
إلتقى محافظ بنك الكويت املركزي 
ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات 
املصرفية الدكتور محمد يوسف الهاشل 
بخريجي الدفعة األول���ى م��ن برنامج 
البعثات ل��دراس��ة املاجستير املوجه 
إلى الشباب الكويتي وال��ذي أطلقه بنك 
الكويت املركزي بالتعاون مع البنوك 
الكويتية قبل ثالث سنوات ويديره معهد 
ال��دراس��ات املصرفية. وميثل البرنامج 
مبادرة في إط��ار ال��دور املجتمعي لبنك 
ال��ك��وي��ت امل��رك��زي وال��ب��ن��وك الكويتية 
ومساهمة في بناء ك��وادر وطنية ذات 
تأهيل ع��اٍل يلبي االحتياجات املتنامية 
لالقتصاد الوطني من الكوادر الوطنية 
املؤهلة في مجاالت االقتصاد واحملاسبة 

والتمويل وإدارة األعمال.
وف���ي ل��ق��ائ��ه م��ع ب���اك���ورة خريجي 
البرنامج وهما السيدان ماجد فهد السالم 
ومحمد أح��م��د ال��وه��ي��ب، ع��ّب��ر احملافظ 
ع��ن س���روره ب��ه��ذا اإلجن���از متمنياً لهم 
ولزمالئهم في الدفعات الالحقة املزيد 
من النجاح والتوفيق مبا يسهم في تطور 
اقتصادنا الوطني من خ��الل اإلستفادة 
لوه م��ن علم ومعرفة، مشيراً  مب��ا حصَّ
إلى ما ميثله العنصر البشري من ركيزة 
أس��اس��ي��ة ف��ي عملية التنمية الشاملة 
لكويتنا الغالية. وقام احملافظ بتسليم 

اخلريجني املكافأة املالية املقررة خلريجي 
البرنامج.

وكان بنك الكويت املركزي بالتعاون 

م��ع البنوك الكويتية ق��د أطلق مبادرة 
إب��ت��ع��اث ال��ش��ب��اب الكويتي لنخبة من 
اجل��ام��ع��ات ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ح��ص��ول على 

شهادة املاجستير في مجاالت االقتصاد 
واحمل��اس��ب��ة وال��ت��م��وي��ل وي��ق��وم معهد 
الدراسات املصرفية بإدارة ذلك البرنامج.
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محافظ البنك املركزي مستقبال الدفعة األولى من برنامج البعثات لدراسة املاجستير

املؤشرات الرئيسية الثالثة تغلق في اخلانات احلمراء

تأخر إفصاحات بعض الشركات
وراء انخفاض البورصة 

الكويت تترأس ثالث جلان مهنية في املنظمة

املطيري يؤكد أهمية دور »األرابوساي« 
في تطوير العملية الرقابية

أكد الوكيل املساعد لقطاع الشؤون االدارية واملالية وتقنية املعلومات 
بديوان احملاسبة الكويتي عصام املطيري أمس االربعاء اهمية دور املنظمة 
العربية لالجهزة الرقابية واملالية واحملاسبة )االرابوساي( في تطوير 

العملية الرقابية وتفعيلها في الدول العربية.
وقال املطيري ل� )كونا( على هامش اجتماع املجلس التنفيذي ال55 
للمنظمة العربية لالجهزة الرقابية واملالية واحملاسبة )االرابوساي( 
ان املنظمة تساهم في تعزيز دور اجلهات الرقابية واحملاسبية العربية 

والتنسيق بينها لالستفادة من التجارب املتميزة وتبادل اخلبرات.
وع��ن دور الكويت في تقدمي خبراتها وجتربتها ال��رائ��دة في املجال 
الرقابي للمنظمة اوضح ان الكويت طرحت خالل رئاستها للمنظمة من 
2013 حتى 2016 العديد من املبادرات واالقتراحات والبرامج التي حظيت 

باعجاب الدول العربية ومت تطبيق العديد منها.
واضاف ان الكويت تترأس ثالث جلان مهنية في منظمة )االرابوساي( 
هي جلنة املعايير املهنية والرقابية وجلنة املخطط االستراتيجي وجلنة 
البيئة مبينا ان جلنة البيئة مت حتويلها في آخر اجتماع في دولة الكويت 

من فريق عمل الى جلنة وهو مكسب للكويت.
وعن االجتماع احلالي قال املطيري ان الكويت تقدمت مبقترح بشأن 
قياس اداء االجهزة الرقابية العليا مبينا ان سبعة اجهزة رقابية ابدت 
الرغبة في تفعيل املقترح هي السعودية والكويت وفلسطني والعراق 

واجلزائر والسودان ولبنان.
واوض��ح ان من شأن املقترح تطوير العمل واالداء الرقابي في هذه 
االجهزة مبا يحتويه من تشخيص للوضع القائم في كل جهاز من حيث 
االستقاللية والكفاءة املهنية واحتوائه على معايير عديدة اقرها مؤمتر 
االجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة العاملية )االنكوساي( الذي عقد 

في ابوظبي بديسمبر املاضي.
وذك��ر ان االجتماع تضمن املوافقة على اتفاقية التفاهم مع املنظمة 
االفريقية لالجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة الناطقة باللغة 
االجنليزية )االفروساي( مبينا ان ذلك جاء جتسيدا لدور الكويت الفاعل 

في مجال التعاون بني املنظمات املختلفة.
واش��ار الى ان الكويت انضمت مؤخرا كعضو فعال في جلنة تنمية 
القدرات في )االنتوساي( مبينا انها مشاركة تفتح افاق التعاون بني دولة 

الكويت واالجهزة الرقابية العاملية.
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أنهت ب��ورص��ة الكويت تعامالت 
جلسة أم��س االرب��ع��اء على انخفاض 
بسبب تأخر العديد من الشركات عن 
مواعيد االف��ص��اح��ات املالية خشية 
ايقاف اسهمها عن التداول ما انعكس 
على املؤشرات الرئيسية الثالثة التي 

اغلقت في اخلانات احلمراء.
وشهد منوال االداء العام للجلسة 
عمليات جني ارباح وضغوطات بيعية 
شملت كل القطاعات التي متت املتاجرة 
بأسهمها السيما قطاعي اخل��دم��ات 

املالية والنفط والغاز.
وسعت بعض احملافظ املالية الى 
ال��دخ��ول ص��وب اسهم صغيرة دون 
ال100 فلس السيما التي من املتوقع 
ان تكشف عن بياناتها املالية حتى ال 
تتعرض لاليقاف بدءا من االحد املقبل 
وهو املوعد النهائي للمهلة القانونية 

لالعالن عن البيانات السنوية.
وك����ان الف��ت��ا م��ن م��س��ار اجللسة 
ال��ت��ح��رك��ات امل��دروس��ة واالنتقائية 
على اسهم بعض الشركات اخلاملة 
للجلسة الثالثة على التوالي في حني 
كانت االسهم القيادية والتشغيلية في 

حالة استقرار.
وم���ن امل��ت��وق��ع ان تشهد اجللسة 
اخلتامية لالسبوع ولشهر م��ارس 

احلالي ايضا بعض محاوالت مدراء 
احمل���اف���ظ امل��ال��ي��ة وجت��م��ي��ل بعض 
املستويات السعرية على االسهم التي 
كانت حتت وطأة الضغوطات البيعية.
وش��ه��دت اجللسة اف��ص��اح شركة 
)االس��م��ن��ت( ب��ش��أن دع���وى قضائية 
وافصاح عن معلومات جوهرية من 
ش��رك��ة )ع��م��ار( للتمويل واالج���ارة 
واالس��ت��ث��م��ار ح���ول ان��ه��اء خ��دم��ات 
موظفني فيها يشغلون وظائف واجبة 

التسجيل.
وتابع املتعاملون اعالن البورصة 
بإيقاف التداول على اسهم شركة مركز 
سلطان للمواد الغذائية )م سلطان( 
حل��ني ورود االف���ص���اح ع��ن نتائج 
اجتماع مجلس االدارة وذلك بناء على 
طلب الشركة واعادة التداول في اسهم 
شركة دان��ة الصفاة الغذائية )دان��ة( 

اعتبارا من اليوم.
كما تابع املتعاملون افصاح مجلس 
ادارة )دان��ة( رف��ع توصية للجمعية 
غير العادية التخاذ القرار بشأن شركة 
)اف ان��د ب��ي( اللبنانية اض��اف��ة الى 
اخ��ب��ار مواعيد اجتماعات مجالس 
ادارات الشركات التي لم تعلن عن 
بياناتها املالية وتنفيذ بيع اوراق 
مالية مدرجة وغير مدرجة لصالح 

ادارة التنفيذ في وزارة العدل.
ومع االرتفاع الذي طاول العديد من 
االسهم ج��اءت شركات )استهالكية( 
و)امل��ع��ام��ل( و)ال��ت��ق��دم( و)ال��ب��ن��اء( 
و)سفن( االكثر ارتفاعا واستحوذت 
أسهم )اعيان( و)االمتياز( و)ابيار( 
و)هيتس تليكوم( و)عقارات ك( على 

قائمة الشركات األكثر تداوال.
واستهدفت الضغوطات البيعية 
وعمليات جني االرباح اسهم العديد من 
الشركات في مقدمتها )و ط للمسالخ( 
و)بورتالند( و)مزايا( و)جيران ق( 
و)املغاربية( في حني شهدت اجللسة 
ارت��ف��اع اسهم 27 شركة وانخفاض 
أس��ه��م 87 ش��رك��ة م��ن اج��م��ال��ي 143 

شركة متت املتاجرة بها.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر 
أسهم )كويت 15( على 8ر18 مليون 
سهم مت��ت عبر 647 صفقة نقدية 
ليغلق املؤشر عند مستوى 6ر927 

نقطة.
وأقفل املؤشر السعري منخفضا 
7ر43 نقطة ليبلغ مستوى 11ر7008 
نقطة محققا قيمة نقدية بلغت 3ر27 
مليون دي��ن��ار )ن��ح��و 9ر89 مليون 
دوالر( من خالل 5ر238 مليون سهم 

متت عبر 5410 صفقة نقدية

الهاشل يلتقي باكورة خريجي مبادرة »املركزي« 
بالتعاون مع البنوك احمللية لبعثات املاجستير 

5.36 فلس للسهم بربحية 

1.27 مليون  »كامكو« حتقق 
2016 دينار في 

أعلنت شركة كامكو لالستثمار 
نتائجها املالية للسنة املنتهية في 
31 ديسمبر 2016 حيث سجلت 
ال��ش��رك��ة ص��اف��ي رب��ح بلغ 27ر1 
مليون دينار بربحية للسهم بلغت 
36ر5 فلس بزيادة نسبتها 144 في 
املئة مقارنة مع ارباح بلغت 6ر523 

الف دينار كويتي لعام 2015.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة 
ف��ي��ص��ل ص���رخ���وه ف���ي ت��ص��ري��ح 
صحفي أمس االربعاء ان اي��رادات 
الشركة ف��ي نهاية 2016 بلغت 
29ر8 مليون دينار )2ر27 مليون 
دوالر امريكي( بزيادة نسبتها 13 
ف��ي املئة مقارنة ب34ر7 مليون 
دينار كويتي لنفس الفترة من عام 

.2015
واض���اف ص��رخ��وه “شهد عام 
2016 موجة من التذبذبات خالل 

النصف األول من العام إلى أن حدثت تطورات إيجابية مدعومة مبوجة من 
التفاؤل خاصة خالل الربع الرابع على خلفية خروج بريطانيا من االحتاد 
األوروبي والنتائج غير املتوقعة لالنتخابات األمريكية فضال عن اتفاق 
أوبك بشأن خفض إنتاج النفط األمر الذي دعم انتعاش أسواق األسهم في 

دول مجلس التعاون اخلليجي وانتشال املؤشرات من املنطقة احلمراء”.
وذكر “إن النتائج اإليجابية التي حققتها كامكو بنهاية العام 2016 
ج��اءت انعكاسا للتحسن النسبي في اداء أس��واق امل��ال ونتاج لسياسة 
الشركة احلكيمة في سبيل تعظيم أداء صناديقها االستثمارية ودورها 
النشط في قطاع ادارة االستثمارات املصرفية ال سيما في مجال اصدارات 
ادوات الدين الرئيسية مما عزز دورنا كواحدة من الشركات االستثمارية 

الرائدة “.
واش��ار ال��ى ان الشركة مستمرة في استراتيجيتها من أج��ل تعظيم 
عوائد املستثمرين واملساهمني عبر استثمارات مدروسة وخطط حصيفة 
للتوسع في االستحواذ على األصول ذات العوائد املجدية وادارة الصفقات 

الناجحة.
واوضح صرخوه أن استقرار االوضاع االقتصادية واجليوسياسية 
سيقود إل��ى التحسن في أداء مؤشرات األس��واق الفتا ال��ى ال��دور الذي 
ستلعبه قرارات الهيئات التنظيمية وفي مقدمتها هيئات أسواق املال في 

دعم الثقة بالسوق ودفع األداء الى مستويات أعلى من االحترافية.

الرئيس التنفيذي للشركة فيصل صرخوه

خالل مؤمتر صحافي عقدته الشركة

125 مليون دينار أرباح الفرهود: 
2017/2016 »الكيماويات البترولية« في 

أع��ل��ن ال��رئ��ي��س التنفيذي لشركة 
صناعة الكيماويات البترولية محمد 
عبداللطيف الفرهود عن حتقيق الشركة 
ألرباح بقيمة  125   مليون دينار كويتي 
وذلك عن السنة املالية 2017-2016 

واملنتهية في 31 مارس 2017.
وأوض����ح ال��ف��ره��ود خ���الل امل��ؤمت��ر 
الصحافي الذي عقده أمس لإلعالن عن 
أرب��اح الشركة وخططها ومشاريعها 
املستقبلية أن النتائج اجل��ي��دة التي 
حققتها جاءت بزيادة عن األرباح املقدرة 
للميزانية للسنة املنتهية قدرها 18 
مليون دينار عما هو معتمد في امليزانية 

والبالغ 107 مليون دينار كويتي. 
وأفاد الفرهود أن الشركة جنحت في 
حتقيق اجناز جديد من خالل االستحواذ 
على 25 % من حصة مشروع الشراكة   
)SK Advanced( الكوري السعودي 
إلن��ت��اج ال��ب��روب��ل��ني ح��ي��ث مت تدشني 
مصنع البروبلني في 14 مايو 2016 
وذلك بعد االنتهاء من بنائه وتشغيله 
بطاقة إنتاجية وصلت إلى %105 من 
الطاقة التصميمية التي تبلغ 600 ألف 
  SK( ط��ن سنويا ، حيث تقوم شركة
Advanced( باستيراد اجلزء األكبر 
من اللقيم من مؤسسة البترول الكويتية، 
الفتاً إل��ى حتقيق ه��ذه الشراكة عوائد 
مالية تقدر ب 2.6 مليون دينار كويتي 
مع نهاية السنة املالية 2017/2016، 
وهو أمر لم يكن متوقعاً في السنة األولى 

من التشغيل.
وأش���ار إل��ى أن ال��ش��رك��ة الكويتية 
للعطريات  )KARO( والتي متتلك 
فيها نسبة %40 حققت   أرب��اح��اً مع 
نهاية العام املالي 2016 بلغت  57.3 
مليون دينار، بزيادة قدرها 187.62% 
ع��ن امل��ي��زان��ي��ة امل��ع��ت��م��دة، ك��م��ا حققت 
الشركة الكويتية إلنتاج البرازايلني 
)KPPC(  اململوكة بنسبة 100% 
للشركة الكويتية للعطريات أرباحا 
قياسية مع نهاية العام املالي  2016 
بلغت 38.00 مليون دينار، حيث تعتبر 

م��ن أع��ل��ى األرب����اح احملققة م��ن بداية 
التشغيل . 

وأش���ار إل��ى أن ال��ش��رك��ة الكويتية 
للستايرين )TKSC( اململوكة من قبل 
الشركة الكويتية للعطريات بنسبة 
%57.5 حققت أرباحاً مع نهاية العام 
امل��ال��ي 2016 بلغت 32.81 مليون 
دينار بزيادة قدرها %125 من األرباح 

املعتمدة بامليزانية.
وحول إجنازات مصانع األسمدة قال 
الفرهود إنها متكنت من حتقيق إنتاج 
من منتج اليوريا واملستخدم كسماد 
زراع��ي يفوق ما هو مخطط له بنسبة 
%8 وذل��ك حتى فبراير 2017، حيث 
سجلت املصانع رقما قياسياً جديداً من 
اإلنتاج السنوي بواقع 1.097 مليون 
طن متري، و مت حتقيق رقماً قياسياً 
بالنسبة للمبيعات مب��ق��دار 1.074 
مليون طن متري بزيادة قدرها %6 عن 
ماهو مخطط ل��ه، كما جنحت مصانع 
األس��م��دة بإجتياز التدقيق اخلارجي 
للحصول على شهادة إدارة األص��ول 

.ISO55001
وح��ول الصحة والسالمة والبيئة 
اف���اد ال��ف��ره��ود أن الشركة متكنت من 
حتقيق أكثرمن  5.682 مليون ساعة 
عمل ب��دون ح��وادث وق��ت ضائع وذلك 
حتى فبراير 2017 ، كما لم يتم تسجيل 
حوادث بيئية على الشركة خالل العام 
2017/2016، كما مت اإلنتهاء من إغالق 
جميع التوصيات املتعلقة باحلوادث 
الصناعية خالل السنة املالية احلالية 
باإلضافة إلستكمال جميع املتطلبات و 
 PIC اإلجراءات التصحيحية اخلاصة ب

.HSSE Gap Mitigation Plan
وتطبيقاً لتوجيهات سمو األمير 
ومؤسسة البترول الكويتية بتخفيض 
%15 من استهالك الطاقة الكهربائية 
م��ن خ��الل ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة ، أوض��ح 
الفرهود أن الشركة قامت بإجراء دراسة 
لإلستفادة من الطاقة الشمسية تضمنت 
نتائجها ت��وف��ي��ر أك��ث��ر م��ن %34 من 

استهالك الطاقة الكهربائية عن طريق 
تركيب أل��واح الطاقة الشمسية على 
سطح املكتب الرئيسي للشركة، وسوف 
يتم االنتهاء من املشروع في العام املالي 

.2018/2017
كما متكنت الشركة من إصدار تقرير 
االستدامة  الرابع في أغسطس 2016 
وفقا ملتطلبات مبادرة التقارير العاملية 
)GRI( وكذلك إص��دار التقرير الرابع 
واخل���اص مبستوى تقدم اإلت��ص��االت   
)COP(  وإرساله مليثاق األمم املتحدة 
العاملي )UNGC( وذل���ك لإلمتثال 

للمعاهدة اخلاصة بهذا الشأن.
 Six Sigma وح����ول م��ن��ه��ج��ي��ة
واخلاصة بتطوير أساليب العمل أفاد 
الفرهود أن الشركة حققت وف��راً مالياً 
ق��دره 5.5 مليون دي��ن��ار خ��الل العام 
املالي احلالي وبذلك تكون قد حققت 
وفراً مالياً تراكمياً خالل الثمان سنوات 
املاضية منذ تطبيقها لهذه املنهجية 
م��ق��داره 66.6 مليون دي��ن��ار، كما مت 
اإلنتهاء من عمل تقرير فحص اإلستدامة 
ملشاريع  Six Sigma املنتهية وتبني 

أن نسبة 87 % من املشاريع املكتملة ما 
زالت مستدامة.

وحول املشاريع االستراتيجية املزمع 
املضي قدماً فيها قال الفرهود إن مشروع 
األوليفينات الثالث والعطريات الثاني 
املتكامل مع مصفاة ال��زور مت توقيع 
عقد لتنفيذ التصاميم الهندسية األولية 
)FEED( مع شركة أمِيك فوستر ويلر 
)Amec Foster Wheeler(في 
نهاية ديسمبر املاضي حيث من املتوقع 

أن تستغرق فترة تصل إلى 18 شهراً .
كما مت االنتهاء من دراسة التصاميم 
الهندسية األولية  )FEED  ملشروع 
بناء مجمع عطريات في مملكة البحرين 
مناصفة مع الهيئة الوطنية البحرينية 
للنفط وال��غ��از وج���اري العمل حالياً 
وبالتنسيق م��ع اجل��ان��ب البحريني 
لإلنتهاء م��ن توقيع إتفاقيات م��واد 
اللقيم واملنتجات الثانوية املتبادلة 
بني املصفاة ومصنع البتروكيماويات، 
وك��ذل��ك ج���اري العمل بالتنسيق مع 
مؤسسة البترول الكويتية إلستكمال 
املوافقات املطلوبة للمشروع من مجلس 

إدارة املؤسسة للمضي قدماً  في مرحلة 
 )EPC( .تنفيذ املشروع

وأش���ار ال��ف��ره��ود إل��ى االن��ت��ه��اء من 
دراس���ة اجل���دوى التفصيلية إلنشاء 
مجمع للبتروكيماويات يحتوي على 
وح��دة نزع الهيدروجني من  البروبني 
 Propane Dehydrogenation(
Unit( ووحدة إلنتاج البولي بروبيلني 
في والية ألبرتا )كندا( لالستفادة من 
وفرة غاز البروبني، حيث مت احلصول 
على موافقة مجلس إدارة شركة صناعة 
الكيماويات البترولية بتاريخ 5 فبراير 
2017 للمضي قدما في املشروع والبدأ 
 FEED في مرحلة الدراسات التفصيلية
وج���اري العمل حاليا بالتنسيق مع 
مؤسسه البترول الكويتية الستكمال 
املوافقات املطلوبه للمشروع من مجلس 
إدارة املؤسسة للمضي قدما  في مرحلة 

.FEED الدراسات التفصيلية
وح������ول م����ش����روع ب���ن���اء م��ج��م��ع 
للبتروكيماويات في الواليات املتحدة 
األمريكية إلن��ت��اج اإلثيلني جاليكول 
)EG(والهادف إلى إنتاج  750 ألف طن 
 )EG( سنويا من اإليثيلني جاليكول
 US(  في الواليات املتحدة األمريكية
Gulf Coast(  من خ��الل  مشاركات 
شركة صناعة الكيماويات البترولية 
إم إي جلوبال   ME Globalوالتي 
اس��ت��ح��وذت عليها ش��رك��ة إي��ك��وي��ت 
للبتروكيماويات العام املاضي لتكون 
ث��ان��ي أك��ب��ر ش��رك��ة ع��امل��ي��ة ف��ي إن��ت��اج 
اإليثيلني جاليكول فقد مت اإلنتهاء من 
دراس��ة التصاميم الهندسية األولية 
)FEED(  بتاريخ 15  يونيو 2016، 
ومت التوقيع  م��ع ال��س��ادة/ جاكوب 
)Jacobs(  إلدارة مرحلة الهندسة 
والتوريد واإلنشاء )EPCM( بتاريخ 
5 أكتوبر 2016، كما مت إع���ارة عدد 
7  م��ن م��وظ��ف��ني ال��ش��رك��ة للعمل مع 
فريق املشروع واكتساب خبرة تنفيذ 
امل��ش��اري��ع، حيث م��ن املتوقع أن يبدأ 

التشغيل في أكتوبر 2019.

محمد عبداللطيف الفرهود متحدثاً

17 أبريل املقبل من املقرر عقده في 

مجلس األعمال الكويتي يشارك في تنظيم 
»ملتقى األعمال بني الشارقة والعالم العربي«

أعلن مجلس األعمال الكويتي 
في دبي واالمارات الشمالية أمس 
االرب��ع��اء مشاركته ف��ي تنظيم 
فعاليات )ملتقى األع��م��ال بني 
الشارقة والعالم العربي( املقرر 

عقده في ال17 من ابريل املقبل.
وذكر املجلس في بيان صحفي 
ان امللتقى ال���ذي ستستضيفه 
امارة الشارقة االماراتية “يشكل 
منصة متكاملة للقاء املستثمرين 
ال���ع���رب م���ع امل���س���ؤول���ني في 
الشارقة لالطالع على تطورات 
املشهد االقتصادي والتسهيالت 
االس��ت��ث��م��اري��ة واحل��واف��ز التي 
تقدمها االمارة في ظل مشاريعها 

التنموية الواسعة«.
ودع�����ا امل��ج��ل��س ال��ه��ي��ئ��ات 
احل��ك��وم��ي��ة وال��ق��ط��اع اخل��اص 

ورجال االعمال في دولة الكويت 
ال��ى املشاركة في امللتقى الذي 
سيكشف عن الفرص االستثمارية 

اجلديدة في امارة الشارقة.
وق������ال ان امل��ل��ت��ق��ى ال����ذي 

يستضيفه م��ك��ت��ب ال��ش��ارق��ة 
لالستثمار األج��ن��ب��ي املباشر 
)استثمر في الشارقة( بالتعاون 
م��ع مجلس األع���م���ال األردن���ي 
امل��ن��س��ق ال���ع���ام م���ع م��ج��ال��س 

األعمال العربية لدبي واالمارات 
الشمالية “يعد األول من نوعه 
في االمارة” وسيشارك فيه عدد 
م��ن ك��ب��ار امل��س��ؤول��ني ف��ي غرفة 
ال��ت��ج��ارة والصناعة وم��دي��ري 

الهيئات واملؤسسات احلكومية 
وكبار رج��ال امل��ال واألعمال في 

الشارقة.
واوض���ح املجلس ان عملية 
التسجيل واحل��ض��ور للملتقى 
تتم من خالل التواصل مع موقع 
مجلس االعمال الكويتي في دبي 
او عن طريق البريد االلكتروني: 

.)kuwaitbc.ae@info(
على صعيد آخر كشف املجلس 
عن ان العقارات التي ميتلكها 
الكويتيون في ام��ارة الشارقة 
بلغت 778 عقارا في عام 2016 
حيث حلوا في املرتبة الثانية 
ب��ه��ذا ال��ش��أن خلف االم��ارات��ي��ني 
الذين امتلكوا 10143 عقارا فيما 
جاء السعوديني في املركز الثالث 

باجمالي 336 عقارا.

شعار امللتقى

الدوالر يستقر 
أمام الدينار عند 

 0.304
اس��ت��ق��ر س��ع��ر ص���رف ال���دوالر 
األمريكي مقابل الدينار الكويتي 
أمس االربعاء عند مستوى 304ر0 
دي��ن��ار ف��ي ح��ني انخفض ال��ي��ورو 
إلى 329ر0 دينار مقارنة بأسعار 

صرف أمس الثالثاء.
وق���ال ب��ن��ك ال��ك��وي��ت امل��رك��زي 
في نشرته اليومية على موقعه 
اإللكتروني إن سعر صرف اجلنيه 
اإلسترليني انخفض إلى مستوى 
378ر0 دينار والفرنك السويسري 
عند 306ر0 دينار في حني بقي الني 
الياباني دون تغيير عند مستوى 

002ر0 دينار.
وبالنسبة الى املنطقة االوروبية 
وس���ع ال���ي���ورو م��ن م��ك��اس��ب��ه مع 
ت��ص��ري��ح��ات ال��ب��ن��ك امل���رك���زي 
األوروب���ي عن ض��رورة استعداد 
األسواق لتشديد السياسة النقدية 
في منطقة اليورو لتضيف مزيدا 
م��ن ال��ش��ك��وك ح��ول ب��دء امل��رك��زي 
األوروب��ي بتعديل أسعار الفائدة 

خالل الفترة املقبلة.


