
قالت وزارة التجارة والصناعة 
الكويتية إن إدارة مكافحة غسل 
األموال ومتويل اإلرهاب التابعة لها 
أص��درت 65 تدبيرا احترازيا على 
الشركات املخالفة اخلاضعة ألحكام 
القانون رقم )106( لسنة 2013 في 

سبتمبر املاضي.
وأض���اف���ت ال�������وزارة ف���ي ب��ي��ان 
صحفي  ام��س  األربعاء أن التدابير 
تضمنت توجيه إن����ذارات كتابية 
خل��م��س ش��رك��ات ع��ق��اري��ة وث��اث 
ش��رك��ات ص��راف��ة وأرب����ع ش��رك��ات 
مجوهرات.وأوضحت أن التدابير 
تضمنت أيضا أمرا بإلزام 20 شركة 

ع��ق��اري��ة وث���اث ش��رك��ات ص��راف��ة 
وأرب���ع ش��رك��ات تأمني و11 شركة 
مجوهرات باتباع إج��راءات محددة 
لتتوافق مع القانون واالبتعاد عن 
املخالفات الفتة إل��ى إص��داره��ا أمرا 
بتقدمي تقارير لثاث شركات عقارية 
وتقرير لشركة مجوهرات.وذكرت أن 
إدارة مكافحة غسل األموال ومتويل 
اإلره���اب استكملت إج��راءات��ه��ا قبل 
اتخاذ اإلدارات املختصة في الوزارة 
إج��راءات الترخيص لنحو 44 طلب 
تأسيس خال الشهر ذات��ه منها 12 
شركة عقارية و17 شركة صرافة 
و15 شركة مجوهرات.ولفتت إلى 

أن )مكافحة غسل األم���وال( قامت 
بتحديث بيانات 45 ترخيصا موزعة 
على 24 شركة عقارية و19 شركة 
م��ج��وه��رات فيما اع��ت��م��دت تسجيل 
تعيني 51 مراقبا التزاميا ل 45 شركة 
ع��ق��اري��ة وش��رك��ت��ي م��ج��وه��رات و4 
شركات تأمني.وفي سياق اخر قالت 
الوزارة في البيان نفسه إن )مكافحة 
غسل االم��وال( نظمت أخيرا ورشة 
لتوعية العاملني في هذا القطاع من 
مخاطر غسل األموال ومتويل االٍرهاب 
والواجبات املطلوبة منهم مبشاركة 
18 شركة جتارية في مجال الذهب 

واملعادن الثمينة واألحجار الكرمية. 
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توجيه إنذارات كتابية خلمس شركات عقارية وثالث شركات صرافة

»التجارة«: »مكافحة غسل األموال«
65 تدبيرا احترازيا في سبتمبر أصدرت 

78.01 دوالر  برميل النفط الكويتي ينخفض إلى 
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 27 سنتا في تداوالت 
اول ام��س الثاثاء ليبلغ 01ر78 دوالر أمريكي مقابل 
28ر78 دوالر للبرميل في ت��داوالت االثنني املاضي  وفقا 

للسعر املعلن من مؤسسة البترول الكويتية.  

وفي األس��واق العاملية ارتفعت اسعار النفط  اول أمس 
بفعل مخاوف من تعطل إم��دادات من الشرق األوس��ط مع 
قرب فرض عقوبات أمريكية على إيران وتزايد التوترات في 

املنطقة.  

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العاملي مزيج برنت 
63 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 41ر81 دوالر كما 
ارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط األمريكي 

14 سنتا ليصل الى مستوى 92ر71 دوالر.

شعار وزارة التجارة
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الهند حتتل صدارة أهم الدول امُلصدر إليها

859 مليون دينار فائض امليزان 
التجاري الكويتي في يوليو

أظ��ه��رت البيانات األول��ي��ة إلح��ص��اءات التجارة 
اخلارجية لدولة الكويت في شهر يوليو 2018، ارتفاع 

فائض امليزان التجاري بنسبة 186.4%.
وبحسب البيان ال��ص��ادر ع��ن اإلدارة املركزية 
لإلحصاء،  امس  األربعاء، ارتفع الفائض التجاري 
إلى 859 مليون دينار في يوليو املاضي، مقابل 300 

مليون دينار في الشهر املماثل من 2017.
وأوضح البيان أن الصادرات ارتفعت %58.2 إلى 
1949 مليون دينار )6.44 مليار دوالر(، فيما بلغت 
ال���واردات 1090 مليون دينار )3.6 مليار دوالر( 

مرتفعة %17، على أساس سنوي.
وارتفع في نفس الفترة حجم التبادل التجاري 
بنحو %40.4 ليصل بنهاية يوليو املاضي إلى 3039 
مليون دينار، مقارنة بنحو 2164 مليون دينار في 
يوليو 2017. وأظهر تقرير “اإلحصاء” احتال دولة 
الهند ص��دارة أه��م ال��دول املُ��ص��در إليها )ع��دا السلع 

النفطية(، حيث بلغت قيمة ال��ص��ادرات نحو 29.5 
مليون دي��ن��ار. وج��اءت الصني الشعبية في املركز 
الثاني بصادرات ُتقدر بنحو 26.1 مليون دينار، تليها 
اإلمارات بواقع 18.9 مليون دينار، ثم العراق بحوالي 
16.9 مليون دينار. كما احتلت الصني الصدارة ألهم 
ال��دول املستوردة منها، بقيمة واردات بلغت 266.4 
مليون دينار، تليها اإلمارات بنحو 108 مليون دينار، 
ثم الواليات املتحدة األمريكية بقيمة 79.5 مليون 

دينار، ورابعاً اليابات بنحو 53.6 مليون دينار.
وبلغت ال��ص��ادرات الكويتية إل��ى دول مجلس 
التعاون اخلليجي 47.5 مليون دي��ن��ار ف��ي يوليو 
املاضي، بينما كانت تبلغ 50.2 مليون دينار في يوليو 

2017، بانخفاض نسبته 5.3%.
وبلغت حصة الصادرات إلى دول مجلس التعاون 
%2.4 في شهر يوليو املاضي، في حني كانت تبلغ 

%4.1 في يوليو من عام 2017.

ارتفاع الفائض التجاري الكويتي

الكويت ترفع حيازتها من 
سندات اخلزانة األميركية 

22.5 باملئة 
رفعت دولة الكويت حيازتها من سندات اخلزانة األمريكية 

في أغسطس املاضي بنسبة %22.5 على أساس سنوي.
وبحسب التقرير الشهري ال��ص��ادر عن وزارة اخلزانة 
األمريكية، بلغت حيازة دول��ة الكويت من سندات اخلزانة 
األمريكية بنهاية أغسطس السابق 43.6 مليار دوالر، مقابل 

35.6 مليار دوالر بالشهر املناظر من 2017.
وعلى أساس شهري، ارتفعت حيازة الكويت من سندات 
اخلزانة األمريكية بنسبة %1.6، علماً بأنها كانت تبلغ 42.9 

مليار دوالر في يوليو السابق ، وفقا ملا ذكره موقع مباشر .
وتوزعت حيازة الكويت في أغسطس املاضي بني 39.37 
مليار دوالر بالسندات طويلة األجل، و4.21 مليار دوالر في 

السندات قصيرة األجل.
وبحسب التقرير الشهري، فقد حلت دولة الكويت في املركز 
الثالث عربياً في مليكة السندات األمريكية، بعد السعودية 
التي حلت باملركز األول بقيمة 169.5 مليار دوالر، واإلمارات 

بواقع 59 مليار دوالر.
وعاملياً، فقد جاءت الصني في املركز األول بقيمة 1165.1 
مليار دوالر، وتبعتها اليابان ب�1029.9 مليار دوالر، ثم 

البرازيل ب�317.8 مليار دوالر.
وبشكل عام فقد بلغ حجم سندات اخلزانة األمريكية بنهاية 
أغسطس املاضي 6287 مليار دوالر، مقارنة ب�6249.4 مليار 

دوالر في الشهر املماثل من 2017.
ُيشار إلى أن ما تفصح عنه اخلزانة األمريكية في بياناتها 
الشهرية هو استثمارات دول اخلليج في أذون وسندات 
اخلزانة األمريكية فقط، وال تشمل تلك االستثمارات األخرى 

في الواليات املتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

مؤشرات البورصة  تسجل االرتفاع 
اجلماعي الثاني لها في أكتوبر

أنهت املؤشرات الكويتية جلسة  امس  األربعاء، 
مرتفعة بشكل جماعي للمرة الثانية في أكتوبر 

اجلاري، مدعومة بصعود غالبية قطاعات السوق.
وصعد املؤشر العام للبورصة الكويتية  بنحو 
%0.27، كما ارتفع امل��ؤش��ران األول والرئيسي 
بنسبة %0.17 و%0.48 على الترتيب ، وفقا ملوقع 
مباشر . وقال امُللل الفني لسوق املال سعد الرومي 
إن الصعود اجلماعي ُيبشر بحالة ه��دوء نوعي 

واستقرار نفسي لدى املتداولني.
وأوضح الرومي أن ما يعيب جلسة اليوم حالة 
التراجع التي شهدتها التداوالت، لكن إذا أخذنا في 
االعتبار أن هذه التداوالت تأسيسية ملرحلة قادمة 

ميكن اعتبارها ب�«املقبولة«.
من الناحية الفنية، أوض��ح الرومي أن املؤشر 
العام ارتد فوق مستوى الدعم 5 آالف نقطة، وحلق 

به املؤشران األول والرئيسي، ُمشيراً إلى ضرورة 
تأكيد الصعود غداً لتحقيق أهداف فنية أعلى مطلع 

األسبوع املُقبل.
وسجلت مؤشرات 8 قطاعات ارتفاعاً بصدارة 
السلع االستهاكية بنحو %3.06، فيما تراجع 
قطاعان فقط وهما النفط والغاز بواقع 0.55%، 

والعقارات بنسبة 0.27%.
وجاء سهم »أسمنت أبيض« على رأس القائمة 
اخلضراء لألسهم املُدرجة بنمو نسبته 18.64%، 
فيما تصدر سهم »سنام« القائمة احلمراء ُمتراجعاً 

بنحو 26.9%.
وتقلصت سيولة البورصة %22.6 إلى 14.9 
مليون دينار مقابل 19.25 مليون دينار باألمس، كما 
انخفضت أحجام التداول %11.4 إلى 58.52 مليون 

سهم مقابل 66.07 مليون سهم بجلسة الثاثاء.

جانب من تداوالت البورصة 

خالل لقاء عدد من مسؤولي »بوبيان«

محافظ األحمدي يؤكد أهمية القطاع املصرفي 
كشريك في حتقيق التنمية املجتمعية

أك��د محافظ االح��م��دي الشيخ ف��واز خالد احلمد 
الصباح االهمية البالغة للقطاع املصرفي الكويتي 
ك��ش��ري��ك رئ��ي��س��ي ف��ي حتقيق التنمية املجتمعية 
واحل��ض��اري��ة امل��س��ت��دام��ة وان امل��ص��ارف الكويتية 
تقوم بدور محوري من خال ممارستها للمسؤولية 
املجتمعية بتطبيقاتها احليوية املتنوعة توازياً مع 

دورها االقتصادي واملصرفي البارز .
واع��رب اخلالد لدي لقائه في دي��وان عام محافظة 
االحمدي وفي الديوانية االسبوعية للمحافظة عن 
سعادته بلقاء املدير االقليمي مبجموعة اخلدمات 
املصرفية الشخصية في بنك بوبيان فيصل الشويرد 

ومدير فرع البنك في منطقة املنقف محمد العجمي .
ومت خال اللقاء اطاع املافظ على مجمل االنشطة 
والبرامج واخلدمات االعتبارية املجتمعية املتميزة 
التي يقدمها بنك بوبيان ألهالي ومؤسسات منطقة 
املنقف خاصة  وعلي امتداد مناطق محافظة االحمدي 
عبر 6 فروع توفر مختلف اخلدمات املصرفية احليوية 

املواكبة ألحدث املستجدات .
وثمن املافظ في هذا الصدد مبادرات العديد من 
البنوك ومساهماتها الفعالة في رفع مستوى األداء 
واخل��دم��ات في النطاق اجلغرافي لعملها، من خال 

دعمها للمؤسسات التربوية والصحية وغيرها ، األمر 
الذي ينعكس إيجابا على أهالي وقاطني تلك املناطق.

ومتنى محافظ االحمدي لبنك بوبيان وكل البنوك 
العاملة علي ارض املافظة املزيد من النجاح والتطور 
والتنامي في اداء املسؤولية االجتماعية ، موضحا 
ان ع��ددا كبيرا من املؤسسات االقتصادية الوطنية 
اخلاصة العاملة في نطاق املافظة تعمل على دعم 
جهود وبرامج محافظة االحمدي التنموية انطاقا 
من مسؤوليتها املجتمعية لتعزيز الشراكة املثمرة 
القائمة واملستهدفة بني مؤسسات القطاعني احلكومي 
واخلاص خلدمة أهالي وقاطني املافظة على النحو 
املنشود. يذكر ان بنك بوبيان يعتبر من اكثر البنوك 
امللية نشاطا في حتقيق مسؤوليته االجتماعية في 
مختلف مناطق الكويت ومع مختلف القطاعات وتلبية 

ملتطلبات جميع الشرائح . 
وتكتسب محافظة االح��م��دي اهمية خ��اص��ة في 
نشاطات البنك بسبب كثافتها السكانية وتواجد البنك 
من خال 6 فروع مميزة تغطى جزءا كبيرا من مناطق 
املافظة ف��ي ظ��ل وج��ود خطة للمزيد م��ن التوسع 
واالنتشار حيث يتوقع افتتاح املزيد من الفروع في 

املافظة خال العام املقبل .

محافظ األحمدي مكرما محمد العجمي

العبالني: حريصون على صقل وتنمية مهارات العنصر البشري في القطاع النفطي

»الوطني« يختتم برنامجه التدريبي 
ملوظفي شركة نفط الكويت

اختتم بنك الكويت الوطني من خ��ال امل��وارد 
البشرية للمجموعة بالتعاون مع مجموعة الشركات 
األجنبية والنفط والتمويل التجاري، برنامجه 
التدريبي ملوظفي شركة نفط الكويت، حيث قام 
البرنامج بتدريب الكوادر الفنية في الشركة في 

ادارات مختلفة من البنك الوطني.
واستمر البرنامج ملدة أربعة أسابيع ناقش فيها 
مواضيع عديدة منها: التعريف باألعمال املصرفية 
التي يقدمها البنك لعمائه من الشركات األجنبية، 
التمويل التجاري، اخلزانة، العمليات، ادارة متويل 
املشاريع بالقروض املشتركه ، إدارة املخاطر، 
خطابات الضمان، االعتماد املستندي بجميع أنواعه 

باإلضافة إلى مكافحة غسيل األموال.
من جانبه، قال مدير عام املوارد البشرية ملجموعة 
بنك الكويت الوطني عماد أحمد العباني »إن بنك 
الكويت الوطني حريص على نشر الثقافة املصرفية 
بني ال��ك��وادر العاملة في املجال النفطي من خال 
التوعية بالعمل املصرفي مبا يساهم في توضيح  

املعلومات املصرفية املطلوبة في عملهم«.
وأكد العباني على أن أهمية البرنامج التدريبي 

تأتي من خال املاور التي تناولها والتي ستسهم 
مستقبًا في توفير املعرفة ل��دى املوظفني الذين 
يتعاملون مع القطاع املصرفي، مبيناً أن املاور 
التي ناقشها البرنامج اشتملت على كافة اجلوانب 
اخلاصة بالتدريب النظري والعملي وذلك بهدف 
صقل وتنمية امكانيات وقدرات العنصر البشري في 

القطاع النفطي.
وأشار إلى أن بنك الكويت الوطني يعتبر تدريب 
الكوادر الوطنية العاملة جزءاً مهماً من مسؤوليته 
االجتماعية، حيث يفخر البنك بكونه أح��د أكبر 
اجلهات في القطاع اخلاص استثماراً في الكفاءات 

الوطنية.
من جهة أخرى عبر مدير عام مجموعة اخلدمات 
املصرفية للشركات األجنبية والنفط والتمويل 
التجاري براديب هاندا عن سعادته ج��راء إقامة 
البرنامج التدريبي ملوظفي شركة البترول الكويتية 
والشركات التابعة لها، مشيراً إلى أن الوطني لديه 
التزام جاد و فعال بقطاع النفط والغاز ويتطلع 
دائ��م��اً إل��ى دع��م ه��ذا القطاع االستراتيجي بشكل 

مستمر لتمكينه من حتقيق رؤية 2040. 

املشاركون في البرنامج التدريبي

مع نظرة مستقبلية مستقرة

موديز تثّبت تصنيف 
»وربة« االئتماني على 
Baa2/Prime-2

أعلن بنك وربة ، عن تثبيت 
وك���ال���ة »م���ودي���ز« ال��ع��امل��ي��ة 
للتصنيفات االئتمانية التي 
منحت ورب��ة ف��ي ع��ام 2015 
مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ 
حيث حددت وكالة التصنيف 
االئتماني »م��ودي��ز« تصنيف 
ال��ودائ��ع ف��ي بنك ورب���ة عند 
Baa2/P-2. ك��م��ا ح��ددت 
الوكالة التصنيف االئتماني 
 .ba3 األساسي واملعدل عند
ع�����اوة ع��ل��ى ذل�����ك، ح���ددت 
الوكالة تصنيف تقييم مخاطر 
 Baa1( ال��ط��رف املقابل عند
cr(/P-2 )cr(.  وذلك وفقاً 

للتقرير الصادر عنها في 2018/10/10. 
وتبعا للوكالة العاملية، فإن تثبيت تصنيفات بنك وربة يعكس 
 Aa2-( الوضع االقتصادي الشامل القوي لدولة الكويت املصنفة
Stable( واستعداد احلكومة لتقدمي الدعم عند الضرورة. كما يعكس 
حص�����ة ملكية حكوم�����ة دولة الك����ويت بصورة مباشرة وغير 

مباشرة في بنك وربة والدعم الذي تقدمه للبنوك عند احلاجة. 
وأشار تقرير »موديز« إلى أن إعان بنك وربة في يونيو 2018 
عن موافقة بنك الكويت املركزي على زيادة رأس مال البنك بنسبة 
%50 مع توقعات بإجمالي اكتتاب بقيمة 90 مليون دينار كويتي، من 

املتوقع أن يزيد من كفاءة رسملة البنك.
كما يعكس التصنيفاتاالئتمانية للبنك موارد البنك املتينة التي 
تتمتع بالسيولة، التي يخفضها النمو السريع وارتفاع التركزات 
االئتمانية وانخفاض الرسملة األساسية وضعف الربحية بشكل 

نسبي وتركز القاعدة التمويلية. 
وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لبنك وربة، شاهني الغامن: 
» إن تثبيت التصنيف االئتماني لبنك وربة ، على Baa2/P-2 هو 
دليل على ثبات أدائه اجليد ومؤشر ثابت على منو عملياته وضمانة 
وجودة أصوله وقدرته على حتقيق إيرادات وأرباح مستمرة وقدرته 

على تخطي العقبات التي شهدتها األسواق امللية والعاملية«. 
وأضاف الغامن مشيرا إلى أن زيادة رأس مال البنك واستثمارها 
في عمليات استراتيجية للبنك س��وف تشّكل عاما أساسيا في 
رفع اجل��ودة االئتمانية وكفاءة رسملة البنكوتصب في مصلحة 

املساهمني. 

شاهني الغامن

الفائز بثالث ميداليات ذهبية في بطولة ملواكي الدولية املفتوحة

» برقان«  يشيد بالبطل الكويتي 
العاملي طارق القالف

أشاد بنك برقان، بفوز بطل أبطال العالم في لعبة 
امل��ب��ارزة على الكراسي املتحركة ل��ذوي اإلحتياجات 
اخلاصة طارق القاف بثاث ميداليات ذهبية في لعبة 
الفلوريهوااليبيه والسابر في بطولة ملواكي الدولية 
املفتوحة. كما حصل الاعب العاملي على لقب أفضل 

العب في البطولة باسم دولة الكويت.
ويواصل بنك برقان، للسنة الرابعة على التوالي، 
رعايته ودعمه للبطل الكويتي العاملي طارق القاف الذي 
ميثل الكويت في املافل الدولية. ويهدف البنك من خال 
دعمه ملبادرات متكني الشباب والرياضة إلى خلق تغيير 
ااجتماعي إيجابي ورفع مستوى التميز لدى الشباب 
الكويتي الطموح. هذا وقد خضع طارق القاف، الذي 

حصد فوزه بالذهب للمرة الثالثة على التوالي، إلى نظام 
تدريب مكثف ملدة عشرة أيام على ق��وةاإلرادة وعزمية 
وذلك للتحضير للمنافسة في بطولة ميلواكي املفتوحة 
في الواليات املتحدة األمريكية والتي استمرت ثاثة 
أي��ام. وبفضل مواصلة حتقيقه النتصارات جديدة في 
جميع بطوالت العالم منذ دخوله عالم الرياضة وفوزه 
األول عام 1982، يعد القاف منوذجاً مثالياً للعمل اجلاد 
واألداء االستثنائي لكل من املجتمع الرياضي وفئة ذوي 
االحتياجات اخلاصة. وجتسد الرياضة منصة حيوية 
وهامة لتعزيز أسلوب احلياة بشكل صحي وتقدير 
ال��ذات ولعب دور مهم في تعليم الشباب قيم حياتية 

كالثقة واالنضباط وبناء املهارات والعمل اجلماعي.


