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الصبيح مديراً عام ًا «لضمان االستثمار»
خلف ًا لإلبراهيم

قرر جمل�س م�ساهمي امل�ؤ�س�سة العربية ل�ضمان
اال�ستثمار وائتمان ال�صادرات يف اجتماعه الـ 46
بدولة الكويت جمموعة من القرارات من بينها
تعيني عبد الله ال�صبيح مديرا عاما للم�ؤ�س�سة
اعتبارا من �أول يونيو  2019وملدة � 5أعوام ،وذلك
بعد تزكيته كمر�شح للمن�صب من قبل دولة الكويت
وت�أييد تر�شحه من قبل الدول الأع�ضاء يف املجل�س،
وذلك خلفا لفهد الإبراهيم الذي انتهت فرتة واليته
بعدما �شغل املن�صب منذ عام .2003
كما قرر جمل�س امل�ساهمني تعيني جمال الغامن
ع�ضوا جديدا يف جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة ممثال عن
الكويت ،واعتماد تقرير مدققي احل�سابات عن
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
والت�صديق على امليزانية العمومية وح�ساب
الإي���رادات وامل�رصوفات ،وتقدمي ال�شكر للدول
ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ال��وف��اء بح�ص�صها م��ن الأق�ساط
امل�ستحقة عليها يف زي��ادة ر�أ�سمال امل�ؤ�س�سة.
وعرب رئي�س جمل�س م�ساهمي امل�ؤ�س�سة العربية
ل�ضمان اال�ستثمار وائتمان ال�صادرات رئي�س وفد
اململكة العربية ال�سعودية عبدالعزيز الر�شيد عن

تقدير املجل�س العميق لـ «الإبراهيم» خلدماته
وم�ساهماته الفعالة وح�سن الأداء يف �إدارة وتطوير
منظومة عمل امل�ؤ�س�سة وحتديث �آلياتها وتفعيل
قراراتها واالرتقاء بها يف جماالت عملها وخ�صو�صا
عمليات �ضمان اال�ستثمار وتنمية ال�صادرات،
ف�ضال عن تعزيز مكانتها وعالقاتها الإقليمية
والدولية وال�سعي لتحقيق تطلعات الدول الأع�ضاء
وامل�ستثمرين وامل�صدرين ورج��ال الأع��م��ال يف
املنطقة خالل فرتة واليته.
كما ق��ام رئي�س جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة احمد
الغنام و�أع�ضاء املجل�س ومب�شاركة وح�ضور
وزير املالية نايف احلجرف رئي�س وفد الكويت
يف اجتماع ال��دورة االعتيادية العا�رشة ملجل�س
وزراء املالية العربية واالجتماعات ال�سنوية
امل�شرتكة للم�ؤ�س�سات املالية العربية،بتكرمي
الإبراهيم وقدموا له درعا تذكارية مبنا�سبة انتهاء
فرتة واليته وقدموا له ال�شكر على العديد من
الإجنازات التي �شهدتها فرتة واليته ال�سيما تنفيذ
خطتني ا�سرتاتيجيتني ترتب عليهما ت�ضاعف حجم
العمليات ،وتنويع اخلدمات الت�أمينية املقدمة.
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النظام النقدي الحالي فشل في تحقيق
االستقرار المالي العالمي

الدوالر األميركي ينخفض أمام الدينار
إلى  303فلوس
ان��خ��ف�����ض �سعر
���ص�رف ال�����دوالر
م��ق��اب��ل ال��دي��ن��ار
�أم�س الى م�ستوى
 0.303دينار ،يف
حني ا�ستقر اليورو
عند  340فل�س ًا.
وقال بنك الكويت
املركزي يف ن�رشته
ال���ي���وم���ي���ة على
موقعه الإلكرتوين
�إن ���س��ع��ر ��صرف
اجلنيه الإ�سرتليني
ارتفع الى م�ستوى
 0.396دينار ،يف
حني ا�ستقر الفرنك
ال�سوي�رسي عند
م�����س��ت��وى 0.298
دي����ن����ار ،وب��ق��ي
الني الياباين عند
م�����س��ت��وى 0.002
دينار دون تغيري.

أسعار العمالت أمام الدينار
العمالت

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

ن�سبة التغيري%
«العملة مقابل الدينار»

دوالر �أمريكي
يورو
جنيه ا�سرتليني
ين ياباين
فرنك �سوي�رسي
ريال �سعودي
درهم اماراتي
ريال قطري
دينار بحريني
ريال عماين

303.95
340.941
396.427
2.7264
298.166
81.162
82.764
83.503
808.378
790.507

0.070.22
0.73
0.00
0.080.070.070.070.070.07-

�أ�سعار العمالت �أمام الدينار الكويتي وفق الن�رشة اليومية لبنك الكويت املركزي
بتاريخ  1مايو 2019

النظر في دعوى «رمال العقارية»
و«سوليدس»  15مايو
�أف�صحت �رشكة رمال الكويت العقارية عن حتديد
�أول جل�سة يف دعوى ندب خبري لفح�ص عقود �إيجار
مربمة بني «رم��ال» و�رشكة «�سوليد�س» للتجارة
العامة واملقاوالت ،حيث حتدد تاريخ  15مايو
 2019للنظر يف الدعوى.وقالت «رمال» يف بيان
للبور�صة ام�س �إن الدعوى حتمل رقم «6614/19
جتاري كلي» ،ومرفوعة �أمام املحكمة الكلية -
الفروانية.
ويتعلق مو�ضوع الق�ضية بندب خبري لفح�ص عقود
الإي��ج��ار ُ
امل�برم��ة بني الطرفني لبيان املبالغ
ُ
للمدعية وحتديد املبالغ املدفوعة من
امل�ستحقة ُ

املعلن �إليها للطالبة وبيان املبالغ ُ
ُ
امل�ستحقة،
بالإ�ضافة �إلى تقدير �أعمال التحديث والتطوير
والرتميمات التي �أجرتها املدعى عليها بالعقارات
ُ
املبينة بالعقود واحت�ساب املبالغ امل�شغول بها
ذمتها ل�صالح الطالبة متهيد ًا للمطالبة بهذه
املبالغ وباجلملة ت�صفية احل�ساب بني الطرفني
ُ
املعلن �إليها امل�رصوفات و�أتعاب
مع �إل���زام
ُ
املحاماة.
كانت خ�سائر «رمال» تراجعت  %89.4يف العام
املا�ضي ،لت�صل �إلى  1.32مليون دينار؛ مقابل
خ�سائر بنحو  12.52مليون دينار يف عام .2017

• �أزمات مالية ع�صفت بالنظام العاملي

الصين وأميركا تجريان
محادثات تجارية
«مثمرة» في بكين

ق��ال وزي��ر اخل��زان��ة الأم�يرك��ي �ستيفن
منوت�شني �إن ال�صني والواليات املتحدة
�أجرتا حمادثات جتارية «مثمرة» يف
و�ستوا�صالن املناق�شات يف وا�شنطن
الأ�سبوع املقبل ،مع �سعي البلدين
�إلى �إنهاء حربهما التجارية .و�أجرى
منوت�شني ،بجانب املمثل التجاري
الأمريكي روبرت اليتهايزر ،مناق�شات
على م��دار اليوم قبل �أن يتوجه ليو
خه نائب رئي�س ال��وزراء ال�صيني �إلى
وا�شنطن الأ�سبوع املقبل لعقد جولة
�أخرى من املحادثات قد ت�شكل املرحلة
النهائية من املفاو�ضات.
و�أ���ش��ارت بكني ووا�شنطن �إل��ى �إح��راز
تقدم يف ق�ضايا ،من بينها امللكية
الفكرية والنقل الق�رسي للتكنولوجيا،
للم�ساعدة يف �إنهاء النزاع الذي تبادل
فيه الطرفان فر�ض ر�سوم جمركية كلفت
كل منهما مليارات ال��دوالرات وعطلت
�سال�سل الإمداد وهزت الأ�سواق املالية.
غري �أن امل�س�ؤولني الأمريكيني يقولون
ب�شكل غري علني �إن و�ضع �آلية تنفيذ
لالتفاق و�إط��ار زمني لإلغاء الر�سوم
اجلمركية من بني نقاط اخلالف .و�أقر
امل�س�ؤولون ال�صينيون �أي�ضا ب�أهمية
�آلية التنفيذ ،لكنهم يقولون �إنها يجب
�أن ت�رسي يف االجتاهني ال �أن ت�ضع قيودا
على ال�صني وحدها.

الذهب يتراجع واألسواق تترقب
اتجاه أسعار الفائدة األميركية

تراجعت �أ�سعار الذهب ،ام�س بعد مكا�سب الأ�سهم الأمريكية الليلة املا�ضية ،يف
حني ي�سود الهدوء معظم �أ�سواق �آ�سيا ب�سبب عطلة عيد العمال وقبل قرار جمل�س
االحتياطي االحتادي «البنك املركزي الأمريكي» ب�ش�أن م�سار �أ�سعار الفائدة
الذي ترتقبه الأ�سواق عن كثب .ونزل الذهب يف املعامالت الفورية � %0.3إلى
 1278.92دوالر ًا للأوقية «الأون�صة» بينما انخف�ضت العقود الأمريكية الآجلة
� %0.4إلى  1280.70دوالر ًا للأوقية.
وارتفعت الأ�سهم العاملية بعد �أن اتفق الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب مع قادة
الدميقراطيني على �إنفاق تريليوين دوالر على البنية التحتية.
ومن العوامل التي قد ت�ضعف �إغراء الذهب كمالذ �آمن ،بدء جولة حمادثات
بني ال�صني والواليات املتحدة يف بكني �سعيا لإنهاء احلرب التجارية املريرة
بينهما.ونزل ال�سعر الفوري للف�ضة � %0.4إلى  14.88دوالر ًا للأوقية يف حني
فقد البالتني  %0.6لي�سجل  880.75دوالر ًا.وهبط البالديوم � %0.9إلى 1375.55
دوالر ًا للأوقية.

الصين تتعهد بمزيد

من االنفتاح أمام قطاعي
«التأمين» و«البنوك»

�أعلنت ال�صني خططها حلذف كافة القيود
على امللكية يف البنوك املحلية وخف�ض
املتطلبات بالن�سبة للبنوك و�رشكات
الت�أمني الأجنبية.
وقالت هيئة تنظيم الت�أمني وامل�صارف يف
ال�صني �إنه من �ضمن التغريات املرتقبة هو
�إلغاء املتطلب الذي يلزم امل�صارف الأجنبية
بامتالك  10مليارات دوالر من الأ�صول قبل
�أن ي�صبح م�سموح له بت�أ�سي�س كيان قانوين
داخل ثاين �أكرب اقت�صاد يف العامل ،وتفتح
تلك التغريات الباب �أمام عمليات اال�ستحواذ
الكاملة للبنوك املحلية ومنح املقر�ضني
اخلارجني طرق ًا خمت�رصة حمتملة للتو�سع
يف ال�سوق .و�أ�ضاف رئي�س هيئة تنظيم
الت�أمني وامل�صارف قوه �شو ت�شينغ �أنهم
ب�صدد �إ�صدار � 12إجراء جديد ًا .و�أكد ت�شينغ
على �أن تلك التغريات �سيتم تنفيذها قريب ًا
لكنه مل مينح �إطار زمني فعلي.
وت��اب��ع �أن ال�صني تخطط �أي�ض ًا لإلغاء
املتطلبات بالن�سبة للبنوك الأجنبية
واملتعلقة بامتالك  20مليار دوالر من
الأ�صول لأن ت�صبح قادرة على ت�أ�سي�س فرع.

اقتصاد

حكم أولي ضد تابعة

لـ«العقارات المتحدة»
في دعوى تحكيم

�أعلنت �رشكة ال��ع��ق��ارات املتحدة
عن �صدور حكم التحكيم يف �أولى
درجاته �ضد �رشكة الريف للعقارات،
اململوكة لل�رشكة بن�سبة ،%100
يف دع��وى مطالبة بتعوي�ض مايل
عن عقد مقاولة مربم بني «الريف»
و«وارة للإن�شاءات».
وقالت «متحدة» يف بيان للبور�صة
�أم�س �إن احلكم �ألزم ُ
املحكم �ضدها
�أ�صلي ًا «املحتكمة فرعي ًا» �رشكة
الريف للعقارات ب�أن ت�ؤدي للمحتكمة
�أ�صلي ًا «املحتكم �ضدها فرعي ًا» �رشكة
وارة للإن�شاءات مبلغ وقدره 7.82
ماليني ري��ال ُعماين « 20.4مليون
دوالر» ف�ض ً
ال عن الفوائد التعاقدية
ُ
امل�ستحقة على هذا املبلغ وقدرها
 %7حُت�سب من تاريخ رف��ع دعوى
التحكيم يوم � 23أكتوبر  2017حتى
تاريخ التنفيذ والتح�صيل.

ذك��رت ورق��ة بحثية حت��ت عنوان
«�إ���ص�لاح النظام النقدي واملايل
الدوليني» حيث حللت هذه الورقة
البحثية �أداء معيار الذهب «1870
 »1913و�أي�ض ًا اتفاق «بريتونوودز» « »1972-1948وعالقته
باملمار�سات النقدية احلالية.
وخل�ص البحث �إل���ى �أن النظام
النقدي احلايل وفق «بريتون وودز»
كان �أدا�ؤه �ضعيف ًا بالن�سبة للأنظمة
النقدية ال�سابقة وف�شل يف حتقيق
اال�ستقرار املايل وتقلي�ص التغريات
وال�صدمات املفاجئة عاملي ًا.
و�أ���ض��اف بنك �إنكلرتا يف بحثه �أن
التجارة الدولية وتدفق اال�ستثمارات
تعر�ضا ملعوقات يف الوقت الذي
ان�شغلت فيه البنوك املركزية يف
التناف�س خلف�ض �أ���س��ع��ار �رصف
عمالتها.
و�صدر �أي�ض ًا تقرير يف حقبة الرئي�س
الأمريكي ال�سابق «ب��اراك �أوباما»
�سلط ال�ضوء عام  2015على منو
املداخيل يف الطبقة املتو�سطة �أثناء
منظومة «بريتون وودز» وتثبيت
�سعر ال�رصف وو�صف التقرير الفرتة
بني عامي  1948و 1973بـ «ع�رص
النمو امل�شرتك بني ال��دول» ،وهو
ع�رص �شهد زيادة يف �إنتاجية العمالة
وتراجع معدل ع��دم امل�ساواة يف
ال��دخ��ل وارت��ف��اع م�شاركة القوة

العاملة يف �سوق العمل ،وجتب
الإ�شارة �إل��ى �أن النمو االقت�صادي
– الذي ي�شهد ارتفاع ًا يف م�ستوى
معي�شة الأ�رس – يحدث عندما يتحقق
ا�ستقرار نقدي ومايل.
وح�����س��ب درا���س��ة ل��ـ «ال�شاهد»،
ي�ستهدف احلديث عن تغيري النظام
النقدي العاملي جتنب �أي �أخطاء
نقدية تقلل من �إيجابيات وتطورات
االقت�صادات ،على �سبيل املثال،
يحدث الت�ضخم عندما يطارد مال كثري
�سلع ًا قليلة ،وال يحدث نتيجة لنمو
اقت�صادي حقيقي تزداد فيه الأجور
وتُ كاف�أ فيه العمالة عن �إنتاجيتها
املرتفعة .منذ �إع�ل�ان الرئي�س
الأم�يرك��ي «دون��ال��د ترامب» عزمه
تر�شيح «هريمان كاين» و«�ستيفن
مور» ملقعدين يف جمل�س حمافظي
االح��ت��ي��اط��ي ال��ف��ي��درايل ،حتدث
البع�ض عن معيار الذهب ومدى
�أهليته ،و�أ�صبح من البديهي متام ًا
الت�شكيك يف مدى جناح الفيدرايل يف
قيا�س املعرو�ض من املال بالن�سبة
الحتياجات االقت�صاد ،وذل��ك مع
الأخ��ذ يف االعتبار الت�أثري القوي
للبنك املركزي الأمريكي و�أ�سباب
الأزم��ة املالية العاملية يف 2008
ثم تدخله من خالل خف�ض الفائدة
وتقلي�ص احلوافز املقدمة للبنوك
لتمويل منو القطاع اخلا�ص.

تراجع النشاط الصناعي في بريطانيا
من أعلى مستوى في  13شهراً
ت���راج���ع الن�شاط
ال�������ص���ن���اع���ي يف
ب��ري��ط��ان��ي��ا خ�لال
ال�شهر املا�ضي من
�أع��ل��ى م�����س��ت��وى يف
� 13شهر ًا وب�أكرث من
توقعات املحللني.
وك�شفت البيانات
ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة
«م��ارك��ت» للأبحاث
�أم�������س �أن م���ؤ��شر
مديري امل�شرتيات
للإنتاج ال�صناعي
يف اململكة املتحدة
�سجل م�ستوى 53.1
ن��ق��ط��ة يف �أب���ري���ل
امل��ا���ض��ي ،مقابل
م�ستوى  55.1نقطة
يف مار�س وهو �أعلى م�ستوى يف � 13شهر ًا،
وكانت توقعات املحللني �أ���ش��ارت �إل��ى �أن
الن�شاط ال�صناعي يف بريطانيا �سيرتاجع عند
م�ستوى  53.2نقطة.
و�أو���ض��ح��ت البيانات �أن م��ع��دالت التو�سع
يف الإنتاج والطلبات وال�صادرات اجلديدة
انخف�ضت بثاين �أ��س�رع وت�يرة يف � 4أع��وام
ون�صف ،وتابعت �أن عمليات تراكم املخزونات
حت�سب ًا للربيك�ست م�ستمرة« ،و�إن كان مبقدار
�أقل عن الأ�شهر ال�سابقة».
و�أك��دت البيانات على �أن معدالت التو�سع
ت��راج��ع��ت ب�شكل ح��اد يف ق��ط��اع��ات ال�سلع
اال�ستثمارية وال�سلع الو�سيطة.
وعلى �صعيد �آخر زاد معدل اقرتا�ض الأفراد

يف اململكة املتحدة
خ�لال �شهر مار�س
امل��ا���ض��ي ب���أب��ط���أ
وترية منذ .2014
و�أظ���ه���رت بيانات
بنك �إنكلرتا� ،أم�س
ارتفاع معدل النمو
ال�سنوي يف �إقرا�ض
الأف���راد بربيطانيا
�إل����ى  %6.4خالل
مار�س ،وهي �أ�ضعف
وت�يرة منذ �أكتوبر
م��ق��اب��ل
،2014
م�ستوى  %6.5يف
فرباير .وتابع بيان
املركزي الربيطاين
�أن اقرتا�ض الأف��راد
للمبالغ الإ�ضافية
للإنفاق على ال�سلع واخلدمات تراجع عند
 0.5مليار جنيه �إ�سرتليني يف مار�س وهو �أقل
م�ستوى منذ نوفمرب  ،2013ومقابل م�ستوى
 1.22مليار �إ�سرتليني يف فرباير .وعلى م�ستوى
عمليات املوافقة على قرو�ض الرهن العقاري
يف بريطانيا فهبطت يف مار�س عند م�ستوى
� 62.3أل��ف عملية اق�ترا���ض ،مقابل م�ستوى
� 65.3ألف عملية امل�سجة يف فرباير .وكانت
توقعات املحللني �أ���ش��ارت �إل��ى �أن عمليات
املوافقة على قرو�ض الرهن العقاري �سترتاجع
يف مار�س عند � 64.85ألف عملية ،وتابعت �أن
�إجمايل قيمة قرو�ض الرهن العقاري املمنوحة
للأفراد يف مار�س زادت عند  4.1مليارات جنيه
�إ�سرتليني.

