي تيل».
وقال نائب رئي�س جمل�س الإدارة
والرئي�س التنفيذي يف «كفيك»
ط��ارق البحر ،ان��ه بالرغم من
الظروف ال�سيا�سية واالقت�صادية
ال�صعبة وغ�ي�ر امل�ستقرة يف
اجلمهورية اليمنية� ،إال �أن حتالف
«كفيك» متكن من التخارج ومببلغ
�إج��م��ايل ي��ف��وق ال�ستة ماليني
دوالر ،و�أن هذا التخارج يح�سب
جلهود فريق العمل لدى «كفيك»
بجميع القطاعات والإدارات.
كما ثمن البحر ج��ه��ود جميع
الأط���راف املتحالفة من عمالء

• طارق البحر

• �شبنان املطريي

م��ب��ا��شري��ن وغ�ي�ر مبا�رشين،
وت��ظ��اف��ر ج��ه��ود جميع �أط���راف
التحالف من امل�ؤ�س�سات املالية
واال�ستثمارية.
وم���ن ج��ان��ب��ه �أب����دى الرئي�س
التنفيذي ل��ق��ط��اع اال�ستثمار
ومت��وي��ل ال����شرك��ات يف «كفيك»
�شبنان املطريي� ،سعادته لنجاح
فريق «كفيك» وبالرغم من تعدد
الأط���راف املرتبطة يف ال�صفقة

وت��وزع��ه��م ج��غ��راف��ي��ا وال��وق��ت
القيا�سي املحدد لإمتام ال�صفقة،
�إال �أن التن�سيق العايل بني جميع
ف��رق العمل �ساهم يف �إجن��اح
عملية التخارج.وذكر املطريي
�أن �إمت��ام ال�صفقة ميثل جناحا
جديدا ي�ضاف �إلى �سجل «كفيك»
احل��اف��ل بتحقيق التخارجات
وتعزيز القيمة للم�ستثمرين
وامل�ساهمني.

الدوالر استقر أمام الدينار
عند  303فلوس
ا�ستقر �سعر �رصف الدوالر مقابل الدينار �أم�س
عند م�ستوى  0.303دينار كما ا�ستقر اليورو
عند م�ستوى  0.341دينار مقارنة ب�أ�سعار �رصف
االثنني املا�ضي.
وقال بنك الكويت املركزي يف ن�رشته اليومية

على موقعه الإلكرتوين �إن �سعر �رصف اجلنيه
اال�سرتليني ارتفع �إلى م�ستوى  0.401دينار
فيما تراجع الفرنك ال�سوي�رسي الى م�ستوى
 0.300دينار وبقي الني الياباين عند م�ستوى
 0.002دينار دون تغيري.

أرباح «أركان» تتراجع
 %5بالربع األول

• البيان ال�صادر عن ال�رشكة

تراجعت �أرباح �رشكة �أركان الكويت العقارية خالل الربع
الأول املنتهي يف  31يناير املا�ضي بن�سبة  %5على �أ�سا�س
�سنوي ،وذلك وفق بيان ال�رشكة لبور�صة الكويت ام�س
وبلغت �أرباح �رشكة �أركان الكويت بالربع الأول من ال�سنة
املالية احلالية � 304.52آالف دينار «مليون دوالر» ،مقابل
� 321.23ألف دينار « 1.05مليون دوالر» �أرباح نف�س الربع
من العام ال�سابق.
و�أرجعت ال�رشكة يف البيان تراجع الأرب��اح �إل��ى وجود
انخفا�ض يف �إيرادات ت�أجري عقارات .وكانت ال�رشكة �سجلت
�أرباح ًا خالل ال�سنة املالية املنتهية يف � 31أكتوبر 2018
بقيمة  2.87مليون دينار ،مقارنة بـ 3.58مليون دينار
�أرباح العام املناظر ،بانخفا�ض .%20

• النتائج املالية لل�رشكة

«ساكسو بنك» يتيح للمستثمرين وصو ًال رقمي ًا كام ًال إلى السندات الصينية
ك�شف «�ساك�سو بنك»،عن ف�سح
امل���ج���ال �أم������ام امل�ستثمرين
ٍ
ب�شكل رقمي
واملتداولني للو�صول
وكامل �إل��ى ال�سندات ال�صينية،
وهي خطوة من املتوقع �أن تعزز
مكانة «�ساك�سو» ك��ب��واب� ٍ�ة تتيح
لقاعدة عمالئه الدوليني الو�صول
�إل��ى خمتلف الأدوات اال�ستثمارية
والأوراق املالية يف �أ�سواق ال�صني.
ومبوجب اخلطوة اجلديدة ،بات
ب ��إم��ك��ان ال��ع��م�لاء امل ��ؤه��ل�ين من
ال����شرك��ات وامل��ؤ���س�����س��ات ت��داول
�سندات بر ال�صني الرئي�سي من خالل

من�صات تداول «�ساك�سو بنك».
وتتم عملية الربط عن طريق من�صة
«بوند كونكت» «»Bond Connect
يف هونغ كونغ ،وهي عبارة عن
ٍ
و�صول متبادل �إلى ال�سندات
برنامج
مت �إطالقه يف ع��ام  2017لتمكني
امل�ستثمرين يف اخل���ارج و�ضمن
الرب الرئي�سي ال�صيني من ممار�سة
ٍ
ب�شكل ُمتبادل يف
�أن�شطة التداول
�أ�سواق ال�سندات اخلا�صة بهم .كما
�سي�ساهم تو�سيع نطاق الو�صول
�إلى قطاع ال�سندات يف بر ال�صني
الرئي�سي يف تعزيز قوة من�صات

«�ساك�سو بنك» العاملية منقطعة
النظري واملتخ�ص�صة بالتداول
واال�ستثمار يف الأ�صول املتعددة
عرب الإنرتنت ،والتي تتوافر ب�أكرث
من  20لغة ،وتتيح �أي�ض ًا �إمكانية
الو�صول �إلى الأ�سهم ال�صينية من
الفئة « »Aاملدرجة يف بور�صتي
�شانغهاي و�شنغن.
وتعليق ًا على اخلطوة اجلديدة،
قال �ستيف ويلر ،الرئي�س التنفيذي
لـ «�ساك�سو بنك» يف منطقة ال�رشق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا�« :أ�صبح
ب��إم��ك��ان امل�ستثمرين الدوليني

امل�ؤهلني من ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات
يف املنطقة وخارجها الو�صول
�إلى ال�سندات احلكومية ال�صينية
التي كانت من بني الأف�ضل �أداء
ال�سيادية خالل
يف قطاع ال�سندات
ّ
عام  .2018ومع جناح «�ساك�سو
ب��ن��ك» يف تو�سيع ن��ط��اق و�صول
امل�ستثمرين وامل��ت��داول�ين �إلى
قطاع ال�سندات والأوراق املالية
ال�صينية ،بات با�ستطاعة عمالئنا
من ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات بناء
حمافظ ا�ستثمارية متنوعة و�أكرث
قوة».

• �ستيف ويلر

«الوطني لالستثمار» 1.4 :مليون برميل يومي ًا زيادة الطلب على النفط
�أ�صدرت �رشكة الوطني لال�ستثمار
تقرير ًا قالت فيه ان �أ�سعار النفط
مالت �إل��ى اال�ستقرار الن�سبي
خالل ال�شهرين املا�ضيني ،وذلك
بدعم من تخفي�ضات الإنتاج التي
تقودها منظمة ال��دول امل�صدرة
للنفط «�أوبك» والعمل على تقلي�ص
املعرو�ض العاملي لعالج وفرة
الإمدادات احلالية بال�سوق ،حيث
�إن فر�ض العقوبات الأمريكية على
فنزويال يف يناير واقرتاب انق�ضاء
مهلة  180يوم ًا التي و�ضعتها
ال��والي��ات املتحدة قبل فر�ض
العقوبات على �إي��ران يف مايو،
وتقنني تدفقات النفط اخلام يف
كندا ب�سبب اختناقات خطوط
الأنابيب� ،ساهم كل ذلك يف تعزيز
�أو�ضاع �سوق النفط ،خا�صة فيما
يتعلق بجانب العر�ض.
�أم��ا على �صعيد الطلب ،فتعد
التوقعات للفرتة املتبقية من
العام احلايل داعمة �أي�ض ًا .حيث
تتوقع وكالة الطاقة الدولية
�أن ي��زداد الطلب العاملي على
النفط يف عام  2019بواقع 1.4
مليون برميل يوميا لي�صل �إلى
 100.6مليون برميل يوميا مقابل
 1.3مليون برميل يومي ًا يف عام
.2018
ويف نف�س ال�سياق تلقت ت�شري
البيانات �إلى تلقي �أ�سعار النفط
دعم ًا على خلفية انباء ت�شري �إلى
قيام الأوب���ك وحلفائها ب�إحراز

 44.75مليون برميل إجمالي
إنتاج «أوبك» وحلفائها
ق����ال ت��ق��ري��ر «ال��وط��ن��ي
لال�ستثمار»« :بلغ �إجمايل
�إن��ت��اج الأوب����ك وحلفائها
يف ي��ن��اي��ر  44.75مليون
برميل يومي ًا ،مب��ا يعني
�أن امل��ج��م��وع��ة ق��د حققت
 %66من هدفها الرامي �إلى
تخفي�ض الإنتاج بواقع 1.2
مليون برميل يومي ًا خالل
الن�صف الأول م��ن العام

� .2019إال �أن ذلك يخفي مدى
االجن��ازات ال�ضخمة من قبل
بع�ض كبار منتجي الأوب��ك
يف وق���ت مبكر م��ن دخ��ول
االت��ف��اق��ي��ة حيز التنفيذ،
مثل ال�سعودية «»%130
والكويت « »%117وبع�ض
املنتجني من غري الأع�ضاء
مثل كازاخ�ستان «»%135
واملك�سيك «.»%132

عقوبات إيران وفنزويال
تستنزف وفرة المعروض

تقدم ملمو�س يف م�ساعيها خلف�ض
االنتاج بواقع  1.2مليون برميل
يومي ًا بهدف التخل�ص من تخمة
االمدادات العاملية ،حيث خف�ضت
ال�سعودية �إنتاجها بواقع 350

�أل��ف برميل يومي ًا �إل��ى 10.213
ماليني برميل يوميا وه��و يعد
�أعلى من امل�ستويات امل�ستهدفة،
كما خف�ضت الكويت والإم���ارات
الإنتاج �أي�ضا بدرجة كبرية.

قال التقرير �أن ال�سوق النفطي يتجه نحو ا�ستنزاف �رسيع
لوفرة املعرو�ض يف �ضوء العقوبات امل�شددة على �إيران
وفنزويال �إلى جانب ت�أثر الإنتاج الليبي جراء تعطل العمل
يف حقل ��شرارة ،فيما يوا�صل املنتجون املن�ضوون حتت
حتالف «�أوبك  »+جهودهم ل�ضبط الإمدادات من خالل تقلي�ص
الإنتاج ،فالتخفي�ضات التي جتريها الدول الأع�ضاء تتجاوز
االلتزامات امل�سبقة وذلك ب�سبب تخفي�ضات �إ�ضافية طوعية
تقودها ال�سعودية ،وتخفي�ضات �أخرى غري طوعية نتيجة
العوامل اجليو�سيا�سية والعقوبات املفرو�ضة على �إيران
وفنزويال.

