
أعلنت شركة ادارة االمالك العقارية-رمي 
عن البيانات املالية الفصلية للربع الثالث 
من العام 2017، حيث أك��د رئيس مجلس 
إدارة الشركة شالش احلجرف بأن صافي 
ارب��اح الشركة قد إرتفعت بنسبة 17%، 
وذل��ك بعد أن حققت الشركة صافي ارباح 
بلغت 706،915 ألف دينار، مقارنة بنفس 
الفترة من العام 2016 والتي بلغت آنذاك 

597،706 ألف دينار.
واضاف احلجرف أن االيرادات التشغيلية 
للشركة بلغت 1،785،251 دينار مقارنة 
بنفس الفترة من العام 2016 والتي بلغت 
آن���ذاك 1.786.185 دي��ن��ار، حيث جنحت 
الشركة في احلفاظ على مستوى أداءه��ا 
التشغيلي على نفس معدالته السابقة، كما 
زادت االص���ول امل��ت��داول��ة للشركة بنسبة 
%79 حيث بلغت 9.082.884 دينار 
بنهاية الربع الثالث من العام 2017 مقارنة  

بنفس الفترة من العام 2016 والتي كانت 
بواقع 5.070.300 دينار، في حني بلغت 
االلتزامات املتداولة للشركة 4.742.584 

دينار مقارنة ب� 4.038.275 دينار للفترة 
نفسها من العام 2016، مما يعكس قدرة 
الشركة على  ال��وف��اء بالتزاماتها  ويؤكد 

على قوة املركز املالي للشركة بخالف زيادة 
اص��ول الشركة عن نفس الفترة من العام 
2016 نتيجة اع��ادة هيكلة اصول الشركة 
العقارية بالشكل االمثل والذي كان له االثر 

االيجابي في حتقيق جزء كبير من االرباح 
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي  للشركة 
إبراهيم الكندري ان  ما حتقق من نتائج 
مالية جدية عن فترة الربع الثالث من العام 
2017 ه��و نتيجة ال��ت��زام ادارة الشركة 
باستراتيجية الشركة املعتمدة ملدة خمس 
سنوات ق��ادم��ة، ونتيجة الدعم ال��دائ��م من 
مجلس ادارة الشركة ل���الدارة التنفيذية 
وتظافر جهود جميع العاملني بالشركة، 
مضيفاً ب��ان ادارة الشركة ستمضي قدما 
نحو تفعيل كافة االج��راءات التي من شانها 
حتقيق اه��داف الشركة من تعظيم حقوق 
املساهمني وتعظيم قيمة الشركة بالقطاع 

العقاري.
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17باملئة بارتفاع بلغت نسبته 

9 أشهر 700 ألف دينار صافي أرباح »رمي« في 

»التجارية العقارية« توقع اتفاقية 
شراكة مع »ميامي«

وّق���ع���ت ال��ش��رك��ة ال��ت��ج��اري��ة 
العقارية اتفاقية مع شركة نظارات 
ميامي التي تقع في مجمع بوليفارد 
– ال��دور األول لتقدمي خصومات 
وع���روض مميزة حلاملي بطاقة 
“نخبة التجارية”. حيث تصل 
نسبة اخلصومات إلى %50 على 
ال��ن��ظ��ارات ب��اإلض��اف��ة إل��ى عرض 
مميز للعدسات )اشتري علبة ب� 
10 دنانير واحصل على الثانية 

مجاناً(.
تأسست شركة نظارات ميامي 
في عام 1991 حتت إشراف وإدارة 
كويتية، وهي وكيل عدسات نونو 
في الكويت، وتشتهر بتشكيلتها 
الواسعة من النظارات الرياضية 

الفخمة. 
ويجدر بالذكر أن بطاقة “نخبة 
التجارية” ه��ي خدمة مميزة مت 
ابتكارها من قبل الشركة التجارية 
العقارية جلميع عمالء الشركة 

ليستمتعوا بعروض وخصومات 
مقدمة من احمل��الت واملطاعم التي 
تقع ف��ي ع��ق��ارات الشركةومنها: 
ب��رج التجارية، فندق سيمفوني 
ستايل الكويت مبطاعمه، مجمع 
سيمفوني ستايل، مجمع مطاعم 
الي����ت، وغ��ي��ره��ا م��ن ال��ع��ق��ارات 

التجارية والسكنية األخرى. 

كما ط��ورت الشركة التجارية 
 Al Tijaria“ العقارية تطبيق
Elite” امل��ت��وف��ر ع��ل��ى متجر 
األندرويد ومتجر أبل وذلك لتوفير 
جتربة سهلة لعمالئها في استخدام 
بطاقة نخبة التجارية والتعرف 
على احملالت املشاركة والعروض 

التي تقدمها.

»اإلحصاء«: التضخم ارتفع     
1.43باملئة خالل أكتوبر

أظ��ه��رت األرق���ام ال��ص��ادرة ع��ن اإلدارة املركزية لإلحصاء 
بالكويت ارتفاع التضخم بالكويت مبقدار %1.43، خالل أكتوبر 

املاضي، على أساس سنوي.
وأوضحت اإلدارة املركزية في تقرير امس  االثنني، أن مستوى 
التضخم وصل لنحو 113.1 نقطة في أكتوبر املاضي، مقابل نحو 

111.5 نقطة في الشهر املماثل من عام 2016.
وسجلت أسعار 11 مجموعة ضمن املؤشر ارتفاعاً في أكتوبر 
املاضي، على أس��اس سنوي، كان أكبره في مجموعة الترفيه 
والثقافة بنحو %5.73، تليها مجموعة السلع واخل��دم��ات 
املتنوعة بنسبة %3.8، فيما انخفضت أسعار مجموعة واحدة 

فقط وهي خدمات السكن بواقع 0.25%.
وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي ألسعار املستهلك 
الكويتي )التضخم( في أكتوبر املاضي بنسبة %0.27 مقارنة 

بشهر سبتمبر 2017 حيث بلغ مستواه آنذاك 112.8 نقطة.
وحققت أسعار 7 مجموعات ارتفاعاً شهرياً يتصدرها السلع 
واخلدمات املتنوعة بنسبة %0.95، تليها مجموعة االتصاالت 
بنحو %0.79، فيما استقرت أسعار 5 مجموعات أخرى أبرزها 

خدمات املسكن والصحة والتعليم.
ويعتبر الرقم القياسي ألسعار املستهلك من أهم املؤشرات 
االقتصادية التي تعتمد في متابعة تطور الوضع االقتصادي 
بدولة الكويت. كما يعتبر هذا املؤشر عنصراً أساسياً ملتابعة 

التطور العام لألسعار بأسواق التجزئة.
وفي عام 2017، مت حتديث املؤشر واحتسابه على أساس 
سنة 2013 بعد أن كان ُيحتسب على أساس سنة 20017. وقد 
شمل هذا التحديث عدة عناصر منهجية مع سنة األس��اس مثل 
األوزان الترجيحية والسلة وتصنيف السلع وعينة املصادر 

وطريقة متابعة إيجارات املساكن وغيرها.

شعار التجارية العقارية

شالش احلجرف
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إبراهيم الكندري

2017 جاء ضعيفا في الربع الثالث من 

»الوطني«: منو االئتمان يستقر
3.1 باملئة في سبتمبر  عند 

سجل االئتمان زيادة قوية خالل 
شهر سبتمبر فيما شهد الربع الثالث 
من العام 2017 ضعفاً ملحوظاً. فقد 
بلغ صافي ال��زي��ادة ف��ي االئتمان 
خ��الل الشهر 231 مليون دينار 
ب��دع��م م��ن ال���زي���ادات امل��ع��ت��ادة في 
نهاية ال��رب��ع. ف��ي املقابل، تراجع 
النمو إلى ٪3.1 على أساس سنوي. 
وجاء أداء االئتمان في الربع الثالث 
من العام 2017 دون التوقعات، 
مسجالً وت��ي��رة من��و رب��ع سنوية 
ب��واق��ع ٪3.2 م��ق��ارن��ة بالنصف 
األول من العام 2017 والتي بلغت 
فيه٪7.3. وجاءت معظم الزيادات 
ف��ي ش��ه��ر سبتمبر م��ن االئ��ت��م��ان 
امل��م��ن��وح ل��ش��راء األوراق املالية. 
وسجلت ودائ���ع القطاع اخل��اص 
زي��ادات جيدة للشهر الثاني بينما 

استقرت أسعار الفائدة.
وش��ه��دت ال��ق��روض الشخصية 
ركوداً في شهر سبتمبر، بينما جاء 
منوها ثابتاً عند ٪7.4 على أساس 
س��ن��وي. وبلغ صافي ال��زي��ادة في 
االئتمان املمنوح ل��ش��راء األوراق 
املالية 27 مليون دينار خالل الشهر، 
متراجعاً عن متوسطه منذ بداية 
السنة البالغ 69 مليون دينار وذلك 
بعد أن سجل أداًء ق��وي��اً ف��ي شهر 

أغسطس املاضي.
وس���ج���ل االئ���ت���م���ان ف���ي بقية 
القطاعات )باستثناء املؤسسات 
امل��ال��ي��ة غير امل��ص��رف��ي��ة( زي���ادات 
معتدلة خالل سبتمبر والتي تفسر 
بالزيادة املعتادة في نهاية الربع 
على إث��ر ارتفاع االئتمان املمنوح 
لشراء األوراق املالية. فقد ارتفع 
االئتمان بواقع 206 مليون دينار 
م��ع ت��راج��ع من��وه إل��ى ٪1.3 على 
أس��اس سنوي. وبجانب االئتمان 
امل��م��ن��وح ل��ش��راء األوراق املالية، 
ارت��ف��ع االئ��ت��م��ان امل��م��ن��وح لقطاع 
التجارة واملمنوح حتت بند قطاعات 
أخ��رى، قابله تراجعاً في االئتمان 
املمنوح لقطاع العقار وقطاع البناء 

والتشييد.
وبالرغم من أن قطاعات األعمال 
املنتجة سجلت زي����ادات بسيطة 
خ��الل الشهر، إال أن النمو في هذا 
القطاع حافظ على قوته نسبياُ. 
فقد ارتفع االئتمان املمنوح لألعمال 
املنتجة )باستثناء االئتمان املمنوح 

لقطاع العقار والقطاع املالي غير 
املصرفي وش��راء األوراق املالية( 
بواقع ٪5.1 على أساس سنوي. وال 
تزال البيانات متأثرة بالتسويات 
الضخمة في الربع الرابع من العام 
2016. إال أن منو االئتمان في هذا 
القطاع بلغ متوسط سنوي 10٪ 
حتى اآلن في 2017 مقابل ٪5.9 في 

إجمالي االئتمان.
وسجلت ودائع القطاع اخلاص 
زي��ادات قوية للشهر الثاني خالل 
سبتمبر. فقد ارتفعت الودائع بواقع 
358 مليون دينار على إثر تسجيل 
زي��ادات في الودائع ألجل بالدينار 
وودائع حتت الطلب بالدينار. ولكن 
على ال��رغ��م م��ن ه��ذا ال��ت��س��ارع، إال 
أن ع��رض النقد مبفهومه الواسع 
)ن2( قد تراجع قليالً إلى ٪2.5 على 

أس��اس سنوي. في الوقت نفسه، 
تراجعت الودائع احلكومية بواقع 
51 مليون دينار مع تراجع منوها 

أكثر إلى ٪3.4 على أساس سنوي.
وت��راج��ع��ت قلياًلاحتياطيات 
ال��ب��ن��وك ال��س��ائ��ل��ة أو “فائض 
السيولة” خالل سبتمبر إلى 6.6٪ 
م��ن إج��م��ال��ي أص���ول البنوك.فقد 
تراجعتاحتياطيات البنوك )النقد، 
الودائع لدى بنك الكويت املركزي، 
سندات بنك الكويت املركزي( بواقع 
273 مليون دينار لتصل إلى 4.2 
مليار دينار. وقد تزامن هذا مع قيام 
احلكومة بإصدار السندات احمللية 
في سبتمبر، ما ساهم في ارتفاع 
أدوات ال��دي��ن ال��ع��ام احمللية إلى 
4.97مليار دينار أو ما يقّدر بنسبة 

٪13 من الناجت احمللي اإلجمالي.

منو مكونات االئتمان

منو عرض النقد

»شيك شاك« بالشرق األوسط تعلن
عن وجبات جديدة على قائمة طعامها

اعلنت سلسلة ف���روع مطاعم 
شيك ش��اك بالشرق األوس��ط عن 
توفير مجموعة وج��ب��ات جديدة 
في فروعها حيث قالت لقد حان 
وق��ت االستمتاع ب��امل��ذاق احل��ار. 
سيتوفر ب��رج��ر الفلفل األخضر 
احلار بجنب الشيدر املكون من حلم 
بقر األن��غ��وس الطبيعي 100% 
ى بجنب الشيدر األبيض  واملُغطَّ
وتشكيلة من فلفل بوبالنو املتبل 
والهالوبينو وفلفل سبورت ،لفترٍة 

محدودة.
ُيضيف برجر الفلفل األخضر 
احل��ار بجنب الشيدر مذاقاً جديداً 
وس����اح����راً ع��ل��ى ب���رج���ر اجل��نب 
الكالسيكي من خ��الل اجلمع بني 
جنب الشيدر ال��ذي يتميز مبذاقه 
ال��ق��وي وتشكيلة خاصة بنا من 
الفلفل األخضر احلار ذي النكهات 

احلادة واحلارة.
قال مارك روساتي، رئيس فنون 
الطهي ل��دى سلسلة مطاعم شيك 
شاك: “يعكس هذا البرجر التوازن 
املثالي بني املذاق احلار واملقرمش، 
ونحن متحمسون ملشاركته مع 

زبائننا في الشرق األوسط. يتكون 
برجر الفلفل األخضر احلار بجنب 
ال��ش��ي��در م��ن 3 أن���واع م��ن الفلفل 
األخ��ض��ر احل���ار وج���نب الشيدر 
األبيض ذي املذاق القوي مع برجر 
حل��م األن��غ��وس الكالسيكي، مما 

مينحه مذاقاً شهياً ال يقاوم.”
ب��رج��ر الفلفل األخ��ض��ر احل��ار 
بجنب الشيدر ُم��ع��د م��ن حل��م بقر 
األن���غ���وس الطبيعي 100% -

خ��اٍل من الهرمونات وامل��ض��ادات 
احليوية- واملتبل واملطهو بأفضل 
طريقة ممكنة مع شريحة من جنب 
ال��ش��ي��در األب��ي��ض. ولالستمتاع 
باملذاق احل��ار واملقرمش، أضفنا 
خ��ل��ي��ط��اً خ���اص���اً ب��ن��ا م���ن أن���واع 
الفلفل املختلفة، وه��ي: بوبالنو 
وهالوبينو وفلفل سبورت، املتبلة 
في العسل واخل��ل. ويقدم البرجر 

مع خبز البطاطا الهش.

احدى وجبات املطعم

قالت وزارة االستثمار والتعاون الدولي 
املصرية، إن الوزيرة سحر نصر بحثت مع 
مجموعة الشايع الكويتية، إقامة مجمع 

األفنيوز مول في مصر. 
وأضافت الوزارة في بيان امس  االثنني، 
أن وزيرة االستثمار التقت أعضاء مجلس 
التعاون املصري الكويتي في ختام زياراتها 
لألخيرة، لبحث زي��ادة استثماراتهم في 
مصر، مشيرة بذلك إلى العاصمة اإلدارية 
اجل��دي��دة، ومحور تنمية قناة السويس، 

والعلمني اجلديدة. 
من جانبه قال رئيس مجموعة الشايع، 
إن اإلجراءات التي أقرتها احلكومة املصرية 
م��ؤخ��راً، شجعت الشركة على التخطيط 
لزيادة استثماراتها مبصر خالل املرحلة 
املقبلة.  وتابع محمد الشايع: “اآلن منتلك 
في مصر 130 محالً، بإجمالي 22 توكيالً 

عاملياً”. 
ول��ف��ت��ت س��ح��ر ن��ص��ر إل���ى أن وزارة 
االستثمار املصرية تضع حالياً خريطة 
استثمارية شاملة مبختلف املجاالت مثل 
اإلسكان، والصناعة، والتعليم، والصحة، 

وال��ط��اق��ة، إل��ى ج��ان��ب العمل على وضع 
منظومة م��ن أج���ل زي����ادة ال��ت��ع��اون بني 

القطاعني العام واخلاص. 
ووقعت سحر نصر أمس األحد، اتفاقيتني 
مع املدير العام للصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية، لدعم مشروعات 

التنمية بشمال سيناء، بقيمة إجمالية 17.5 
مليون دينار كويتي )مليار جنيه(.

وقالت ال��وزارة في مايو 2017، إنه مت 
توقيع اتفاقية متويل بقيمة 12.5 مليون 
دينار كويتي )م��ا ُي��ع��ادل 746.2 مليون 
جنيه م��ص��ري(، م��ع الصندوق الكويتي 

للتنمية االقتصادية العربية، لتمويل 
م��ش��روع توصيل شبكات ورواف���ع مياه 
الشرب مبدينة العريش. وأص��درت وزارة 
التجارة والصناعة الكويتية في 16 نوفمبر 
اجلاري، قراراً برفع احلظر عن استيراد 4 

منتجات زراعية مصرية.

»الشايع« تناقش مع وزارة االستثمار املصرية إقامة »األفنيوز مول«

جانب من إجتماع وزيرة االستثمار مبجلس التعاون املصري - الكويتي

إعادة جدولة 
مديونية 

لـ»صكوك« بقيمة 
دينار مليون   3.8

أعلنت شركة صكوك القابضة، أن 
مفاوضاتها مع إحدى اجلهات التمويلية 
حول إع��ادة تسوية وجدولة مديونية 
على الشركة أسفرت عن موافقة اجلهة 
التمويلية ب��إع��ادة ج��دول��ة مديونية 

بقيمة 3.79 مليون دينار.
وقالت الشركة في بيان للبورصة 
الكويتية، امس  االثنني، إنه مت االتفاق 
م��ع اجلهة التمويلية بجدولة الدين 
املُشار إلى ملدة 5 سنوات حتى 1 يوليو 

من العام 2022.
وأوضحت الشركة في البيان، أنه 
سيتم س��داد املديونية على 5 دفعات 
سنوية بقيمة 500 ألف دينار للسنة 
األول��ى تستحق في 1 يوليو 2018، 
و800 ألف دينار للسنة الثانية تستحق 
في 1 يوليو 2019، ومثل نفس املبلغ 
لكل م��ن ال��س��ن��وات الثالثة والرابعة 
بتواريخ استحقاق 1 يوليو من عامي 

2020 و2021.
أم��ا ال��دف��ع��ة اخل��ام��س��ة واألخ��ي��رة، 
فسوف تستحق في آخر موعد استحقاق 
كما في 1 يوليو من العام 2022، وهي 
بالقيمة املتبقية من التسوية بقيمة 

886.29 ألف دينار.

شركة أبحاث تبقي 
على تصنيفها 

للقابضة الكويتية 
0.89 دوالر عند 

أبقت أبحاث فاروس املالية على تصنيفها لسهم 
 ،)EKHO( الشركة القابضة املصرية الكويتية
امل��درج��ة ببورصتي ال��ك��وي��ت وم��ص��ر، ب��زي��ادة 
األوزان عند القيمة العادلة ب�0.89 دوالر أمريكي 

للسهم.
وقالت أبحاث ف��اروس في مذكرة بحثية لها، 
اول ام��س  األح���د، إنها تتوقع استمرار شركة 
اإلسكندرية لألسمدة التابعة للقابضة الكويتية، 
في االستفادة من ارتفاع أسعار اليوريا ألكثر من 
ربعني قادمني وزيادة إمدادات الغاز لشركة نات 

إنرجي.
 وأض��اف��ت ف��اروس إنها لم ت��راِع في تقييمها 
شركة NSCO التي متتلك حالياً امتياز الغاز 
في شمال سيناء، حيث يتم تقييمها حالياً من قبل 

شركة إيكو املالية بالقيمة العادلة.
وكانت أرب��اح الشركة ارتفعت خ��الل الربع 
الثالث م��ن ال��ع��ام اجل���اري بنسبة %278 على 
أساس سنوي، لتسجل 10.6 مليون دينار )35.1 
مليون دوالر(، مقابل 2.8 مليون دينار )9.3 

مليون دوالر( أرباح الربع الثالث من 2016.
وأن��ه��ى سهم القابضة امل��ص��ري��ة الكويتية 
تعامالت اليوم متراجعاً بنسبة %1.28 عند 

متوسط سعر 0.77 دوالر أمريكي.

على مسرح عبد احلسني عبدالرضا

Ooredoo اللقاء السنوي يجمع عائلة 
حتت شعار »فريق واحد وروح واحدة«

اج��ت��م��ع م��وظ��ف��ي Ooredooفي اللقاء 
السنوي ال��ذي أقيم يوماخلميساملاضيوذل
كعلىمسرح عبد احلسني عبدالرضا التابع 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب . 
أقيم اللقاء السنوي حتت شعار “ فريق واحد 
، وروح واحدة” حيث مت تسليط الضوء على 
أهم إجنازات الشركة خالل العام احلالي وأهم 
اخلطط واالستيراتيجيات التي ستتبناها 

الشركة في العام املقبل.
واستهل املدير العام والرئيس التنفيذي 
للشركة محمد بن عبدالله آل ثاني اللقاء بكلمة 
له سلط الضوءمن خاللها إجن��ازات الشركة 
خالل عام 2017، مشدداً على أهمية استمرار 
فريق العمل بالتفاني ف��ي العمل مم��ا يصب 
ليس فقط في مصلحة جناح الشركة فحسب، 
بل في مصلحة جناح املسيرة الوظيفية لكافة 
أف���راد أس���رة Ooredoo. وأض���اف آلثاني 
بالقول”نحن نؤمن بأن االجتهاد بالعمل هو 
العجلة التي تدفع بأي مؤسسة إلى األمام، كما 
نؤمن بضرورة تشجيع جميع الكفاءات في 
الشركة. لقد أردنا أن نظهر تقديرنا ملوظفينا 
جلهودهم خالل العام، ونحن حريصون على 
توفير كافة الفرص في مختلف املجاالت ألسرة 

عمل Ooredoo وال��ذي��ن ه��م سبب جناحنا 
كشركة.وقد ق��دم ال ثاني شكره للموظفني 
على جناح فعاليات إط��الق أجهزة اآليفون 8 
واآليفونX. وعبر ال ثاني ب��أن ه��ذا النجاح 
لم يكن ليتحقق لوال جهود املوظفني احلثيثة 
وتفانيهم وإخالصهم في العمل. متنى ال ثاني 
أن يستمر روح الفريق الواحد بني املوظفني 

والتي ال بد أن تكون أساس الثقافة املؤسسية 
التي تعتمد عليها الشركة ف��ي جن��اح ك��ل ما 
تقوم به وهي التي تستند على قيم االهتمام 

والتواصل والتحدي.
ولقد قامت االدارة العليا بقيادة املدير 
العام والرئيس التنفيذي للشركة محمد بن 
عبدالله آل ثاني ورئيس قطاع املالي باالنابة 

سريدار داندو ورئيس قطاع امل��وارد البشرية 
واخلدمات االدارية عمر البسام ورئيس قطاع 
التكنولوجيا ه��ن��دري��ك فورستير ورئيس 
قطاع املبيعات تامر شبل ومدير أول مبيعات 
الشركات عبدالعزيز البابطني ومدير أول ادارة 
االستراتيجية واملشاريع واجلودة أمني تازي 
و تابانتريباثي رئيس قطاع التسويق باالنابة 
ورئيسة FastTelco ومدير عام فونو نور 
السليطي،حيثاستعرضواأهماالجنازاتلعام 

2017 وتطلعاتهملعام 2018.
وتعليقاً على تنظيم اللقاء السنوي في 
مسرح عبداحلسني عبدالرضا قال مدير أول 
إدارة االتصال املوؤسسي في الشركة مجبل 
األي���وب: “أردنا أن نلتقي مبوظفينا خالل 
س��اع��ات العمل ف��ي بيئة مختلفة بعيدة عن 
روت��ني العمل، لذلك اخترنا أن مننح جميع 
موظفينا فرصة احلضور للقاء خارج املكتب 
الرئيسي وف��رص��ة للقاء املوظفني وتقوية 
العالقات بني املوظفني، وذلك بالتعاون اإلخوة 
في مسرح حسني عبدالرض.” كما تقدم األيوب 
بالشكر إلدارة مسرح عبداحلسني عبدالرضى 
حلسن تعاونهم في تنظيم هذا احلدث السنوي 

املهم”.

جانب من احلضور


