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»املالية«: القرار ناجت عن قناعتها بالتزامنا باإلصالح االقتصادي

»Aa2« موديز« تثبت التصنيف السيادي للكويت عند«

48.41  دوالر سعر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى 
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 89ر1 دوالر في تداوالت 
اول  امس اجلمعة ليبلغ 41ر48 دوالر أمريكي مقابل 30ر50 
دوالر للبرميل في ت��داوالت أمس االول اخلميس وفقا للسعر 

املعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

 وفي االسواق العاملية ارتفعت أسعار النفط اول أمس وسط 
تداول محدود بعد موجة البيع الكثيفة التي شهدتها جلسة يوم 
اخلميس عقب قرار )أوب��ك( بتمديد اتفاق خفض اإلنتاج دون 

زيادة كمية اخلفض وهو ما لم يلب تطلعات بعض املستثمرين.

 وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العاملي مزيج برنت 69 
سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 15ر52 دوالر كما ارتفع 
سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط األمريكي 90 سنتا 

ليصل الى مستوى 80ر49 دوالر للبرميل.
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ثبتت وكالة موديز خلدمات املستثمرين 
ام���س  السبت التصنيف ال��س��ي��ادي لدولة 
الكويت عند املرتبة )Aa2( مع تغيير النظرة 

املستقبلية من سلبية إلى مستقرة.
وقالت الوكالة في بيان صحافي إن قرار 
تغيير النظرة املستقبلية م��ن سلبية إلى 
مستقرة يعكس رؤي��ة )م��ودي��ز( ب��أن هناك 
إش����ارات كافية على ال��ق��درة املؤسساتية 
للحكومة الكويتية على تنفيذ برنامج اإلصالح 
املالي واالقتصادي بشكل فعال للمحافظة على 
اجلدارة االئتمانية في األجل املتوسط بحيث 
ينطوي على حتقيق ه��دف تنويع وتعزيز 
قاعدة النشاط االقتصادي وكذلك إي��رادات 

املوازنة العامة.
وأوضحت أنه وفقا لتصنيف الوكالة يبقى 
تصنيف السندات الكويتية قصيرة األجل 
وطويلة األجل بالعملة األجنبية عند املرتبة 
 )Prime-1( وسقف الودائع عند )Aa2(
وكذلك يبقى سقف مخاطر الدولة بالعملة 
.)Aa2( احمللية على املدى الطويل عند املرتبة

كما أك��دت وزارة املالية ان ق��رار وكالة 
موديز خلدمات املستثمرين بتثبت التصنيف 
ال��س��ي��ادي للكويت عند )Aa2( م��ع تغيير 
النظرة املستقبلية من سلبية إل��ى مستقرة 
يأتي نتيجة اقتناع الوكالة بالتزام احلكومة 

الكويتية ببرنامج اإلصالح االقتصادي.
وق��ال الوكيل املساعد لشؤون التخزين 
ونظم الشراء الناطق الرسمي للوزارة عبد 
احمل��س��ن ال��ط��ي��ار ف��ي ب��ي��ان صحافي اليوم 

السبت ان احل��ك��وم��ة الكويتية ستواصل 
جهودها االصالحية على كل الصعد والسيما 
جت���اه االس��ت��م��رار ف��ي تنفيذ اإلص��الح��ات 
املالية واالق��ت��ص��ادي��ة لتبقى محافظة على 
جدارتها االئتمانية. وأضاف الطيار ان قرار 

)م��ودي��ز( ج��اء لقناعتها بالتزام احلكومة 
بهذه االص��الح��ات ومب��ا تضمنه برنامجها 
االصالحي من بنود ومحاور تستهدف توازن 
املالية العامة للدولة ودعم تنويع قتصادها 

الوطني.

شهدت ذلك األداء وسط انخفاض واضح لنشاط التداول

»بيان لالستثمار«: الضغوط البيعية تدفع 
البورصة نحو اخلسائر 

ق��ال��ت ش��رك��ة ب��ي��ان لالستثمار 
ف��ي تقريرها االس��ب��وع��ي الصادر 
ام��س السبت ل��م تتمكن بورصة 
الكويت من مواصلة االرتفاع بعد 
املكاسب التي حققتها في األسبوع 
قبل امل��اض��ي، إذ أنهت مؤشراتها 
الثالثة تداوالت األسبوع املنقضي 
مسجلة خ��س��ائ��ر متباينة على 
إث��ر الضغوط البيعية وعمليات 
جني األرب��اح التي كانت حاضرة 
ف��ي معظم اجللسات اليومية من 
األس��ب��وع، وال��ت��ي ت��رك��زت بشكل 
واضح على األسهم الصغيرة التي 
كانت قد حققت ارتفاعات متفاوتة 
في األسبوع قبل السابق، وهو ما 
انعكس بشكل جلي على أداء املؤشر 
السعري الذي كان األكثر خسارة 
بنهاية األسبوع مقارنة مع نظيريه 
الوزني وكويت 15. هذا وقد شهدت 
البورصة ذلك األداء وسط انخفاض 
واضح لنشاط التداول سواء على 
صعيد ع��دد األس��ه��م امل��ت��داول��ة أو 
السيولة النقدية، حيث تراجع 
إج��م��ال��ي ح��ج��م ال���ت���داول بنهاية 
األسبوع بنسبة بلغت 66.32% 

بعدما بلغ 322 مليون سهم تقريباً، 
فيما شهد إجمالي قيمة ال��ت��داول 
ت��راج��ع��اً نسبته %53.10 حيث 

وصل إلى 40 مليون دينار تقريباً. 
وت��زام��ن أداء ال��ب��ورص��ة خالل 
األسبوع املاضي مع دخولها عصراً 
جديداً بانطالق املرحلة األولى من 

نظام ما بعد التداول )PTM( في 
21 مايو اجل���اري، ويعنى نظام 
ما بعد ال��ت��داول بتوفير اخلدمات 
املتممة الالحقة لتنفيذ أية صفقة 
في بورصة األوراق املالية وفق 
آل��ي��ة تتوافق م��ع أف��ض��ل املعايير 
واملمارسات الدولية املطبقة مبا 

في ذلك خدمات التقاص والتسوية 
وحفظ األص��ول وتقدمي التقارير 
واحلصول على األرب��اح وإلى ذلك 
م��ن اخل��دم��ات؛ وبحسب تأكيدات 
)هيئة أس���واق امل���ال( فإنه ميكن 
إيجاز أهم الفوائد املستهدفة من هذا 

النظام باآلتي:
وجتدر اإلشارة إلى أن املتعاملني 
ف��ي البورصة ق��د أصابتهم حالة 
من احل��ذر واالرت��ب��اك خالل جلسة 
ب��داي��ة األس��ب��وع امل��اض��ي، والتي 
شهدت تطبيق نظام ما بعد التداول، 
األمر الذي أدى إلى عزوف بعضهم 
عن التعامل حلني وض��وح الرؤية 
بشأن النظام اجلديد، وهو ما أدى 
ب��ال��ض��رورة إل���ى ت��راج��ع نشاط 
التداول في السوق خالل اجللسة 
بشكل واضح ليصل إلى مستويات 
متدنية ج���داً، حيث ت��راج��ع عدد 
األس��ه��م امل��ت��داول��ة ووص���ل ألدن��ى 
م��س��ت��وى ل��ه م��ن��ذ منتصف شهر 
أكتوبر املاضي تقريباً، فيما هبطت 
السيولة النقدية بنهاية اجللسة 
إل��ى أدن��ى مستوى لها منذ أواخ��ر 

شهر نوفمبر املنقضي.

مقر وكالة موديز

مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك

»التجاري« يهنئ مرضى مستشفى مبارك الكبير
نظمت أس��رة العالقات العامة في البنك التجاري 
زي���ارة إل��ى م��رض��ى مستشفى م��ب��ارك الكبير، وذل��ك 
مبناسبة حلول شهر رم��ض��ان امل��ب��ارك . وت��أت��ي هذه 
الزيارة في إطار اهتمام البنك الدائم ومشاركته املستمرة 
في النشاطات االجتماعية واإلنسانية، وتعبيراً عن روح 
املشاركة والتواصل مع شرائح املجتمع كافة في مختلف 

املناسبات.
وف��ي ه��ذا اإلط��ار أك��دت مساعد املدير العام – إدارة 
اإلعالن والعالقات العامة أماني الورع على اهتمام البنك 
التجاري مبثل هذه املناسبات ومشاركته املستمرة في 
النشاطات االجتماعية واإلنسانية التي تخدم أف��راد 
املجتمع كافة. وتابعت قائلة “نهدف من خالل زيارتنا 
للمرضى خالل هذه املناسبة املباركة إلى إدخال البهجة 
والسرور إلى نفوسهم ورس��م البسمة على وجوههم 
وخلق جو من الفرح ينسيهم آلم املرض ابتهاجاً بهذه 
املناسبة العزيزة على قلوب اجلميع، باإلضافة إلى 
التخفيف عنهم وك��س��ر ح��دة مرضهم ال���ذي ألزمهم 
املستشفى. واختتمت أماني ال��ورع حديثها بتمنياتها 
بالشفاء العاجل جلميع املرضى وان يكونوا بني أهلهم 
وأسرهم في شهر رمضان املبارك وهم ينعمون بالصحة 

والعافية.
وف��ي ختام ال��زي��ارة تقدمت إدارة مستشفى مبارك 
الكبير وأهالي املرضى بالشكر إلدارة البنك على هذه 
امل��ب��ادرة التي أدخ��ل��ت البهجة وال��س��رور ف��ي نفوس 

املرضى، متمنني مزيدا من التقدم واالزدهار للبنك.
زيارة التجاري ملستشفى مبارك الكبير

املبنى الرئيسي لـ »اخلليج« من بني 
معالم الكويت الرئيسية

تقيم دار اآلث����ار اإلس��الم��ي��ة 
حالياً معرضاً حول الفن املعماري 
احلديث لدولة الكويت يتم من 
خالله عرض تاريخ فن العمارة 
احمل��ل��ي خ���الل ال��ف��ت��رة م��ن ع��ام 
1949 وحتى 1989، متضمناً 
املبنى الرئيسي لبنك اخلليج 

كجزء من هذا التاريخ.
يبرز املبنى الرئيسي لبنك 
اخل��ل��ي��ج ف��ي امل��ش��ه��د امل��ع��م��اري 
ال��ك��وي��ت��ي ب��س��ب��ب ال��ت��ص��م��ي��م 
ال��ف��ري��د ل��واج��ه��ت��ه اخل��ارج��ي��ة. 
وقد مت إستيحاء تصميم املبنى 
م��ن ال��ب��ح��ر، حيث مت إستخدام 
احلليات املتداخلة “أكروبود” 
املصممة ملقاومة األم���واج. وقد 
مت إنشاء ه��ذه الواجهه لتوفير 
احل��م��اي��ة م��ن الشمس وغيرها 
م��ن ال��ع��ن��اص��ر امل��ؤث��رة وك��ذل��ك 
لتوفر منظراً جمالياً م��وح��داً. 
وق��د ت��ول��ى امل��ه��ن��دس املعماري 
الفرنسي ج��ان-روب��ي��رت ديلب 
تصميم املبنى الرئيسي للبنك 
بعد إنتهائه من تصميم “برج 
أوروبا” في باريس وحصل على 
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Rome’” في عام 1957.
وفي هذا الصدد، صرحت ليلى 
القطامي، مساعد امل��دي��ر العام 
لشؤون اإلتصال املؤسسي في 
بنك اخلليج، قائلًة: “يسر بنك 
اخلليج أن يتم إلقاء الضوء على 
تصميم املبنى الرئيسي التابع 

له ضمن املشهد املعماري ملدينة 
الكويت. ونود أن نتقدم بالشكر 
إل��ى دار اآلث���ار اإلس��الم��ي��ة على 
تنظيمهم لهذا امل��ع��رض الفريد 
ال���ذي يعمق معرفتنا بالبيئة 
امل��ع��م��اري��ة مل��دي��ن��ة ال��ك��وي��ت 
واملعلومات القيمة التي يقدمها 
ح��ول التنمية احلضارية التي 
شهدتها. ويفتخر بنك اخلليج 
بتراثه الفريد ومبساهمته في 
تنمية وطننا احلبيب. كما نود 
أن نشكر عمالءنا ال��ك��رام على 
والئهم املستمر لبنك اخلليج.  كما 
يعرب البنك عن امتنانه وتقديره  
جلميع أفراد أسرة بنك اخلليج.”

م���ن ج��ه��ت��ه، ص����رح أس��ام��ة 

البلهان، م��دي��ر إدارة البرامج 
اإلع��الم��ي��ة وال��ع��الق��ات العامة 
في دار اآلث��ار اإلسالمية، قائالً: 
ي��ج��م��ع امل��ع��رض ال����ذي نقيمه 
حول العمارة احلديثة في دولة 
الكويت ما بني التراث واملباني 
املختلفة ذات التصميم الفريد مثل 
دي��وان األم��ي��ري، مجلس األم��ة، 
أب��راج الكويت ومباني امل��دارس 
ذات ال��ط��اب��ع ال��ف��ري��د، ومباني 
القطاع اخل���اص، وال��ت��ي نؤمن 
بأنها ساهمت كثيراً في تطوير 
املشهد العمراني للمدينة الكويت. 
ويسرنا أن يكون املبنى الرئيسي 
لبنك اخل��ل��ي��ج م��ن ب��ني املباني 

االثرية املميزة في الكويت.”

مقر بنك اخلليج

ASAR - الروّيح«  ميثل البنوك  »مكتب 
العاملية  في صفقة متويل »الوقود البيئي«

اعلن  مكتب “ASAR الرويح وشركاه” 
للمحاماة، وهو مكتب احملاماة واالستشارات 
القانونية الرائد في دولة الكويت وأحد أبرز 
املكاتب القانونية في املنطقة، أن يعلن بأنه 
قدم املشورة القانونية في دولة الكويت إلى 
وكاالت ائتمان الصادرات والبنوك العاملية 
في صفقة متويل مشروع الوقود البيئي 

لشركة البترول الوطنية الكويتية.
وق��د ص��رح روب ليتل - املستشار في 

ASAR: “نحن سعيدون ج���داً بتمثيل 
وكاالت إئتمان الصادرات والبنوك العاملية. 
بعد مشاركتنا في الشريحة احمللية للتمويل 
في السنة الفائتة، تعتبر مشاركتنا في 
الشريحة الدولية أي��ض��اً دل��ي��اًل على قوة 
وعمق الثقة التي تضعها الهيئات املالية في 
مكتبنا. وهذا إن دل على شيئ فإنه يدل على 
امكانيات ASAR وقدرات مكتبنا في متثيل 

الشركات املالية العاملية في دولة الكويت.”

وص���رح إب��راه��ي��م س��ت��وت ال��ش��ري��ك في 
ASAR: إن صفقة ب��ه��ذا احل��ج��م تؤكد 
اهتمام الالعبني االقتصاديني ف��ي قطاع 
النفط وتطور هذا القطاع. نحن فخورون 
بأننا عملنا م��ع، ومثلنا الدائنني في هذه 
الصفقة املهمة كما نقدر الثقة التي وضعها 
عمالؤنا في مكتبنا ونتطلع إلى االستمرار 
في مساعدة عمالئنا في حتقيق أهدافهم 

االستراتيجية.”

الرويح ميثل شركات وبنوكا في مشروع الوقود البيئي

ضمن برنامج »الوطني« التدريبي للصحافيني االقتصاديني

– مصر« غطى  ريشاني: منو أرباح »الوطني 
على أي تأثير سلبي النخفاض العملة 

قال الرئيس التنفيذي ملجموعة الفروع اخلارجية 
وال��ش��رك��ات التابعة ف��ي بنك ال��ك��وي��ت الوطني 
ج��ورج ريشاني، إن بنك الكويت الوطني قد طبق 
استراتيجية خالل عام 2014 أتت بثمارها وأثبتت 
جناحها مع أزمة تعومي اجلنية املصري في نوفمبر 
املاضي، واستطاع البنك تخطي االزمة وحقق منواً 
جيداً رغم ذلك، مبيناً أن النمو الكبير ألرباح البنك 
في مصر غطى على أي تأثيرات سلبية النخفاض 
العملة، متوقعاً أن يستمر هذا النمو خالل العامني 

2017 و2018 وبشكل أفضل.
وأك��د ريشاني أن استثمارات الوطني في مصر 
استثمارات طويلة األجل وأن تواجد”الوطني”هناك 
أمر استراتيجي، وذلك نظراً ملا تتمتع به مصر من 
ثقل اقتصادي كبير في املنطقة، مشيراً إلى أن البنك 
لديه اآلن 43 فرعاً منتشراً في كافة احملافظات 
املصرية ويسعى لزيادة عددها إلى 60 فرعاً خالل 

الثالث سنوات القادمة.
وبني أن أغلب االرب��اح في الوطني - مصر تأتي 
من العمليات االئتمانية التي تتم مع قطاع الشركات، 
الفتاً إلى أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه في قطاع 
األف���راد خ��الل الفترة القادمة، وأن محفظة البنك 
االئتمانية تضم تنوعاً كبيراً في الشركات التي 
يتعامل معها، معتبراً ذلك انعكاساً لتنوع االقتصاد 

املصري.
وعن التوزيع النسبي حملفظة الوطني للسندات 
السيادية، قال ريشاني إن غالبية عمليات الوطني 

تتركز في منطقة اخلليج وه��و انعكاس طبيعي 
للبعد اإلقليمي له كبنك خليجي، السيما وأن نسب 

النمو في املنطقة تعتبر أفضل من النسب العاملية.
ولفت إلى أن السندات الدولية التي يتم اصدارها 
في املنطقة تعتبر ذات تقييم عالي جداً، مشدداً في 
الوقت ذاته على أن البنك ال يدخل في السندات ذات 
التقييم املنخفض، حيثتشكل السندات الكويتية 
احلصة األكبر من محفظة الوطني نظراً لكونه بنك 

كويتي.

جورج ريشاني

»الدولي« يطلق 
حملته الرمضانية 
حتت شعار »قصتنا 

أنتم أبطالها«
 

أع��ل��ن ب��ن��ك ال��ك��وي��ت ال���دول���ي عن 
إطالق حملته الرمضانية حتت شعار 
“قصتنا_أنتم_أبطالها”، والتي تتضمن 
مجموعة م��ن األن��ش��ط��ة والفعاليات 
الدينية واالجتماعية والرياضية خالل 

شهر رمضان املبارك.
وتعليقاً على ذلك، قال مدير وحدة 
االت��ص��ال املؤسسي ف��ي البنك، ن��واف 
ناجيا: “في كل سنة نحرص على تنظيم 
مجموعة م��ن األن��ش��ط��ة والفعاليات 
خ���الل ال��ش��ه��ر ال��ف��ض��ي��ل وف���ق ج��دول 
متنوع موجه إل��ى العمالء واملوظفني 
وعائالتهم. مضيفاً أن الدولي قد أطلق 
حملته الرمضانية ه��ذه السنة حتت 
شعار “قصتنا_أنتم_أبطالها”، والتي 
تتضمن أيضاً طرح اإلعالن التلفزيوني 
املخصص لشهر رمضان والذي يعكس 
ال���دور املعطاء للبنك خ��الل العشرة 
سنوات املاضية، أي منذ حتّوله إلى 
بنك إسالمي تقوم أعماله على مبادئ 
الشريعة الغراء. مشدداً على أن العطاء 
هو رسالة البنك السامية التي ما هي 
سوى سمة فارقة متيزه ضمن القطاع 
املصرفي وجتعله األق��رب من عمالئه 

واملجتمع الكويتي.”
واختتم ناجيا تصريحه مؤكداً على 
الدور الذي يلعبه الدولي على الصعيد 
االجتماعي وخصوصاً خ��الل الشهر 
الفضيل ال��ت��زام��اً مبسؤولياته جتاه 
املجتمع وأفراده، حيث أنه كان ومازال 
يولي أهمية كبيرة لدعم واملشاركة في 
مختلف الفعاليات واألنشطة والبرامج 

الدينية واالجتماعية.

نشاط التداول االسبوعي 


