
أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان 
ام��س  الثالثاء ان املشاركة في مؤمترات مثل 
)م��ب��ادرة مستقبل االستثمار( تأتي إليجاد 
أجندة اقتصادية مشتركة ما بني دول مجلس 
التعاون اخلليجي ودول العالم.وقال الوزير 
الروضان لوكالة األنباء الكويتية )كونا(   امس 
الثالثاء على هامش انطالق فعاليات )مبادرة 
مستقبل االستثمار( بالرياض ان��ه بوجود 
كمية كبيرة من الفعاليات االقتصادية ومجال 
كبير للتعارف ومعرفة كل دول��ة وأجندتها 
االق��ت��ص��ادي��ة ف��إن األم���ر سيثري ليس على 
مستوى الكويت واململكة العربية والسعودية 
وحسب بل املنطقة ككل أيضا.وبني ان احلضور 
الكبير وبشخصيات هامة متواجدة من كل 
دول العالم في املبادرة وايضا متثيل الكويت 
بوجود وزيري املالية والتجارة ومحافظ البنك 
امل��رك��زي الكويتي والعضو املنتدب بالهيئة 
العامة لالستثمار الكويتية يعطي انطباعا عن 
اهمية املشاركة في هذا املؤمتر ودعم اخلطوات 
االق��ت��ص��ادي��ة ال��ت��ي ي��ق��وم بها خ���ادم احلرمني 
وول��ي عهده.وأشار الوزير الروضان الى ان 
السوق اخلليجية س��وق واح��ده وان جتزأت 
بوجود قوانني ولوائح نوعا ما مختلفة اال انه 
يبقى سوق واحدة كبيرة الفتا الى ان املستثمر 
العاملي عندما يبحث عن فرصة فإنه يبحث 

بالسوق الكبير وال يبحث في االسواق املختلفة 
وه��ي فرصة كبيرة للتعارف ومعرفة آراء 

املستثمرين بشكل مختلف.
وأطلقت وزارة التجارة والصناعة حزمة 
ج��دي��دة متكاملة م��ن خ��دم��ات م��رك��ز الكويت 
ل��أع��م��ال وق��ط��اع ال��ش��رك��ات وال��ت��راخ��ي��ص 
التجارية من خالل موقع مركز الكويت لأعمال، 
تنفيذاً خلطة ال���وزارة نحو تطوير خدماتها 

بالكامل.
وقالت الوزارة في بيان لها، امس  الثالثاء، 
إن شريحة كبيرة من املواطنني يستفيد من 
تلك اخلدمات التي شملت تأسيس وترخيص 
الشركات، خدمات تعديالت الشركات، خدمات 
استعالم السجل ال��ت��ج��اري بكافة أنواعها، 
خ��دم��ات امل��ؤس��س��ات وال��ت��راخ��ي��ص الفردية، 
باإلضافة إلى تطويرات خصت خدمات الرخص 

احلرة واملركبات التجارية.
وأض��اف��ت أن “هذه اخل��ط��وة تقربنا إلى 
التحول الكامل لدولة عصرية، م��ؤك��داً على 
أن التطوير اجلديد يأتي متزامناً مع تطلعات 
ورؤى الوزارة التي تدخل ضمن الرؤية العامة 
للدولة وأمير البالد وتابع تطبيقها رئيس 

مجلس الوزراء من خالل توجيهاته املستمرة”.
وأوضحت “التجارة” أن التطوير األخير 
شمل أيضاً إضافة اخلدمات اإللكترونية التي 

تقدمها غرفة التجارة والصناعة م��ن خالل 
موقعها وتطوير الربط مع العديد من اجلهات 
منها هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات، الهيئة 
العامة للمعلومات املدنية، املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية، البلدية، اإلدارة العامة 

لإلطفاء وغيرها من اجلهات ذات الصلة.
وأك��دت ال��وزارة على حرصها خالل الفترة 

املاضية على التواصل م��ع اجل��ه��ات األخ��رى 
املُرتبطة بهذه اإلج��راءات حلثها على التحول 
ل��إلج��راءات اإللكترونية لتحقيق التعامل 
اإللكتروني الكامل وجتنيب املواطنني عناء 
املراجعات واإلج���راءات الورقية، ُمشيرة إلى 
أنها تعمل حالياً على تطوير اخلدمات احلالية 
وإدراج املزيد من اخلدمات في املستقبل القريب.

وأشارت إلى أن الكويت أصبحت في تنافس 
محموم مع الدول املختلفة، الفتة إلى أن هناك 
امل��زي��د م��ن حت��س��ني بيئة تخليص وميكنة 
اإلج��راءات، بحيث أن الهدف هو تقليص عملية 
حضور املراجع للوزارة وتخليص اإلج��راءات 
إلكترونياً، م��ؤك��دة على تعديل العديد من 
اإلج����راءات ال��وزاري��ة املختلفة ف��ي ال���وزارة 

واملعامالت.
وأضافت أن ه��ذه التعديالت تأتي تطبيقاً 
لقانون السجل ال��ت��ج��اري اجل��دي��د، ال��ذي مت 
إق��راره في دور االنعقاد املاضي، وينقلنا من 
ال��ورق والدفاتر إل��ى النظام اآلل��ي واألرشفة 
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة م��ن خ��الل اس��ت��ح��داث سجالت 
إلكترونية، وهو ما سيساعد ليس فقط على 
إنشاء قاعدة بيانات، بل سيساعد بالدراسات 

التحليلية التجارية إيًضا.
وتابعا: كما أن ه��ذا القانون يحقق مبدإ 
الشفافية بالقطاع التجاري، واالط��الع على 
األنشطة والكيانات التجارية ذات الصلة من 
توفير املعلومات للجمهور وإصحاب الشإن 
بالقطاع التجاري وهو ما نعتبره خطوة مهمة 
في روٕي��ة ال��وزارة لتحقيق الشفافية وتوفير 

املعلومة للجمهور وذوي الشإن.
وأك���دت على أن العمل على تنفيذ هدف 
حتسني بيئة األعمال وإح��داث تغيير إيجابي 

فيه له انعكاسات إيجابية في جعل الكويت 
أكثر جاذبية خاصة ألنه أحد العوامل األساسية 
إلجناح جهود التنمية والتنويع االقتصادي، 
ُمضيفة أن��ه س��ي��ؤدي إل��ى استقطاب حصة 
متزايدة من االستثمارات املباشرة، وُيعزز 
االستفادة من املزايا التنافسية لدولة الكويت 
كمركز جت��اري، وما سيصاحبه من استكمال 
منظومة التشريعات جلعل البيئة القانونية 
أكثر إيجابية في تسهيل اإلج���راءات وحتفيز 

النشاط التجاري.
وبينت أن الوزارة خطت خطوات واسعة في 
استحداث قوانني لتأسيس الشركات بأنواعها 
وتعديل ق��وان��ني م��وج��ودة، ملواكبة العصر، 
وجعل الكويت بيئة جاذبة لالستثمار مبا يسهم 

في حتقيق رؤية “كويت جديدة 2035”.
كما ذك��رت أن ال���وزارة جنحت في حتويل 
اجل��زء األكبر من خدماتها ليكون إلكترونياً، 
وأط��ل��ق��ت ال��ع��دي��د م��ن امل��ش��اري��ع واخل��دم��ات 
االلكترونية التي تدعم جهود الدولة بشأن بناء 
اقتصاد معرفي من أبرزها مركز الكويت لأعمال 
ال���ذي جن��ح ف��ي ميكنة اإلج����راءات ال��وزاري��ة 
وتقليص ال���دورة املستندية وامل��دة الزمنية، 
وإنهاء أغلب اإلجراءات الكترونيا )أون الين(، 
وإجراءات إصدار التراخيص التجارية، إضافة 

إلى خفض الرسوم.
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»التجارة والصناعة« أطلقت حزمة جديدة متكاملة من خدمات مركز الكويت لألعمال

الروضان: املشاركة باملؤمترات تهدف إليجاد أجندة اقتصادية ما بني اخلليج والعالم

 0.347 0.303 واليورو ينخفض إلى  الدوالر يستقر أمام الدينار عند 
استقر سعر ص��رف ال���دوالر األم��ري��ك��ي مقابل الدينار 
الكويتي ام��س  الثالثاء عند مستوى 303ر0 دينار فيما 
انخفض اليورو إلى مستوى 347ر0 دينار مقارنة بأسعار 

صرف يوم اول أمس االثنني.   
وقال بنك الكويت املركزي في نشرته اليومية على موقعه 
اإللكتروني إن سعر صرف اجلنيه االسترليني انخفض إلى 

393ر0 دينار في حني أن سعر الفرنك السويسري استقر 
عند 304ر0 دينار وبقي الني الياباني عند مستوى 002ر0 

دينار دون تغيير.

»اخلليج«  يعلن 
الفائزين بسحب

 الدانة األسبوعي 
أعلن بنك اخلليج في 21  أكتوبر2018 عن أسماء 
اخلمسة الفائزين في سحب الدانة األسبوعي خالل 
الفترة  من 14 – 18 أكتوبر2018 بجوائز نقدية 
قيمة كل منها 1000 د.ك ، والفائزين  اخلمسة لهذا 
األسبوع هم:  الفي ناصر املطيري  ومحسن عباس 
اسماعيل وغالية عماد حياة وعالية علي حسن 

الصراف ومصطفى سيد حسن زلزلة .
ه��ذا، وقد أج��رى بنك اخلليج سحب الدانة ربع 
السنوي األول على اجلائزة البالغ قيمتها 200،000 
دي��ن��ار كويتي ف��ي 28 م���ارس امل��اض��ي، كما أق��ام 
السحب ربع السنوي الثاني في 27 يونيو املاضي 
على جائزة 250،000 دينار كويتي. وقد أجرى 
السحب ربع السنوي الثالث  في 26 سبتمبر على 
جائزة 500،000 دينار كويتي، أما السحب الرابع 
واألخير سيقام  في 10 يناير 2019، وسيتخلل هذا 
السحب تتويج مليونير الدانة لعام 2018 الذي 
سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار كويتي. 
واجلدير بالذكر أن آخر موعد لقيام العمالء بفتح 
حساب ال��دان��ة أو اي��داع املزيد من املبالغ فيه هو 
31 أكتوبر اجلاري ملضاعفة فرص الفوز ليصبح 

مليونير الدانة املقبل!
ويشجع بنك اخلليج عمالء الدانة على زي��ادة 
ف��رص فوزهم عن طريق زي��ادة املبالغ التي يتم 
إي��داع��ه��ا ف��ي احل��س��اب، باستخدام خ��دم��ة الدفع 
اإلل��ك��ت��رون��ي اجل��دي��دة املتاحة عبر م��وق��ع البنك 

اإللكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.
ك��م��ا ي��وف��ر ح��س��اب ال��دان��ة أي��ض��اً ال��ع��دي��د من 
اخلدمات املتميزة منها خدمة “بطاقة الدانة لإليداع 
احلصري” التي متنح عمالء الدانة حرية إي��داع 
النقود في أي وق��ت يناسبهم، إضافة إل��ى خدمة 
“احلاسبة” التي متِكن عمالء الدانة من احتساب ما 

لديهم من فرص للفوز في سحب الدانة.

م��ن منطلق ح��رص��ه ال��دائ��م على 
توفير أح��دث التقنيات واخل��دم��ات 
التكنولوجية اآلمنة لعمالئه،عمدبنك 
الكويت الوطني إلى حتديث أجهزة 
السحب اآلليواإليداع النقدي، وذلك 
ب��ه��دف ال��ت��ق��دمي ل��ل��ع��م��الء جت��رب��ة 
جديدة تراعي أعلى معايير الراحة 

والسهولة.
وم��ع ه��ذا التحديث اجل��دي��د، بات 
بإمكان عمالء الوطني االستفادة من 
خدمات متنوعة ومنها: السحب النقدي 
من دون احلاجة إلى بطاقة السحب 
اآللي وذلك من خالل استخدام البطاقة 
املدنية أو رقم  الهاتف النقال،حتديث 
تاريخ انتهاء البطاقة املدنية، فضالً 
ع��ن سحب وإي����داع األم����وال بلمسة 
واح��دة ومن دون احلاجة إلى إدخال 
البطاقة في اجلهاز من خالل بطاقة
NBK Tap & Pay للسحب اآللي أو 
أي بطاقة سحب آلي مدّعمة بتقنية 

.)NFC( التواصل قريب املدى
وعالوة على هذه املميزات، بإمكان 
عمالء الوطني أي��ض��اً تغيير الرقم 

ال��س��ّري، التحويل ب��ني احلسابات 
الشخصية، طلب كشف حساب ودفتر 
شيكات، فضاًل ع��ن إض��اف��ة بيانات 
خاصة مبستفيد يحدده العميل، وذلك 
للقيام نيابة عنهبسحب نقدي مندون 

احلاجة إلىبطاقة السحب اآللي.
وتعقيباً على هذه اخلدمات اجلديدة 
أعلن مسؤول إدارة أجهزة السحب 
اآلل��ي في بنك الكويت الوطني ميثم 
السالم قائاًل: “يواصل بنك الكويت 
الوطني تركيزه على تقدمي جتربة 
مصرفية أكثر ت��ط��وراً لعمالئه، مع 
مراعاة أعلى معايير اجلودة واألمان، 
لذا قمنا بتحديث أجهزة السحب اآللي 
واإليداع النقدي لنوفر للعمالء خدمة 
سريعة وس��ه��ل��ة. م��ع ه��ذا التطوير 
اجل��دي��د ب��ات بإمكان العميل سحب 
واي��داع األم��وال بكل سرعة من خالل 
تقنية Tap & Pay. أيضاً في حال لم 
تكن بطاقة السحب اآللي مع العميل، 
فانه سيتمكن من سحب األم��وال بكل 
سهولةمن خ��الل البطاقة املدنية أو 
رقم الهاتف النقال. أيضاً حرصنا على 

توفير اخلدمات اجلديدة التي تغني 
العميل عن زيارة الفرع”.

وت���اب���ع ال��س��ال��م قائالً:” ي��أت��ي 
ت��ط��وي��ر أج���ه���زة ال��س��ح��ب اآلل���ي 
واإليداع النقدي، ضمن سعينا الدائم 
إل��ى التقدمي للعمالء أفضل جتربة 
مصرفية،تتماشى مع تطلعاتهمنحو 
م��ع��ام��المت��ص��رف��ي��ة آم���ن���ة، سهلة 

ومريحة”.
ه��ذا وتتوفر أجهزة بنك الكويت 
ال��وط��ن��ي للسحب اآلل���ي واإلي����داع 
ال��ن��ق��دي ف��ي جميع أن��ح��اء الكويت، 
حيث بإمكان العمالء إي��داع ما يصل 
إل��ى 100 ورق��ة نقدية ف��ي آن واح��د 
وذلك على مدار 24 ساعة في اليوم، 7 
أيام في األسبوع، إذ يتم إيداع املبالغ 
على الفور في حسابهم بطريقة آمنة 
بالكامل. كما يوفر الوطني لعمالئه 
سهولة استخدام أجهزة السحب اآللي 

املتنقلة. 
وباإلضافة إلى ذلك، تتيح أجهزة 
ال��س��ح��ب اآلل���ي امل��ت��ع��ددة العمالت 
اخل��اص��ة ب��ال��وط��ن��ي وامل��ت��وف��رة في 

مطار الكويت الدولي، إمكانية سحب 
األم��وال بست عمالت مختلفة تشمل 
ال��دوالر األمريكي واليورو واجلنيه 
اإلس��ت��رل��ي��ن��ي وال���دره���م اإلم��ارات��ي 
والريال السعودي والدينار الكويتي. 
كمايوفر بنك الكويت الوطني أجهزة 
سحب آلي متعددة العمالت في منفذ 
النويصيب احل��دودي، حيث بإمكان 
عمالء الوطني والبنوك األخرى إجراء 
عمليات السحب ال��ن��ق��دي بالريال 
السعودي عند سفرهم إلى السعودية 
أو السحب بالدينار الكويتي في طريق 

عودتهم إلى الكويت. 

ميثم السالم

لعمليات مصرفية أكثر سرعة وسهولة

»الوطني« يقوم بتحديث أجهزة السحب 
اآللي واإليداع النقدي

خالد الروضان
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شعار وزارة التجارة

أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بني القطاعني 
العام واخلاص الكويتية اعتماد حتالف مكون 
م��ن شركتي )دب��ل��و.ت��ي.اي( االمل��ان��ي��ة و)آي.
اف.اي���ه( الكويتية لتنفيذ وتوسعة مشروع 
محطة )أم الهيمان( ملعاجلة الصرف الصحي 

واالعمال املكملة لها.
وق��ال��ت الهيئة ف��ي ب��ي��ان صحفي لوكالة 
االنباء الكويتية )كونا( امس  الثالثاء انها دعت 
التحالف املذكور الى توقيع وثيقة االلتزام وفقا 
ألحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن 

الشراكة بني القطاعني العام واخلاص.
وبينت الهيئة أنها ووزارة األشغال العامة 
سيوقعان وثيقة االلتزام مع املستثمر الفائز 
متهيدا لتأسيس شركة املشروع وتوقيع عقد 
الشراكة مع وزارة األشغال العامة بصفتها 
اجلهة املعنية باملشروع ملدة 28 سنة متضمنة 
ث��الث سنوات ملرحلة التشييد والبناء حتى 

الوصول ملرحلة التشغيل التجاري للمشروع.
واوضحت ان هذا اإلعالن يأتي بناء على قرار 
اللجنة العليا ملشروعات الشراكة بني القطاعني 

العام واخلاص واملنعقد في 14 أكتوبر اجلاري.
وذك���رت ان امل��ش��روع ي��ن��درج ضمن خطة 
التنمية ويعد ضمن أهم مشاريع قطاع الصرف 
الصحي التي تهدف ال��ى التخفيف من اآلث��ار 
السلبية الناجتة عن زيادة انتاج مياه الصرف 

الصحي اخلام على البيئة احمليطة.
واك��دت الهيئة أن احلكومة تهدف من خالل 
هذه املشاريع الى تطوير البنية التحتية للبالد 

ودف���ع عجلة التنمية وب��ن��اء اقتصاد وطني 
مستدام يقوم على العدالة عبر تهيئة مناخ 
اس��ت��ث��م��اري مناسب م��ن خ��الل م��ا ت��وف��ره من 
ف��رص استثمارية للقطاع اخل��اص من جانب 
وللمواطنني من جانب آخر حيث تخصص لهم 

نسبة 50 في املئة من رأس مال شركة املشروع.
ويعد م��ش��روع محطة )أم الهيمان( ثاني 
مشاريع هيئة الشراكة بني القطاعني العام 

واخلاص الذي مت ترسيته بعد مشروع محطة 
ال���زور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية 
وحتلية املياه.كما يعد أول مشروع شراكة يتم 
ترسيته وفقا ألحكام القانون رقم 116 لسنه 
2014 بشأن ال��ش��راك��ة ب��ني القطاعني العام 
واخل��اص مما يعكس حجم العمل ال��ذي تقوم 
به الهيئة وحرصها على تذليل العقبات التي 

تواجه تنفيذ مشروعات الشراكة.

مجسم للمحطة

»الشراكة«: اعتماد حتالف شركتني أملانية 
وكويتية لتنفيذ محطة »أم الهيمان«

أنهت بورصة الكويت جلسة تعامالت 
ام��س  الثالثاء على ارت��ف��اع امل��ؤش��ر العام 
12ر14 نقطة ليبلغ مستوى 00ر5000 

نقطة وبنسبة ارتفاع 28ر0 في املئة.
وبلغت كميات ت���داوالت امل��ؤش��ر 3ر38 
مليون سهم متت من خ��الل 2600 صفقات 
نقدية بقيمة 9ر9 مليون دينار كويتي )نحو 

67ر32 مليون دوالر أمريكي(.
ف��ي م����وازاة ذل��ك ارت��ف��ع م��ؤش��ر السوق 
ال��رئ��ي��س��ي ب��واق��ع 7ر3 نقطة ليصل إل��ى 
مستوى 2ر4693 نقطة وبنسبة ارتفاع 
08ر0 في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 
9ر18 مليون سهم متت عبر 1101 صفقة 
نقدية بقيمة 3ر2 مليون دينار )نحو 59ر7 

مليون دوالر(.
وانخفض م��ؤش��ر ال��س��وق األول بواقع 
8ر23 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر5170 
نقطة بنسبة انخفاض 46ر0 في املئة من 
خالل كمية أسهم بلغت 4ر19 مليون سهم 
متت عبر 1499 صفقة بقيمة 6ر7 مليون 

دينار )نحو 08ر25 مليون دوالر(.
وت��اب��ع املتعاملون إف��ص��اح معلومات 
جوهرية من شركة )التجارية العقارية( 
ب��ش��أن دخ���ول ش��رك��ة تابعة ف��ي استثمار 
عقاري بوالية نيوجيرسي عالوة على إعالن 
بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية 
مدرجة وأخرى غير مدرجة ملصلحة حساب 

إدارة التنفيذ في وزارة العدل.

كما تابع هؤالء إفصاح معلومات جوهرية 
بشأن تأجيل اجتماع هيئة حملة سندات 
شركة )العقارات املتحدة( بقيمة 60 مليون 
دينار )نحو 198 مليون دوالر( عالوة على 
إفصاح من شركة )االستثمارات الوطنية( 

عن دعاوى وأحكام قضائية.
وك��ان��ت ش��رك��ات )ال��ع��ق��اري��ة( و)امل���دن( 

و)س��ن��رج��ي( و)حت��ص��ي��الت( و)ال��دي��رة( 
األكثر ارتفاعا في حني كانت أسهم )خليج 
ب( و)اه��ل��ي متحد( و)زي���ن( و)ال��ق��ري��ن( 
و)امل��س��ت��ث��م��رون(األك��ث��ر ت���داوال م��ن حيث 
الكمية أم��ا األكثر انخفاضا فكانت )أول��ى 
تكافل( و)األم��ان( و)وطنية د ق( و)جياد( 

و)مشاعر(.

متداولون في البورصة

البورصة تنهي تعامالتها على ارتفاع 
14.12 نقطة املؤشر العام 

»برقان« يشارك في برنامج 
»اليوم الوظيفي« بالتعاون

مع مؤسسة إجناز

ال��������س��������ال��������م: ب�������إم�������ك�������ان ال�������ع�������م�������الء س������ح������ب األم�������������������وال م���ن 
ال����ن����ق����ال ال�����ه�����ات�����ف  رق���������م  أو  امل�����دن�����ي�����ة  ال�����ب�����ط�����اق�����ة  خ���������الل 

اختتم بنك برقان مؤخرا برنامج “اليوم الوظيفي” بالتعاون مع 
مؤسسة إجناز الكويتإمياناً من البنك بأهمية استقطاب الكفاءات الشبابية 
واالهتمام بتطوير مهاراتهم وخبراتهم وإعدادهم ليكونوا قادة املستقبل. 
ويسعى بنك برقان من خالل برنامج “اليوم الوظيفي” إلى خلق جيل 
مثقف، ناجح، طموح ذو مهارات وخبرات وحرفية عالية.حيث ُيعطي 
برنامج اليوم الوظيفي لطالب امل��دارس الفرصة للتعرف على قطاعات 
األعمال املختلفة من خالل سلسلة من ورش العمل وزيارات ميدانية، والتي 
يقوم مهنيون وأصحاب أعمال فيها من مجاالت منتقاة بتوضيح وشرح 
د هذا التفاعل الطالَب  النواحي املهنية املختلفة واملتعلقة بأعمالهم. ويزوِّ
مبعلومات أساسية شاملة عن اخليارات الوظيفية املختلفة لتمكينهم من 

تكوين رؤية أوضح وأوسع الختيار مساراتهم املهنية املستقبلية.
واجلدير بالذكر بأن مؤسسة إجناز الكويت هي مؤسسة غير حكومية 
تشجع على خدمة املجتمع من خ��الل تطوع املهنيني لتدريب الشباب 
والشابات في امل���دارس واجل��ام��ع��ات. و مبوجب االتفاقية  بني شركة 
مشاريع الكويت القابضة)كيبكو(سيعمل املتطوعون من جميعالشركات 
التابعة على تدريب 1000 طالب على مدى العامني الدراسيني املقبلني إلى 

يونيو 2020.

مشاركة برقان


