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58.41 دوالر النفط الكويتي ينخفض إلى  
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 69 
سنتا في ت��داوالت أول أم��س ليبلغ 41ر58 
دوالر أمريكي مقابل 10ر59 دوالر للبرميل 
ف��ي ت���داوالت اجلمعة امل��اض��ي وفقا للسعر 

املعلن من مؤسسة البترول الكويتية.  
وف��ي االس��واق العاملية انخفضت أسعار 
النفط أول أم��س االثنني بفعل إش��ارات على 
تخمة ف��ي امل��ع��روض ب��ال��والي��ات املتحدة 

واستمرار املخاوف بشأن النمو االقتصادي 
العاملي والطلب على الوقود. 

 وانخفض سعر برميل نفط خام القياس 
العاملي مزيج برنت 67 سنتا ليصل عند 

التسوية ال��ى مستوى 61ر59 دوالر كما 
انخفض سعر برميل النفط اخلام األمريكي 
32ر1 دوالر ليصل ال��ى مستوى 88ر49 

دوالر.
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 استقبل وزير املالية د.نايف فالح احلجرف 
في مكتبه رئيس غرفة التجارة والصناعة 
ف��ي العاصمة ال��روس��ي��ة موسكو  فالدميير 
بالتونوف والوفد املرافق له، ومت خالل اللقاء 
بحث سبل تنمية العالقات االقتصادية بني 
البلدين الصديقني وخ��ل��ق البيئة املناسبة 
ألصحاب األعمال في كال البلدين، كما مت خالل 
اللقاء بحث فرص الشراكة االستثمارية املتاحة 
بينهما، والسعي املستمر لتعزيز العالقات 

الثنائية في شتى املجاالت. 
تأتي هذه الزيارة في إط��ار انعقاد ال��دورة 
العادية ملجلس األع��م��ال الكويتي الروسي 
خالل الفترة من 16 حتى 18 ديسمبر 2018. 
وحضر اللقاء العضو املنتدب للهيئة العامة 
لالستثمار  ف���اروق بستكي وس��ع��ادة سفير 

روسيا االحتادية لدى دولة الكويت  نيكوالي 
ماكاروف.

كما استقبل نائب وزير اخلارجية القرغيزي  
ن��ورالن عبدالرحمانوف، ومت خ��الل اللقاء 
بحث نتائج اجتماعات الدورة األولى للجنة 
الكويتية القيرغيزية املشتركة للتعاون 
االقتصادي والفني التي عقدت بدولة الكويت 
في أبريل 2018، ومناقشة مقترح انعقاد 
دورتها القادمة في العاصمة بشكيك خالل 

النصف الثاني من 2019.
كما مت خ��الل ال��ل��ق��اء بحث سبل تعزيز 
التعاون االقتصادي بني البلدين والفرص 
االستثمارية املتاحة لديهما. حضر اللقاء 
سعادة سفير جمهورية قيرغيزستان لدى 

دولة الكويت السيدة سمارغول ادامقولوفا.

ناقش نتائج اجتماعات اللجنة الكويتية القيرغيزية مع نورالن عبدالرحمانوف

موسكو  جتارة  غرفة  رئيس  مع  االستثمارية  الشراكة  فرص  يبحث  احلجرف 

احلجرف مستقبالً فالدميير بالتونوف

2.9باملئة السيولة احمللية ارتفعت في الكويت خالل نوفمبر بنسبة 

»املركزي«: النقد املتداول يرتفع 
5 أشهر ألعلى مستوى في 

ارتفعت قيمة النقد املتداول واملسكوكات »السيولة احمللية« في الكويت خالل 
نوفمبر املاضي ألعلى مستوى منذ يونيو 2018 )5 أشهر(، وفقاً لكشف احلساب 

الصادر عن بنك الكويت املركزي.
وسجل النقد مجموع النقد املتداول واملسكوكات في الكويت خالل الشهر 
املاضي 1.73 مليار دينار )5.69 مليار دوالر(، مقابل 1.71 مليار دينار )5.63 

مليار دوالر( في نوفمبر 2017، بارتفاع سنوي 1.2%.
وعلى أساس شهري، ارتفعت السيولة احمللية في الكويت خالل نوفمبر 

بنسبة %2.9، علماً بأنها كانت تبلغ 1.68 مليار دينار في أكتوبر السابق له.
وأشار كشف احلساب إلى أن مجموع أوراق النقد املتداولة في نوفمبر السابق 
ارتفع %1.2 إلى 1.70 مليار دينار، مقابل 1.68 مليار دينار في ذات الشهر من 

العام املاضي، مع منو شهري 3%.
وبلغت قيمة املسكوكات 27.42 مليون دينار، بنمو %5.3 مقارنة بقيمتها في 

نوفمبر 2017 البالغة 26.05 مليون دينار، وارتفاع شهري 0.4%.

السندات  من  حيازتها  ترفع  الكويت 
12 باملئة  خالل أكتوبر األميركية 

ارتفعت حيازة دولة الكويت من سندات اخلزانة األمريكية خالل أكتوبر 
املاضي بنسبة %11.9 على أساس سنوي، وفق التقرير الشهري الصادر عن 

وزارة اخلزانة أمس االثنني.
واستحوذت الكويت على سندات خالل أكتوبر املاضي بقيمة 44.1 مليار 

دوالر، مقابل 39.4 مليار دوالر بالشهر املناظر من 2017.
 وعلى أساس شهري، زادت حيازة الكويت من السندات األمريكية بنسبة 

%0.7، علماً بأنها كانت تبلغ 43.8 مليار دوالر في سبتمبر السابق له.
وأش��ار التقرير الشهري إلى أن حيازة الكويت خالل أكتوبر توزعت بني 
39.65 مليار دوالر سندات طويلة األجل، و4.44 مليار دوالر سندات قصيرة 

األجل.
وعلى املستوى العاملي، تصدرت الصني قائمة أكبر الدول في حيازة للسندات 
األمريكية بقيمة 1.13 تريليون دوالر، تتبعها اليابان ب�1.02 تريليون دوالر، 

ثم البرازيل بواقع 313.9 مليار دوالر.
وعربياً، جاءت السعودية في املركز األول مستحوذة على سندات بقيمة 

171.3 مليار دوالر، وتليها اإلمارات ب�57.7 مليار دوالر، ثم الكويت.
وبشكل عام بلغ إجمالي سندات اخلزانة األمريكية في أكتوبر املاضي 6.19 
تريليون دوالر، مقارنة ب�6.32 تريليون دوالر بالشهر املناظر من 2017، 

بتراجع سنوي 2.1%.

ُت����ق����ل����ص ح���ص���ت���ه���ا ف��ي  »اخل�����ي�����ر ال����وط����ن����ي����ة« 
باملئة الكويتية السورية القابضة إلى6.2 

أظهر التقرير اليومي للتغير في اإلفصاحات ببورصة الكويت، تراجع حصة 
مجموعة اخلير الوطنية لألسهم والعقارات )شركة االستثمارات الوطنية( في 

الشركة الكويتية السورية القابضة إلى 6.197%.
وبحسب تقرير البورصة، تقلصت حصة »اخلير الوطنية« في »السورية« 

بنحو %4.7، حيث كانت تبلغ احلصة قبل االنخفاض 10.88%.
وُتعد شركة السالم احملدودة صاحبة احلصة األكبر في رأسمال »السورية« 
بنحو %16.8، تليها حصة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بواقع 7.4%، 

ثم حصة مجموعة اخلير الوطنية اجلديدة بنحو 6.2%.
ويبلغ رأسمال الشركة الكويتية السورية القابضة 17.63 مليون دينار، 
موزعاً على نحو 176.3 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس للسهم 

الواحد.

األول  اإلص������دار  ي���ط���رح  »ورب������ة« 
هيئة  لفتاوى  اإلجنليزية  باللغة 

الفتوى والرقابة الشرعية
طرح بنك وربة اإلصدار األول باللغة اإلجنليزية لفتاوى هيئة الفتوى والرقابة 
الشرعية، ويشمل اإلصدار الفتاوى الصادرة عن الهيئة ما بني األعوام 2011 إلى 
2016 والتي يرتكز عليها البنك في كافة عملياته املصرفية لكونه مؤسسة مصرفية 

تعمل وفق تعاليم الشريعة اإلسالمية الغراء.
ويهدف بنك وربة من خالل اإلصدار األول للفتاوى باللغة اإلجنليزية إلى تعريف 
املطلع عليها أو املتعامل مع بنك وربة من غير الناطقني باللغة العربية باملستند 
الشرعي ألعمال وأنشطة البنك وفق ما توصل إليه اجتهاد هيئة الفتوى والرقابة 
الشرعية.  باإلضافة إلى تأكيد التزام كافة اإلدارات املعنية في البنك بتبني وتطبيق 

هذه القرارات وتقدمي جميع أوجه التعاون املطلوب في هذا اإلطار.
 ومن جهته أكد رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك ورب��ة، فضيلة 
الدكتور عيسى زكي بأن إطالق هذا اإلصدار من كتاب الفتاوى الشرعية يأتي تعزيزاً 
لدور بنك وربة في التثقيف الشرعي باملعامالت املالية املصرفية اإلسالمية جلمهور 
املتعاملني، وإكماالً جلهود التطوير واالبتكار التي يتميز بها بنك وربة الذي رفع 
شعار )نتميز باحللول( ال سّيما كون هذه احللول تتواكب مع روح العصر والتطور 
التكنولوجي ال��ذي نشهده ولكنها في الوقت نفسه تنسجم مع مبادئ الشريعة 
اإلسالمية. وأضاف الدكتور عيسى بأن القائمني على إدارة التدقيق الشرعي الداخلي 
في بنك وربة حرصوا على جمع الفتاوى من واقع محاضر اجتماعات هيئة الفتوى 
والرقابة الشرعية، وقاموا بتبويبها تبويباً موضوعياً يسهل على القارئ الوقوف 

على مايحتاج إليه.

نفى بيت التمويل الكويتي »بيتك« 
اخل��ب��ر ال���ذي ُن��ش��ر ب��إح��دى الصحف 
احمللية، أم���س  ال��ث��الث��اء، بخصوص 
موافقة البنك على سعر التبادي مع 
البنك األهلي املتحد البحريني فيما 

يتعلق مبوضوع االندماج مع األخير.
وق���ال بيتك ف��ي ب��ي��ان للبورصة 
الكويتية ، إن اخلبر ليس له أساس 
من الصحة؛ حيث لم يجتمع مجلس 
إدارة البنك حتى اآلن ملناقشة املوضوع 

املُشار إليه.
وأك��د البنك أن��ه سيقوم باإلفصاح 
ف�����وراً ع���ن أي ت���ط���ورات ذات صلة 
مبوضوع االن��دم��اج مع البنك األهلي 
امل��ت��ح��د، وف���ق���اً مل��ت��ط��ل��ب��ات ال��الئ��ح��ة 
التنفيذية. وك��ان البنك األهلي املتحد 
)البحرين( قال في إفصاح للبورصة 
الكويتية قبل قليل، إن اخلبر لم يصدر 
عن إدارة البنك وبالتالي ال يسع البنك 
التعليق عليه. وفي نوفمبر املاضي، 
قال البنك األهلي املتحد، إنه لم تطرأ 
أي ت��ط��ورات تذكر بخصوص مذكرة 
التفاهم وسرية املعلومات املوقعة مع 
بيت التمويل الكويتي، وذل��ك حسب 
علم البنك. وأعلن األهلي املتحد في 
نهاية أكتوبر املاضي، أن املشاورات 
ال ت��زال ج��اري��ة فيما يتعلق بنتائج 
التقييم للدراسات املعدة لتقدمي الرأي 

والتوصية بخصوص السعر املعدل 
العادل لتبادل األسهم مع »بيتك«.

وق���ال ب��ن��ك ال��ك��وي��ت امل��رك��زي في 
منتصف أك��ت��وب��ر امل��اض��ي، إن إمت��ام 
االن��دم��اج ب��ني البنكني يعتمد على 8 

اع��ت��ب��ارات رئيسية؛ م��ن بينها مدى 
جدوى الكيان املصرفي اجلديد، وقيمته 
املُ��ض��اف��ة لكل م��ن »ب��ي��ت��ك« واجل��ه��از 

املصرفي واالقتصاد الوطني.
وتعليقاً على رد البنكني ، قال الكاتب 

واحمللل االقتصادي علي عبدالعزيز 
النمش : أن��ه تأكيداً خلبر الصحيفة 
التي نشرت اخلبر وليس نفياً، واملنطق 

يقول أنهم اجتمعوا وقرروا.
وأض�����اف ال��ن��م��ش: »ه���ن���اك عبث 

بإعالنات البورصة املُبهمة وفي أمور 
حساسة وذات أهمية إذ تتعلق باملال 
العام وتتعلق بالقطاع املصرفي، إذ 
يجب التدخل املباشر من كافة مؤسسات 
الدولة لإلطالع على كافة املراسالت 

والدراسات ومراقبة اخلطوات كافة«.
وأوض��ح أن هناك حالة إلغاء تام 
ل��دور الهيئة العامة لالستثمار في 
الكويت والقرار فقط الثنني، وتساءل: 
رئيس ال���وزراء مطلع على اخلطوات 
اجلارية؟ وهل ديوان احملاسبة ونزاهة 
مطلعني؟ وأش��ار إلى أن السعر املعلن 
)سهم واحد من بيتك مقابل نحو 2.4 
سهم من األهلي املتحد( لم يأِت من وحي 
اخليال، بل هناك مالمح حتى لو لم تكن 

قيمة التبادل كما هي بالضبط.
وي��رى النمش أن��ه »إن ك��ان تقييم 
تبادل األسهم املنشور في الصحيفة كما 
هو فعالً فسيكون البنك األهلي املتحد 
قد استحوذ على بيت التمويل الكويتي 
بسعر ال��ت��راب، أو أنها هدية مقابل 

املواقف السياسية«.
واخ��ت��ت��م النمش حديثه ق��ائ��اًل إن 
»التأخير في إعالن الدراسات ونتيجة 
الفحص وسعر التقييم هو شراء الوقت 
وت��ذوي��ب ردة فعل ال��ش��ارع وتوزيع 
اجلرعات كي يتقبلها الشارع، ومع هذا 

سنراقب وننتظر«.

أكد البنك أنه سيقوم باإلفصاح فورًا عن أي تطورات حول االندماج

»بيتك« ينفي موافقته على سعر التبادل مع األهلي املتحد البحريني

بيتك

مقر املركزي الكويتي

البورصة تنهي تعامالتها على 
31.7 نقطة انخفاض املؤشر العام 

أنهت بورصة الكويت تعامالتها أمس  الثالثاء على 
انخفاض املؤشر العام 7ر31 نقطة ليبلغ مستوى 
8ر5130 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 62ر0 في املئة.
وبلغت كميات ت��داوالت املؤشر 2ر121 مليون سهم 
متت من خالل 5776 صفقة نقدية بقيمة 3ر30 مليون 

دينار كويتي )نحو 99ر99 مليون دوالر أمريكي(.
وانخفض مؤشر ال��س��وق الرئيسي 19ر8 نقطة 
ليصل إل��ى مستوى 4718 نقطة وبنسبة انخفاض 
17ر0 في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 8ر51 مليون 
سهم متت عبر 1889 صفقة نقدية بقيمة 15ر3 مليون 

دينار )نحو 39ر10 مليون دوالر(.
كما انخفض مؤشر السوق األول 5ر44 نقطة ليصل 
إلى مستوى 6ر5357 نقطة وبنسبة انخفاض 82ر0 
في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 4ر69 مليون سهم 
مت��ت عبر 3887 صفقة بقيمة 2ر27 مليون دينار 

)نحو 76ر89 مليون دوالر(.وكانت شركات )مشاعر( 
و)حتصيالت( و)اخلليجي( و)ورب��ة ت( و)وطنية 
د ق( األكثر ارتفاعا في حني كانت أسهم )أهلي متحد( 
و)بيتك( و)مشاعر( و)صناعات( و)االثمار( األكثر 
تداوال أما األكثر انخفاضا فكانت )أسس( و)الديرة( 

و)بوبيان د ق( و)أسيكو( و)انوفست(.
وتابع املتعاملون إفصاحا مكمال بشأن حصول 
بنك برقان على موافقة بنك الكويت املركزي إلصدار 
سندات محلية غير مضمونة بالدينار الكويتي بقيمة 
ال تتجاوز 150 مليون دينار )نحو 495 مليون دوالر 
أمريكي( في السوق احمللي.كما تابع هؤالء إيضاحا من 
شركة )املزايا القابضة( بشأن التداول غير االعتيادي 
على سهمها عالوة على إعالن شركة بورصة الكويت 
عن تنفيذ بيع أوراق مالية غير مدرجة حلساب وزارة 

متداولون في البورصةالعدل.

االهلي املتحد

»التجاري«  يرعى املخيم التدريبي األول لفرق  األشبال 
ف���ي س��ي��اق ال��ت��ع��اون ب���ني البنك 
التجاري ومحافظات الكويت، وفي 
إطار جهوده الرامية إلى دعم الفعاليات 
واألنشطة االجتماعية التي تنظمها 
محافظات الكويت خل��دم��ة قاطنيها 
وأفراد املجتمع كافة، قام البنك برعاية 
املخيم التدريبي األول لفرق األشبال 
مبحافظة العاصمة وال���ذي أقيم في 
قصر ن��اي��ف بحضور ع��دد كبير من 

املدارس وإدارة املنطقة التعليمية .
ويأتي هذا الدعم في إطار الترتيبات 
التي يقوم بها البنك التجاري لتوفير 
الدعم والرعاية للعديد من األنشطة 
االجتماعية التربوية التي تنظمها 
محافظات الكويت خلدمة أفراد املجتمع.
وب��ه��ذه املناسبة، أش��اد الفريق م. 
ثابت املهنا- محافظ العاصمة  بدور 
ال��ب��ن��ك ال��ت��ج��اري ورع��اي��ت��ه للمخيم 
التدريبي لفرق امل���دارس االبتدائية  
ملنطقة العاصمة ، وكذلك اهتمام البنك 
بشتى األنشطة التي من شأنها اإلسهام 
في تنمية املجتمع من خالل مساهمته 
في مجال املسئولية املجتمعية التي 
تخدم جميع القطاعات، سواء التعليمية 
أو الثقافية أو الصحية أو التربوية 
وغيرها، لغرض  حتقيق األثر اإليجابي 

الذي يلمسه املواطن الكويتي.
وم��ن جانبها، كشفت نائب املدير 
العام � قطاع التواصل املؤسسي أماني 
ال���ورع  أن رع��اي��ة البنك لهذا املخيم 
التدريبي تأتي تقديراً من البنك جلهود 
محافظة العاصمة والدور الكبير الذي 
يقوم به  هذا املخيم في صقل وتنمية 
مهارات الطلبة والشباب وما يساهم 

به من جهود إلعدادهم  من أجل االعتماد 
على أنفسهم وما يغرسه في نفوسهم 
من حب للوطن كونهم السواعد الهامة 
للنهوض باملجتمع ، م��ؤك��دة حرص 
البنك التجاري على تقدمي كافة أوجه 
الدعم والرعاية للفعاليات التربوية 
والتعليمية وغ��ي��ره��ا م��ن األنشطة 

املجتمعية.

البنك يرعى مخيم تدريبي لفرق لألشبال

العثمان: البنك  حريص على تعزيز التواصل مع املؤسسات التعليمية

»الوطني« يرعى حفل تخريج الدفعة 
الثانية من برنامج تفتيش أمن املطار

قدم بنك الكويت الوطني رعايته حلفل تخريج الدفعة الثانية من برنامج 
تفتيش أمن املطار التابع للمعهد العالي للخدمات اإلداري��ة، وذلك في إطار 
املساهمة الفاعلة التي ينتهجها البنك في دعم وتنمية الكوادر الكويتية 

الشابة.
وضم حفل تخريج الدفعة الثانية من برنامج تفتيش أمن املطار للعام 
التدريبي 2018-2019 نحو 260 طالباً وطالبة بواقع 251 طالباً و9 
طالبات.  وتعليقاً على ه��ذه احل��دث أعلن مدير ع��ام مجموعة اخلدمات 
املصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني السيد /محمد العثمان 
قائالً:«يعد بنك الكويت الوطني من أكبر اجلهات في القطاع اخلاص استثماراً 
في الكفاءات الوطنية كونها ستشكل مستقبل البالد. ومن هذا املنطلق نسعى 
بشكل دائم إلى تقدمي كل الدعم إلى األنشطة اخلاصة باملعهد العالي للخدمات 

اإلدارية ونتوجه بالتهئنة لكل اخلريجني في هذه الدورة«.
وأضاف العثمان أن التنمية املستدامة للكوادر البشرية الكويتية تأتي 
على رأس أولويات البنك باعتبارها هدفاً استراتيجياً  ومسؤولية مشتركة 

بني الدولة ممثلة بأجهزتها املختلفة والقطاع اخلاص.
وأوضح أن مستقبل الكويت وثروتها احلقيقية تكمن في شريحة الشباب، 
حيث يولي بنك الكويت الوطني أهمية كبرى للمساهمة والدعم في االرتقاء 
مبستواها األكادميي واملهني، إمياناً منه بالدور البارز الذي سيلعبه الشباب 

في مستقبل البالد. 
وأش��ار العثمان إلى أن بنك الكويت الوطني يحرص دائماً على تعزيز 
التواصل مع املؤسسات التعليمية الكويتية، سعياً منه للمشاركة الفاعلة في 
بناء جيل املستقبل عبر تخريج كوادر فنية مؤهلة ومدربة تواكب أحدث نظم 

التعليم والتدريب العاملية.


