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أسعار الفائدة على الدينار والعمالت الرئيسية

سنة6 شهور3 شهورشهرأسبوعالعملة
0.000.690.941.131.31الدينار الكويتي
0.120.150.220.320.54الدوالر األميركي

0.230.240.320.410.57اليورو
0.460.480.520.620.92اجلنيه االسترليني
0.010.000.010.070.20-الفرنك السويسري

0.000.000.000.000.00الدوالر االسترالي
0.000.000.000.000.00الدوالر الكندي

أسعار العمالت

السعرنوع العملةالسعرنوع العملة
0.26244الدوالر االسترالي0.07569الريال السعودي
0.7557الدينار البحريني0.28265الدوالر األميركي

0.0779الريال القطري0.39187اليورو
0.7368الريال العماني0.47610اجلنيه االسترليني
0.0773الدرهم اإلماراتي0.32178الفرنك السويسري

0.0410اجلنيه املصري0.00276الني الياباني

أسعار النفط )بالدوالر األميركي(
التغير )بالدوالر(احلاليالنفط

0.09-105.40النفط الكويتي
110.600.41برنت

0.05-100.82غرب تكساس م

أسعار املعادن النفيسة )دينار كويتي(
التغير )بالدوالر(احلالي

1.74-1301.10الذهب
0.06-19.55الفضة

املصدر: نشرة بنك الكويت الوطني

والعاملية العربية  األسهم  مؤشرات 

التغير )بالنقاط(احلالياملؤشر
4.63-7.421.60الكويت

42.06-5.074.43دبي
62.74-5.090.41أبوظبي

1.425.256.31البحرين
164.10-12.596.24قطر

6.748.7231.60عمان
1.60-1.204.90لبنان
18.89-2.139.63األردن
73.83-8.173.64مصر

15.16-9.500.32املغرب
16.12-4.511.25تونس

140.19-16.361.46داو جونز
72.78-4.075.56ناسداك م
S&P5001.863.40-15.21

17.31-6.685.69فاينانشال ت
9.477.3875.83داكس
4.468.8425.21كاك40

8.413.6239.15السويسري
141.03-14.288.23نيكاي225

9.25-1.160.74توبكس
91.00-22.132.53هانغ سينغ

»الوطني«: حتسن االقتصاد املصري بوتيرة معتدلة
قال تقرير صــادر عن بنك 
الكويت الوطنــي إن مجموعة 
من املؤشرات تؤكد تسارع النمو 
االقتصادي فــي مصر بوتيرة 
معتدلــة، حيــث ان البيانــات 
اجلديدة لكل من الناجت احمللي 
اإلجمالــي واالئتمان ومؤشــر 
مدراء املشــتريات والتوظيف 

والســياحة جميعها تشير الى 
حتسن وتيرة النمو االقتصادي. 
ورغــم احلاجة ملعاجلة العجز 
املالي وامليزان اخلارجي، إال أنها 
ال تبدو ملحة جــدا في الوقت 

الراهن. 
وأشــار التقريــر إلى النمو 
االقتصادي قد شهد تسارعا خالل 
الربع األخير من العام 2013 بعد 
التباطؤ الذي شــهده في بداية 
العام. حيث سجل الناجت احمللي 
اإلجمالي الفعلي منوا بواقع %1.3 
على أساس ســنوي في الربع 
األخير املنتهي في ديسمبر من 
العام 2013، وذلك مقارنة مع %1 
في الربع الثالــث. كما يعكس 

مؤشر اإلنتاج أيضا حتسنا في 
وتيرة النشاط االقتصادي، حيث 
تباطأت وتيرة انخفاضه على 
أساس سنوي الى 6.8% في يناير 
من العام 2014، مقارنة مع %20 
في سبتمبر 2013. ويعتبر منو 
املؤشر متماشيا مع وتيرة منو 
الناجت احمللي اإلجمالي. ووفقا 
لتقديراتنا، تعكس بيانات مؤشر 
شهر يناير منو االقتصاد بواقع 

2% تقريبا.
أما منو االئتمان، فيشير أيضا 
الى انتعاش النشاط االقتصادي، 
حيث شــهد تســارعا في منوه 
في فبراير، للشهر الثاني على 
التوالي. وارتفع االئتمان املمنوح 
للقطاع اخلــاص خالل فبراير 
مبعدل سنوي بلغ 12% مقارنة 
مع الشهر الســابق مقارنة مع 
11% فــي يناير. أمــا مقارنة مع 
شــهر فبراير من العــام 2013، 
فقد بلغ معدل النمو الســنوي 
5.5% نتيجة عدم تســجيل أي 
منــو في الفترة مــا بني يوليو 
حتى ديسمبر من العام 2013.

وقد حافــظ مؤشــر مدراء 
مســتواه  علــى  املشــتريات 
فــي  املتحســن عنــد %49.8 
مارس. وهو الشــهر السادس 
علــى التوالي الــذي يقترب أو 
يتخطى فيه املؤشــر مستوى 
50%. وفيمــا يعكــس املؤشــر 
حتسن توقعات املنتجني مقارنة 
مع األشــهر الستة السابقة، إال 

أن التفاؤل اليزال حذرا. 
كمــا تعكــس أيضــا بعض 
املؤشــرات األخرى حتسنا في 
األداء مثل التوظيف والسياحة. 
فقد شهد الربع األخير من العام 
2014 أكبر زيادة إجمالية في عدد 
املوظفني منذ العام 2011 بواقع 
164 ألفا. وعلى الرغم من أن هذه 
الزيادة ال تعالج متاما مســألة 
البطالــة التي بلغت 13.4%، إال 
أنها التزال تشــير الى التعافي 
التدريجي لالقتصاد. وبدأ قطاع 
السياحة يشهد حتسنا تدريجيا 
بعــد األداء الضعيف في العام 

املاضي. 
استمرت بورصة مصر في 
حتقيق أداء جيد، رغم تراجعها 
الطفيف خالل األسبوع املاضي. 
فقد حققت البورصة أداء جيدا 
منذ الصيف املاضي، مســجلة 
زيــادة بواقــع 82% منذ شــهر 
يونيو مــن العام 2013. أما في 
2014 فقد حققت البورصة زيادة 

بواقع 22% حتى تاريخه.

مؤمتر »دور القطاع اخلاص في مشروعات التنمية« 
يركز على الواقع دون اإلبهار بوعود ال تتحقق

ترعــى وزيــرة الشــؤون 
االجتماعية والعمــل ووزيرة 
الدولــة لشــؤون التخطيــط 
والتنمية هند الصبيح املؤمتر 
الثاني عشر لدور القطاع اخلاص 
في مشروعات التنمية والبنية 
االساسية 2014 والذي ينظمه 
احتاد العقاريني في فندق جي 
دبليــو ماريوت يــوم 11 مايو 

املقبل.
وقال رئيس اللجنة العليا 
للمؤمتر عبداللطيف العبدالرزاق 
ان وزارة التخطيط تشد على يد 
كل مــن يهدف إلى جناح خطة 

التنمية في الكويت.
ولفت إلى ان توقيت إقامة 
املؤمتر يتزامن مع طرح وزارة 
التخطيط ملشروع خطة التنمية 
اخلمسية املقبلة التي يتوقع لها 
أن حتال الى مجلس االمة مطلع 
شهر يونيو املقبل العتمادها، 
وقال إن خطة التنمية احلالية 
حافلــة بالعديد من املشــاريع 
التــي منها مشــروع توســعة 
املطــار بتكلفــة 2.1 مليــارات 
دوالر ومشــروع محطة الزور 
لتوليد الطاقــة وحتلية املياه 
دوالر  مليــارات   3 بتكلفــة 

باإلضافة إلى إنشاء وحتديث 
العديد من املستشفيات والطرق 
واجلســور وإنشــاء مدينــة 
جديدة، كما تعتــزم احلكومة 
مــن خــالل اخلطــة اجلديــدة 
التي متتد ألجل أربع ســنوات 
حتى السنة املالية 2017/2016 
إنشاء شــركات مساهمة على 
أن تكون مملوكة بنسبة %50 
للمواطنني الكويتيني، لتنفيذ 
مشاريع تنموية بقيمة 12 مليار 
دينار )42.3 مليار دوالر(، كما 
تخطــط لزيادة انتــاج الطاقة 
الكهربائية باإلضافة إلى خلق 

77.500 وظيفة للكويتيني في 
القطاعني العام واخلاص فضال 
عــن بناء نحــو 63.700 منزل 

بحلول نهاية 2017. 
من جهتــه، قال امــني عام 
احتــاد العقاريــني ورئيــس 
اللجنة املنظمة للمؤمتر الثاني 
عشر لدور القطاع اخلاص في 
مشــروعات التنميــة والبنية 
االساسية 2014 احمد الدويهيس 
ان الهدف من تنظيم املؤمتر إمنا 
يتجسد في تقريب وجهات النظر 
بني القطاعني العام واخلاص، 
اخلبــراء  آراء  واستشــراف 

والفنيــني وجمعيــات النفــع 
العــام واالكادمييني املختصني 
والشــباب لالستئناس برأيهم 
حول كيفية وصيغ املشــاركة 
املقترحة بــني القطاعني العام 
واخلاص في مشروعات التنمية 
والبنية األساسية مبا يضمن 
حتقيق أقصــى منفعة ممكنة 
للكويت.وأضــاف ان الهــدف 
االساســي للمؤمتر يركز على 
ضرورة ان تكون خطة التنمية 
في الكويت اقرب الى الواقع دون 
ابهــار املجتمع بوعود ال ميكن 

تنفيذها على األرض،.

»بوبيان«: »موديز«تثبت كافة تصنيفات البنك
أفاد بنك بوبيان بأن وكالة موديز للتصنيف 

االئتماني قامت مبراجعة أوضاعه أخيرا وأصدرت 
تقريرا مت مبوجبه تثبيت كل عناصر تصنيف 

البنك التي سبق حتديد درجاتها في التقرير 
السابق الصادر منذ نحو 6 أشهر، علما أنه في 

حينه قامت الوكالة برفع تصنيف الودائع طويلة 
األجل وتصنيف التقييم االئتماني األساسي للبنك 

إلى درجات أعلى.
وجاءت عناصر التصنيف كاألتي:

1 ـ النظرة املستقبلية: مستقرة
2 ـ تصنيف الودائع طويلة األجل: بي ايه ايه 1

3 ـ تصنيف الودائع قصيرة األجل: بي 2
4 ـ القوة املالية للبنك: دي 

5 ـ التقييم االئتماني األساسي: بي ايه 1
6 ـ التقييم االئتماني األساسي املعدل بي ايه ايه 1

التفاصيل على موقع »األنباء«

»الثمار« في طريقها لالنسحاب من البورصة
أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس 

إدارة شركة الثمار الدولية القابضة )الثمار( وافق 
على االنسحاب من سوق الكويت لألوراق املالية 

والتوصية للجمعية العمومية بذلك.
من جهة أخرى، اعتمد مجلس اإلدارة البيانات 

املالية للسنة املنتهية في 2014/3/31، حيث حققت 
الشركة أرباحا تقدر بـ 5.7 ماليني دينار بربحية 

سهم 5.6 فلوس مقارنة مع 1.4 مليون دينار 
بربحية 1.3 فلس للسهم في ذات الفترة من العام 

املاضي، وأوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح 

نقدية 5% من القيمة االسمية، وذلك بعد موافقة 
اجلمعية العمومية واجلهات املختصة.

»بيان« تبيع حصتها في »البحرية«
 بـ 8.8 ماليني دينار لصالح »التجاري«

أعلنت شركة بيان لالستثمار )بيان( أن بيع 
حصتها البالغة نسبتها 19.7% في شركة املقاوالت 

واخلدمات البحرية )بحرية( بعدد 43.2 مليون 
سهم، والذي مت أول من أمس لصالح شركة 

»األعمدة للتجارة العامة واملقاوالت«، لقاء مبلغ 8.8 
ماليني دينار متت لصالح البنك التجاري الكويتي 

)جتاري(، وذلك كجزء من التسوية مع البنك.
وأوضحت الشركة أن التسوية التي متت مع 

»التجاري« من خالل عملية البيع ليس لها أي 
أثر مالي بدفاتر الشركة، حيث مت انعكاس هذه 

التسوية بالربع األول للعام 2014 وفقا لتفاصيل 
إيضاح بتاريخ 19 فبراير 2014.

حكم بإلزام »بورتالند« بإخالء العني 
املستأجرة من »املوانئ«

ذكرت شركة اسمنت بورتالند كويت )بورتالند( أن 
الدائرة اإلدارية حملكمة االستئناف أصدرت حكما 

برفض طعن تقدمت به ومت تأييد احلكم املستأنف 
فيما قضى به من إلزام الشركة بإخالء عني النزاع 

التي تستأجرها من املؤسسة العامة للموانئ.
وأوضحت الشركة أن النزاع مرتبط بعقود قدمية 

مرتبطة مع املؤسسة وأنه سيتم الطعن عليها 
بالطرق القانونية، الفتة إلى أن مجلس الوزراء 

سبق له أن أصدر قرارا بإعادة جتديد العقود 
سالفة الذكر بشروط جديدة.

وذكرت الشركة أن األثر املالي ال ميكن حتديده في 
الوقت احلالي حلني اتضاح مسار الطعن أو تطبيق 

الشروط اجلديدة.

إمتام صفقة بيع 29% من أسهم »التقدم« 
بـ 39 مليون دينار

أعلنت البورصة أنه مت أمس االنتهاء من اإلجراءات 
املقررة لبيع عدد 43.5 مليون سهم تشكل %29 
من أسهم شركة التقدم التكنولوجي إلى شركة 
مشاريع الكويت االستثمارية إلدارة األصول - 
حساب عمالء )لصالح العميل شركة الصناعات 

املتحدة( بسعر 900 فلس للسهم الواحد وبقيمة 
تزيد عن 39 مليون دينار ومت التوقيع على ذلك 

من األطراف املعنية على أن تستكمل باقي إجراءات 
الدفع والتحويل من خالل الشركة الكويتية 

للمقاصة في موعد أقصاه الساعة 11 صباح اليوم 
)الثالثاء( 2014/4/29 وفقا ملا هو معلن عنه من قبل.

هيئة األسواق تنظم صناديق االستثمار

أصدرت هيئة أسواق املال قرارا بشأن تعيني 
مراقب حسابات لصندوق االستثمار في ظل عدم 

وجود أعضاء مجلس إدارة للصندوق، حيث قررت 
الهيئة أن يقوم مدير الصندوق بتعيني مراقب على 
أن يتم أخذ موافقة جمعية حملة الوحدات على هذا 
التعيني، وأخذ موافقة مجلس إدارة الصندوق على 

عقد مراقب احلسابات فور تعيني مجلس اإلدارة 
من قبل جمعية حملة الوحدات.

أخبار  البورصة


