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5  فائزين بسحب حساب »يومي« »برقان«: 
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أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات 
اليومية على حساب يومي، وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 
5،000 د.ك وكان احلظ في هذه السحوبات من نصيب: 
سهيل شاهزاد فضل الرحمن  وبدر حسني عباس اشكناني 
وأمانى ابراهيم حسني السيد وعلي حسن اسماعيل وميار 

محمد هشام الغريب
باإلضافة للسحب اليومي، بنك برقان يوفر سحب 
ربع سنوي حلساب »يومي« للفوز بجائزة نقدية بقيمة 
125،000 دينار كويتي.  وللتأهل للسحوبات الربع 
سنوية يتعني على العمالء أن ال يقل رصيدهم عن500  

د.ك ملدة شهرين كاملني قبل تاريخ السحب و كما أن كل10 
د.ك متثل فرصة واحده لدخول السحب. وإذا كان رصيد 
احلساب 500 دينار كويتي وما فوق، سوف يكون صاحب 
احلساب مؤهل للدخول في كل من السحوبات اليومية 

والربع سنوية.

خالل مؤمتر » املشروعات الصغيرة واملتوسطة ما بني التشريعات والقرارات«

املانع: محور استجواب الصندوق الوطني أثر سلبًا على مصداقية الشركات 

نــاقــش املــشــاركــون خــالل مــؤمتــر » املــشــروعــات 
الصغيرة واملتوسطة ما بني التشريعات والقرارات » 
والذي عقد في مقر مجموعة رواد االعمال للمشروعات 
الصغيرة واملتوسطة مساء امــس االول ، مؤكدين 
ان اداء بعض نواب مجلس االمــة  ضعيف جتاه دعم 
ومساندة اصحاب املشروعات  الصغيرة واملتوسطة  

احليوي والتنموي.
وأعربوا عن اسفهم ملا بدر من بعض نواب مجلس 
االمة خالل استجواب وزير التجارة والصناعة خالد 
الــروضــان من اساليب ال ترقي للمسئولية ادت الى 
تدهور انشطة بعض الشركات ذات االنشطة املتعلقة 
باملشروعات الصغيرة واملتوسطة جــراء التشهير 
البرملاني لها مما يعكس عدم احترام وتقدير بعض 
ــذي تبني علية  الــنــواب ألهمية ودور هــذا القطاع ال

اقتصاديات الدول 
وقــال عضو مجلس ادارة مجموعة رواد االعمال 

املهندس سعيد املانع ان استجواب  وزيــر التجارة 
والــصــنــاعــة خــالــد الـــروضـــان انــعــكــس ســلــبــاً على 
اداء انشطة  بعض الشركات املــدرجــة ضمن قطاع 
املــشــروعــات  الصغيرة واملتوسطة حيث تراجعت 
مبيعاتها خالل االيام القليلة املاضية بسبب تباين اآلراء 
في ثقة مجلس االمة لتراخيصها واعمالها ، موضحا ان 
رؤية بعض نواب مجلس االمة القاصرة بأهمية ودور 
منظومة املشروعات  الصغيرة واملتوسطة مبختلف 
قطاعتها )تصنيع –انتاج غذائي –ثروات طبيعية 
ومنتجات حيوانية ومطاعم ومقاهي ( يتطلب وقفة 
جماعية من رواد االعمال واملبادرين لتغير وجهه 
النظر السلبية لدي السلطة التشريعية الى الصورة 
االيجابية واملوضوعية حيث ان هــذا القطاع اسس 

اقتصاديات بعص  الدول املتقدمة والعظمي .
واعرب املانع عن دهشته من تهديد  بعض النواب 
للوزير الروضان ملنح اصحاب املشروعات الصغيرة 

واملتوسطة  فرصة حصولهم على القسائم الصناعية 
مما يعكس رفضهم لنمو االنتاجية الصناعية الوطنية 
عبر املبادرين ورواد االعمال من املواطنني ،الفتا الى ان 
تركيز استجواب النواب خالل هذا احملور بات واضحا 
بتقليصهم حجم هذا القطاع في صورة مطاعم ومقاهي 
متجاهلني الشركات واملصانع واملشروعات التشغيلية 

التي تصدر حاليا منتجات كويتية خارج احلدود .
وقال ان ما حدث في االستجواب فيما يتعلق مبحور 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة امر مؤسف للغاية 
ــواب مجلس االمــة، متمنيا تغير وجهه  من بعض ن
النظر عن اهمية ودور املشروعات الصغيرة مناشدا 
جميع النواب واملسئولني بالدولة الى دعم ومساندة 

هذا القطاع .
ــد عضو مجموعة رواد االعــمــال  ــن جانبه  اك وم
املــبــارك سالم احلسن ان املجموعة تسير بخطوات 
حثيثة وجهود مضنية بالتعاون مع احلكومة حلل 

كافة االشكاليات والتحديات التي تواجه اصحاب 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة  مبختلف انواعها 
،مؤكدا على أن دعم هذا القطاع يساهم في خلق فرص 
عمل كبيرة ملخرجات التعليم، فضال عن مساهمته  
بشكل كبير للحد من البطالة وتوجيه  الشباب للعمل 

في القطاع احلر .
وفي السياق ذاته قال عضو مجلس ادارة مجموعة 
رواد االعمال  نواف املطيري أن الداعم احلقيقي واألول 

للمشروعات الصغيرة واملــتــوســطــة، هــو صاحب 
السمو امــيــر الــبــالد  الشيخ صــبــاح االحــمــد اجلابر 
الصباح ملبادرته  السامية بتأسيس صندوق املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة برأسمال ملياري دينار لتشجيع 
الشباب لالنخراط  في قطاع العمل احلر ، مؤكدا انه  
ال يخلو نطق سامي اال ويطلب من السلطة التشريعية 
والتنفيذية  تسهيل االجراءات وخلق بيئة عمل جاذبة 

ومتينة النخراط الشباب في العمل احلر .

سعيد املانع متحدثاً خالل املؤمتر

النجاح  رحلة  يستعرض  »ب��وب��ي��ان«  
واالنتشار بني شباب الكويت

اســـتـــعـــرض بــنــك 
بوبيان جتربة جناحه 
املصرفية فــي السوق 
الكويت ومــا حققه من 
إجنازات خالل السنوات 
األخــيــرة وتربعه على 
قمة البنوك الكويتية 
كأكثر البنوك انتشارا 

بني الشباب الكويتي.
جـــــاء ذلـــــك خـــالل 
احملاضرة التى القاها 
املدير التنفيذي للقنوات 
املــصــرفــيــة املــبــاشــرة 
في بنك بوبيان  خالد 
ــي جامعة  الــشــمــري ف
ـــوم  ـــل ـــع اخلــــلــــيــــج ال
  GUST والتكنولوجيا

والتى نظمها نــادي احملاسبة في اجلامعة بحضور عدد كبير من 
الطالب في التعرف على قصة جناح البنك.

وقــال الشمري ان بنك بوبيان خــالل السنوات االخــيــرة حقق 
قفزات كبيرة في مجال اخلدمات املصرفية اإللكترونية مستفيدا من 
التطورات العاملية في هذا املجال وهو ما مكنه للوصول الى مكانة 

األول بني اختيارات الشباب الكويتي.
واوضح الشمري ان البنك خالل العام املاضي متكن من حتقيق 
اإلجنازات والنجاحات التى زادت من حصصه السوقية في مختلف 
القطاعات السيما اخلدمات املصرفية الشخصية خاصة تلك التى 

تعتمد اعتماداً رئيسياً على التطورات التكنولوجية.

1.8 مليار دينار فائض ميزانية 
الكويت ب�11 شهرًا

حققت دولة الكويت فائضاً في امليزانية العامة خالل 11 شهراً للسنة 
املالية 2019-2018 بقيمة 1.79 مليار دينار )5.91 مليار دوالر(، 

وذلك بعد خصم احتياطي األجيال القادمة.
وحسب التقرير الشهري لوزارة املالية الكويتية الصادر أمس  األحد، 
أنه مت حتويل 3.64 مليار دينار إلى االحتياطي األجيال القادمة )10% 
من اإليــرادات(. وكانت الكويت قد سجلت في الفترة املناظرة من العام 
املاضي )11 شهراً( عجزاً بقيمة 2.52 مليار دينار، وذلك بعد حتويل 

1.08 مليار دينار لألجيال القادمة.
ويبدأ العام املالي في الكويت في أبريل من كل عام، وينتهي في 31 
مارس من العام التالي. وحققت دولة الكويت خالل الفترة من مطلع 
أبريل 2018 وحتى نهاية فبراير السابق إيرادات بإجمالي 18.43 مليار 
دينار، متثل %122.2 من املقدر حتقيقه في السنة املالية 2018-2019 

والبالغ 15.09 مليار دينار.

جماعيًا  ترتفع  البورصة  م��ؤش��رات 
خلامس جلسة على التوالي

ــد، صعودها اجلماعي  واصلت املــؤشــرات البورصة ، أمــس  األح
للجلسة اخلامسة على التوالي، حيث ارتفع املؤشر العام %0.47 عند 
مستوى 5544.88 نقطة رابحاً 25.85 نقطة. كما ارتفع املؤشران 

الرئيسي واألول بنسبة %0.37 و%0.51 على الترتيب.
وسجلت مؤشرات 4 قطاعات ارتفاعاً يتصدرها االتصاالت بنحو 
%1.4، بينما تراجعت مؤشرات 5 قطاعات أخرى بصدارة النفط والغاز 
بنسبة %1.5. وشهدت منصة )تداوالت نظام خارج املنصة( املعروف 
اختصارا ب)أو.تــي.ســي( خالل جلسات االسبوع املنتهي اخلميس 
املاضي انخفاضا في حجم التداوالت بنسبة 42 في املئة مقارنة مع 
االسبوع قبل املاضي. وقالت شركة )املــوازي دوت كــوم( في تقرير 
لها انه مت تداول نحو ثالثة ماليني سهم بقيمة 200 ألف دينار )نحو 
660 الف دوالر أمريكي( في 73 صفقة.   وأضافت ان شاشة الصفقات 
الفورية سجلت اداء ايجابيا حيث بلغ حجم التداوالت نحو مليوني 
سهم بقيمة 4ر142 ألف دينار )نحو 92ر469 الف دوالر( متت عبر 60 

صفقة. 

البحر: فرع فرنسا تتويج خلطتنا االحترازية ملواجهة 
تداعيات »البريكست«

ذراع مصرفي جديد 
ل�»الوطني« في أوروبا

ــك الــكــويــت  ــن جنـــح ب
ــي فـــي تأسيس  ــن ــوط ال
بــنــك الــكــويــت الــوطــنــي 
– فرنسا بعدما انتهى من 
ــراءات املتعلقة  كافة اإلج
بتحويل فرع بنك الكويت 
الوطني انترناشيونال 
فــي بــاريــس إلــى شركة 
تابعة للمجموعة، وبذلك 
يــواصــل البنك انتشاره 
عاملياً وخاصة في أوروبا 
ـــالل تـــواجـــده في  مــن خ
فرنسا ثاني أكبر أسواق 
ــــادس أكبر  الـــقـــارة وس

اقتصاد في العالم.
وتأتي خطوة تدشني 
الوطني - فرنسا في إطار 
سعي البنك الى تدعيم وجوده في األســواق الرئيسية التي يعمل بها 
وذلك ضمن استراتيجية الوطني لتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة 
العمليات الدولية في صافي أرباح املجموعة والتي زادت خالل العام 
2018 لتصل إلى 30.4 % مقارنة بـ 29.4 % في العام 2017، كذلك 
منا إجمالي موجودات مجموعة الفروع اخلارجية والشركات التابعة 
بنسبة 7.5 % على أساس سنوي لتصل إلى 9.8 مليار دينار كويتي 

بنهاية العام 2018.
وبــهــذه املناسبة قــالــت نــائــب الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك 
الكويت الوطني شيخة البحر »ميثل حتويل فرع بنك الكويت الوطني 
إنترناشيونال في باريس إلى البنك الوطني – فرنسا خطوة أساسية 
ضمن خطة البنك االحترازية للحفاظ على مكانته بالسوق األوروبية 
وسعيه لعدم تأثرها مبا سيسفر عنه خــروج بريطانيا من االحتاد 

األوروبي«.

»وربة«: 5 رابحني في سحوبات 
»السنبلة« األسبوعية 

اعــلــن  بنك وربــة عــن الفائزين اخلمسة فــي سحب السنبلة 
االسبوعي الثاني عشر بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعه 

و موظفي بنك وربة.
وبالنسبة للعمالء الذين حالفهم احلظ خالل سحب السنبلة 
الثاني عشر، فقد توج 5 رابحني من عمالء بنك وربة حصل كل منهم 
على 1000 دينار كويتي وهم: احمد محمد عبد الرزاق الصيرفى، 
عادل يعقوب يوسف القطامى، عبد الهادى بخيت غصن العجمى، 

محمد عطا الله الطالب، و على شهاب سالم الشمرى.
ميثل حساب السنبلة اخليار األمثل لكل الراغبني بتوفير األموال 
وحتقيق عوائد مالية ثابتة على أرصدتهم في الوقت نفسه باالضافة 

الى  فرصاً للفوز بجوائز نقدية طوال العام. 

العقارية«  »العربية  خسائر 
باملئة  6 الفصلية تتراجع 

أظهرت البيانات املالية للشركة العربية العقارية، تراجع خسائر 
الربع الرابع من العام املاضي بنسبة %5.6 على أساس سنوي.

وبحسب نتائج الشركة للبورصة ، أمس  األحد، بلغت خسائر 
الفترة 920 ألف دينار )3.04 مليون دوالر(، مقابل خسائر الربع 

الرابع من عام 2017 بنحو 975 ألف دينار )3.22 مليون دوالر(.
وبلغت خسائر الشركة في العام املاضي 2.45 مليون دينار؛ 
مقابل خسائر بقيمة 3.24 مليون دينار في عام 2017، بتراجع في 

اخلسائر بنسبة 24.4%.

احلجرف يناقش تعزيز التعاون
 مع سفراء اإلمارات وفرنسا وكرواتيا

استقبل وزيــر املالية د.نايف فالح 
احلجرف سفير دولة اإلمارات العربية 
املتحدة لدى دولة الكويت صقر ناصر 
الريسي، وذلك مبناسبة توليه منصبه 
اجلــديــد وبـــدء مــهــام عمله فــي دولــة 

الكويت.
ــا اســتــقــبــل احلـــجـــرف سفير  ــم ك
ــة  اجلــمــهــوريــة الفرنسية لـــدى دول

الكويت ماري ماسدوبوي، ومت خالل 
اللقاء مناقشة آخر التطورات اخلاصة 
بعقد الــــدورة الــرابــعــة عشر للجنة 
الوزارية الكويتية الفرنسية املشتركة، 
والــتــطــرق إلــى مشاركة الكويت في 
االجتماع القادم لنادي باريس للدول 
الدائنة، واملقرر عقده في مدينة باريس 

بشهر مايو املقبل.

واستقبل احلجرف سفير جمهورية 
ـــة الــكــويــت أمير  ــا لـــدى دول ــي كــروات
مــوهــارميــي، وذلـــك مبناسبة توليه 
هذا املنصب وبدء مهام عمله في دولة 
الكويت. كما مت خالل اللقاء مناقشة 
سبل تعزيز العالقات الثنائية بني 
ــاالت  ــج الــبــلــديــن الــصــديــقــني فـــي امل

التجارية واالستثمارية.

الوزير احلجرف مع ماري ماسدوبوي 

لترويج املنتج الكويتي وفتح أسواق جديدة له

»التجارة« : حريصون على املشاركة باملعارض اخلارجية
اكدت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أمس  االحد 
احلرص على املشاركة في املعارض اخلارجية مبا من 

شأنه الترويج للمنتج الكويتي وفتح اسواق جديدة له.
وقال مدير ادارة العالقات الدولية بالوزارة فهد باقر 
على هامش مشاركة الوزارة بجناح في )معرض القاهرة 
الــدولــي( ان الهدف من املشاركة في املعرض تقوية 
وتعزيز العالقات التجارية مع مصر وتطويرها وزيادة 

حجم التبادل التجاري بني البلدين.
واضــاف باقر في تصريح لوكالة االنباء الكويتية 
)كونا( ان »املشاركة السنوية في املعرض من شأنها 
فتح اسواق جديدة للمنتج الكويتي كما تعد فرصة جيدة 
لعقد صفقات جتارية السيما ان مصر هي بوابة العرب 

الى افريقيا«.
بدوره قال مراقب املعارض بوزارة التجارة والصناعة 
الكويتية عبدالله املطيري ل )كــونــا( »ان املشاركة 
باملعرض هي تطبيق فعلي لالتفاقيات الثنائية مع 

مصر« مشيرا الى نوعية القطاعات الصناعية الكويتية 
ــاءت بعد بحث متطلبات السوق  املشاركة والتي »ج

املصرية الننا نعتبرها بوابة للسوق االفريقية«.

فهد باقر و عبدالله املطيري

استفهام عالمة  املشروعات  ألصحاب  الصناعية  القسائم  توزيع  بعدم  النواب  تهديد 
ي���ت  ل���ك���و ا ف����ي  ر  س���ت���ث���م���ا ال ا ب���ي���ئ���ة  ي���ز  ل���ت���ع���ز م���ة  حل���ك���و ا م����ع  ج���ن���ب  ل����ى  إ ج���ن���ب���ًا  ن���ع���م���ل   : حل���س���ن  ا

واملتوسطة   الصغيرة  للمشروعات  األول  الداعم  البالد  أمير  سمو   : املطيري 

شيخة البحر

خالد الشمري

»بيتك«: عروض حصرية للعمالء بيوم الشباب الكويتي
انطالقاً من دوره الرائد في رعاية الشباب واألهمية التي 
يوليها لهذه الفئة في املجتمع الكويتي، واستمرارا للفعاليات 
التي ينظمها لشريحة الشباب بشكل عام وعمالء »حسابي« 
بشكل خــاص، قــّدم بيت التمويل الكويتي »بيتك«، املؤسسة 
 )COFE App( املالية االسالمية الرائدة عامليا، بالتعاون مع
التطبيق اإللكتروني املفضل واألول للقهوة في الكويت، عروضاً 
مميزة وحصرية لعمالء »حسابي« مبناسبة يــوم الشباب 

الكويتي في 13 مارس اجلاري.
وقال املدير التنفيذي للعالقات العامة واالعالم للمجموعة 
ــح: »يــحــرص »بيتك«  ــروي فــي »بــيــتــك«، يــوســف عبد الــلــه ال
باستمرار على مواكبة احتياجات عمالئه ومتطلباتهم عبر 
توفير العروض واملنتجات واخلدمات التي تناسبهم. وفي إطار 

استراتيجته القائمة على دعم املجتمع وخاصة فئة الشباب، 
ص »بيتك« بالتعاون مــع » COFE App« عروضا  خصَّ
مميزة احتفاال بيوم الشباب الكويتي، للتعبير عن اهتمامه 
بهذه الشريحة التي متثل ركيزة أساسية في مستقبل الكويت 

ونهضتها«. 
 COFE App من جانبه، قال املؤسس والرئيس التنفيذي لـ
علي اإلبراهيم: »تشهد السوق الكويتية تطوراً سريعاً تواكبه 
تلك األفكار اجلديدة املطروحة. وبناء عليه، نسعى إلى لعب 
دورنا في تشجيع شباب اليوم ليكونوا قادة املستقبل، ودعم 
البالد نحو مزيد من التقدم، ومن خالل تقدمي القهوة املجانية 
التي ترسم البسمة على وجوه الشباب والشابات، وتوفير عناء 

طلب القهوة وجعلها مبتناول اليد بكل سهولة«. 


