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لالستثمار« »ثروة  مع  سوق  صانع  اتفاقية  توقع  لألغذية«  »العيد 
أعلنت شركة العيد لألغذية عن توقيع اتفاقية صانع 

سوق مع شركة ثروة لالستثمار.
وقالت “العيد” في بيان للبورصة الكويتية، أمس  
اخلميس، إن االتفاقية ليس لها أث��ر على امل��رك��ز املالي 

للشركة.
من جانبها، أعلنت بورصة الكويت عن موافقتها على 
تسجيل “ثروة” كصانع سوق على سهم “العيد” اعتبارا 

من يوم األحد املوافق 25 أكتوبر 2020.
وتعمل “العيد” في إدارة وتشغيل جميع األعمال املتعلقة 
بالتجهيزات الغذائية في املطاعم واملستشفيات واملدارس 

واجلامعات والشركات واملصانع وعدة أماكن أخرى.
كما تقوم الشركة بصنع األطعمة واملشروبات واملواد 
الغذائية األستهالكية األخرى واستيرادها وبيعها وتعبئتها 
وتخزينها وتوزيعها بالطريقة التي تراها الشركة مناسبة 

باجلملة أو التجزئة.
ويبلغ رأس��م��ال “العيد” نحو 12.055 مليون دينار 
موزعاً على 120.55 مليون سهم تقريباً بقيمة اسمية 100 

فلس للسهم الواحد.
وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 660 ألف دينار في النصف 
األول من العام اجل��اري، مقارنة بربح ق��دره 728.9 ألف 

دينار لنفس الفترة من عام 2019، بارتفاع نسبته 9.5%.
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 الصرعاوي رئيسًا للوفد الكويتي املشارك 

انطالق أعمال جلنة التعاون املالي بدول 
اخلليج عبر تقنية االتصال املرئي

انطلقت أعمال جلنة التعاون املالي واالقتصادي 
بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية عبر 
تقنية االتصال املرئي، حيث عقدت جلنة وكالء 
وزارات املالية اجتماعها ال�59 التحضيري برئاسة 
وكيل وزارة املالية صالح الصرعاوي عن اجلانب 
الكويتي، وذل��ك حتضيراً لالجتماع الثاني عشر 
بعد امل��ائ��ة للجنة التعاون امل��ال��ي واالقتصادي 
وال��ذي سوف يعقد يوم 25 أكتوبر 2020، وضم 
وفد دولة الكويت لهذا االجتماع عدداً من مسئولي 

وزارة املالية .
ومت خ���الل االج��ت��م��اع م��ن��اق��ش��ة ال��ع��دي��د من 
املوضوعات التي تهم امل��واط��ن اخلليجي، يأتي 
في مقدمتها ع��رض آلية معاجلة االستفسارات 
واملالحظات والشكاوى واالق��ت��راح��ات اخلاصة 
بالسوق اخلليجية املشتركة، ودور مؤسسة 
االنتاج البرامجي املشترك ملجلس التعاون لدول 
اخلليج العربي ف��ي احلملة اإلعالمية املتعلقة 
مبكتسبات املواطنة اخلليجية، ودراس���ة مدى 
تطبيق ق��رارات املجلس األعلى على أرض الواقع 
وذلك للوصول الى التكامل االقتصادي اخلليجي 

املنشود، وفقاً لتوصيات أصحاب اجلاللة والسمو 
قادة دول املجلس.

كما ناقش السادة الوكالء مذكرة األمانة العامة 
بشأن نتائج اللقاء التشاوري بني وزارة التجارة 
والصناعة ورؤساء احتادات غرف التجارة بدول 
املجلس، بشأن مخرجات دراس��ة ضريبة القيمة 

املضافة.
ومت خالل االجتماع اعتماد محاضر اجتماعات 
جلنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك املركزية 
بدول املجلس، ومحضر االجتماع السابع للجنة 
رؤساء ومدراء اإلدارات الضريبية بدول املجلس، 
ومحضر ال��س��وق اخلليجية املشتركة، وهيئة 

االحتاد اجلمركي.
وم��ن اجل��دي��ر بالذكر بأنه سيتم رف��ع نتائج 
اجتماع جلنة وكالء وزارات املالية الى االجتماع 
الثاني عشر بعد امل��ائ��ة للجنة ال��ت��ع��اون املالي 
واالقتصادي على مستوى وزراء املال واالقتصاد 
بدول مجلس التعاون، والذي سيعقد في يوم األحد 
املقبل وامل��واف��ق 25 أكتوبر 2020 عبر االتصال 

املرئي، العتماد التوصيات.

صالح الصرعاوي

نقطة  38.9 العام  املؤشر  انخفاض  على  األسبوعية  تعامالتها  أغلقت 

البورصة تعاود الهبوط وسط تراجع وتيرة التداوالت
ع��ادت بورصة الكويت للتراجع في 
نهاية ت��ع��ام��الت أم���س  اخلميس بعد 
االرت��ف��اع ال��ذي شهدته ف��ي اجللستني 
السابقتني، وس��ط ت��دن��ي ملحوظ في 
مستويات التداول مقارنة بجلسة سابقة 
وهبط املؤشر العام للبورصة بنحو 
%0.69 عند مستوى 5618.43 نقطة 
خ��اس��راً قرابة 39 نقطة، كما انخفض 
السوق األول %0.79، وتراجع املؤشران 
“رئيسي 50” والرئيسي بنسبة 0.36% 

و%0.38 على الترتيب.
وتقلصت سيولة البورصة بواقع 
%47.7 لتصل إلى 34.08 مليون دينار 
مقابل 65.2 مليون دينار ، كما انخفضت 
أحجام التداول %29 لتصل إلى 202.29 
مليون سهم مقابل 284.82 مليون سهم 

بجلسة سابقة .
وس��ج��ل��ت م���ؤش���رات 10 ق��ط��اع��ات 
انخفاضاً بصدارة التكنولوجيا بتراجع 
نسبته %1.69، بينما ارت��ف��ع قطاعا 
االتصاالت والتأمني فقط بنمو نسبته 

%0.01 و%1.48 على التوالي.
وج���اء س��ه��م “فنادق” ع��ل��ى رأس 
ال��ق��ائ��م��ة احل���م���راء ل��ألس��ه��م املُ��درج��ة 
بانخفاض نسبته %30.07، فيما تصدر 
سهم “رماية” القائمة اخلضراء ُمرتفعاً 
بنحو %9.87. وحقق سهم “الكويت 
الوطني” أن��ش��ط سيولة بالبورصة 
بقيمة 6.27 مليون دي��ن��ار ُمتراجعاً 
%0.90، بينما تصدر سهم “األولى” 
نشاط الكميات ب��ت��داول 17.4 مليون 

سهم ُمرتفعاً 1.39%.
وأغلقت بورصة الكويت تعامالتها 

األسبوعية أمس  اخلميس على انخفاض 
مؤشر السوق العام 9ر38 نقطة ليبلغ 
مستوى 43ر5618 نقطة بنسبة هبوط 

بلغت 69ر0 في املئة.
ومت تداول كمية أسهم بلغت 2ر202 
مليون سهم متت عبر 9696 صفقة نقدية 
بقيمة بلغت 34 مليون دينار كويتي 

)نحو 119 مليون دوالر أمريكي(.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 
8ر16 نقطة ليبلغ مستوى 81ر4401 
نقطة بنسبة هبوط بلغت 38ر0 في 

املئة من خالل كمية أسهم بلغت 4ر139 
مليون سهم مت��ت عبر 4282 صفقة 
نقدية بقيمة 6ر5 مليون دينار )نحو 

6ر19 مليون دوالر(.
كما انخفض م��ؤش��ر ال��س��وق األول 
7ر49 نقطة ليبلغ مستوى 87ر6230 
نقطة بنسبة هبوط بلغت 79ر0 في املئة 
من خالل كمية أسهم بلغت 7ر62 مليون 
سهم مت��ت عبر 5414 صفقة بقيمة 
4ر28 مليون دينار )نحو 4ر99 مليون 
دوالر(. في غضون ذلك انخفض مؤشر 

)رئيسي 50( نحو 3ر16 نقطة ليبلغ 
مستوى 03ر4464 نقطة من خالل كمية 
أسهم بلغت 9ر84 مليون سهم متت عبر 
2493 صفقة نقدية بقيمة 10ر4 مليون 

دينار )نحو 35ر14 مليون دوالر(.
وكانت شركات )رماية( و)ال��راي( 
و)منشآت( و)كويت ت( األكثر ارتفاعا 
أم���ا ش��رك��ات )األول�����ى( و)خ��ل��ي��ج ب( 
و)اكتتاب( و)آن( فكانت األكثر تداوال 
في حني كانت شركات )فنادق( و)رمي( 

و)متحدة( و)مراكز( األكثر انخفاضا.

»KIB« فيتش« تعلن التصنيف االئتماني املتوقع لصكوك«
ق��ام��ت وك���ال���ة ف��ي��ت��ش للتصنيف 
االئتماني، بإصدار تقرير عن التصنيف 
االئتماني طويل األجل )املتوقع( وذلك 
 )KIB( إلص��دار بنك الكويت ال��دول��ي
صكوكاً ضمن الشريحة الثانية لرأس 
املال املساند عند “A-)EXP(”، وذلك 
حت��ت مظلة برنامج إص���دار ش��ه��ادات 

الصكوك اخلاصة بالبنك.
وق��ال “الدولي” في بيان للبورصة 
الكويتية، أمس  اخلميس، إن التصنيف 
االئتماني املتوقع لصكوك البنك ضمن 
الشريحة الثانية لرأس املال املساند هو 
أق��ل بدرجتني من التصنيف االئتماني 
طويل األجل للبنك واخلاص بالتزاماته 
بالعمالت األجنبية )IDR( واملثبت 
عند الفئة “+A”، وينطبق ذلك فقط على 
الصكوك غير املضمونة والصادرة حتت 

مظلمة برنامج إصدار الصكوك.

ويتأثر تصنيف إصدار صكوك ضمن 
الشريحة الثانية ل��رأس امل��ال املساند 
ت��ب��اع��اً ألي��ة تغييرات ف��ي التصنيف 
االئتماني طويلة األج��ل لبنك الكويت 

.)IDR( الدولي

ك���ان ال��ب��ن��ك أع��ل��ن ف��ي 11 أكتوبر 
اجلاري، عن حصوله على موافقة هيئة 
أسواق املال الكويتية على إصدار صكوك 
ضمن الشريحة الثانية ل���رأس امل��ال 
املساند بقيمة ال تتجاوز 300 مليون 

دوالر أو ما يعادلها بالعمالت األخرى.
وبتاريخ 10 سبتمبر املاضي، أعلن 
“الدولي” عن حصوله على موافقة بنك 
الكويت املركزي النهائية على برنامج 
إلصدار صكوك بقيمة ال تتجاوز 2 مليار 

دوالر أو ما ُيعادلها بالعمالت األخرى.
ووافقت هيئة أسواق املال الكويتية 
للبنك في منتصف أغسطس املاضي، 
على إص��دار صكوك بقيمة 750 مليون 
دوالر ضمن برنامج إص��دار الصكوك 
امُلدد بسقف 2 مليار دوالر أو ما يعادلها 

من العمالت األخرى.
واجلدير بالذكر أن أرب��اح “الكويت 
الدولي” تراجعت %98.9 بالنصف 
األول م��ن ال��ع��ام اجل���اري، لتصل إلى 
103.25 ألف دينار، مقابل أرباح بقيمة 
9.61 مليون دينار للفترة املماثلة من 

العام املاضي.

»19 »كوفيد-  بعد  ما  والفرص  التحديات  ملناقشة  افتراضية  ندوة  خالل 

والضيافة  السفر  قطاع  تعافي  لتسريع  ضرورة  الرقمي  التحول  خبراء: 
كشف خبراء مختصون عن أّن قطاع 
السفر والسياحة والضيافة في منطقة 
ال��ش��رق األوس���ط يعتبر أح��د القطاعات 
األك��ث��ر ت��أث��راً بجائحة “كوفيد19-”، 
مؤكدين بأنه قد يستغرق فترًة زمنية 
تصل إل��ى 24 شهراً للتعافي والعودة 
مجّدداً إلى مسار النمو. جاء ذلك خالل 
الندوة االفتراضية التي نظمتها مؤخراً 
“مجموعة أورينت بالنيت”، بالتعاون 
م��ع “الكتبي الس��ت��ش��ارات السياحة 
والضيافة”، حت���ت ع���ن���وان “السفر 
والسياحة والضيافة ما بعد “كوفيد-
19”: التحديات والفرص واالجتاهات 
التسويقية”. وتخلل ال��ن��دوة تسليط 
ال��ض��وء ع��ل��ى ض����رورة ت��وّج��ه ش��رك��ات 
السفر والسياحة والضيافة نحو حتديث 
استراتيجياتها التسويقية واالستعانة 
بالبيانات لتلبية احتياجات املسافرين 
والنزالء في مرحلة ما بعد “كوفيد19-” 
بكفاءة وفعالية، وبالتالي تسريع وتيرة 

التعافي واالنتعاش.
وأثناء مشاركته كمتحدٍث في الندوة 
االفتراضية، قال جمال صادق، مدير عام 
شركة “الكتبي الس��ت��ش��ارات السياحة 
��ه ال���دول نحو  والضيافة”: “مع ت��وجُّ
تخفيف القيود على السفر، ال بّد لشركات 
السفر والسياحة ف��ي املنطقة أن تتبَع 
نهجاً استباقياً في التسويق إلعادة الزخم 
والنشاط ألعمالها. ويتوّجب عليها اليوم 
تسخير إمكانات حتليل البيانات لتحديد 

اجلمهور املُستهدف بصورٍة أدق وإعداد 
االستراتيجيات التسويقية ب��ن��اًء على 
املعطيات الراهنة. ويسهم تبّني النهج 
االستباقي ف��ي تعزيز ف��رص الشركات 
الستقطاب الفئة املعنية م��ن العمالء، 
وحتسني العائد االستثماري. فعلى سبيل 
املثال، تتيح استراتيجية اإلدارة املرنة 
لألسعار والرسوم املجال أمام الشركات 
لبيع املنتجات واخلدمات األنسب للعمالء 
املستهدفني، م��ن خ��الل اإلط���ار الزمني 

األمثل.”
وخ��الل ع��رٍض أل��ق��اُه أثناء مشاركته 
ف��ي اجللسة احل��واري��ة، أوض���ح نضال 
أب��وزك��ي، مدير ع��ام “مجموعة أورينت 
بالنيت”، أنَّ اجلائحة أحدثت تغّيراٍت 
واضحة في توّجهات املستهلكني، وأعادت 
صياغة طرق التفكير والعمل والتسوق 

وال��س��ي��اح��ة وال��س��ف��ر، ح��ي��ث أصبحت 
السالمة األولوية األهم بالنسبة لهم، وهو 
ما يجب أن ينعكس في االستراتيجيات 
التسويقية املستحدثة. وق��ال أبوزكي: 
“أظهرت دراس��ة عاملية ص��ادرة مؤخراً 
أنَّ %43 من السياح يفضلون التعامل 
مع الشركات التي تطّبق برامج تعقيم 
نهجة وشاملة، وميكننا القول أنَّ ذلك  ُمَ
يعكس التوجه العام للمسافرين حول 
العالم ف��ي ظ��ل امل��خ��اوف الصحية التي 

أفرزتها اجلائحة العاملية.”
ح أنَّ يكون  وأضاف أبوزكي: “من املرجَّ
تعافي أسواق السفر والسياحة والضيافة 
ف��ي املنطقة أس��رع وت��ي��رًة باملقارنة مع 
األسواق األخرى حول العالم. إال أنَّ عملية 
التعافي قد تستغرق مدة زمنية تتراوح 
بني 18 و24 شهراً. ويجب على الشركات 

العاملة ضمن ه��ذه القطاعات تعزيز 
جاهزيتها ملواجهة التحديات الناشئة 
نتيجة احتمالية استمرار اخلسائر في 
اإلي����رادات، إل��ى جانب امل��ب��ادرة باتخاذ 
خطواٍت استباقية مثل مراجعة أحكام 
العقود م��ع امل��وردي��ن، وم��ن��ح املوظفني 
إجازات غير مدفوعة، مع التشغيل اجلزئي 

لعملياتها عند الضرورة.”
واجت��ه ع��دد م��ن العالمات التجارية 
ال��رائ��دة في مجال السياحة والسفر في 
املنطقة مؤخراً إلى إطالق احلمالت الرقمية 
املُبتكرة، مبا فيها البث احلي للفعاليات 
والتجربة االف��ت��راض��ي��ة وال��ت��ع��اون مع 
املشاهير والشخصيات املؤثرة ومسابقات 
منصات التواصل االجتماعي باستخدام 
املتوى الذي ينتجه املُستخدمون، وذلك 
في محاولة الستقطاب متابعة شريحة 
واسعة من اجلمهور، فضاًل عن توفير 
محتوى ذي قيمة وفائدة بالنسبة لهم. 
وإل��ى جانب ه��ذه اخل��ط��وات، تقوم تلك 
ال��ع��الم��ات ال��ت��ج��اري��ة بتسليط الضوء 
على تعزيز إج��راءات التعقيم في املرافق 
التابعة لها من خالل املنصات الرقمية، 
م��ع إط���الق ع���روض ترويجية ترحيباً 
بعودة السياح والنزالء تتضمن السفر 
واإلقامة مجاناً. إال أنَّ عدد ال يستهان به 
من العالمات التجارية والشركات في 
القطاع لم ترَق بعد للمستوى املطلوب في 
سرعة التحول من األدوات التقليدية إلى 

األدوات الرقمية في التسويق.

CBK Mobile تطبيق  عبر  النجمة  حساب  بفتح  يقومون  الذين 

»التجاري«: إطالق حملة جديدة 
موجهة للعمالء اجلدد

في إط��ار حرص البنك التجاري الكويتي على 
مكافأة عمالئه اجلدد املنضمني إلى حساب النجمة، 
أعلن البنك التجاري الكويتي عن إط��الق حملة 
جديدة موجهة للعمالء اجلدد الذين يقومون بفتح 
 CBK حساب النجمة عبر تطبيق التجاري موبايل
 Fitbit حيث يحصل العميل على ساعة ،Mobile
charge 4 series إذا قام بتحويل أو إيداع مبلغ 
2،000 دينار كويتي أو أكثر في غضون أسبوع من 

فتح احلساب وحتى 1 نوفمبر2020.   
وع���ن احل��م��ل��ة اجل��دي��دة ال��ت��ي أطلقها البنك 
واملوجهة لعمالء حساب النجمة اجل���دد، قالت 
هنادي املسلم – مدير عام بالوكالة قطاع اخلدمات 
املصرفية لألفراد “دأب البنك التجاري الكويتي 
على مكافأة جميع شرائح العمالء تقديراً منه 
على اختيارهم البنك التجاري الكويتي كمصدر 
خلدماتهم املصرفية، ومن هذا املنطلق جاءت فكرة 
طرح هذه احلملة للعمالء اجل��دد الذين يقومون 

بفتح حساب النجمة”. 
وتابعت هنادي املسلم مبينة أن البنك يشجع 
عمالئه على اس��ت��خ��دام امل��ن��ص��ات اإللكترونية 
واخل��دم��ات الرقمية املتطورة التي يوفرها لهم 
سواء عن طريق موقعه اإللكتروني أو عن طريق 
تطبيق البنك على ال��ه��وات��ف واألل����واح الذكية 
CBK Mobile، وعليه فإن العمالء الراغبني في 
احلصول على ساعة Fitbit ميكنهم فتح احلساب 
عن طريق تطبيق البنك على الهواتف واألل��واح 
الذكية CBK Mobile بكل سهولة ويسر، كاشفة 
في هذا الصدد أن البنك يوظف أعلى معايير األمن 
حلماية معلومات عمالئه  املصرفية سيما وأن 
 CBK Mobile تطبيق البنك على الهواتف الذكية
يشهد العديد من التطورات والتحديثات التي توفر 

للعمالء إمكانية إجناز معامالتهم املصرفية في أي 
وقت ومن أي مكان، بل وميكن للعمالء استخدام 
 Video Chat تقنية املادثة عن طريق الفيديو
للحصول على أي معلومات إلجن��از معامالتهم 
املصرفية في ظل الظروف احلالية التي فرضتها 

جائحة كورونا. 
واختتمت هنادي املسلم حديثها داعية جمهور 
العمالء إلى االستفادة من هذه احلملة باالنضمام 
إلى حساب النجمة حتى تاريخ 1 نوفمبر 2020 
للحصول على الهدية والتأهل لدخول السحب 
الكبير على جائزة املليون ونصف دينار كويتي، 
الف��ت��ة أي��ض��اُ أن العمالء احلاليني ال��راغ��ب��ني في 
زي���ادة فرصهم ل��دخ��ول السحب على ج��ائ��زة ال�  
1،500،000 د.ك. )مليون ونصف دينار كويتي ( 
يتوجب عليهم زيادة أرصدتهم في احلساب وذلك 

حتى 1   نوفمبر 2020 . 

هنادي املسلم

»املزايا« تناقش متويل تابعة في 
27 أكتوبر تركيا لسداد قرض 

يناقش مجلس إدارة شركة املزايا 
القابضة ي��وم الثالثاء امل��واف��ق 27 
أكتوبر 2020، متويل إحدى شركاتها 

التابعة باجلمهورية التركية.
وق���ال���ت “املزايا”، املُ���درج���ة 
ببورصتي الكويت ودبي، في بيان لها 
أمس  اخلميس، إن التمويل بغرض 
متكني الشركة التابعة بالسداد املبكر 

لقرضها من أحد البنوك التركية.
وأك���دت الشركة ف��ي البيان أنها 
ستقوم باإلفصاح عن األثر املالي بناًء 

على نتائج اجتماع مجلس اإلدارة.
كانت “املزايا” حتولت للخسارة 
يالنصف األول م��ن ال��ع��ام اجل��اري 
بقيمة 4.95 مليون دينار )16.21 
مليون دوالر(، مقابل أرب��اح الفترة 
نفسها ل��ع��ام 2019 بقيمة 1.21 

مليون دينار )3.96 مليون دوالر(.

جانب من فعاليات الندوة

38.5 باملئة انخفاض إيرادات التأجير تهبط بأرباح »أجيال« 
أظ��ه��رت البيانات امل��ال��ي��ة لشركة أج��ي��ال العقارية 
الترفيهية تراجع أرباح الشركة في التسعة أشهر األولى 

من العام اجلاري بنسبة %38.5 على أساس سنوي.
وبحسب نتائج الشركة للبورصة الكويتية، أمس  
اخلميس، بلغت أرباح الفترة 1.81 مليون دينار )5.94 
مليون دوالر(، مقابل أرب��اح بقيمة 2.95 مليون دينار 

)9.68 مليون دوالر( بالتسعة أشهر األول��ى من عام 
2019. وقالت الشركة في البيان إن تراجع األرباح خالل 
فترات املقارنة يعود إلى انخفاض إيرادات التأجير بسبب 

جائحة كورونا.
وسجلت الشركة أرب��اح��اً بقيمة 567.63 أل��ف دينار 
خالل الربع الثالث من العام اجلاري، مقابل أرباح بنحو 

1.06 مليون دينار للفترة املماثلة من عام 2019، بتراجع 
نسبته 46.6%.

كانت أرباح “أجيال” تراجعت %34 في النصف األول 
من العام اجلاري، لتصل إلى 1.245 مليون دينار، مقابل 
أرب��اح بقيمة 1.884 مليون دينار للفترة نفسها من عام 

.2019


