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 2018 للتسعة أشهر األولى من عام  

81.5 مليون دينار »التجاري« يحقق أرباحًا تشغيلية قدرها 

البورصة تنهي تعامالتها 
على انخفاض املؤشر العام 

10.83 نقطة
أنهت بورصة الكويت جلسة تعامالتها امس  
االثنني على انخفاض املؤشر العام 83ر10 نقطة 
ليبلغ مستوى 8ر4986 نقطة بنسبة انخفاض 

22ر0 في املئة.
وبلغت كميات تداوالت املؤشر 6ر45 مليون 
سهم متت من خالل 2631 صفقة نقدية بقيمة 
6ر9 مليون دينار كويتي )نحو 68ر31 مليون 

دوالر أمريكي(.
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 
2ر9 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر4696 نقطة 
وبنسبة ارتفاع 2ر0 في املئة من خللالل كمية 
أسهم بلغت 30 مليون سهم متت عبر 1269 
صفقة نقدية بقيمة ثالثة ماليني دينار )نحو 

9ر9 مليون دوالر(.
وانخفض مؤشر السوق األول 7ر21 نقطة 
ليصل ملستوى 9ر5146 نقطة بنسبة انخفاض 
42ر0 في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 6ر15 
مليون سهم متت عبر 1362 صفقة بقيمة 6ر6 

مليون دينار )نحو 78ر21 مليون دوالر(.
وتللابللع املتعاملون إفصاحا بللشللأن تعامل 
شخص مطلع على أسهم شركة )مراكز التجارة 
العقارية( فضال عللن إعللالن بللورصللة الكويت 
عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير 
مدرجة ملصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة 

العدل.
وكانت شركات )أصول( و)قيوين أ( و)أموال( 
و)وثاق( و)اإلمناء( األكثر ارتفاعا في حني كانت 
أسللهللم )مللبللرد( و)املللللال( و)زيللللن( و)بللرقللان( 
و)بيتك( األكثر تداوال من حيث الكمية أما األكثر 
انخفاضا فكانت )بيان( و)العقارية( و)مدن( 

و)املال( و)الديرة(.

عمومية منشآت الكويتية ُتقر التسوية الضريبية مع الزكاة السعودية
أقللرت اجلمعية العامة العادية لشركة منشآت للمشاريع 
العقارية، التسوية الضريبية التي متت مع الهيئة العامة للزكاة 
والدخل السعودية وخفض قيمة املطالبات على الشركة من 1.9 
مليار ريال )507 ماليني دوالر( إلى 411 مليون ريال )109.7 

مليون دوالر(.
وأضافت الشركة في بيان لبورصة الكويت، امس  االثنني، أن 

املطالبات الضريبية عن ثالث سنوات بالفترة من 2014 حتى 
.2017

وأعلنت الشركة الشهر املاضي عن توقيعها اتفاق التسوية 
املُللشللار إليه مقابل مبلغ 110 مليون دوالر؛ موضحة بأنها 
سُتعلن عن األثللر املالي لللإجللراء حللال االنتهاء من الدراسة 

اخلاصة بتوزيع قيمة املطالبة على األطراف ذات الصلة.

ُيذكر أن الشركة رصدت إجمالي ُمخصصات لغرض التسوية 
حتى تاريخ 31 ديسمبر 2017؛ بلغت نحو 363 مليون ريال 

سعودي )97 مليون دوالر(.
وبحلول الساعة 9:44 صباحاً، ارتفع سهم “منشآت” بنسبة 
%1.77 إلى 115 فلساً. وبحلول الساعة 9:44 صباحاً، ارتفع 

سهم “منشآت” بنسبة %1.77 إلى 115 فلساً.

أعلن بنك اخلليج )ش.م.ك.ع.(عللن نتائجه 
املالية لألشهر التسعة األولى من عام 2018، 
محققاً صافي ربح مبقدار 42.7 مليون د.ك. 
خللالل الفترة، أي بللزيللادة نسبتها %18 عن 
نفس الفترة من عام 2017. وكان بنك اخلليج 
قد حقق صافي ربح مبقدار 16 مليون د.ك. 
عن الربع الثالث من عام 2018، مسجالً زيادًة 
بنسبة %19 مقارنًة بنفس الفترة من عام 

.2017
واستطاع البنك حتقيق صافي إيرادات من 
الفوائد مببلغ 115.4 مليون د.ك. خالل األشهر 
التسعة األولى من عام 2018، أي بزيادة 19% 
عن نفس الفترة من العام املنصرم، وهامش 
تشغيلي )الربح التشغيلي قبل املخصصات 
وخسائر انخفاض القيمة( مبقدار 97.4 مليون 
د.ك. خالل األشهر التسعة األولى من السنة، 
محققاً منواً مبعدل%9، مقارنًة بنفس الفترة 

من عام 2017.
وخللالل نفس الفترات املعنية، شهد البنك 
حتسناً في هوامش الربحية. فقد اتسع صافي 
هامش إيلللرادات الفوائد للبنك مللن 2.33% 
إلى %2.66، وازداد العائد على املوجودات 
من %0.87 إلى %0.98، وشهد العائد على 
حقوق املساهمني منواً من %8.4 إلى 9.5%. 
كما استمر التحسن فللي جللودة املللوجللودات 
حيث انخفضت نسبة القروض غير املنتظمة 
إلى %1.5، مع نسبة تغطية للقروض غير 

املنتظمة بلغت %478 بنهاية سبتمبر 2018.
ومقارنة بللاألرصللدة كما في 30 سبتمبر 
2017، ارتللفللع إجمالي املللوجللودات بواقع 
%5 ليبلغ 5.9 مليار د.ك.، في حني ازدادت 

القروض والسلف للعمالء بواقع %7 لتبلغ 
3.8 مليار د.ك.،وارتلللفلللع إجللمللالللي حقوق 
املساهمني بنسبة %4، ليبلغ 614 مليون 
د.ك.، بينما شهدت ودائع العمالء منواً بواقع 

%5 لتبلغ 3.7 مليار د.ك.
وكما في نهاية سبتمبر 2018، بلغ إجمالي 
املخصصات العامة في امليزانية العمومية 
219 مليون د.ك.، بللاإلضللافللة إلللى حقوق 

املساهمني البالغة 614 مليون د.ك.
وتعليقاً على هذه النتائج، صرح عمر قتيبة 
الغامن، رئيس مجلس إدارة بنك اخلليج، قائالً: 
“يسرنا أن نشهد هذا األداء القوي للبنك عن 
األشهر التسعة األولللى من عام 2018، حيث 

تعكس هذه النتائج املميزة مدى التقدم الذي 
يحرزه البنك كل ربع سنة بعد اآلخر، وتؤكد 
أننا ننتهج املسار الصحيح في حتقيق النتائج 
اإليجابية املستدامة ملساهمينا الكرام”. 
وتنعكس كفاية رسملة بنك اخلليج على معدل 
كفاية رأس املال لديه البالغة نسبته 16.8% 
كما في نهاية سبتمبر 2018، وهو ما يزيد 
كثيراً عن احلد األدنى الرقابي املطلوب بنسبة 
%14”. مضيفاً أن “موجودات البنك تشهد 
حتسناً مستمراً في جودتها، األمر الذي يدل 
عليه هبوط نسبة القروض غير املنتظمة إلى 
انخفاض قياسي لتقبع عند %1.5 كما في 

نهاية سبتمبر 2018”.
آخر املستجدات

متاشياً مع االستراتيجية اجلديدة لبنك 
اخلليج املتمثلة في خدمة العمالء واالبتكار، 
أعلن البنك عللن إطللالق موقعه اإللكتروني 
اجلديد، الذي مت تصميمه باتباع أحدث وأفضل 
املمارسات العاملية ليضم العديد من املزايا 
التي من شأنها تعزيز جتربة العمالءاملصرفية 

بصفة عامة.
كذلك، أطلق البنك برنامج بطاقة “االسترداد 
النقدي”، التي تتيح حلاملي البطاقات استرداد 
املبالغ النقدية بنسبة تصل إلى %10 على 
جميع املبالغ التي يتم إنفاقها محلياً وعاملياً. 
وقللد مت تصميم هللذا البرنامج بحيث يتالءم 
مع أمناط اإلنفاق لدى عمالئنا، وميتد ليشمل 
نوعيًة جديدًة من البطاقات التي مت طرحها 
جلميع شرائح العمالء خالل الربع الثاني من 

عام 2018.

عمر قتيبة الغامن

2018 عن األشهر التسعة األولى من عام 

18 باملئة  زيادًة في صافي األرباح  »اخلليج« يحقق 
قالت وزارة التجارة والصناعة 
إن حجم الللتللبللادل الللتللجللاري بني 
الللكللويللت واملللملللللكللة االردنللليلللة 
الهاشمية في عام 2017 بلغ 84 
مليون دينار كويتي )نحو 276 
مليون دوالر أمللريللكللي( مقارنة 
ب 65 مليون دينار )نحو 214 

مليون دوالر( في 2016.
جاء ذلك في كلمة لوكيل وزارة 
التجارة والصناعة الدكتور خالد 
الللفللاضللل خللالل اجللتللمللاع اللجنة 
الكويتية االردنية املشتركة في 
دورتها السابعة التي تستضيفها 

الكويت امس  االثنني.
وأضاف الفاضل أن هذا التبادل 
الللتللجللاري تقاسم بللني صلللادرات 
كويتية لللألردن بلغت قيمتها 27 
مليون ديللنللار )نحو 88 مليون 
دوالر امريكي( في 2017 بزيادة 
نسبتها 2 في املئة مقارنة مع عام 
2016 في حني بلغ حجم الواردات 
األردنية للكويت 57 مليون دينار 
)نحو 187 مليون دوالر( بنمو 

سنوي قدره 5 في املئة.
وأوضح أن االجتماع من شأنه 
أن يسهم فللي تللطللور واسللتللمللرار 
التعاون الثنائي املشترك على 
كلللافلللة االجتللللاهللللات الللتللجللاريللة 
واالصعدة االخوية بني البلدين 

الشقيقني بللهللدف زيللللادة حجم 
التبادل التجاري بينهما والسعي 
احلثيث إلزالة كافة العوائق التي 

تعترض سبيل ذلك.
مللن جهته قلللال االملللني الللعللام 
للللللوزارة الللصللنللاعللة والللتللجللارة 
والللتللمللويللن االردنللليلللة يللوسللف 
الللشللمللالللي فللي كلمة ممللاثلللللة إن 
“االستثمارات الكويتية تعتبر 
أكبر شريك استراتيجي داخللل 
بللللالده والللتللي تللقللدر بللنللحللو 13 

مليار دوالر أمريكي في قطاعات 
مختلفة.

وأكلللد الشمالي حللرص بللالده 
على تعزيز حجم التبادل التجاري 
املشترك وحتقيق ما يصبو إليه 
الطرفيني فضال عن إزالللة جميع 
العقبات التي تواجه املستثمرين 

الكويتيني.
وذكللر أن هللذه اجتماع اللجنة 
يعقد بشكل دوري وسيناقش 
العديد من األمللور املشتركة التي 

تخدم مصالح البلدين خاصة في 
مجال النقل والتجارة واالستثمار 
واملواصفات واملقاييس وتعزيز 

حركة التبادل التجاري.
وفي سياق اخر اشاد الشمالي 
“بدور الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية في مساهماته 
داخل األردن عبر مشاريعه التي 
تللخللدم قطاعات البنى التحتية 
وقللطللاعللات رئيسية اخللرى على 

مدى السنوات املاضية”.

جانب من االجتماع

84 مليون دينار حجم »التجارة«: 
التبادل التجاري مع األردن

الشيخ أحمد الصباح
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أعلن البنك التجاري الكويتي عن حتقيقه 
أرباح تشغيلية – قبل استقطاع املخصصات -  
بلغت 81.5 مليون دينار كويتي للتسعة أشهر 
األولى من عام 2018 مقارنة بأرباح تشغيلية 
مقدراها 75.0 مليون دينار كويتي عن نفس 
الفترة من عام 2017. هذا، وقد بلغت األرباح 
الصافية للبنك  15.2مليون دينار كويتي عن 
فترة التسعة أشهر املنتهية في 30 سبتمبر 
2018 بزيادة مقدارها 0.8  مليون دينار كويتي 
مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 وبنسبة 
منو %5.5.  وكما في نهاية سبتمبر 2018 فقد 
بلغ حجم املوجودات اإلجمالية للبنك 4،228 
مليون دينار كويتي مكونة بشكل أساسي  من 
محافظ الللقللروض التي تبلغ قيمتها 2،198 
مليون دينار كويتي واالستثمارات في األوراق 
املالية والتي تشكل 533 مليون دينار كويتي.  
كما أن جللودة األصللول ظلت عند مستوياتها 
القوية حيث بلغت نسبة القروض غير املنتظمة 

0.6 % وبنسبة تغطية مقدارها 982%. 
وفللي معرض تعليقه على النتائج املالية 
التي حققها البنك التجاري الكويتي ، قال رئيس 

مجلس اإلدارة الشيخ /  أحمد دعيج الصباح 
“نحن مستمرون فللي منهجيتنا املتحفظة 
جتاه النمو في أنشطة أعمالنا واحلفاظ على 
اجلللودة النوعية لألصول وحتسينها بصفة 
مستمرة من أجل مواجهة التحديات التي حتدق 
بالبيئة االقتصادية  شديدة التقلب واألوضاع 
اجليوسياسية غير املواتية والتي تستوجب 
التركيز على املؤشرات النوعية لللألداء بغض 
النظر املؤشرات الكمية “. وأردف الشيخ/ أحمد 
الصباح مبيناً أن األهداف اإلستراتيجية للبنك  
التي تللركللزت على تنويع مللصللادر اإليلللرادات 
وتقليل درجلللة املخاطر سيما تلك املتعلقة 
بالتركز اجلغرافي والقطاعي قد  أثمرت عن 
نتائج طيبة في الوقت احلاضر وسوف تساهم 
مستقبالً في حتقيق املزيد من النتائج اإليجابية 
في ظل تنوع قاعدة األصللول احلالية للبنك 
بتخفيض التركز في القطاعات ذات املخاطر 
العالية وحتقيق النمو فللي قللاعللدة الللودائللع،  
مؤكداً أن البنك مستمر بتبني إستراتيجيته 
املتوازنة ويواصل جهوده احلثيثة نحو متويل 
مشاريع جديدة ذات أهمية كبرى لدولة الكويت 

بالشراكة مع القطاعني العام واخلاص مع األخذ 
بعني االعتبار اإلدارة اجليدة للمخاطر ومالئمة 

املخاطر مع العوائد.
    وتابع الشيخ / أحمد الصباح موضحاً أن 
البنك قد شهد منواً قوياً في كافة قطاعات أنشطة 
أعماله األساسية، إذ ارتفع صافي إيللرادات 
الفوائد بنسبة %1.4 وإيللللرادات توزيعات 
األربللللاح بنسبة %4.7 وشللهللدت إيللللرادات 
التعامل بالعملة األجنبية زيادة كبيرة بنسبة 
%124.8، كاشفاً أن معدل كفاية رأس املال قد 
بلغ في نهاية سبتمبر 2018 نسبة مقدارها 
%18.8،  فيما بلغت نسبة الرفع املالي 11.9% 
ونسبة صللافللي التمويل املستقر 111.9%  
ونسبة تغطية السيولة %142 وهذه النسب 
تفوق بشكل مريح احلد األدنى للنسب املقررة 
من قبل اجلهات الرقابية ممثلة ببنك الكويت 
املركزي. كما يواصل البنك حتكمه بالتكاليف 
التشغيلية التي تعتبر إحدى  امليزات التنافسية 
بالنسبة للبنك،  حيث يستمر في االحتفاظ 
بواحدة من  أدنى نسب  التكاليف إلى اإليرادات 
بني البنوك الكويتية، والتي لم تتجاوز 28.6% 

للتسعة أشهر املنتهية في 30 سبتمبر 2018. 
من جانب آخر، أكد الشيخ / أحمد الصباح 
أن البنك يللواصللل جللهللوده نحو االستثمار 
في النظم التكنولوجية احلديثة ورأسماله 
البشري لتلبية احتياجات وتوقعات العمالء 
عن طريق تزويدهم بخدمات مصرفية متطورة 
ومبتكرة متكنهم من إجراء العديد من املعامالت 
بلمسة واحدة من خالل النظم اآللية فضالً عن 
تيسير إجراءات املعامالت والتواصل مع البنك 
بسهولة، مشيراً إلى املبادرات اجلديدة التي 
أطلقها البنك مللؤخللراً ومنها خدمة الدردشة 
اإللكترونية املباشرة Live Chat ، والتي 
تتيح للعمالء التحدث املباشر صوتياً أو عن 
طريق الفيديو مع موظف البنك التجاري عبر  
تطبيق  التجاري موبايل للهواتف الذكية 
وهذه اخلدمة مُتكن العمالء من إمتام العديد من 
املعامالت املصرفية والللرد على استفساراتهم 
مبنتهى الللسللرعللة، بللاإلضللافللة إلللى تفعيل أو 
إيقاف البطاقات واخلدمات املصرفية وكذلك  
العديد من اخلدمات املصرفية األخرى املتاحة 
عبر تطبيق البنك على الهواتف الذكية  مثل 

حتديث البيانات الشخصية على النظام ، 
وهو ما يجعل العمالء على اتصال بالبنك دون 
احلاجة إلللى زيللارة أي من فللروع البنك، إلى 
جانب تقييم احملادثة بعد االنتهاء من االتصال، 
فضالً  عن اخلدمات األخرى التي وفرها البنك 
للعمالء من أجل إمتام وإجناز العديد من املهام 
أون اليللن من خللالل تطبيق التجاري موبايل 
دون احلاجة لزيارة أي فرع من فللروع البنك 
مثل حتديث بيانات البطاقة املدنية وإمكانية 
تفعيل بطاقاتهم املصرفية )بطاقات اخلصم 
واالئتمان( قبل السفر، وخدمة الدفع الفوري 
بتقنية الللتللواصللل قريب املللدى NFC بشأن 
املدفوعات التي تتم باستخدام بطاقات اخلصم 
)اخلدمة الالتالمسية( وخدمة إنشاء وتفعيل 
املستفيدين. بللاإلضللافللة إلللى ذللللك، يستطيع 
العمالء الللدخللول على حساباتهم باستخدام 
خاصية بصمة الللوجلله املتاحة على أجهزة 

اآليفون.  
واختتم الشيخ / أحمد الصباح حديثه 
متوجهاً بالشكر والتقدير إلى مساهمي البنك 
التجاري الكويتي وعمالئه والعاملني فيه 

لدعمهم املستمر وكذلك السلطات الرقابية، 
مؤكداً أن إدارة البنك مستمرة في تطبيق كافة 
السياسات الالزمة التي تعني باحملافظة على 

مصالح كافة األطراف ذات العالقة بالبنك.

»بوبيان« و»VIVA« يوقعان اتفاقية 
لدعم الشباب الكويتي

أعلللللن بللنللك بللوبلليللان عللن توقيعه 
اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة 
االتصاالت الكويتية VIVA  تتضمن 
تخصيص باقة خاصة لعمالء بوبيان 
مللن أصللحللاب الللشللركللات الصغيرة 
واملللتللوسللطللة مبللملليللزات وخصائص 
خاصة بهم فقط  يستفيدون منها في 
تطوير أعمالهم وانشطتهم االقتصادية.
وقللال نائب الرئيس التنفيذي في 
بنك بوبيان عبدالله التويجري: “إن 
هللذه االتفاقية التى وقعها البنك مع 
واحدة من أهم شركات االتصاالت في 
السوق الكويتي تأتي في إطار سعيه 
الدائم الللى دعللم الشباب الكويتي في 
مختلف املجاالت والقطاعات خاصة 
التى تتعلق بتطوير وتنمية مشاريعهم 

الصغيرة.
وأضلللاف: “ فللرض النمو املتزايد 
للمشاريع الصغيرة واألعمال احلرة 
وإقللبللال الشباب الكويتي عليها في 
السنوات األخيرة علينا ومن منطلق 
مسؤوليتنا االجللتللمللاعلليللة ضلللرورة 
مساندة هذه التوجهات من خالل طرح 
منتجات وخدمات مميزة تلبي متطلبات 

هؤالء الشباب  “.
وأكللد التويجري إلى أنه باإلضافة 
إلى هذه الباقة املميزة من VIVA  فإن 
أصحاب األعمال من أصحاب املشاريع 
الصغيرة سيحصلون على الباقة 
املميزة من اخلللدمللات املصرفية التي 

تساند أعمالهم من بنك بوبيان .
من جهته، قال أندرو حنا، الرئيس 
 :VIVA التنفيذي للقطاع التجاري في
“ نحن فخورون جداً بالشراكة مع بنك 

بوبيان كشريك رائللد لدعم أصحاب 
الشركات الصغيرة واملتوسطة في 
الكويت، ونؤمن أن هذه الشراكة هي 
خطوة إستراتيجية للغاية في دعم 
وتطوير قطاع األعمال، حيث شهدنا 
مشاريع ناشئة ديناميكية وشركات 
صغيرة ومتوسطة تبّنت أفكار رائدة 
على مستوى العالم. إن هذا التعاون 
بني مجالي التكنولوجيا واخلدمات 
املالية لشركتني مثل VIVA وبنك 
بللوبلليللان سلليللؤدي فللي الللنللهللايللة إلللى 
تقدمي منصة عمل محترفة في السوق 
الكويتي لتوفير كافة وسائل املساعدة 
ألصحاب هذه املشاريع ومشاركتهم 

جناحاتهم.”
وأضاف حّنا : “سوف نعمل بشكل 
وثلليللق مللع بللنللك بللوبلليللان للتأكد من 
استمرارنا فللي االبللتللكللار فللي خدمات 

Fintech  من خالل تطوير اخلدمات 
واملنتجات واحللول لعمالئنا، حيث 
سنسّخر قدراتنا خللق معيار جديد 
لتطوير األعمال يساهم في رسم خارطة 

طريق ألصحاب األفكار املبتكرة.”
التميز في تقدمي احللول

وحللول احللول املميزة للخدمات 
املصرفية أشللار التويجري إلللى ان 
اخلدمات املصرفية من بنك بوبيان 
لقطاع األعمال مصممة لتكون حلوالً 
مصرفية ذكية تفهم احتياجات هذه 
املشروعات وتقدم مجموعة متنوعة 
مللن املللزايللا االستثنائية التي تتيح 
إدارة العديد من املعامالت املصرفية 
بللسللالسللة وسللهللولللة مللع مجموعة 
واسعة من اخلدمات املصرفية سهلة 
االستخدام واملتاحة على مدار الساعة.

7 نوفمبر املقبل حتت رعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء يعقد في 

»الوطني« الراعي املاسي مللتقى التعاون 
املصري - الكويتي

أعلن بنك الكويت الوطني عن 
رعايته مللتقى التعاون املصري 
الللكللويللتللي، واللللذي سيعقد يوم 
األربعاء املوافق 7 نوفمبر 2018، 
حتللت عللنللوان “شركاء أشقاء” 
وذللللك بللرعللايللة وحللضللور سمو 
رئيس مجلس الللوزراء الشيخ / 
جابر مبارك احلمد الصباح في 

فندق الشيراتون-الكويت.
وتللللشللللارك  نلللائلللب الللرئلليللس 
التنفيذي ملجموعة بنك الكويت 
الوطني ونائب رئيس اجلانب 
الكويتي ملجلس التعاون املصري 
الكويتي شيخة البحر في اجللسة 
األوللللى للملتقي والللتللي تتناول 
مللحللاور عللدة أهمها: السياسات 
املالية واملصرفية التي يتبناها 
البلدين باإلضافة إلى أبرز نتائج 
اإلصلللالح االقللتللصللادي املصري 
وكذلك التعريف بالتشريعات 

القانونية في البلدين. 
ويللشللارك في امللتقى عللدد من 
اللللللوزراء وكللبللار الشخصيات 
احلكومية واالقتصادية باإلضافة 
إلى املستثمرين من كال اجلانبني 
املصري والكويتي وعلى رأسهم 
أعضاء مجلس التعاون املصري 

الكويتي.
وسيناقش امللتقي مستقبل 
الشراكة االقتصادية بني الكويت 
ومللصللر وأبلللرز مللحللاور وجنللاح 
العالقة االقتصادية بني البلدين 

بلللاإلضلللافلللة إلللللى الللطللمللوحللات 
االستثمارية بينهما.

ويتضمن امللتقى جلسات عمل 
ستناقش مللنللاخ االستثمار في 
مصر واملنطقة االقتصادية لقناة 
السويس وآفاق التنمية املستدامة 
لالقتصاد املصري، باإلضافة إلى 
بحث آخر املستجدات والقوانني 
التي مت سنها وتطبيقها حديثاً 

لتشجيع االستثمار في مصر.
كما يعرض امللتقي الضمانات 
وامللللزايلللا الللتللي متنحها الللدولللة 
املصرية للمساهمني في مشاريع 
التنمية وفرص االستثمار املتاحة 
فللي قللطللاع الللصللنللاعللة املللصللري، 
وكذلك دور الصندوق الكويتي 

للتنمية العربية بتهيئة البنية 
التحتية  واألبللعللاد السياسية 
واالقللتللصللاديللة واالجللتللمللاعلليللة 
للمنطقة االقللتللصللاديللة فللي قناة 

السويس.
وسيسلط امللتقى الضوء على 
األطر والتشريعات القانونية في 
كال البلدين لتهيئة البيئة املالئمة 
ملناخ استثماري أكثر جذباً خالل 

املرحلة املقبلة.
ويعقد هذا امللتقى بالتزامن مع 
االجتماع الثالث للمجلس الذي 
يضم نخبة من كبار الشخصيات 
فلللي شللتللى امللللجلللاالت وخللاصللة 
االقللتللصللاديللة، واالسللتللثللمللاريللة 

واملصرفية في كال البلدين.
ويعد مجلس التعاون املصري 
الكويتي جتّمع يضم مجموعة 
من ممثلي القطاعات االقتصادية 
والسياسية والثقافية والفنية 
والللريللاضلليللة واإلعلللالمللليلللة في 
جمهورية مصر العربية وممثلي 
ذات القطاعات املختلفة في دولة 
الكويت، ويهدف في الوقت ذاته 
لتفعيل وتطوير الللعللالقللات في 
املللجللاالت املشار إليها وذلللك من 
خالل إطار منهّجي يحقق األهداف 
املللوضللوعللّيللة احمُلللللّددة للعالقة 
بني الدولتني الشقيقتني وإقامة 
عللالقللات تساهم فللي خلق فرص 
العمل واالستثمار وفتح آفللاق 

جديدة للتنمية.

شيخة البحر

توقيع اتفاقية الشراكة بني بوبيان و»فيفا«


