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«المالية» توقع اتفاقية لتجنب

االزدواج الضريبي مع العراق
ك�شفت وزارة املالية �أم�����س عن
توقيعها ون��ظ�يرت��ه��ا العراقية
اتفاقية لتجنب االزدواج ال�رضيبي
ومنع التهرب املايل يف ما يتعلق
بال�رضائب على الدخل وعلى ر�أ�س
املال.
وق��ال��ت «امل��ال��ي��ة» يف ب��ي��ان �إن
االتفاقية تت�ضمن مزايا متعددة
تتعلق باالعفاءات والتخفي�ضات
ال�رضيبية على اال�ستثمارات �أو
الأعمال التجارية �سواء يف الكويت
�أو العراق.
و�أ�ضافت �أن االتفاقية التي وقعها
عن اجلانب الكويتي وكيل الوزارة
�صالح ال�رصعاوي ونظريه العراقي

م��اه��ر ج��وه��ان ت�ستهدف �إزال���ة
العوائق املالية التي ميكن �أن
تقيد حركة ر�ؤو�س الأموال والتبادل
التجاري بني البلدين من خالل عدم
ازدواجية ال�رضائب على الأموال �أو
الأفراد.
مت توقيع االتفاقية على هام�ش
�أعمال اجتماعات الدورة ال�سابعة
للجنة العليا الكويتية العراقية
امل�شرتكة التي ا�ست�ضافتها البالد
يومي  11و 12مايو احلايل برئا�سة
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
اخلارجية ال�شيخ �صباح اخلالد
ووزي��ر اخلارجية العراقي حممد
احلكيم.

• صالح الصرعاوي
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دراسة :اقتصادات صاعدة تهيمن
على النمو العالمي في 2020
من املرتقب �أن تكون حقبة الع�رشينات من هذا
القرن ،هي العقد الآ�سيوي؛ حيث تهيمن القارة
على قائمة ح�رصية من االقت�صادات التي يتوقع
�أن حتافظ على معدالت منو تبلغ نحو  ،%7وفق ًا
ملذكرة بحثية ن�رشت نتائجها وكالة «بلومربغ»
االمريكية.
وق��ال اخلبري االقت�صادي مادهور جها ،رئي�س
ق�سم الأب��ح��اث املوا�ضيعية يف ف��رع م�ؤ�س�سة
«�ستاندرد ت�شارترد» بالهند ،وديفيد مان ،كبري
االقت�صاديني العامليني يف �سنغافورة لدى بنك
«�ستاندرد ت�شارترد» ،يف مذكرة بحثية ن�رشت،
الأحد� ،إنه ينبغي على الهند وبنغالدي�ش وفيتنام
وميامنار والفلبني �أن تفي بهذا املعيار ،ومن

املرجح �أي�ض ًا �أن ت�صل �إثيوبيا وكوت ديفوار �إلى
معدل منو يبلغ  ،%7ما يعني يف العادة م�ضاعفة
�إجمايل الناجت املحلي كل � 10سنوات.
و�ستحدث طفرة بالن�سبة لن�صيب ال��ف��رد من
الدخل ،مع ارتفاعه يف فيتنام �إلى 10400دوالر
يف عام  2030مقارنة بنحو  2500دوالر يف العام
املا�ضي ،ح�سب الدرا�سة ،و�أ�شارت الدرا�سة �إلى
�أن االقت�صادات ال�سبعة من املقرر �أن تنمو مبعدل
نحو  %7حتى عام  ،2020مع ارتفاع الناجت
املحلي الإجمايل للفرد ،بناء على بيانات البنك
ال��دويل و�صندوق النقد ال��دويل وبيانات الأمم
املتحدة،و�سيحقق �أع�ضاء املجموعة يف جنوب
�آ�سيا الريادة فيما يتعلق الناجت املحلي الإجمايل؛

حيث ميثلون مع ًا نحو خم�س �سكان العامل بحلول
عام  ،2030ح�سب تقدير �ستاندرد ت�شارترد.
ولفتت �إلى �أن العائد الدميوغرايف �سيكون مبثابة
نعمة للهند ،يف حني �أن ا�ستثمارات بنغالدي�ش
يف جم��ايل ال�صحة والتعليم ينبغي �أن ت�ؤدي
�إلى زيادة الإنتاجية .وتعد الهيمنة الآ�سيوية
على القائمة هي تغيري عن عام  ،2010عندما
بد�أ البنك لأول مرة يف تتبع االقت�صادات التي
يتوقع �أن تنمو بنحو  .%7يف ذلك الوقت ،كان
هناك � 10أع�ضاء منق�سمني بالت�ساوي بني �آ�سيا
و�أفريقيا :ال�صني والهند و�إندوني�سيا وبنغالدي�ش
وفيتنام ونيجرييا و�إثيوبيا وتنزانيا و�أوغندا
وموزمبيق.

«التجارة» تلزم شركات بتعيين مراقب
التزام كويتي لمكافحة غسيل األموال
�أ���ص��درت وزارة التجارة
وال�صناعة ق���رار ًا �أل��زم
مبوجبه �رشكات الت�أمني
وو�����س����ط����اء ال���ت����أم�ي�ن
وامل�ؤ�س�سات وال�رشكات
التي تزاول مهنة �سما�رسة
ال���ع���ق���ار وامل���ك���ات���ب
العقارية والتي تعمل يف
جم��ال الذهب واملعادن
وال��ث��م��ي��ن��ة و��ش�رك���ات
ال�رصافة بتعيني مراقب
كويتي ملكافحة غ�سيل
الأموال.
وق��ال��ت وزارة التجارة
وال�صناعة يف بيان �إن
ال��ق��رار ال��ذي حمل الرقم  2019/243ن�ص يف
مادته الأولى على :تلتزم كل من �رشكات الت�أمني
وو�سطاء الت�أمني عند �إب��رام عقود الت�أمني على

احل���ي���اة وغ�ي�ره���ا من
�أن��واع الت�أمني املتعلقة
باال�ستثمار ب�صفة م�ؤمن
�أو و�سيط لعقد الت�أمني،
وامل�ؤ�س�سات وال�رشكات
التي تزاول مهنة �سما�رسة
ال���ع���ق���ار وامل���ك���ات���ب
وامل�ؤ�س�سات
العقارية
وال�رشكات التي تعمل يف
جم��ال الذهب واملعادن
الثمينة والأح��ج��ار ذات
القيمة و�رشكات ال�رصافة
بتعيني م��راق��ب التزام
كويتي اجلن�سية يناط به
تنفيذ �أحكام القانون رقم
 106ل�سنة  2003ب�ش�أن مكافحة غ�سيل الأموال.
و�أ�ضافت �أن املادة الثانية ن�صت على �أن العمل به
يبد�أ يف  1يناير من عام .2020

 1.5مليون دينار

الدوالر استقر أمام الدينار

خسائر «منشآت»
بالربع األول

عند  303فلوس

ا�ستقر �سعر �رصف الدوالر مقابل الدينار �أم�س عند
م�ستوى  303فلو�س يف حني ا�ستقر اليورو عند 341
فل�س ًا مقارنة ب�أ�سعار �رصف �أول �أم�س
وقال بنك الكويت املركزي يف ن�رشته اليومية على

�أظهرت البيانات املالية ل�رشكة
من�ش�آت للم�شاريع العقارية
تراجع خ�سائر الربع الأول من
العام احلايل بن�سبة  %8.8على
�أ�سا�س �سنوي،وبح�سب نتائج
ال�رشكة للبور�صة ام�س بلغت
خ�سائر الفرتة  1.45مليون دينار
« 4.78م�لاي�ين دوالر»؛ مقابل
خ�سائر بقيمة  1.59مليون دينار
« 5.25ماليني دوالر» للربع الأول
من .2018
وقالت ال�رشكة يف بيان للبور�صة
�إن ارتفاع خ�سائر الفرتة يعود �إلى
زيادة تكاليف التمويل ،وخ�سائر
القيمة العادلة من موجودات
مالية ُمدرجة بالقيمة العادلة من
خالل الأرباح واخل�سائر.وحققت
ال�رشكة خ�سائر �سنوية للعام
املا�ضي بقيمة  28.23مليون
دينار؛ مقابل �أرب��اح بنحو 4.31
ماليني دينار يف عام .2017

موقعه الإلكرتوين �إن �سعر �رصف اجلنيه اال�سرتليني
ارتفع �إل��ى م�ستوى  0.395دينار ،يف حني ا�ستقر
الفرنك ال�سوي�رسي عند م�ستوى  0.300دينار ،وظل
الني الياباين عند م�ستوى  0.002دينار دون تغيري.

البنك الدولي يقرض المغرب

 55مليون دوالر لمكافحة البطالة

�أع��ل��ن البنك ال���دويل �أن جمل�س
املديرين التنفيذيني بالبنك وافق
على تقدمي قر�ض بقيمة  55مليون
دوالر لدعم مكافحة البطالة بجهة
مراك�ش�-آ�سفي باملغرب وقال
البنك ،يف ب��ي��ان� ،،إن القر�ض
يهدف �إلى �إع��داد برامج لتح�سني
قابلية توظيف ال�شباب يف جهة
مراك�ش�-آ�سفي باملغرب ،وتنمية
ق���درات ال�سلطات املحلية على

• مؤشرات االقتصاد املغربي

معاجلة البطالة ،من خالل ربط
ال�شباب بالفر�ص االقت�صادية على
امل�ستوى املحلي.
وتابع البنك �أن امل�رشوع ي�ستهدف
جمموعة من امل�ستفيدين ،مبن
فيهم ال�شبان وال�����ش��اب��ات غري
امل��ق��ي��دي��ن ح��ال��ي � ًا يف وظيفة،
ف�ض ً
ال عن رواد الأعمال ال�شباب
الطموحني وال�رشكات ال�صغرية
واملتو�سطة التي تعمل يف �سال�سل

القيمة ولديها �إمكانات كبرية
للنمو .واعتربت ماري فران�سواز
م��اري نيلي ،املديرة الإقليمية
لدائرة املغرب العربي بالبنك،
�أن «بطالة ال�شباب ال تزال ت�شكل
حت��دي � ًا ح���اد ًا للمغرب ،ونحن
ن�ستند �إلى خربتنا العاملية يف
دع��م جهود احل��ك��وم��ات الرامية
�إلى معاجلة ذلك من خالل حلول
مبتكرة».

 589مليون دوالر عجز ميزان المعامالت الحالية
التركي في مارس
ق��ال البنك امل��رك��زي الرتكي �إن عجز ميزان
املعامالت احلالية للبالد انكم�ش يف مار�س
�إلى  589مليون دوالر .ويقل الرقم عن العجز
املتوقع البالغ  0.984مليار دوالر .ويف فرباير

بلغ عجز ميزان املعامالت احلالية  733مليون
دوالر.
ويف  ،2018بلغ عجز ميزان املعامالت احلالية
الرتكي  27.633مليار دوالر.

«الساحل» سجلت
خسائر فصلية بنحو
 169ألف دينار
�أو�ضحت البيانات املالية ل�رشكة
ال�ساحل للتنمية واال�ستثمار
تراجع خ�سائر الربع الأول من
العام احلايل بن�سبة  %34.3على
�أ�سا�س �سنوي.
وبح�سب نتائج ال�رشكة للبور�صة
�أم�����س ،بلغت خ�سائر الفرتة
� 169.57أل��ف دي��ن��ار «559.36
�ألف دوالر»؛ مقابل خ�سائر بقيمة
� 258.23ألف دينار «� 851.82ألف
دوالر» للربع الأول من .2018
وقالت ال�رشكة يف بيان للبور�صة
�إن تراجع خ�سائر الفرتة يعود
�إل���ى حتقق خ�سائر ال�رشكات
الزميلة مقابل زيادة يف �أتعاب
الإدارة،وك��ان��ت �أرب��اح ال�رشكة
تراجعت  %34يف العام املا�ضي،
لت�صل �إل��ى  1.44مليون دينار؛
مقابل رب��ح ق��دره  2.18مليون
دينار يف عام .2017

خسائر «سنرجي»
ارتفعت % 4.5
على أساس سنوي
ك�شفت البيانات املالية ل�رشكة
�سرنجي القاب�ضة ارتفاع خ�سائر
الربع الأول من العام احلايل
بن�سبة  %4.5على �أ�سا�س �سنوي.
وبح�سب نتائج ال�رشكة للبور�صة
�أم�س بلغت خ�سائر الفرتة 206.96
�آالف دينار «� 682.7ألف دوالر»؛
مقابل خ�سائر بقيمة � 198.15ألف
دينار «� 653.64ألف دوالر» للربع
الأول من .2018
وقالت ال�رشكة �إن ارتفاع خ�سائر
ال��ف�ترة ي��ع��ود �إل���ى انخفا�ض
�إيرادات الن�شاط مبقدار 115.75
�ألف دينار ،وانخفا�ض تكاليف
الن�شاط بنحو � 113.29أل��ف
دينار.كانت «�سرنجي» حتولت
للخ�سارة يف العام املا�ضي بقيمة
� 534.69ألف دينار؛ مقابل �أرباح
عام  2017والبالغة �آنذاك 71.87
�ألف دينار.

انخفاض القيمة السوقية للعمالت
الرقمية إلى  213مليار دوالر

تراجعت العمالت الإلكرتونية خالل
تعامالت �أم�س لتفقد البيتكوين نحو
 %4من قيمتها مع حقيقة �أنها ال تزال
�أعلى حاجز الـ� 7آالف دوالر التي
جتاوزته �أول �أم�س و�سيطر اللون
الأح��م��ر ب�شكل ملحوظة على �سوق
الأ�صول امل�شفرة بقيادة �أكرب خم�س
عمالت من حيث القيمة ال�سوقية.
وت�أتي اخل�سائر يف ال�سوق الرقمي
بعد �أن �شهد مكا�سب قوية خالل عطلة
الأ�سبوع املا�ضي دفعت البيتكوين
لت�سجل م�ستوى �أعلى  7000دوالر.
وتراجعت عملة البيتكوين بن�سبة
 %4.2لتهبط �إل��ى  7054.6دوالر ًا
بقيمة �سوقية  124.85مليار دوالر.
وك��ان��ت العملة رق��م واح��د عاملي ًا
جتاوزت م�ستوى  7500دوالر م�سجلة
�أعلى م�ستوى منذ �أغ�سط�س املا�ضي.
وحلت عملة الإي�ثري��وم يف املركز
الثاين بخ�سائر  %4.3لت�سجل 189.6
دوالر ًا مع انخفا�ض قيمتها ال�سوقية
�إلى  20.1مليار دوالر.
و�سجلت عملة الريبل  0.3201دوالر

لتحل يف املرتبة الثالثة بانخفا�ض
ي��ت��ج��اوز  ،%0.9م��ا دف���ع قيمتها
ال�سوقية للرتاجع �إلى  13.49مليار
دوالر.وانخف�ضت عملة البيتكوين
كا�ش ب�أكرث من � %4.2إل��ى 355.3
دوالر ًا لتحل باملركز الرابع بقيمة
�سوقية  6.32مليارات دوالر .ويف
امل��رت��ب��ة الأخ��ي��رة ،ج���اءت عملة

مصر تطرح أذون خزانة بقيمة

مليار دوالر لسد عجز الموازنة

طرحت وزارة املالية امل�رصية �أذون خزانة بقيمة �إجمالية بلغت
 17مليار جنيه «ال��دوالر ي�ساوي  17.05جنيها» ،ما يعادل نحو
مليار دوالر امريكي .وذكرت وزارة املالية ،يف بيان� ،أنه مت طرح
�أذون خزانة �أج��ل  91يوم ًا بقيمة  8.5مليارات جنيه ،مبتو�سط
عائد  ،%17.528فيما بلغ �أعلى عائد  %17.598و�سجل �أقل عائد
.%17.2
و�أ�شارت �إلى �أنه مت طرح �أذون خزانة �أجل  273يوم ًا بقيمة 8.5
مليارات جنيه ،مبتو�سط عائد  ،%17.503يف حني �سجل �أعلى عائد
 %17.591و�أقل عائد .%17.251وتعد �أذون و�سندات اخلزانة �إحدى
الو�سائل التي تلج�أ �إليها م�رص ل�سد العجز يف املوازنة العامة
مل�رص.
وبلغ العجز يف املوازنة العامة خالل العام املايل 2018 - 2017
نحو  %9.8من الناجت املحلي الإجمايل ،وت�ستهدف م�رص خف�ضه �إلى
 %8.4خالل العام املايل احلايل.

اليوان الصيني تراجع

بأعلى وتيرة في  9أشهر
يتجه اليوان ال�صيني لت�سجيل
�أ�سو�أ انخفا�ض يومي يف ت�سعة
�أ�شهر �أم�����س ،يف الوقت الذي
توقفت فيه املفاو�ضات التجارية
بني الواليات املتحدة وال�صني
بعد �أن رفع الرئي�س االمريكي
دونالد ترامب ر�سوم ًا جمركية
على �سلع �صينية.
و���س��ج��ل��ت ال��ع��م��ل��ة حت��رك��ات
حمدودة يف رد فعل على �أحدث
خ��ط��وة ع��دائ��ي��ة ع��ل��ى �صعيد
ال��ت��ج��ارة ،لكن �أم�����س تراجع
ال��ي��وان � %0.8إل���ى 6.9040
وهو �أ�ضعف م�ستوياته منذ 27
دي�سمرب ويقول بع�ض املحللني
�إن اليوان رمبا يخرتق م�ستوى
 7دوالرات يف الأ�شهر املقبلة،
وهو م�ستوى مل ُي�سجل منذ الأزمة
املالية العاملية.و�ست�ستخدم
ال�صني على الأرجح احتياطياتها
ال�ضخمة من العملة لوقف �أي
انخفا�ض �إلى  7دوالرات ،مما قد
يطلق م�ضاربات وعمليات نزوح

كثيفة ل��ر�أ���س امل��ال .وب��دا �أن
مفاو�ضات التجارة بني الواليات
املتحدة وال�صني و�صلت �إلى
طريق م�سدود �أول �أم�س وتطلب
وا�شنطن تغيريات يف القانون
ال�صيني ،وق��ال��ت بكني �إنها
لن تقبل مبا ي�رض مب�صاحلها.
ومن املرجح �أن يلتقي الرئي�س
دونالد ترامب ونظريه ال�صيني
�شي جني بينغ يف قمة جمموعة
الع�رشين يف اليابان يف نهاية
يونيو ويناق�شان التجارة.
ونزل ال��دوالر الأ�سرتايل %0.3
�إل��ى  0.6976دوالر امريكي.
والدوالر الأ�سرتايل �شديد الت�أثر
ب��ال��ت��غ��ي�يرات يف معنويات
امل�ستثمرين ،كما �أن���ه يعد
م�ؤ�رشا على التعامالت املرتبطة
بال�صني �أك�ب�ر ��شري��ك جتاري
لأ���س�ترال��ي��ا ،وا�ستقر م�ؤ�رش
الدوالر ،الذي يتتبع �أداء العملة
االمريكية مقابل �سلة من �ست
عمالت رئي�سية ،عند .97.318

الليتكوين برتاجع  %6لت�سجل 86.09
دوالر ًا بقيمة �سوقية بلغت 5.31
مليارات دوالر.
وخ�لال نف�س الفرتة ،بلغت القيمة
ال�سوقية الإجمالية لكافة العمالت
الرقمية  213.04مليار دوالر بعد �أن
كانت ت�سجل م�ستوى  224.72مليار
دوالر يف تعامالت �أول �أم�س.

األسهم األوروبية

سجلت أكبر تراجع
أسبوعي منذ
بداية 2019

وا���ص��ل��ت الأ���س��ه��م الأوروب���ي���ة
خ�سائرها ،بعد �أن �سجلت �أكرب
تراجع �أ�سبوعي منذ بداية العام
احل��ايل يف ال��وق��ت ال��ذي �أدت
مواجهة بني الواليات املتحدة
وال�صني �إل��ى انح�سار الآم��ال
ب�أن �أكرب اقت�صادين يف العامل
�سيتمكنان من ت�سوية نزاعهما
التجاري قريبا.
وت��راج��ع امل���ؤ��شر �ستوك�س
 600الأوروب�������ي  %0.1مع
تعر�ض امل�ؤ�رش داك�س الأملاين
ال�����ش��دي��د ال��ت ��أث��ر بالتجارة
ل�ضغوط تفوق ما تتعر�ض له
امل��ؤ��شرات املناظرة.وت�صدر
قطاع ال�سيارات ،الذي يت�أثر
بالر�سوم اجلمركية ،قائمة
القطاعات اخلا�رسة يف �أوروبا،
مت�أثرا على وج��ه اخل�صو�ص
برتاجع �أ�سهم داميلر.
وك��ان �سهم تي�سن ك��روب من
بني �أكرب الأ�سهم اخلا�رسة� ،إذ
انخف�ض  ،%4وقالت ال�رشكة
ال�صناعية الأملانية العمالقة
�إنها �ست�سعى ل�ضم �رشكاء يف
عملياتها لل�صلب بعد �أن تخلت
عن اندماج يف �أوروبا مع تاتا
�ستيل الهندية.وت�صدرت �أ�سهم
�سنرتيكا� ،أكرب �رشكة بريطانية
ل��ت��وري��د ال��ط��اق��ة ،امل ��ؤ��شر
�ستوك�س  600بعد �أن �أبقت على
توقعاتها للعام بالكامل على
الرغم من حتذير ب�ش�أن بيئة
جت��اري��ة زاخ���رة بالتحديات
ب�سبب و���ض��ع �سقف لأ�سعار
ف��وات�ير ال��ط��اق��ة يف ال��ب�لاد.
وارتفعت �أ�سهم يورونك�ست،
العاملة يف �إدارة �أ�سواق الأ�سهم
ب�أوروبا %2 ،بعد �أن ح�صلت
على موافقة تنظيمية من وزارة
امل��ال��ي��ة ال�نروي��ج��ي��ة ل�رشاء
 %100من بور�صة �أو�سلو.

