
أقفلت بورصة الكويت تعامالت جلسة مطلع األسبوع أمس 
األحد على ارتفاع طفيف جراء الشراء االنتقائي احملدود صوب 
أسهم متشعبة من شرائح مختلفة في القطاعات التي كانت في 
مرمى املتاجرة في حركة ضعيفة وجني األرباح مما انعكس 

سلبا على السيولة.
وطللاولللت الللضللغللوط البيعية خللالل تللعللامللالت اجللسة 
الشركات القيادية السيما املنضوية حتت مكونات مؤشر 
)كويت 15( بسبب إعللالن بعضها عن التوزيعات املنحة 
والنقدية مما أثر على منوال حركتها بهدف إعللادة التوزان 
للمستويات السعرية لكثير من شركاتها في حني كانت األسهم 

الصغيرة في بؤرة اهتمام املتعاملني األفراد واحملافظ.
وساهمت احلركة الالفتة على سهمي شركتي )نابيسكو( 
و)هيومن سوفت( إيجابا على عموم احلركة وكانا األبرز في 
مسار األداء العام منذ البداية مما جعل اجللسة متماسكة منذ 
البداية وحتى قرع جرس اإلغالق وانعكس على إقفال املؤشر 

السعري الذي حافظ على مستوى فوق 6800 نقطة.
وتأثر األداء العام بالتراجع الذي شهدته الكثير من أسواق 
املال اخلليجية بسبب بعض التطورات اجليوسياسية مما أثر 
سلبا على حجم السيولة املتحصلة بنسبة تراجع تراوحت بني 

35 و 40 في املئة مقارنة مع أرقام افتتاح األسبوع املاضي.
ووصلت القيمة الرأسمالية للسوق في نهاية األسبوع 
املاضي إلى 11ر27 مليار دينار كويتي )نحو 6ر88 مليار 
دوالر أمريكي( بانخفاض نسبته 23ر1 في املئة مقارنة مع 
مستواها األسبوع قبل السابق إذ بلغت آنذاك 45ر27 مليار 
دينار )7ر89 مليار دوالر(. وشهدت اجللسة إفصاحا من 
شركة الدارالوطنية للعقارات )أدنللك( عن منطوق احلكم 
بقضية وآخللر من شركة )مدينة األعللمللال( عن صللدور حكم 
بخصوص دعوى بطالن زيللادة رأس املال وإعللالن مجموعة 
)جلللي.إف.إتلللش املالية( تعني بللورصللة البحرين كمسجل 
ألسهم املجموعة. وتابع بعض املتعاملني إيضاحا من شركة 
)املشتركة( بخصوص توقيع عقد حول أعمال خارجية ملرافق 
اإلنتاج اجلوراسية في مناطق شمال الكويت التابعة لشركة 
)نفط الكويت( مببلغ 9ر72 مليون دينار )نحو 3ر238 مليون 

دوالر ( مبدة تزيد على خمسة أعوام.
كما تابع املتعاملون أيضا إفصاح إعادة التداول على سهمي 
شركتي )أجوان( بدون زيادة رأس املال و)ورقية( بدون أسهم 
منحة اعتبارا من اليوم األحد إضافة إلى تداول سهم )برقان( 
بللدون أسهم منحة اعتبارا من جلسة غد االثنني وإفصاح 

)املعدات( بشأن تداول غير اعتيادي وتنفيذ بيع أوراق مالية 
ملصلحة إدارة التنفيذ بوزارة العدل.

وبالنظر إلى الشركات التي كانت في بللؤرة االرتفاعات 
فكانت تللدور حول )نابيسكو( و)قيوين أ( و)حيات كوم( 
و)أسمنت ابيض( و)رمي( أما األكثر تداوال فكانت )االمتياز( 

و)االثمار( و)بيتك( و)أبيار( و)األولى(.
واستهدفت الضغوطات البيعية وعمليات جني األرباح 
أسهم العديد من الشركات في مقدمتها )األنظمة( و)املصالح( 
و)أوللللى تكافل( و)سينما( و)امللتلليللازات( في حني شهدت 
اجللسة ارتفاع أسهم 35 شركة وانخفاض أسهم 57 شركة من 

إجمالي 135 شركة متت املتاجرة بها.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم )كويت 15( على 
8ر10 مليون سهم متت عبر 546 صفقة نقدية بقيمة 5ر5 
مليون دينار )نحو 9ر17 مليون دوالر( ليغلق املؤشر عند 

مستوى 2ر915 نقطة.
وأقفل املؤشر السعري مرتفعا بنحو 5ر5 نقطة ليبلغ 
مستوى 04ر6819 نقطة محققا قيمة نقدية بلغت 7ر15 
مليون دينار )نحو 3ر51 مليون دوالر( من خالل 8ر123 

مليون سهم متت عبر 3494 صفقة نقدية.
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وزير املالية السعودي: القرارات امللكية 
ستشجع االقتصاد وتزيد حجم السيولة

قال وزير املالية السعودي محمد اجلدعان 
إن القرارات امللكية تعكس حرص القيادة على 
توفير الرعاية للمواطنني وملوظفي القطاع 
العام عموماً، ورعاية االقتصاد السعودي على 

وجه اخلصوص، وإعادة الثقة بهيكليته.
وأكد اجلدعان في مقابلة مع “العربية” أن 
القرار امللكي بإعادة جميع البدالت واملكافآت 
ملوظفي الدولة إلى ما كانت عليه قبل إلغائها، 
سلليللدفللع عجلة االقللتللصللاد الللسللعللودي نحو 
التحسن، ويرفع حجم السيولة، ويزيد القدرة 

الشرائية للمواطنني.
وأرجلللع اجلللدعللان الللعللودة عللن قللرار وقف 
الللبللدالت واملللكللافللآت الللذي صللدر فللي سبتمبر 
املاضي، إلى املستجدات املستحدثة، حيث إن 
اإلصللالحللات االقتصادية بللدأت تأتي ثمارها 
وتسير في طريقها الصحيح، كما من املتوقع 

زيادة اإليرادات احلكومية.
ومللن املتوقع أن يتلمس املللواطللنللون األثللر 
املباشر لهذه القرارات في نهاية الشهر املقبل، 
بحسب اجلللدعللان، على أن تظهر تداعياتها 
بشكل أوضح في الربع الثالث والرابع بشكل 

عام.
وعن تعيني إبراهيم العمر محافظاً لل الهيئة 

العامة لالستثمار مبرتبة وزير، قال اجلدعان 
إن الهيئة العامة لالستثمار هي من الهيئات 
املهمة في تنشيط االستثمار الداخلي، أمالً في 
حدوث قفزة نوعية في أداء الهيئة بعد التعيني.

أصدرت اإلدارة العامة للجمارك الصينية 
البيانات املللعللدلللة للمعامالت التجارية 
لشهر مللارس آذار حيث أظللهللرت أن بكني 
حققت فائضا جتاريا 23.92 مليار دوالر 
بانخفاض طفيف عن البيانات األولية التي 

تضمنت فائضا قدره 23.93 مليار دوالر.
وقللالللت اإلدارة إن اللللللواردات املقومة 
بللالللدوالر زادت 20.3 باملئة في حني منت 
الللصللادرات 16.4 باملئة دون تغيير عن 

البيانات األولية.

الصني حتقق فائضا جتاريا 
23.92 مليار دوالر في مارس

أعلنت شركة مشاريع الكويت )القابضة( 
ومجموعة شركاتها عن جناحها في تدريب 
أكثر من 500 طالب وطالبة في مجالي ريادة 
األعللمللال واالسللتللعللداد للعمل وذلللك فللي إطللار 
اتفاقية الللشللراكللة الللتللي مت توقيعها العام 
املاضي مع جمعية إجناز الكويت، املنظمة غير 
احلكومية التي تشجع على خدمة املجتمع من 
خالل تطوع املهنيني لتدريب الشباب والشابات 

في املدارس واجلامعات.
وقلللام 37 متطوعاً مللن مجموعة شركة 
املشاريع بتدريب 530 طالب وطالبة ضمن 14 
برنامج تدريبي خالل العام الدراسي 2016-
2017 وذلللك في إطللار اتفاقية الشراكة التي 
ستقوم مبوجبها مجموعة املشاريع بتدريب 
1000 طالب بحلول شهر يونيو 2018. وعمل 
املتطوعون وبدعم من إداراتهم مع الطلبة في 
امللللدارس املتوسطة والثانوية واجلامعات 
احلكومية واخلاصة على مجموعة من القضايا 

مثل ريادة األعمال واالبتكار والنجاح املهني.
وبهذه املناسبة قالت الرئيس التنفيذي 
جلمعية إجناز الكويت السيدة رنا النيباري 

“تهدف البرامج التي تقدمها إجناز إلى تزويد 
الطلبة باملعرفة واملللهللارات العملية الالزمة 
لضمان جناحهم في عالم األعمال احلقيقي. 
كما تتمثل مسؤوليتنا فللي منحهم فرصة 
االلتقاء مبجموعات طالبية مختلقة واالحتكاك 
بتقنيات ومناهج فكرية متنوعة من أجل إثراء 
جتربتهم وتعزيز معرفتهم مبقومات جناح 

الشركات وأسباب فشلها”.
بللدورهللا قالت املدير التنفيذي التصاالت 
املجموعة في شركة املشاريع اآلنسة إميان 
العوضي “نحن سعداء للعمل مع مؤسسة 
إجناز الكويت لبناء ثقافة العمل التطوعي داخل 
مجموعة شركاتنا انطالقاً من اهتمامنا بتمكني 
الشباب وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم لضمان 

النجاح الوظيفي وسعيهم في مجال ريللادة 
األعمال. لقد استمتع متطوعو املجموعة بهذه 
التجربة الفريدة من نوعها، وهم متحمسون 
للتطوع مرة أخرى في العام الدراسي املقبل. 
كما شكلت هللذه املللبللادرة فرصة لنا الطللالع 
الطالب على املجاالت والقطاعات املختلفة التي 

ميكن أن ينضمون للعمل فيها مستقبالً”.
وأضللافللت “”نود أن نتوجه بالشكر إلى 
فريق عمل مؤسسة إجناز الكويت على اجلهود 
الكبيرة التي يبذلونها لتعزيز انخراط الشباب 
بشكل أكبر في مجتمع األعللمللال. كما نتوجه 
بالشكر باإلنابة عن شركة مشاريع الكويت 
إلللى جميع املوظفني الللذيللن تطوعوا وقاموا 
بتخصيص الوقت الالزم لإلعداد لهذه البرامج 
وتقدميها ووضللع منللاذج يحتذى بها جليلنا 

الواعد”.
واجلدير بالذكر أن الشركات التي تتطوع 
منها املوظفون هي شركة مشاريع الكويت، 
وبنك برقان، ومجموعة اخلليج للتأمني، و
OSN، وشركة القرين لصناعة الكيماويات 

البترولية وشركة كامكو لالستثمار.

في إطار اتفاقية الشراكة مع إجناز الكويت

500 طالب »مشاريع الكويت« تقوم بتدريب أكثر من 

وزير املالية السعودي محمد اجلدعان

رنا النيباري اميان العوضي

شيوبله يعارض تخفيضها على أساس دولة املنشأ

أملانيا ليست قلقة من خطط إصالح ضرائب الشركات بأميركا
صرح وزير املالية األملاني فولفجاجن شيوبله 
ملجلة فيرتشافتس فوخه األملانية على هامش 
اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي 
فللي واشنطن أنلله غير قلق مللن احتمال خفض 

ضريبة الشركات بالواليات املتحدة.
ويوم اجلمعة تعهد الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب بإعالن مهم بشأن إصالح النظام الضريبي 
قريبا وأصدر أمرا مبراجعة اللوائح الضريبية 
التي صدرت في عهد سلفه بللاراك أوباما والتي 
تهدف ملنع الشركات األمريكية من نقل أنشطتها 

إلى اخلارج خلفض عبء الضرائب.
ونقلت املجلة عللن شيوبله قللوللله “نسبة 
ضللرائللب الللشللركللات فللي الللواليللات املتحدة من 

بللني األعلللللى فللي الللعللالللم، إذا خفضت الللواليللات 
املتحدة ضرائب الشركات للمستويات العاملية 
أو األوروبية فهذا األمر لن يقلقني بتاتا بل على 
العكس«. وأوردت املجلة أن شيوبله قللال في 
الوقت ذاتلله أنه يعارض خطط تغيير ضرائب 
الللشللركللات على أسلللاس دوللللة املنشأ وفللرض 
ضريبة حدود حلماية التجارة يحبذها رئيس 

مجلس النواب األمريكي بول ريان.
وتنتقد إدارة ترامب أملانيا بسبب الفائض 
الكبير في جتارتها مع الللواليللات املتحدة لكن 
بللرلللني تللقللول إن شركاتها تنتج سلعا عالية 

اجلودة يقبل عليها املستهلكون.
من جهة أخللرى، نقلت صحيفة تاميز امس 

األول السبت عن مصادر في الواليات املتحدة 
واالحتللاد األوروبللي قولها إن الواليات املتحدة 
رمبا تبرم اتفاق جتارة حرة مع االحتاد األوروبي 

بعد أن حتمس الرئيس دونالد ترامب لذلك.
وقالت الصحيفة إن بريطانيا بعد خروجها 
من االحتللاد األوروبلللي ستأتي بعد أوروبللا في 
السباق نحو إبللرام صفقة مع الواليات املتحدة 
بعدما جنحت املستشارة األملانية أجنيال ميركل 
في إقناع ترامب بأن احملادثات إزاء هذه الصفقة 

رمبا تكون أيسر مما يعتقد.
ولللن يكون مبقدور بريطانيا االتللفللاق على 
صفقات جتللاريللة جللديللدة حتى تللغللادر االحتللاد 

األوروبي في عام 2019.

استقر سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل 
الللديللنللار الكويتي أمللس األحلللد عند مستوى 
304ر0 دينار فيما استقر اليورو عند مستوى 

326ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس.
وقلللال بنك الللكللويللت املللركللزي فللي نشرته 
اليومية على موقعه اإللكتروني إن سعر صرف 
اجلنيه اإلسترليني ارتفع إلى مستوى 390ر0 
دينار في حني استقر الفرنك السويسري عند 
مستوى 305ر0 دينار بينما بقي الني الياباني 

دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.
وفلللي منطقة الللليلللورو تللراجللعللت العملة 

األوروبية أمام العمالت الرئيسية األخرى في 
تعامالت يوم اجلمعة املاضي ليجرى تداوله 
منخفضا من أعلى مستوياته خالل األسبوع 
املاضي بسبب سباق االنتخابات الرئاسية 
الفرنسية الذي يجرى اليوم وسط تقارب شديد 

بني املتنافسني.
إلى ذلك بقيت العمالت الرئيسية األخرى 
تللتللداول ضمن نللطللاق ضيق مللع تللأثللر سلبي 
محدود تلقاه اجلنيه اإلسترليني بسبب أرقام 
مبيعات التجزئة الفصلية في بريطانيا التي 

بلغت أدنى مستوياتها في خمس سنوات.

0.304 الدوالر يستقر أمام الدينار عند 

ضعف الدوالر و سياسة ترامب يدعمان صعوده

سبائك الكويت: الذهب يحافظ على مكاسبه لألسبوع السادس على التوالى على حساب الدوالر   
زيادة الطلب من اسواق املشغوالت الذهبية و 

السبائك و اخلام رغم ارتفاع االسعار    
ذكر الرئيس التنفيذى لشركة سبائك الكويت 
لتجارة املعادن الثمينة رجب حامد ان الذهب 
حافظ  مكاسبه لالسبوع السادس على التوالى و 
منذ 15 مارس املاضى و يسير فى منحى صاعد 
مالمسا اعلى مستوى له فى اكثر من ستة شهور 
عند مستوى  1295 دوالر لالونصة مدعوما 
بضعف الللدوالر وهبوط عوائد السندات كما ان 
املستجدات الدولية مازالت مخاوفها مسيطرة 
على االسواق حيث الزال الكثير من املستثمرين 
يبحثون عن املعدن االصفر كمالذ امن الن فتيل 
االزمة بني امريكيا و كوريا الشمالية هدا ظاهريا 
ولكن الزاللللت النيران حتللت الللرمللاد خصوصا 
مع تدخل عناصر جديدة فى النزاع مثل الصني 
و اليابان من جانب و روسيا من جانب اخر و 
رغم ان الذهب انهى تداالوته هند نفس مستوى 
افتتاحه ببداية االسبوع اال ان الفارق بني اعلى 
سعر المسه 1295 دوالر يوم االثنني و ادنى 
مستوى 1274 دوالر يوم االربعاء يعبر عن مدى 
حالة عدم اليقني و هواجس التضخم التى تسيطر 
على االسللواق و نتوقع ان تستمر هذه االجللواء 

خللالل الفترة القادمة و سيظل الللدوالر رهينة 
هذا الضغوط و اى انخفاض فى قيمة الللدوالر 
يتبعه صعود فى قيمة الذهب و مستوى 1300 
دوالر سيكون قريبا جللدا الستقرار االونصة 
فوقه خصوصا و ان العالقة بني دونالد ترامب 
و رئيسة الفيدرالى بللدات فى الفتور و صعب 
التكهن باستمرار جانيت يليني رئيسة الفيدرالى 
لفترة رئاسية تالية و رضا ترامب عن مستوى 
الدوالر احلالى سيوثر على قرارات الفيدرالى فى 
الوفاء بعدد مرات رفع الفائدة  العام احلالى و 
هذا ما يوكد لنا ان احتماالت الصعود للذهب هى 
االرجح خالل العام احلالى مع االخذ فى االعتبار 
ان تصحيحات الذهب لن تذهب بعيدا و قوتها 
لن تتجاوز 20 او 30 دوالر من املستوى احلالى 
و الداعم لعودة الصعود مع كل تصحيح هى 
عمليات الشراء املنتظرة ممن فاتهم قطار جنى 

االرباح االسابيع املاضية 
االنتخابات الفرنسية هى حديث االسللواق 
هذا االسبوع و كل السيناريوهات متاحة و على 
مسافة واحللدة من الوضع احلالى و تاثيرها 
بالتاكيد سيتخطى االسللواق االوربية و يوثر 
على اسواق شرق اسيا و االسللواق االمريكية و 

االيجابيات االوربية مع دعم اليورو ستكون فى 
صالح الذهب النها ستضعف من قيمة الدوالر 
و جتعل السيولة تتجه الى الذهب و العمالت  
االوربية و هذا ما يجعل الذهب مستمر فى بريقه 
مع اغلب االحداث سواء االقتصادية او السياسية 
الفضة كانت اكثر حده فى حركتها و فقدت 
اكثر من 3.5 فى امليه من اسعارها بتاثير عمليات 
البيع و جنى االربلللاح مللن جللانللب كما تاثرت 
 )  Short Sell( الفضة بعمليات الشورت سيل
للتداوالت االلكترونية خصوصا بعد ان كسرت 
االونصة قيمة 18.20 دوالر و بعدها احلاجز 
18.00 دوالر و ايضا كان لتاثير قرارات دونالد 
تللرامللب االسللبللوع املللاضللى عللن احلللديللد و حجم 
تعامالت الصني من احلديد بالالسواق االمريكية 
تاثير على هبوط اسعار الفضة الن الفضة تعتبر 

معدن صناعى كما هو معدن ثمني 
ردت اسعار الفضة فوق مستوى 18 دوالر 
قريب جللدا و عمليات الشراء احلالية ستكون 
الداعم االكبر لعودة االسعار خصوصا و ان من 
احلللاالت الللنللادرة ان جند الذهب و الفضة غير 
متحدين فى االجتللاه و رهانات صعود الذهب 

ستكون فى صالح ارتفاع اسعار الفضة. 
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