
اغ��ل��ق��ت ال��ب��ورص��ة ت��ع��ام��ات ام��س  
االرب��ع��اء على انخفاض املؤشر العام 
8ر19 نقطة ليبلغ مستوى 4ر5151 

نقطة بنسبة 38ر0 في املئة.
وب��ل��غ��ت ك��م��ي��ات ت����داوالت امل��ؤش��ر 
14ر88 مليون سهم مت��ت م��ن خال 
3808 صفقة نقدية بقيمة 9ر15 مليون 
دي��ن��ار كويتي )ن��ح��و 47ر52 مليون 

دوالر أمريكي(.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 
8ر21 ن��ق��ط��ة ل��ي��ص��ل إل���ى مستوى 
50ر4720 نقطة وبنسبة انخفاض 
46ر0 في املئة من خ��ال كمية أسهم 
بلغت 15ر56 مليون سهم مت��ت عبر 
1943 صفقة نقدية بقيمة 8ر2 مليون 

دينار )نحو 2ر9 مليون دوالر(.
كما انخفض مؤشر ال��س��وق األول 
7ر18 ن��ق��ط��ة ل��ي��ص��ل إل���ى مستوى 
07ر5388 نقطة وبنسبة انخفاض 

35ر0 في املئة من خ��ال كمية أسهم 
بلغت 9ر31 مليون سهم مت��ت عبر 

1865 صفقة بقيمة 13 مليون دينار 
)نحو 9ر42 مليون دوالر(.
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القابضة« »الوطنية  لصالح  للتنمية«  »الساحل  من  باملئة   29.59 تبيع  الوطنية«  »اخلير 
أعلنت شركة الساحل للتنمية واالستثمار عن 
قيام شركة اخلير الوطنية لألسهم والعقارات 
بتوقيع اتفاقية لبيع ع��دد 185 مليون سهم 
متثل %29.59 من رأس املال املُصدر واملدفوع 
ل�«الساحل«، وذل��ك لصالح الشركة الوطنية 

الدولية القابضة.
وأوض��ح��ت »ال��س��اح��ل« ف��ي بيان للبورصة 
الكويتية، امس  األربعاء، أن عملية البيع املذكورة 
سوف يتم تنفيذها وفق القواعد واألنظمة املعمول 
بها ل��دى بورصة الكويت وهيئة أس��واق املال 

الكويتية. وأش��ارت الشركة في البيان إل��ى أن 
سعر البيع بحسب االتفاقية املُشار إليها يبلغ 34 
فلس لكل سهم، ما يعني أن قيمة البيع ُتقدر بنحو 
6.29 مليون دينار. من جانبها أعلنت شركة 
»اخلير الوطنية« عن رغبتها بصفتها ُمسيطر في 

رأسمال »الساحل« عن بيع نسبة من حصتها في 
الشركة ملا دون %30. ومتتلك شركة »اخلير« 
احلصة األكبر في رأس��م��ال »الساحل« بنسبة 
%35.2، تليها حصة عبداللطيف خالد السهلي 

بواقع 22.3%.
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أظ��ه��رت أرق���ام ص���ادرة ع��ن بنك الكويت 
املركزي أم��س  االربعاء ارتفاع عرض النقد 
مبفهومه الواسع )ن2( مبقدار 1ر0 في املئة 
في اكتوبر املاضي مقارنة بسبتمبر املاضي 
مسجا 3ر38 مليار دي��ن��ار كويتي )نحو 

4ر126 مليار دوالر أمريكي(.
وقالت إدارة البحوث االقتصادية التابعة 
للبنك في جداول إحصائية تلقت وكالة األنباء 
الكويتية )كونا( نسخة منها إن ودائع القطاع 
اخلاص لدى البنوك احمللية بالدينار الكويتي 
ارتفعت في اكتوبر املاضي واح��د في املئة 
لتبلغ 34 مليار دينار )نحو 2ر112 مليارات 

دوالر(.
وأض���اف���ت أن ودائ����ع ال��ق��ط��اع اخل��اص 
بالعمات االجنبية هبطت في اكتوبر املاضي 
3ر10 في املئة لتسجل 6ر2 مليار دينار )نحو 
6ر8 مليار دوالر( ليبلغ إجمالي ودائع القطاع 
اخل��اص 6ر36 مليار دينار )نحو 7ر120 

مليار دوالر(.
وبينت أن إجمالي أرص��دة مطالب البنوك 
احمللية على البنك املركزي بالدينار الكويتي 
املتمثل بسندات )املركزي( في اكتوبر املاضي 
استقرت عند مستويات اغسطس املاضي عند 
9ر2 مليار دينار )نحو 6ر9 مليار دوالر(.
وأش��ارت إلى أن إجمالي موجودات البنوك 
احمللية ارتفعت بنسبة 5ر0 في املئة لتسجل 

65 مليار دينار )نحو 214 مليار دوالر(.
وأوضحت اجل��داول أن صافي املوجودات 

األجنبية لدى البنوك احمللية انخفضت بنسبة 
3ر1 في املئة باكتوبر املاضي إلى 2ر7 مليار 

دينار )نحو 7ر23 مليار دوالر( في حني 
قفزت ودائ��ع االج��ل ل��دى )امل��رك��زي( للشهر 
الثاني على التوالي بنسبة 6ر9 في املئة في 
الشهر ذات��ه لتصل لنحو 7ر1 مليار دينار 

)نحو 6ر5 مليار دوالر(.
وأفادت بأن أرصدة التسهيات االئتمانية 
النقدية املستخدمة للمقيمني )حجم االئتمان 
املصرفي املمنوح( ارتفعت باكتوبر 2ر0 في 
املئة عن مستواها املسجل في سبتمبر املاضي 
لتبلغ نحو 6ر36 مليار دينار )نحو 120 
مليار دوالر( في حني استقر متوسط أسعار 
الفائدة على سندات اخلزينة مدة عام واحد 

الى ثاثة في املئة.
وذك���رت أن مت��وي��ل ال����واردات الكويتية 
ارتفع في اكتوبر املاضي بنسبة 4ر10 في 
املئة ليبلغ نحو 344 مليون دينار )نحو 
1ر1 مليار دوالر( في حني ارتفع متوسط 
سعر صرف الدوالر االمريكي مقابل الدينار 
الكويتي في اكتوبر املاضي 2ر0 في املئة عن 
اكتوبر املاضي ليبلغ 2ر303 فلس لكل دوالر.

وبينت أن إجمالي قيمة امل��وج��ودات في 
)املركزي( ارتفع بنسبة 6ر1 في املئة ليبلغ 
7ر10 مليار دينار )نحو 3ر34 مليار دوالر( 
واستقر صافي امل��وج��ودات األجنبية لدى 
البنك املركزي عند 1ر10 مليار دينار )نحو 

35 مليار دوالر(.

٪1 ودائع القطاع اخلاص لدى البنوك احمللية ارتفعت 

38.3 مليار دينار »املركزي«: ارتفاع طفيف لعرض النقد مسجال 

أع��رب بنك اخلليج ع��ن فخره واع��ت��زازه 
مب��ش��ارك��ة ب���در ال��ع��ل��ي، م��س��اع��د م��دي��ر ع��ام 
العمليات، بصفته محاضر رئيسي في ورشة 
عمل تدريبية نظمها معهد الدراسات املصرفية. 
مت اختيار العلي كأول مدرب كويتي محترف 
يحاضر في املعهد كجزء من برنامج شهادة 

مدير عمليات فرع مصرفي معتمد.
تتألف شهادة مدير عمليات الفرع املصرفي 
املعتمد حديثاً من وحدتني للبرنامج، ُتدرس 
م��ن قبل العلي وم���درب آخ��ر دول��ي ف��ي هذا 
امل��ج��ال.  ميلك السيد العلي كونه خبير في 
مجاله دور فّعال في البنك، وقد مت اختياره 
بفضل خبرته املعمقة في القطاع املصرفي 
ومعرفته ال��واس��ع��ة ف��ي م��ج��ال العمليات 

املصرفية والسوق احمللي.
وتأتي هذه املبادرة في إطار سياسة بنك 

اخلليج الرامية نحو االستثمار في خبرات 
موظفيه وتعزي��زه��ا، امي��ان��اً منه بضرورة 
متكني املواهب الكويتية وتدريبهم لارتقاء 
إلى أفضل املستويات، إلى جانب العمل على 
تطوير مهارات موظفيه في جميع املجاالت. 
ستسمح خبرة العلي ومعرفته الواسعة 
في السوق احمللي من نقل تعليمه للموظفني 
وت��زوي��ده��م بالتجربة العملية واألف��ك��ار 
املتعمقة، من أج��ل اث��راء معرفتهم احلالية 
واملستقبلية وال��ت��ي ستساهم بالتالي في 

النهوض واالرتقاء بالقطاع املصرفي.
وتعد مشاركة العلي في معهد الدراسات 
املصرفية جزءاً ال يتجزأ من التزام بنك اخلليج 
في دعم املجتمع املصرفي الكويتي، وضمن 
إط��ار برنامج املسؤولية االجتماعية الذي 

يتبناه.

بصفته مساعد مدير عام العمليات لدى البنك 

»اخلليج«: العلي يحاضر في معهد الدراسات املصرفية

مقر البنك املركزي

العلي خال احملاضرة

نقطة  19.8 العام  املؤشر  انخفاض  على  تعامالتها  تغلق  البورصة 

12 مليار دوالر مع توفير  بحجم استثمارات يبلغ 
عمل فرصة  ألف   15

»الطيران املدني« : ندرس إنشاء 
مطار جديد بطاقة استيعابية 

25 مليون راكب  تقدر بـ 
قال رئيس اإلدارة العامة للطيران املدني الشيخ سلمان احلمود الصباح إن 
مشاريع وخدمات قطاع النقل اجلوي في الباد شهدت نقلة نوعية خال عام 

2018 مبا يدعم رؤية )كويت جديدة 2035(.  
 وأوض��ح الشيخ سلمان في لقاء مع وكالة األنباء الكويتية )كونا( امس  
االربعاء أن الباد أولت اهتماما بالغا بتطوير البنى التحتية لقطاع النقل اجلوي 
في الباد اميانا منها بأهمية االستثمار في صناعة الطيران املدني وانطاقا من 
ضرورة رفع كفاءة مطار الكويت الدولي الذي يعتبر الواجهة احلضارية للباد.   
وفيما يتعلق باملشاريع اجلديدة قال الشيخ سلمان إنه من املقرر خال الفترة 
املقبلة إنشاء مدرجني جديدين وبناء برج مراقبة جديد مزود بأنظمة متطورة 
عاوة على إنشاء ممرات للطائرات لرفع الطاقة االستيعابية ملطار الكويت 
الدولي.    وكشف عن مخطط افتتاح مبنى الركاب اجلديد )تي 2( في عام 2023 
الذي مت تصميمه وفق أحدث ما وصلت إليه املطارات العاملية بطاقة استيعابية 

تقدر بنحو 25 مليون راكب سنويا.  
 وأوضح أن املشروع يوفر حوالي 12 ألف فرصة عمل للمهندسني والعمالة 
املدربة واملؤهلة خصوصا للشباب الكويتي كما سيحقق إي���رادات سنوية 

إضافية للدولة تصل إلى 300 مليون دوالر سنويا. 
  ولفت إلى أن خطة التنمية تتضمن تشغيل املرحلة األولى من مدينة الشحن 
اجلديدة في مطار الكويت الدولي على مساحة ثاثة مايني متر مربع لتكون 

األكبر في منطقة الشرق األوسط.  
 وأكد الشيخ سلمان أن )الطيران املدني( تدرس حاليا طرح إنشاء مطار 
جديد بطاقة استيعابية تقدر ب 25 مليون راكب سنويا غرب الباد بسبب النمو 

املتسارع في حركة الركاب والشحن اجلوي املتوقع خال ال 20 سنة املقبلة.  
 وبني أن اختيار موقع املطار اجلديد في غرب الباد جاء بحسب االشتراطات 
األساسية لتنفيذ املطارات مع مراعاة معايير األمن والسامة وطبيعة األجواء 
وملا لهذا املوقع من ميزة إلقامة مطار متكامل يضم كل اخلدمات األساسية 
واللوجستية.    وتوقع أن يصل حجم االستثمارات في إنشاء هذا املطار لنحو 
12 مليار دوالر أمريكي مع توفير 15 ألف فرصة عمل جديدة الفتا إلى أن هذه 
املشاريع التطويرية ستمثل إضافة جديدة ملطار الكويت الدولي وستخفف 

الضغط عن املبنى الرئيسي احلالي )تي 1(.   

للتنمية:  الــكــويــتــي  الــصــنــدوق 
وقعنا مع مصر 50 قرضا بقيمة 

3.4 مليار دوالر 
قال املدير االقليمي للدول العربية في الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية الدكتور عبدالله املصيبيح أمس  االربعاء ان الصندوق وقع مع مصر 

50 قرضا بقيمة 4ر3 مليار دوالر منذ عام 1964 حتى االن.
جاء ذلك في تصريح لوكالة االنباء الكويتية )كونا( على هامش مشاركته 
في مؤمتر االهرام الثاني للطاقة بعنوان )مستقبل الطاقة والتنمية املستدامة 
.. رؤية مصر 2030( الذي اقيم حتت رعاية رئيس الوزراء املصري املهندس 

مصطفى مدبولي واختتم اعماله أول امس.
واوضح املصيبيح ان »اكثر من 30 قرضا من هذه القروض سحبت ونفذت 
ومت اجنازها بالكامل واولها مشروع تطوير قناة السويس بقيمة 8ر9 مليون 

دينار كويتي )3ر33 مليون دوالر امريكي(«.
وذك��ر ان الصندوق الكويتي يساهم في دعم مجاالت عدة في مصر منها 
الكهرباء واملياه والنقل واالتصاالت والري والصرف الصحي مؤكدا حرص 
الصندوق على دعم التنمية في مصر.واضاف املصيبيح انه »نظرا للمكانة التي 
توليها الكويت والصندوق الكويتي للتنمية ملصر احتفلنا على هامش منتدى 
)افريقيا 2018( والذي عقد مؤخرا بشرم الشيخ بتوقيع االتفاقية رقم 1000 

منذ تأسيس الصندوق«.

البناء  خدمات  توفر  »أسيكو«: 
عالية اجلودة  ومزايا عديدة

أعلنت »أسيكو البيوت«، التابعة ل�«أسيكو املجموعة«، أنها حتقق تقدماً 
ملحوظاً في املشاريع التي تشرف عليها في الكويت ودول اخلليج العربي، وذلك 
من خال توفيرها للخدمات الفنية والتقنية للبناء مبواصفات عالية اجلودة 
تعتمد على أفضل التقنيات والتكنولوجيا احلديثة في امل��واد واملواصفات 

والتنفيذ مع االلتزام بالتسليم بأقل وقت وتكلفة ممكنة.
وبهذه املناسبة، صرحت نائب الرئيس التنفيذي للشركة، غصون غسان 
اخلالد: »أن »أسيكو البيوت« تقّدم مجموعة متنوعة من املزايا للعماء الراغبني 
في بناء وتشطيب وحداتهم السكنية بتكلفة اقتصادية تناسب جميع امليزانيات، 
مع تبنيها أعلى معايير اجلودة واالستدامة منذ مرحلة التصميم والترخيص إلى 
تسليم املفتاح مبا في ذلك أي متطلبات أو تعديات إضافية، والتزامها بسرعة 

التنفيذ والتسليم خال مدة زمنية ال تتجاوز 7 أشهر.«
وأشارت اخلالد إلى أن »أسيكو البيوت« جنحت منذ تأسيسها في كسب ثقة 
العماء اللتزامها بالتواصل معهم بشفافية في كل مراحل البناء. كما طّورت 
الشركة مفهوماً مميزاً يناسب منط احلياة في الكويت ودول اخلليج، حيث 
يعتمد نظام البناء لدينا على نظام البناء األملاني الصديق للبيئة مع ميزة توفير 
الطاقة بنسبة تزيد عن %30 من خال استخدام احللول والتقنيات املبتكرة التي 

تتوافق متاماً مع املعايير احمللية والعاملية.

»التجاري« يشارك في يوم مفتوح 
نظمته » نفط اخلليج«

شارك البنك التجاري في فعالية اليوم املفتوح للبنوك احمللية الذي نظمته 
الشركة الكويتية لنفط اخلليج في مقر الشركة، وذلك في إطار تعزيز التواصل 
مع العماء ضمن خطة تسويقية شاملة تهدف إلى تعريف جمهور العماء 

باملنتجات واخلدمات املصرفية املتنوعة التي يقدمها البنك. 
وق��ام موظفو املبيعات بعرض اخلدمات املصرفية ومجموعة احلسابات 
املتوفرة لدى البنك على موظفي الشركة ومنها حساب اخلدمات املصرفية 
الشخصية حيث يوفر ه��ذا احلساب ألصحابه مجموعة قيمة من اخلدمات 

واملميزات احلصرية لتلبية جميع احتياجاتهم املصرفية.

حصد بنك وربة جائزتني مرموقتني 
من مؤسسة »سي بي آي فاينانشال« 
ت��ق��دي��راً ل��ت��ف��وق��ه ف��ي ق��ط��اع متويل 
ال��ش��رك��ات وحتقيقه نتائج مميزة 
على الصعيد التمويلي وعلى صعيد 
اخلدمات املبتكرة التي يقدمها في هذا 
املجال باإلضافة الى النمو الكبير الذي 
شهده على صعيد كافة عملياته. أقيم 
حفل توزيع اجلوائز في 6 ديسمبر 

اجلاري في فندق اجلميرا – دبي.
ه��ذا وق��د اخ��ت��ارت املجلة ال��رائ��دة 

والتي تعتبر من إحدىاملجات األكثر 
مصداقية ف��ي التصنيف املصرفي، 
بنك ورب���ة ليفوز ب��ج��ائ��زة »أفضل 
مؤسسة استشارية للشركات«للمرة 
الثانية على التوالي حيث ف��از بها 
البنك مسبقاً، كما فاز بجائزة«البنك 

اإلسامي األسرع منواً في الكويت«.
وح���ول ه��ذا اإلجن���از، ق��ال شاهني 
حمد ال��غ��امن، الرئيس التنفيذي في 
ب��ن��ك ورب����ة: » نفتخر ب��احل��ص��ول 
على ه��ذه اجل��وائ��ز من قبل مؤسسة 

مرموقة مثل »سي بي آي فاينانشال« 
والتي ستضاف إل��ى سجل إجن��ازات 
وجناحات بنك وربة وتؤكد من جديد 
على مكانتنافي ال��س��وق الكويتي 
وق��ط��اع الصيرفة بوصفنااخليار 
األفضل للعماء س��واًء أكانوا أف��رداً 
أو ش��رك��ات ال سيما لكون خدماتنا 
وحلولنا املصرفية تتسم باالبتكار، 
واحل��داث��ة، واالن��ف��راد م��ع متاشيها 
في الوقت نفسه مع أحكام الشريعة 

اإلسامية«.

»أفضل مؤسسة استشارية للشركات« و »البنك اإلسالمي األسرع منوًا في الكويت«

جائزتان جديدتان تضافان إلى سجل »وربة« 

جانب من احلفل

بـــــوبـــــيـــــان لــــلــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات: 
إعــادة  أربــاح  دينار  مليون   1.1

تصنيف »الكوت الصناعية«
قالت شركة بوبيان للبتروكيماويات إن تعديل تصنيف شركة الكوت 
للمشاريع الصناعية من »زميلة« إلى »تابعة« للمجموعة عقب االستحواذ على 

حصة أكبر منها، ترتب عليه حتقيق أرباح ُمقدره بنحو 1.14 مليون دينار.
وأوضحت »بوبيان« في بيان للبورصة الكويتية، امس  األربعاء، أن ملكية 
الشركة في رأسمال »الكوت« وصلت إلى %53.7، وفقاً إلفصاح 30 أكتوبر 
املاضي، موضحة بأن الربح املُقدر عن إعادة التصنيف جاء وفقاً لتقرير مراقب 

احلسابات.
وأفادت »بوبيان« بأن األثر املالي املذكور سوف يتم تضمينه في البيانات 

املالية للمجموعة عن الربع الثاني املنتهي في 31 أكتوبر 2018.

20.1 مليون دينار بقيمة 

 »بيتك« يعلن عن تخارج  إحدى 
أبراج«  »مياه  من  شركاته 

أعلن بيت التمويل الكويتي )بيتك( عن قيام إح��دى شركاتها التابعة 
بالتخارج من االستثمار في شركة التكنولوجيا احلديثة لتعبئة مياه الشرب 
»مياه أبراج« مبا نسبته %92.وقال »بيتك« في بيان للبورصة الكويتية، امس  
األربعاء، إن إجمالي قيمة التخارج بلغ 20.13 مليون دينار )66.3 مليون 
دوالر(.وأوض���ح البنك أن أرب��اح املجموعة من التخارج ُتقدر بحوالي 3.4 
مليون دينار، ُمشيراً إلى أنه ال يوجد أثر جوهري على املركز املالي ملجموعة 
بيتك. كانت أرباح »بيتك« قد ارتفعت %22.7 في التسعة أشهر األولى من 
العام اجل��اري، لتصل إلى 169.1 مليون دينار؛ مقابل أرب��اح بنحو 137.9 

مليون دينار لنفس الفترة بعام 2017.

من  االستفادة  تــدرس  »أجيليتي« 
الفرص املتاحة في قناة السويس

قال الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي للمخازن العمومية إن Shipa هي 
شركة تابعة ومقرها اإلم��ارات وهي عبارة عن مجموعة من احللول الرقمية 

تسهل عملية التجارة البينية في جميع أنحاء العالم.
وأش��ار طارق السلطان في لقاء خاص مع سي إن بي سي عربية، إلى أن 
»أجيليتي«، املدرجة ببورصتي الكويت ودب��ي، لديها شراكة استراتيجية 
مع هيئة قناة السويس. وأوضح السلطان أن »أجيليتي« في طور الدراسات 
العميقة لكيفية االستفادة من الفرص املتاحة هناك، مع التركيز باألساس على 
اخلدمات اللوجيستية وتطوير املخازن املطلوبة للسوق املصري ومنطقة قناة 
السويس، وكذلك تطبيق الشبكات التي تساعد في تسهيل التجارة البينية ومن 

.)Shipa( بينها تطبيق


