
alwasat.com.kw 10

338  فلسًا 303 فلوس واليورو يرتفع إلى  الدوالر يستقر عند 

Monday 26th August 2019 - 13 th year - Issue No.3506االثنني 25 ذو احلجة 1440 هـ/ 26 أغسطس  2019 - السنة  الثالثة عشرة -   العدد 3506

استقر سعر صرف الــدوالر األمريكي مقابل الدينار 
الكويتي أمس  األحد عند مستوى 303ر0 دينار في حني 
ارتفع اليورو الى 338ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف 

األسبوع املاضي.  

وقــال بنك الكويت املركزي في نشرته اليومية على 
موقعه اإللكتروني إن سعر صرف اجلنيه اإلسترليني 
ارتفع الــى مستوى 372ر0 دينار كما ارتفع الفرنك 
السويسري إلى مستوى 311ر0 دينار وظل الني الياباني 

عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير. 
يذكر ان أســعــار الــصــرف املعلنة مــن بنك الكويت 
املركزي هي ملتوسط أسعار العملة لليوم وال تعكس 

أسعار البيع والشراء الفعلية.

أصــــدر وزيــــر املــالــيــة د. نــايــف فــاح 
احلجرف قرارات بتسكني عدداً من الوظائف 
ــوزارة شملت تعيني كل من  القيادية في ال
عبدالغفارعقيل العوضي وكيًا مساعداً 
لقطاع شؤون امليزانية العامة، وابراهيم 
عساف العنزي وكياً مساعداً لقطاع شؤون 
احملاسبة العامة، وذلك وفقاً للقرارات رقم 
42 و43 للسنة 2019 ،وإميــانــاً بأهمية 
تسكني الكفاءات من داخــل وزارة املالية 

وحرصاً على تراكم اخلبرات فيها،

وكان العوضي قد شغل منصب الوكيل 
املساعد لقطاع شــؤون احملاسبة العامة 
في وزارة املالية منذ 2015، ولديه أكثر 
من 25 عاماً من اخلبرة في مجال احملاسبة 
ـــداد املــيــزانــيــات احلكومية، وامــتــدت  وإع
خبرته في قطاع شؤون احملاسبة من خال 
ـــدار احلسابات  إشــرافــه على إعـــداد وإص
اخلتامية والتقارير الــدوريــة للميزانية 
العامة لدولة الكويت، وعلى إدارة حساب 
ــذي يقيد فيه  اخلزينة املوحد للدولة وال

املقبوضات واملدفوعات املتعلقة بتنفيذ 
امليزانية العامة، باإلضافة إلى مسؤولية 
اإلشـــراف على تطبيق النظم احملاسبية 
للجهات احلكومية من خال تشغيل النظم 

اآللية باملالية العامة للدولة. 
بينما شغل ابــراهــيــم عساف العنزي 
منصب مــديــر ادارة مــيــزانــيــات وزارات 
اخلدمات العامة والدفاع في قطاع شؤون 
امليزانية العامة وقــد تــدرج بالوظايف 
القيادية منذ 2009 ولــديــه اخلــبــرة في 

إعداد وتقدير ميزانيات اجلهات احلكومية 
ومتابعة مــراحــل تنفيذها، اضــافــة الى 
اعــداد ودراســة احلساب اخلتامي للجهات 
احلكومية والرقابة على املصروفات، وإعداد 
الدراسات املالية والتقارير التحليلية. وقد 
شــارك في إعـــداد القوانني والتشريعات 
املالية والفرق املالية التخصصية ومنها 
فريق معاجلة تضخم حساب العهد لكافة 
اجلــهــات احلكومية ومــرســوم 95 لسنة 

2017 بشإن مشتريات املواد العسكرية.

ــة  ــورص ــب انــخــفــضــت مـــؤشـــرات ال
جماعياً في نهاية تعامات أمس  األحد، 
بالتزامن مع انخفاضات األســواق التي 
عصفت بها لعدة أسباب، سواء األجواء 
اجليوسياسية أو املخاوف من حدوث 
حالة ركود اقتصادي عاملي، باإلضافة 
ـــرب الــتــجــاريــة بني  إلـــى تــداعــيــات احل

الواليات املتحدة األمريكية والصني.
وأنهى املؤشر العام للبورصة اجللسة 
ُمتراجعاً 1.52 باملائة عند مستوى 
5909.06 نقطة خاسراً نحو 91 نقطة. 
كما انخفض املؤشران الرئيسي واألول 
بنسبة 0.93 باملائة و1.72 باملائة على 

الترتيب.
وجــاءت تلك التراجعات على الرغم 
من من صدور أحدث مراجعة لـ«فوتسي 
راســـل«، والتي أدخلت كل بنك برقان 
وشــركــة كيبكو إلــى قائمة مؤشراتها 
الناشئة للشركات املتوسطة والصغيرة، 
باإلضافة خلمس شركات أخــرى ضمن 

قائمة الشركات متناهية الصغر.
قطاعياً، هبطت مؤشرات 10 قطاعات 
يتصدرها النفط والغاز بنسبة 4.05 
باملائة، يليه السلع االستهاكية بواقع 
2.64 باملائة، ثم البنوك بنحو 1.75 
باملائة، فيما كان التأمني األقــل تضرراً 
بانخفاض قدره 0.06 باملائة، بينما لم 

تشهد قطاعات السوق أي ارتفاعات حتى 
اإلغاق.

وبــالــنــســبــة لــأســهــم، تــصــدر سهم 
»مراكز« القائمة احلمراء لأسهم املُدرجة 
بانخفاض نسبته 10.04 باملائة، فيما 
تــصــدر سهم »اخلــصــوصــيــة« القائمة 
اخلضراء ُمرتفعاً 6.94 باملائة، علماً بأن 
قائمة التراجعات تضمنت أكثر من 90 
سهماً، بينما ضمت قائمة االرتفاعاً 18 

سهماً فقط.
ــتــداوالت، ارتفعت  وعلى مستوى ال
سيولة البورصة 26.3 باملائة لتصل 
إلى 28.69 مليون دينار مقابل 22.71 
مليون ديــنــار باجللسة السابقة، كما 
ارتفعت أحجام الــتــداول 26.5 باملائة 
إلى 135.26 مليون سهم مقابل 106.92 

مليون سهم.
وحقق سهم »بيتك« أنشط سيولة 

بالبورصة بقيمة 8.9 مليون دينار 
ُمتراجعاً 3.01 باملائة، فيما تصدر سهم 
»أرزان« نشاط الكميات بتداول 19.62 

مليون سهم ُمتراجعاً 4.26 باملائة.
ــل الــفــنــي لــســوق املـــال،  ــل ـــال احمُل وق
مصطفى اجلارحي وفقا ملوقع »مباشر«، 
إن تعثر الكثير من االقتصادات الكبرى 
أسفر عن حدوث انكماشات ُتثير القلق 
من ركــود اقتصادي كبير وُمحتمل في 

شتى أنحاء العالم.
ــح اجلارحي أن الباب أصبح  وأوض
مفتوحاً أمــام حــدوث هــذا الــركــود وفقاً 
ــة املرتبطة  ــادي ــص ــت ــمــؤشــرات االق ــل ل
باالقتصادين الكلي واجلزئي، باإلضافة 
إلى املؤشرات املرتبطة باملراكز املالية 

ملختلف الشركات.
ــرورة اتخاذ التدابير  ــار إلــى ض وأش
الازمة من قبل شركة بورصة الكويت 
وهيئة أسواق املال؛ لتافي أي تداعيات 
حلدوث هذا الركود وانعكاساته السلبية 

املتوقعة على االقتصاد الكويتي.
فنياً، أوضـــح اجلــارحــي أن املؤشر 
ــام عند 6  الــعــام كسر حــاجــز نفسي ه
آالف نقطة وبات ُمرشحاً لفقد عدد أكثر 
مــن النقاط فــي اجللسات املُتبقية من 
األسبوع، ما لم يستعيد عافيته سريعاً 

ويعود أعلى هذا املستوى.

4.05 باملئة 10 قطاعات يتصدرها النفط والغاز بنسبة  هبوط مؤشرات 

مخاوف الركود والصراعات السياسية ُتلقي بظاللها على البورصة 

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية 
إصـــدار 1539 ترخيصاً لــشــركــات األشــخــاص 
ــرة متناهية الصغر واملركبات املتنقلة في  واحل

يوليو املاضي.
وقالت الوزارة في بيان أمس  األحد، إنها أصدرت 
تراخيص لـ13 شركة حرة متناهية الصغر و 46 

للمركبات املتنقلة و1480 لشركات األشخاص.
وأوضــحــت أنها اعتمدت 40 طلباً من طلبات 
تأسيس الشركات والتراخيص احلــرة متناهية 

الصغر، فيما رفضت 62 طلباً.
وبينت الـــوزارة أنــه جــار تأسيس 22 شركة، 
ــدار تراخيص لـ  ومت تأسيس 17، الفتة إلــى إص
13 شركة حرة متناهية الصغر، وتلقي 22 طلباً 
للترخيص، جرى إصدار 13 ترخيصاً منها وجار 

إصدار 9 أخرى.
وعــن املركبات املتنقلة، أوضحت الـــوزارة أن 
إجمالي طلبات التأسيس املسجلة في يوليو املاضي 
بلغ 561 طلباً، اعتمدت منها 320 ورفضت 203 

طلباً.
وذكــرت في البيان أن الطلبات املعتمدة بعد 
املراجعة بلغت 321، جار التأسيس 248 منها ، 

ومت تأسيس 65 ، فيما ألغي 8 طلبات.
وأشارت إلى تلقي الوزارة 161 طلباً للترخيص 
ملركبات متنقلة أصدرت منها 46، وجار إصدار 115 

األخرى.
وحول شركات األشخاص، أعلنت الوزارة تلقيها 
4676 طلباً للتأسيس، اعتمدت منها 2959 طلباً، 

ورفضت 1650.
وأضحت أن الطلبات املعتمدة بعد املراجعة 
بلغت 3255، منها شركات جار تأسيسها 1673، 

وشركات مت تأسيسها 1389 وملغى 162.
وأشارت الوزارة في ختام البيان إلى أن طلبات 
الترخيص املقدمة بلغ 2233، املصدرة منها 1480، 

وجار إصدارها 680 طلباً.

طلبًا  203 ورفضت   320 منها  اعتمدت   561 املسجلة   التأسيس  طلبات 

1539 ترخيصًا لشركات  »التجارة« ُتصدر 
األشخاص ومتناهية الصغر واملركبات

إختتم بنك بوبيان برنامجه 
الصيفي للتدريب امليداني لطلبة 
اجلامعات والكليات احلكومية 
واخلاصة و ذلك بالتعاون مع 
برنامج إعـــادة هيكلة القوى 
العاملة و العديد من اجلامعات 
و املؤسسات التعليمية والذي 
شارك فيه ثاث و أربعون طالباً 

وطالبة )43( في تاريخه .
ـــال مــديــر عـــام مجموعة  وق
ــي البنك  املـــــوارد الــبــشــريــة ف
ــرز ما مييز  ــادل احلماد ان أب ع
البرنامج هو احلماس الواضح 
وتفاعل املشاركني من الشباب 
في البرنامج وهــو ما يؤكد أن 
ـــإذن الله  مستقبل الــكــويــت ب
مشرق ومزدهر مضيفاً » حماس 
الشباب أكد رغبتهم في التغيير 
و التطور والعمل على وضع 
الكويت في صفوف الدول االكثر 

تقدماً ».
ــاد بـــأن هــذا  ــم وأوضــــح احل
البرنامج التدريبي الصيفي 
هــو عــبــارة عــن فــرصــة مميزة 
مينحها بنك بوبيان للطلبة و 
الطالبات من شباب اجلامعات 
والكليات و املعاهد وإمنا بهدف 

دعم وتدريب الكفاءات الوطنية 
في الوقت الذي يؤهل املميزين 
منهم للحصول على وظيفة في 
بنك بوبيان الذي يعتبر األكثر 

جذباً للشباب الكويتي.
ـــــاف أنــــه مت اخــتــيــار  وأض
املشاركني بعناية بعد إجتياز 
املقابلة الشخصية و تتراوح 
أعمارهم بني 18 الي 22 عاماً ، 
حيث مت تدريبهم تدريباً عملياً 
ـــور التي  على الــعــديــد مــن األم
تتعلق بــاخلــدمــات املصرفية 
بــإخــتــاف إداراتـــهـــا مــن خال 
زيارات ميدانية و تدريب عملي 

حقيقي.
وأضـــاف  احلــمــاد » كــان من 
أهم مسؤوليات هذا البرنامج 
ــه أن يستفيد منه  ــات ــوي وأول
ـــان وأن  ـــك ــب قــــدر اإلم ــال ــط ال
يتولد لديه الشعور بالتأقلم 
مع بيئة العمل املصرفية التي 
ــل  يــتــواجــد فيها الــطــالــب داخ
بوبيان ويتعاون فيها يومياً 
مع املوظفني الذين يحرصون 
على نقل خبراتهم للمتدرب 
ممــا يشعره بأنه اصبح فــرداً 
من عائلة بوبيان وليس فقط 

مــتــدرب ،    و يؤهله ان يكون 
على استعداد كامل بعد التخرج 
لإللتحاق باحلياة العملية دون 

أي صعوبات قد تواجهه.
يــذكــر ان بنك بــوبــيــان كان 
قد نظم طــوال الصيف برنامج 
)بــديــنــا 6( لــتــدريــب الــنــشء 
وذلـــك بــالــتــعــاون مــع جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
حيث يحرص البنك من خال 
ــج عــلــى اســتــكــشــاف  ــام ــرن ــب ال
ــدى طاب  ــدرات الكامنة ل ــق ال
املرحلة الثانوية من عمر 14 

إلى 17 سنة .
وتضمن برنامج )بدينا 6( 
الذي تضمن مرحلتني فعاليات 
وأنشطة مختلفة وغير تقليدية 
ــن املـــشـــاركـــني فــيــهــا من  ــك مت
اكتشاف قدراتهم وإطاق العنان 
لطاقاتهم الكامنة باإلضافة 
إلى إتاحة الفرصة لهم لزيارة 
إدارات البنك الرئيسية مع 
تنظيم برنامج ثقافي وترفيهي 
ورياضي مميز يهدف إلى شغل 
أوقات الصيف للشباب بأنشطة 
وفعاليات مفيدة تؤهلهم ملرحلة 

جديدة في حياتهم.

احلماد : حريصون على دعم وتدريب الكفاءات الوطنية في كل املجاالت

»بوبيان« يختم برنامجه الصيفي للتدريب 
امليداني لطلبة اجلامعات والتطبيقي

وفقًا لقرار احلجرف لتسكني الكفاءات من داخل الوزارة

»املالية«: العوضي وكياًل لشؤون امليزانية 
والعنزي لقطاع احملاسبة 

189.7 ألف سهم في »السكب« »بوبيان للبتروكيماويات« تشتري 

يواصل بيت التمويل الكويتي »بيتك« 
حملة »بطاقات »بيتك«- Visa مفتاح 
بيتك فى اوروبا« التي متنح عماء »بيتك« 
جتربة غير مسبوقة وفريدة من نوعها، 
فتعتبر احلــمــلــة ســابــقــة عــلــى الساحة 
املصرفية اذ ميكن ان يحقق استخدام 
بطاقة Visa – بيتك في الكويت او في 
اخلــارج بدينار على االقــل، حلم امتاك 

عقار فى اوروبا.
ومتــتــد احلــمــلــة اجلــديــدة لــغــايــة 16 
سبتمبر 2019، اذ تتيح فرصة الفوز لـ 
3 عماء، على مدى 3 شهور من خال 3 
سحوبات، يفوز كل عميل بجائزة نقدية 
تخصص لــشــراء ممتلكات عــقــاريــة من 
اختياره في اوروبـــا. وفــي سبيل توفير 
افضل الظروف للعميل الفائز حتى يتمكن 
من الشراء بشكل ناجح، فإن »بيتك« يقدم  
تذكرتي سفر فئة رجــال األعــمــال للفائز 
ومرافق، الى جانب إقامة ملدة 5 ليال في 
فندق 5 جنوم في الدولة األوروبية التي 
سيشترى العميل الفائز العقار فيها، 
باإلضافة إلى منحة نقدية بقيمة 1000 

دينار.

وتتميز احلملة عــاوة على جوائزها،  
بجانب اخــر وهــو مبلغ االنفاق املطلوب 
باستخدام البطاقة الــذي يبدأ من دينار 
واحد، فبمجرد إنفاق حامل البطاقة دينار 
كحد أدنــى على إجمالي عمليات الشراء 
خال مدة احلملة، يتأهل لدخول السحب 
النهائي مبعدل فرصة مقابل كل دينار 
مشتريات داخل الكويت، وفرصتني مقابل 
كل دينار مشتريات خارج الكويت، بحيث 

أن العماء املؤهلني للدخول في هذه احلملة 
هم مستخدمو بطاقات Visa  »بيتك«.

ــال موسم  ــرح احلملة خ ويــســاهــم ط
ــات فـــي مــنــح الــعــمــاء  ــط ــع الــســفــر وال
جتربة مصرفية مميزة وفرص فوز لدى 
استخدامهم بطاقات Visa »بيتك« ، كما ان 
ربط اجلائزة بامكانية االستخدام داخل او 
خارج الكويت رغبة في تشجيع استخدام 
البطاقات في السوق احمللي، وتنشيط 

مبيعات الــتــجــار، وحتقيق الــعــدالــة في 
الفرص بني العماء.

ويحرص »بيتك« على مواصلة اجلهود 
بالتعاون مــع شركة Visa، لتخطيط 
وتنفيذ العديد من احلــمــات،  ملا لها من 
مردود ايجابي على مستوى رضا العماء 
ومعدالت االستخدام وتوسيع احلصة 
السوقية لـ »بيتك« في مجال البطاقات 

بانواعها املختلفة. 
ويواصل بهذه احلملة االبتكرار وتعزيز 
ريادته في سوق البطاقات املصرفية في 
الكويت واستمرارا للنجاحات خصوصا 
 Metal( بعد اصدار اول بطاقة معدنية
Card( فــي الكويت لعماء اخلدمات 
اخلاصة لأفراد، إضافة على ذلك حصول 
»بيتك« على جائزة أسرع منو لبطاقات 

Visa الصرف اآللي في الكويت.
وكــان »بيتك« قد أعلن فــوز العميلة 
شيخة عــدنــان املــذكــور بتملك عقار من 
اختيارها فــي أوروبــــا، ضمن السحب 
األول للحملة، وما زاللت الفرصة متاحة 
لعميلني للفوز بعقار من اختيارهم في 

اوروبا.

أوروبا  في  عقار  لتملك  الفرصة  تتيح  بدينار  مشتريات  »بيتك«: 

احلماد متوسطا خريجي التدريب الصيفي

إبراهيم العنزي عبدالغفار العوضي

366.7 ألف دينار 25.2 مليون سهم بقيمة  »أو.تي.سي«: تداول 
شــهــدت منصة تــــداوالت نــظــام خـــارج املنصة 
املعروف اختصارا ب)أو.تــي.ســي( خال جلسات 
األسبوع املنتهي ارتفاع قيمة الــتــداوالت بتداول 
2ر25 مليون سهم بقيمة 7ر366 ألف دينار كويتي 
)نحو 2ر1 مليون دوالر أمريكي( متت عبر 31 

صفقة.
وقالت شركة )املوازي دوت كوم( في تقرير لها 
أمــس  األحــد إن شاشة الصفقات الفورية سجلت 

أداء سلبيا إذ بلغ حجم التداوالت 3ر648 ألف سهم 
بقيمة 3ر21 ألف دينار )نحو 4ر72 ألف دوالر( 

متت عبر 22 صفقة.
وأضافت الشركة أن الصفقات اخلاصة سجلت 
أداء إيجابيا خال األسبوع إذ بلغت التداوالت نحو 
5ر24 مليون سهم بقيمة نحو 4ر345 ألف دينار 

)نحو 1ر1 مليون دوالر( متت عبر تسع صفقات.
وابتكرت بورصة الكويت هذه املنصة التي تتسم 

باملصداقية لتسهيل عملية تداول األوراق املالية غير 
املدرجة من بيع وشراء وتسوية وتقاص ومتيزت 
باستحداث موقع إلكتروني يعد األول من نوعه على 

مستوى املنطقة.
ــداول هــذه األوراق تتم سابقا  وكانت عملية ت
بطريقة يدوية تفتقد للشفافية إذ عانى املتداولون 
تخوفا من مدى جديتها وحقيقة األسعار وصعوبة 

حتصيل املبالغ.

أعلنت شركة السكب الكويتية عن 
قيام عضو مجلس إدارة بالشركة ممثاً 
عــن شركة بوبيان للبتروكيماويات 
بشراء نحو 189.7 ألف سهم من أسهم 

»السكب«.
وقالت الشركة في بيان للبورصة 
الكويتية أمس  األحد، إن الشراء مت يوم 

اخلميس 22 أغسطس اجلاري.
وبينت أن الــشــراء مت على أســاس 
سعر 259.9 فلس للسهم الواحد، لتبلغ 
القيمة اإلجمالية للشراء نحو 49.3 ألف 

دينار.
اجلدير بالذكر أن أحمد جاسم القمر 
هو ممثل »بوبيان« في مجلس إدارة 

ــب«، ويــشــغــل منصب رئيس  ــك ــس »ال
مجلس إدارة األخيرة.

ومتتلك »بــوبــيــان« احلــصــة األكبر 
ــال »الــســكــب« بنحو 22.2  ــم فــي رأس
باملائة، تليها حصة مجموعة شركة 
اخلــيــر الوطنية لأسهم والــعــقــارات 
بواقع 20.4 باملائة، ثم شركة الثويني 

القابضة بنسبة 8.5 باملائة، تليها شركة 
التضامن الكويتية بنحو 7.6 باملائة.

كــانــت أربـــاح »الــســكــب« تراجعت 
84.2 باملائة في الربع الثاني من العام 
اجلاري، لتصل إلى 79.25 ألف دينار؛ 
مقابل أرباح بقيمة 500.17 ألف دينار 

للفترة املماثلة من العام املاضي.


