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خالل توقيع اتفاقية تعاون مع «التخطيط»

الحجرف« :التأمينات» ركيزة

الرزوقي :مركز «ذي كونفرنس» يخدم ربط األفكار
بين قياديي الحكومة وقطاع األعمال

استراتيجية الستقرار المجتمع

,,

• وزير املالية يكرم حمد احلميضي

قال وزير املالية نايف احلجرف �أم�س �إن امل�ؤ�س�سة
العامة للت�أمينات االجتماعية تعد ركيزة ا�سرتاتيجية
و�أ�سا�سية ت�سهم يف ا�ستقرار املجتمع وت�ضمن للمواطنني
حياة كرمية م�ستقرة و�آمنة اقت�صاديا.
جاء ذلك يف كلمة �ألقاها احلجرف خالل احلفل الذي
نظمته «الت�أمينات» برعايته لتكرمي مديرها العام
ال�سابق حمد احلمي�ضي نظرا ملجهوداته التي بذلها
طوال فرتة خدمته.
و�أ���ض��اف �أننا نفتخر بتكرمي املدير العام ال�سابق
للم�ؤ�س�سة حمد احلمي�ضي ونائبه ل�ش�ؤون اال�ستثمار
والعمليات ال�سابق ال�شيخ عبدالله اجلابر ونائبه
ل�ش�ؤون تكنولوجيا املعلومات ال�سابق �أحمد الرتكي
لإ�سهامهم يف �صياغة دور و�أهداف «الت�أمينات» طوال
خدمتهم.
و�أو���ض��ح �أن املكرمني عملوا و�سط حتديات كبرية
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اقتصاد

و�صعوبات يف �سبيل حتقيق الهدف الأ�سمى لأي م�ؤ�س�سة
�ضمان اجتماعي وهو «احلفاظ على اال�ستدامة املالية
للم�ؤ�س�سة».
وذكر احلجرف �أن املكرمني جعلوا من امل�ؤ�س�سة العامة
للت�أمينات االجتماعية �أحد الأعمدة التي يقوم عليها
الأم��ن االجتماعي للكويت حتى باتت ت�شكل �ضمانة
للم�ستقبل ينبغي احلفاظ عليها.من جانبه قال املدير
العام للم�ؤ�س�سة م�شعل العثمان يف كلمة مماثلة �إن هذا
التكرمي جاء تقديرا وعرفانا مبجهودات «كوكبة من
�أبناء الكويت» الذين متيزوا يف العطاء.
و�أ�ضاف العثمان �أن هذه الكوكبة التي تولى �أفرادها
م�س�ؤوليات القيادة والإدارة يف امل�ؤ�س�سة �سجلوا
�إجن���ازات وجن��اح��ات متعددة وك��ان��وا مثاال للتفاين
والإخال�ص والعطاء الذي ر�سخ مكانة امل�ؤ�س�سة ودورها
يف خدمة الأمن االجتماعي للوطن الكويتي.

مهدي« :الخليج
للبحوث
االقتصادية»
يحرص على
االستفادة من
التجارب العالمية
• بعد توقيع اإلتفاقية

كتبت �سمر �أمني:
وقع مركز ذي كونفرن�س بورد اخلليج للبحوث
االقت�صادية والتجارية اتفاقية تعاون مع االمانة
العامة للمجل�س الأع��ل��ى للتخطيط والتنمية
يف الكويت ،حيث ت�ضمنت االتفاقية ع��زم كال
اجلهتني على التعاون يف جمال البحوث وقيادة
الفكر للنهو�ض بالتخطيط اال�سرتاتيجي و�صنع
ال�سيا�سات بالكويت ودول جمل�س التعاون
اخلليجي نظرا للت�شابه الكبري بني اقت�صادات دول
منطقة اخلليج ،و�سيت�ضمن التعاون �إجراء البحوث
االقت�صادية الكمية ،وم�شاركة كل من الكيانني
مع جمتمعات الأع��م��ال وال�سيا�سة ،والتعاون
لنقل املعرفة وتعزيز �إن�شاء ق��درات التخطيط
اال�سرتاتيجي و�صنع ال�سيا�سات.
وق���ال رئ��ي�����س املجل�س اال���س��ت�����ش��اري ملركز
اخلليج،ه�شام ال��رزوق��ي ،وال��ذي ق��اد اجلهود
الرامية �إل��ى �إن�شاء املركز« :ه��ذا التعاون هو
دليل مهم ملا ميكن �أن يحققه املركز اجلديد
للكونفرن�س ب��ورد ،وال��ذي مت �إن�شا�ؤه م�ؤخر ًا،
للكويت ولدول املجل�س ،حيث ان �إطالق املركز
اجلديد الذي مت ت�صميمه على غرار مركز ال�صني
التابع للكونفرن�س ب��ورد يف بكني يعد موقع ًا

جيد ًا لت�سهيل تبادل الأفكار بني قياديي احلكومة
وقياديي قطاع الأعمال مع نظرائهم حول العامل
وحول الق�ضايا ذات الأهمية احلا�سمة القت�صادنا
وجمتمع الأعمال».
و�سريكز التعاون على جمموعة من املو�ضوعات
ذات االهتمام امل�شرتك ملجتمع الأعمال وال�سيا�سة
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي وكذلك على
امل�ستوى العاملي ،والتي ترتاوح بني التنمية
االقت�صادية و�أ�سواق العمل ور�أ�س املال الب�رشي
والأ���س��واق اال�ستهالكية والتنويع االقت�صادي
والإنتاجية واالبتكار والقدرة التناف�سية.
وقال الأم�ين العام للمجل�س الأعلى للتخطيط،
خالد مهدي�« ،إننا نرحب مبركز ذي كونفرن�س
بورد اخلليج ك�رشيك للأبحاث هنا يف الكويت»،
م�ضيف ًا «من املهم �أن ن�ستوعب �أك�بر قدر ممكن
من التفكري اجلديد يف ق�ضايا و�سيا�سات تتعلق
بالتنمية االقت�صادية لبلدنا ،ونتعلم من جتارب
البلدان الأخ��رى يف الق�ضايا االقت�صادية وقطاع
ون�ضمن تلك الأفكار املنا�سبة يف بيئة
الأعمال،
ّ
�سيا�ستنا املحلية».
وقام ذي كونفرن�س بورد م�ؤخر ًا بتو�سيع نطاق
وج��وده العاملي من خالل �إط�لاق مركز اخلليج
لأبحاث االقت�صاد والأعمال يف نوفمرب  .2018وتلقى

املركز دعما متويليا �أولي ًا من م�ؤ�س�سة الكويت
للتقدم العلمي ،كجزء من منحة ح�ضانة مدتها
ثالث �سنوات ،ومن احتاد امل�صارف الكويتية،
والتي �ستوفر الدعم املايل والعملي.
و�ستت�شكل ع�ضوية املركز من ال�رشكات املحلية
والعاملية العاملة يف املنطقة حيث �سي�ساعدها
املركزيف تنمية �أعمالها وتطوير موظفيها وتهيئة
بيئة الت�شغيل يف املنطقة ب�شكل �إيجابي.
اجلدير بالذكر ان املركز �سينتج معلومات حول
امل�ؤ�رشات عالية ال�تردد واالجتاهات الهيكلية
طويلة الأجل لتزويد ال�رشكات بالأدوات الالزمة
للت�أقلم يف اقت�صاد عاملي متزايد التعقيد والرتابط.
بالإ�ضافة �إل��ى ال�رشكات الأع�ضاء التي تتلقى
الأبحاث االقت�صادية والإحاطات الإعالمية احلالية،
�سيقوم املركز ب�إن�شاء �شبكات نظرية «Peer’s
 »Councilsلقادة الأعمال واخلرباء الفنيني .يوفر
هذا املزيج من البحث والتعلم من الأقران فوائد
ح�رصية مل�ساعدة الأع�ضاء على حت�سني عالقاتهم
مع �صناع القرار وتنمية مواردهم الب�رشية وزيادة
كفاءة عملياتهم وزيادة م�ساهماتهم يف امل�س�ؤولية
االجتماعية كباقي مراكز الكونفرن�س بورد ،حيث
ان املركز اجلديد غري ربحي وم�ستقل �سيا�سي ًا عن
جمموعات ال�ضغط.

من خالل استقطاب المشاريع االستثمارية وعمل شراكات ناجحة

الغانم :ضرورة تعزيز التعاون التجاري بين الكويت واإلمارات

• املشاركون في حفل التكرمي

الدوالر استقر أمام الدينار عند  304فلوس
ا�ستقر �سعر �رصف الدوالر
مقابل الدينار �أم�س عند
م�ستوى  304فلو�س يف
حني ارتفع �سعر اليورو
لي�سجل  340فلو�س مقارنة
ب�أ�سعار �رصف �أول ام�س.
وق������ال ب���ن���ك ال��ك��وي��ت
امل����رك����زي يف ن�رشته
ال��ي��وم��ي��ة ع��ل��ى موقعه
الإلكرتوين �إن �سعر �رصف
اجلنيه الإ�سرتليني ارتفع
لي�سجل  0.393دينار فيما
ا�ستقر الفرنك ال�سوي�رسي
عند م�ستوى  0.298دينار
وبقي الني الياباين عند
م�ستوى  0.002دينار دون
تغيري.

أسعار العمالت أمام الدينار الكويتي
ن�سبة التغيري%
(العملة مقابل الدينار)

العمالت

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

دوالر �أمريكي

304.15

0.07-

يورو

340.207

0.18

جنيه ا�سرتليني

393.555

0.01-

ين ياباين

2.7265

0.02-

فرنك �سوي�رسي

298.391

0.10-

ريال �سعودي

81.215

0.07-

درهم اماراتي

82.818

0.07-

ريال قطري

83.558

0.07-

دينار بحريني

808.910

0.07-

ريال عماين

791.027

0.07-

�أ�سعار العمالت �أمام الدينار الكويتي وفق الن�رشة اليومية لبنك الكويت املركزي بتاريخ � 30أبريل 2019

 51مليار دوالر احتياطي قطر األجنبي بنهاية مارس

قفزت قيمة االحتياطيات الأجنبية لدولة قطر خالل
مار�س ال�سابق م�سجلة من��و ًا �سنوي ًا  ،%33.2وذلك
ح�سب الإح�صائية الف�صلية ال�صادرة عن م�رصف قطر
املركزي و�سجلت االحتياطيات الدولية وال�سيولة لقطر
يف ال�شهر املا�ضي  183.46مليار ريال « 50.97مليار
دوالر» ،مقابل  137.74مليار ريال « 38.27مليار دوالر»
يف مار�س .2018
وعلى الأ�سا�س ال�شهري ،ارتفعت االحتياطيات الأجنبية
لقطر يف ال�شهراملا�ضي  ،%1.63مقابل م�ستواها يف
فرباير  2019البالغ  180.51مليار ريال.و�ساهم يف
االرتفاع ال�سنوي لالحتياطات بقطر ،ارتفاع احتياطي
قطر من الذهب بن�سبة  %37.9عند  5.68مليارات ريال،
مقارنة بـ 4.12مليارات ريال يف مار�س ،2018و�سجلت
�أر�صدة املركزي لدى البنوك الأجنبية  58.88مليار
ريال ،بنمو  %30.52عن قيمتها يف ال�شهر املناظر من
 2018عند  45.11مليار ريال.
و�إلى جانب ذلك فقد قفزت ا�ستثمارات قطر يف �سندات
و�أذون���ات اخلزينة الأجنبية يف مار�س 2019بن�سبة

� %286.01إلى  55.74مليار ريال ،علم ًا ب�أنها كانت
تبلغ  14.44مليار ريال يف ال�شهر املناظر من ،2018
وك�شفت البيانات �أن ودائ��ع حقوق ال�سحب اخلا�صة
واحل�صة لدى �صندوق النقد ال��دويل بلغت يف ال�شهر
املا�ضي  1.94مليار ريال ،مقابل  1.45مليار ريال يف
مار�س  2018بنمو .%33.79
وب�شكل عام ،ارتفعت االحتياطيات الر�سمية لقطر يف
مار�س املا�ضي بن�سبة � %87.69إل��ى  122.24مليار
ري��ال ،مقارنة بـ 65.13مليار ريال قيمتها يف نف�س
ال�شهر من العام املا�ضي.وي�شمل «�إجمايل االحتياطات
الر�سمية» كل من ودائع حقوق ال�سحب اخلا�صة واحل�صة
لدى �صندوق النقد الدويل ،و�سندات و�أذونات خزينة
�أجنبية� ،إلى جانب الأر�صدة لدى البنوك الأجنبية،
وال��ذه��ب.ويف املقابل ،تراجعت قيمة املوجودات
ال�سائلة الأخ���رى بالعملة الأجنبية «ودائ���ع» لدى
املركزي بن�سبة  ،%15.69م�سجلة  61.22مليار ريال
يف مار�س ال�سابق ،علم ًا ب�أنها كانت تبلغ  72.62مليار
ريال يف ال�شهر املماثل من .2018

ا���س��ت��ق��ب��ل رئ��ي�����س غ��رف��ة جت���ارة
و�صناعة الكويت علي الغامن� ،أم�س
�سفري االم��ارات لدى الكويت �صقر
الري�سي ،كما ح�رض اللقاء مدير
عام الغرفة رباح الرباح.
وا�شاد الغامن بالعالقات االقت�صادية
املتميزة بني الكويت االم��ارات،
وال��ت��ي ���ش��ه��دت ت��ق��دم � ًا ملحوظ ًا
يف ال�سنوات املا�ضية ،م�شري ًا
ال��ى �أهمية دور القطاع اخلا�ص
يف جم��االت التنمية االقت�صادية
وتعزيز التعاون التجاري من خالل
ا�ستقطاب امل�شاريع اال�ستثمارية
وعمل �رشاكات ناجحة بني اجلانبني
الكويتي واالم���ارات���ي ،و�أك���د �أن
الغرفة على امت اال�ستعداد لتقدمي
كافة خدماتها للتو�صل الى نتائج
ايجابية بني البلدين ال�شقيقني،
ذلك من خالل تبادل زيارة الوفود
التجارية واالقت�صادية ،للتعرف
ع��ن كثب بالفر�ص اال�ستثمارية
املتاحة يف االمارات.
من جانبه ،تقدم ال�سفري بال�شكر

للغرفة على ح�سن اال�ستقبال مثمن ًا
جهودها الكبرية يف �سبيل تطوير
العالقات االقت�صادية بني البلدين،
م����ؤك���د ًا ع��ل��ى ح��ر���ص��ه لال�ستماع

• جانب من االجتماع

وال��ت��ع��رف على م��رئ��ي��ات القطاع
اخلا�ص الكويتي حول كيفية زيادة
حجم اال�ستثمارات يف املجاالت
التجارية والعقارية يف االمارات.

ودع��ا ال����شرك��ات الكويتية لعمل
�رشاكات ا�سرتاتيجية مع نظرائها
االم��ارات��ي��ة لفتح �آف��اق اقت�صادية
جديدة بني البلدين.

الرباح :الملتقى االقتصادي الكويتي  -الكوري
يفتح آفاق ًا استثمارية جديدة

• رباح الرباح

قال مدير عام غرفة جتارة و�صناعة الكويت رباح
الرباح �إنه يف �إطار الزيارة الر�سمية لرئي�س وزراء
كوريا يل ناك يون �إلى الكويت خالل الفرتة من – 1
 3مايو  2019الذي يحل �ضيف ًا على الغرفة ويرافقه
وفد اقت�صادي رفيع امل�ستوى ،حيث �سيتم عقد ملتقى
اقت�صادي كويتي – ك��وري مببنى الغرفة اخلمي�س
املقبل.و�أو�ضح الرباح �أن امللتقى االقت�صادي الكويتي
 الكوري ي�أتي يف �إطار التعاون امل�شرتك بني الكويتوكوريا الرامي �إلى فتح �آفاق ا�ستثمارية وجتارية
جديدة ،حيث ي�ضم الوفد نحو  80من كربى ال�رشكات

الكورية التي تعمل مبختلف املجاالت احليوية.
و�أ�ضاف مدير عام الغرفة �أنه �سيتم خالل امللتقى
تقدمي عرو�ض من قبل اجلانبني الكويتي والكوري عن
الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة يف كال البلدين وبحث �سبل
التعاون امل�شرتك ،وقد دعا الرباح جمتمع الأعمال
الكويتي للم�شاركة يف هذا امللتقى االقت�صادي املهم
ملا ميثله من �أهمية اقت�صادية ذات طابع ا�سرتاتيجي
وذل��ك باعتبار كوريا �رشيك ًا جتاري ًا وا�ستثماري ًا
رئي�سي ًا للكويت وامتالك ال�رشكات الكورية اخلربات
العري�ضة والكفاءة العالية ب�صناعاتها وخدماتها.

الزعبي :الفعاليات الصناعية العالمية
فرصة مهمة للترويج للمنتجات الوطنية

• محمد العجمي مع محمد الزعبي وحماد الزعبي

�أك��د مدير �إدارة ال�تروي��ج والفر�ص
الت�صديرية بالهيئة العامة لل�صناعة
حماد الزعبي �أهمية امل�شاركة يف
االقليمية
ال�صناعية
الفعاليات
والعاملية لالطالع على امل�ستجدات
يف ال�صناعات املختلفة واال�ستفادة
م��ن ال��ت��ج��ارب املتميزة والرتويج
للمنتجات الوطنية.
وق��ال الزعبي على هام�ش م�شاركته
يف معر�ض «بروجكت قطر  »2018ان
امل�شاركة تهدف �أي�ضا �إلى البحث عن

فر�ص لت�سويق املنتجات الوطنية يف
اال�سواق االقليمية والعاملية خا�صة
مع متيز املنتجات الكويتية باجلودة
والتنوع والأ�سعار املناف�سة.
وا�ضاف ان هذا املعر�ض يقام لل�سنة
ال��ـ  16على ال��ت��وايل ام��ا م�شاركة
الكويت فهي امل�شاركة العا�رشة لها
ممثلة بالهيئة العامة لل�صناعة،
مبينا ان املعر�ض يعترب من املعار�ض
االقليمية الناجحة يف جمال االن�شاء
والبناء.

واو�ضح الزعبي ان املعر�ض يجذب
م�صانع عاملية وخليجية وعربية
ملا حتمله قطر ال�شقيقة من اهمية يف
امل�ستقبل كونها �ست�ست�ضيف فعاليات
عاملية وم�شاريع تنموية كبرية،
م�ضيفا ان م�شاركة امل�صانع الكويتية
يف جناح الكويت يزيد من فر�ص دخول
املنتجات الكويتية لل�سوق القطري.
وا�شار ال��ى ا�شادة اجلمهور بجناح
الكويت يف املعر�ض ملا تتمتع به
ال�صناعات الكويتية من موا�صفات ذات

جودة عالية م�ضيفا انه جرى خالل
املعر�ض عقد العديد من املحادثات
واالت��ف��اق��ي��ات املبدئية لل�رشكات
الكويتية مع بع�ض امل�ستثمرين.
ومي��ث��ل وف���د الهيئة امل�����ش��ارك يف
فعاليات املعر�ض واع��داد وجتهيز
اجلناح الكويتي ا�ضافة الى الزعبي
نائب املدير العام لتنمية ال�صادرات
ال�صناعية ورئي�س الوفد حممد العجمي
ورئي�س ق�سم املعار�ض واالن�شطة
الرتويجية لينا املو�سى.

