
alwasat.com.kw 10

اخلليجي للتصنيف  املوحد  الدليل  إلى  أنشطة   4 تضيف  »التجارة«   

Monday 22th July 2019 - 13 th year - Issue No.3484االثنني 19 ذو القعدة 1440 هـ/ 22 يوليو  2019 - السنة  الثالثة عشرة -   العدد 3484

أصـــدرت وزارة الــتــجــارة والصناعة قـــرارا أضافت 
مبوجبه أربعة أنشطة الى الدليل املوحد لتصنيف األنشطة 

االقتصادية بدول مجلس التعاون اخلليجي.  
ــوزارة في بيان صحفي ان القرار ينص على   وقالت ال

إضافة أنشطة صالة متعددة االستخدامات )صالة أفراح 
– مؤمترات – معارض( والبيع باجلملة للمنسوجات 
وامللبوسات واألحــذيــة املستعملة ومكتب إدارة أعمال 
ــى إدارة مـــدارس ذوي  األنشطة القابضة بــاإلضــافــة ال

االحتياجات اخلاصة ووزارة التربية. 
  وأوضــحــت انــه مبوجب الــقــرار اجلديد ميكن إصــدار 
تراخيص من وزارة التجارة والصناعة ملزاولة األنشطة 

املذكورة. 

أنهت املؤشرات الكويتية جلسة أمس  األحد 
على تــراجــع، حيث هبط املؤشر العام 1.01 
باملائة، وتراجع املــؤشــران الرئيسي واألول 

بنسبة 0.42 و 1.22 باملائة على الترتيب.
وارتفعت سيولة البورصة 8.5 باملائة إلى 
30.05 مليون دينار مقابل 27.69 مليون دينار 
باجللسة السابقة، كما ارتفعت أحجام التداول 
32.6 باملائة إلى 203.58 مليون سهم مقابل 

153.58 مليون سهم يوم اخلميس املاضي.
وهبطت مؤشرات 8 قطاعات اليوم يتصدرها 
الصناعة بنحو 1.8 باملائة، فيما ارتفع قطاعان 
فقط وهما اخلدمات االستهالكية وسجل منواً 
بنسبة 1.56 باملائة، والثاني، قطاع السلع 

االستهالكية وارتفع بواقع 0.4 باملائة.
وأنهت البورصة تعامالتها على انخفاض 
املــؤشــر الــعــام 15ر62 نقطة ليبلغ مستوى 
48ر6062 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 01ر1 

في املئة.
ـــداوالت املــؤشــر 3ر203  وبلغت كميات ت

مليون سهم متت من خالل 7134 صفقة نقدية 
بقيمة 30 مليون دينار كويتي )نحو 2ر98 

مليون دوالر أمريكي(.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 39ر20 
نقطة ليصل إلــى مستوى 46ر4880 نقطة 
بنسبة 42ر0 في املئة من خــالل كمية أسهم 
بلغت 5ر157 مليون سهم متــت عبر 4387 
صفقة نقدية بقيمة 6ر10 مليون دينار )نحو 

7ر34 مليون دوالر(.
كما انخفض مؤشر السوق األول 43ر82 
نقطة ليصل إلــى مستوى 31ر6664 نقطة 
بنسبة 22ر1 في املئة من خــالل كمية أسهم 
بلغت 7ر45 مليون سهم متت عبر 2747 صفقة 
بقيمة 4ر19 مليون دينار )نحو 5ر63 مليون 

دوالر(.
وكــانــت شــركــات )ايــفــا فــنــادق( و)كامكو( 
و)عــمــار( و)اخلــلــيــجــي( و)اســيــكــو( األكثر 
ارتفاعا في حني كانت أسهم )اعيان( و)ايفا( 
و)اهلي متحد( و)االمتياز( و)صناعات( األكثر 

تداوال بينما كانت شركات )الهالل( و)اعيان( 
و)ورقية( و)رمــال( و)اسمنت ابيض( األكثر 

انخفاضا.
ــن شركة  ــع املــتــعــامــلــون إفــصــاحــا م ــاب وت
)عقارات ك( في شأن افصاح معلومات جوهرية 
بخصوص توقيع عقد تسهيالت ائتمانية مع 
احد البنوك االسالمية في الكويت وافصاحا من 
نفس الشركة بشأن توقيع عقد اعــادة جدولة 

التسهيالت االئتمانية.
كما تابع املتعاملون افصاحا مــن شركة 
)كويتية( بشأن افصاح معلومات جوهرية 
بخصوص اســتــحــواذ على عــقــار جتـــاري في 

مدينة ديسلدوف االملانية.
وتابع هؤالء إفصاح معلومات جوهرية من 
شركة )ايفا( بانه مت تخفيض رأس مال الشركة 
ليصبح 6ر26 مليون دينار كويتي )نحو 87 
مليون دوالر امريكي( واطفاء كامل اخلسائر 
املتراكمة مببلغ 2ر57 مليون دينار )نحو 2ر57 

مليون دوالر(.

استقبل رئــيــس مجلس إدارة شركة 
اخلـــطـــوط اجلـــويـــة الــكــويــتــيــة يــوســف 
عبداحلميد اجلــاســم، بحضور الرئيس 
التنفيذي للخطوط اجلــويــة الكويتية 
املهندس كامل العوضي، قائد طائرة أعلى 
– كابنت عبدالهادي املطيري ، حيث قام 
يوسف اجلاسم بتكرمي الكابنت عبدالهادي 
املطيري على مــا قــام بــه مــن اداء متميز 
ـــالل احلـــــادث الـــذي  ــرف خ ــص ــن ت ــس وح
تعرضت له الطائرة B777-300 لرحلة 
رقم KU182 في مطار نيس في جمهورية 
فرنسا بتاريخ 24 يونيو 2019، االمر 
الذي أدى إلى جتّنب حدوث عواقب سلبية 

على الطائرة والركاب ومطار نيس. 
وعلى هامش حفل التكرمي، قال رئيس 
مجلس إدارة اخلطوط اجلوية الكويتية 

يوسف اجلاسم: »في إطار سعيها املتواصل 
ملكافأة موظفيها املتميزين ، تكرم اليوم 
اخلطوط اجلوية الكويتية قائد طائرة 
أعلى – كابنت عبدالهادي املطيري، وذلك 
على كفاءته ومهارته في إدارة ما حصل 
للطائرة B777-300 وتوجيهها بالشكل 
السليم في مطار نيس في فرنسا، وهو ما 
يؤكد على كفاءة ومهنية الكوادر الوطنية 
من طياري اخلطوط اجلوية الكويتية ، 
في إدارة املواقف املختلفة مبهارة ومهنية 
محترفة، وحفاظاً على سالمة وأمن الركاب 
والــطــائــرة والــتــي تعد ضمن أعــلــى سلم 
أولويات اخلطوط اجلوية الكويتية التي 

تسعى دائماً لتحقيقها«.
وأضــاف السيد رئيس مجلس اإلدارة: 
»يأتي تكرمي الكابنت عبدالهادي املطيري 

حلــرص اخلطوط اجلوية الكويتية على 
مكافأة وتقدير كوادرها االكفاء وتشجيعهم 
على مواصلة بــذل املزيد من اجلهود في 
خدمة الطائر االزرق، وضمن فلسفة االدارة 
العليا جتاه املوظفني بدعمهم وحتفيزهم، 
ممــا يــعــزز مــن معاني الــوفــاء والترابط 
ــادة ومــوظــفــيــهــا،  ــي ــق والــتــواصــل بــني ال
واخلطوط اجلوية الكويتية تؤكد دائماً 
على دعمها وتشجيعها للموظفني املتميزين 
مــن خــالل تقديرهم على أدائــهــم وحسن 
سلوكهم فــي العمل حتــت تلك املؤسسة 
العريقة«. وتابع رئيس مجلس اإلدارة: 
»ان هـــذا الــتــصــرف لــيــس بــغــريــب على 
طياري اخلطوط اجلوية الكويتية، فنحن 
نثق ونعتز ونفخر بقدراتهم وخبراتهم 
وتفانيهم بالعمل في أداء واجبهم جتاه 

الشركة والوطن على أكمل وجه وتطبيقهم 
لكافة أساليب السالمة التي جتّنب الوقوع 
بحوادث كبيرة وذلك للحفاظ على أرواح 

الركاب والعاملني«.
واختتم رئيس مجلس اإلدارة تصريحه 
بتقدمي جزيل الشكر والعرفان للكابنت 
عبدالهادي املطيري متمنياً له مزيد من 
التوفيق والسداد في خدمة الناقل الوطني 

ودولتنا احلبيبة الكويت.
مــن جانبه، أثنى الرئيس التنفيذي 
املهندس  كامل العوضي على حسن تصرف 
الكابنت عبدالهادي املطيري وتعامله مع 
احلادث بطريقة احترافية وممتازة، االمر 
الذي يدل على خبرته العالية وحكمته في 
التعامل مع تلك املواقف الصعبة، مؤكداً 
على ثقته الكاملة بقائدي طائرات اخلطوط 
اجلوية الكويتية الذين طاملا كانوا على قدر 
كبير من املسؤولية في إدارة أمور مماثلة 

لتلك احلادثة«.
واختتم العوضي قائالً: »أتقدم للكابنت 
عبدالهادي املطيري بوافر الشكر واالمتنان 
وامتنى له وجلميع العاملني في اخلطوط 
اجلوية الكويتية التوفيق والنجاح في 
خدمة وتــطــّور الطائر االزرق وأن يبقى 
دائماً محلقاً في السماء وشامخاً بسواعد 

أبنائه االوفياء«.
من ناحيته، تقدم الكابنت عبدالهادي 
املطيري بالشكر اجلزيل لرئيس مجلس 
االدارة والرئيس التنفيذي واملسؤولني 
في دائرة العمليات على التكرمي واحلفاوة 
التي تلقاها منهم، مؤكداً على روح التآلف 
والــتــرابــط واالهــتــمــام التي جتمع أبناء 
اخلــطــوط اجلــويــة الكويتية ببعضهم 
البعض، والوفاء الذي ملسه من القيادات 
في مكافأته وتشجيعه على أدائه، متمنياً 
للخطوط اجلوية الكويتية بقيادة رئيس 
مجلس االدارة والرئيس التنفيذي كل 
التوفيق والــســداد فــي الــوصــول بناقلنا 
الوطني ألقصى درجــات النجاح والتميز 
التي اعتاد أهل الكويت والعالم على رؤيتها 

منذ عقود سابقة.

حلسن تصرفه وأدائه املتميز خالل حادث مطار نيس

»الكويتية« تكّرم الكابنت عبدالهادي املطيري 

قــام البنك التجاري بــإجــراء السحب األسبوعي 
على«حساب النجمة »و حملة »راتبك وفوقه كاش 
ــد مت إجـــراء السحب بحضور ممثل عــن وزارة  »وق

التجارة والصناعة عبدالعزيز أشكناني.  
وجاءت نتائج السحب على النحو التالي : سحب 
حساب النجمة األسبوعي جائزة بقيمة  5،000 دينار 
كويتي كانت من نصيب : اكيل دياب اوجلو ، السحب 
األسبوعي حلملة »راتبك وفوقه كاش« جائزة بقيمة 
1،000 دينار كويتي كانت من نصيب  : فيصل عبدالله 

محمد جاسم  .
وقد أوضح البنك أن جوائز حساب النجمة أصبحت 
مميزة بحجم مبالغ اجلوائز املقدمة باإلضافة إلى 
تنوعها طــوال السنة، وتتضمن السحوبات جائزة 
أسبوعية بقيمة 5،000 د.ك، وشهرية بقيمة 20،000 
د.ك، وجائزة نصف سنوية وقدرها نصف مليون 
)500،000( د.ك ، باإلضافة إلــى أكبر جائزة في 

العالم مرتبطة بحساب مصرفي والتي حصــل البنك 
مبوجبها على شهـــادة غينيس لألرقـــام القياسيـــة 
والبالغــــة مليــــون ونصف ) 1،500،000 دينار 
كويتي ( . وعــن آلية فتح حساب النجمة والتأهل 
لدخول السحوبات والفوز باجلوائز القيمة، كشف 
البنك أنه ميكن فتح حساب النجمة فقط بإيداع  100 
دينار كويتي ويجب أن يكون في احلساب مبلغ ال 
يقل عن 500 دينار لدخول جميع السحوبات على 
كافة اجلوائز التي يقدمها احلساب. وبالنسبة لفرص 
الــفــوز فإنه كــل مــا زاد املبلغ احملتفظ فــي احلساب 
زادت فرص فوز العميل حيث أن كل 25 دينار توفر 
فرصة واحـــدة للفوز، فضاًل عــن املــزايــا اإلضافية 
التي يوفرها احلساب، إذ يحصل العميل على بطاقة 
سحب آلــي ويستطيع احلصول على بطاقة ائتمان 
بضمان احلساب و كذلك احلصول على كافة اخلدمات 

املصرفية من البنك التجاري.  

»التجاري«: فائزون  في سحبي 
النجمة  وحملة »راتبك وفوقه كاش«

متداولون في البورصة 

أعلنت شركة كي جي إل لوجستيك 
عــن توقيع عقد تسهيالت مصرفية 
مع أحد البنوك احمللية بقيمة 30.22 

مليون دينار.
وقــالــت »لــوجــســتــيــك« فــي بيان 
ــد، إن  للبورصة الكويتية أمــس  األح
التسهيالت سيتم استخدامها في 

متويل أنشطة الشركة.
وأوضــحــت أن املبالغ التي سيتم 
ــن قيمة التسهيالت  اســتــخــدامــهــا م
املصرفية ســوف تنعكس تباعاً في 
البيانات املالية املُجمعة للشركة طبقاً 

ملعايير احملاسبة الدولية.
كانت أرباح »لوجستيك« تراجعت 
18.6 باملائة في الربع األول من العام 
اجلــــاري، لتصل إلــى 1.68 مليون 
دينار، مقارنة بربح قدره 2.07 مليون 

دينار في الربع املماثل من عام 2018.

»لوجستيك« حتصل على تسهيالت مصرفية بـ30.2 مليون دينار

اجتماع سابق للشركة

اعلن بيت التمويل الكويتى »بيتك« عن  طرح 
ــوروال ورش  سيارتني من وكالة تويوتا وهما ك
موديل 2020 اجلديدتني كليا،عبر منتجي التأجير 
التشغيلي والتمويلي للعمالء، وحصريا على 
مستوى السوق ، محرزا سبقا فى مجال التأجير، 
حيث يقدم لعمالئه معظم املــاركــات واملــوديــالت 
التى تناسب مختلف شرائح العمالء ، وذلك تأكيداً 
على حرصه نحو تقدمي افضل اخلدمات واحدث 

موديالت السيارات ضمن منتجات التأجير.
وبطرح السيارتني ، يعزز منتج التأجير فى 
»بيتك« من موقعه التنافسى بالسوق ، حيث يوفر 
تشكيلة واســعــة تشمل معظم العالمات املهمة 
الواسعة االنتشار مبا يقارب من 70 موديل من 
مختلف انواع السيارات ، ويتميز »بيتك« بتقدمي 
افضل اخلدمات لعمالئه )األفراد والشركات( بأعلى 
مستويات اجلــودة فى اخلدمة ، ومينحهم فرصة 
اختيار السيارة التي تناسبهم بسهولة مع متّيز 

القيمة اإليجارية ومرونتها ، ومــدة عقد التأجير 
التي تتراوح من سنة إلــى 5 سنوات ، مما يعزز 
دور«بيتك« ومساهماته في خدمة عمالئه ودعم 

سوق السيارات .
وبفضل تفرد »بيتك« بالعديد من املزايا املقدمة 
للعمالء ، وتــقــدمي خصومات وعـــروض خاصة 
للقطاع احلكومي والشركات الكبرى ، باإلضافة إلى 
احلمالت التسويقية مع الوكالء احملليني للسيارات 
في اطار التعاون املشترك ، فقد اصبح منتج التأجير 
من »بيتك« احد اهم وافضل اخليارات املتاحة امام 
العمالء األفــراد والشركات على كافة مستوياتهم 
وتنوع امكانياتهم للحصول على السيارة املناسبة .   
يذكر ان منتج التأجير مينح العميل مزايا عديده 
وجاذبة ، منها على سبيل املثال الصيانة الشاملة 
والتأمني الشامل التكافلي ، وسيارة بديلة ، وخدمة 
املساعدة على الطرق على مدار الساعة ، وإمكانية 

السفر باملركبة املؤجرة وفق الشروط واألحكام .

»بيتك« يطرح منتجي التأجير 
»كوروال ورش« اجلديدتني 

62.15 نقطة انهت  تعامالتها على انخفاض املؤشر العام 

هبوط جماعي ملؤشرات البورصة  مع إشارة فنية »سلبية«

جانب من التكرمي

حتولت الشركة الوطنية للرماية إلى اخلسائر خالل 
الربع الثاني من العام اجلاري؛ مما ضغط على النتائج 
النصفية للشركة؛ وفق بيان لبورصة الكويت اليوم 

األحد.
وبحسب نتائج الشركة ببورصة الكويت، أمس  
األحد، بلغت خسائر الفترة 22.43 ألف دينار )73.9 

ألف دوالر(، مقابل أرباح بـ99.15 ألف دينار )326.8 
ألف دوالر( بالربع الثاني من 2018.

كما حققت الشركة خسائر بالنصف األول من العام 
اجلاري بقيمة 44.35 ألف دينار، مقابل أرباح للفترة 

ذاتها من العام املاضي بنحو 7.55 ألف دينار.
وأوضح بيان الشركة أنه على الرغم من انخفاض بند 

التكاليف املباشرة واملصروفات اإلدارية والعمومية، إال 
أن التحول للخسائر جاء النخفاض توزيعات األرباح.

ولفت البيان إلى أن صافي الربح التشغيلي سجل 
في النصف األول من 2019 نحو 99.54 ألف دينار، 
بارتفاع 41 باملائة عن مستواه في الفترة املماثلة من 

2018 عند 70.59 ألف دينار.

الثاني الربع  في  للخسائر  تتحول  أعلنت شركة عقارات الكويت عن توقيع عقد »رماية« 
تسهيالت ائتمانية مع أحد البنوك اإلسالمية في 

دولة الكويت مببلغ 33 مليون دينار.
وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية، 
أمس  األحد، إن التسهيالت بسعر فائدة مناسب 
وفترة سداد مرنة. وأوضحت أن الغرض من 
القرض هو التوسع العقاري للشركة وسداد 

االلتزامات لديها.
وأفادت الشركة في إفصاح ُمستقل للبورصة 

اليوم، أنها قامت بتوقيع عقد آخر إلعادة جدولة 
تسهيالت ائتمانية ممنوحة لها من أحد البنوك 
احمللية مببلغ إجمالي 98 مليون دينار بسعر 
فائدة مناسب وفترة سداد مرنة. كانت الشركة 
أعلنت ، عن نتائجها الفصلية للربع الثاني 
من 2019، ُمحققة أرباحاً بقيمة 1.85 مليون 
دينار مقارنة بـربح قدره 1.67 مليون دينار 
للفترة نفسها بالعام املاضي، بنمو نسبته 10.8 

باملائة.

33 مليون دينار قرضًا لعقارات الكويت.. 
وإعادة جدولة تسهيالت للشركة


