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إتش« إف  »جي  مع  املوقعة  االتفاقيات  على  توافق  التجاري«  »اخلليجي  عمومية 
وافقت عمومية املصرف اخلليجي التجاري، املُدرج 
في بورصة البحرين، خالل اجتماعها ، على االتفاقيات 
املوقعة مع مجموعة جي إف إت��ش املالية، املُدرجة 
في س��وق دب��ي امل��ال��ي، وب��ورص��ة الكويت، وبورصة 

البحرين.
وأشار املصرف اخلليجي التجاري في بيان لبورصة 

البحرين، أمس اخلميس، إلى أن العمومية وافقت على 
توقيع املصرف اتفاقية تبادل أصول مالية واستثمارية 
بقيمة 46.4 مليون دينار بحريني مع مجموعة جي إف 

إتش.
وصادقت العمومية على توقيع اتفاقية مع جي إف 
إتش لضمان تغطية االكتتاب في صكوك رأس املال 

من الفئة األول��ى التابعة للمصرف بقيمة 60 مليون 
دينار بحريني بعالوة إصدار قدرها 12 مليون دينار 
بحريني، وحصول املجموعة على رسوم اكتتاب قدرها 

12.1 مليون دينار بحريني.
ومت انتخاب وتعيني 10 أعضاء في مجلس اإلدارة 

في الدورة اجلديدة التي سوف تستمر لثالث سنوات.

قالت وزيرة الشؤون االجتماعية ووزي��رة الدولة 
للشؤون االقتصادية الكويتية مرمي العقيل إن مجلس 
ال��وزراء قرر تكليف األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية بوضع خارطة طريق لالصالحات 
املالية واالقتصادية لتحسني التصنيف السيادي 

للدولة.
وأضافت العقيل وهي أيضا رئيسة اللجنة العليا 
لتحسني التصنيف السيادي الكويتي في بيان صحفي 
أمس اخلميس أن هذا التصنيف يعكس درجة مالءمة 
وق���درة ال��دول��ة على س��داد ال��دي��ون السيادية بناء 
على املعايير املالية واالقتصادية والتدفقات املالية 

وامل��وج��ودات واألص��ول بالتنسيق مع وزارة املالية 
والبنك املركزي والهيئة العامة لالستثمار.

وأوضحت أن اللجنة تشكلت بعد ع��رض وزارة 
املالية والبنك املركزي واألمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية لترتكز على إص��الح��ات مالية 
واقتصادية تساهم في حتسني التصنيف السيادي 
مشيرة إل��ى أن االص��الح��ات ال تخلو م��ن متطلبات 

تشريعية الزمة لتحقيق استدامة االصالحات.
وبينت أن “أهمية التصنيف السيادي املرتفع الي 
دول��ة في العالم يرتبط بقدرتها على احملافظة على 
املكانة الدولية وعلى جذب املستثمرين ب��أدوات دين 

مرنة بكلفة أقل لالقتراض السيادي وكلفة أقل على 
مستوى الوحدات اإلنتاجية”.

وأشارت الى أبرز العوامل التي أدت الى انخفاض 
التصنيف السيادي ومنها تراجع مستويات السيولة 
النقدية وانخفاض السيولة في صندوق االحتياطي 
ال��ع��ام وال���ب���طء ف��ي م��ع��اجل��ة االخ���ت���الالت املالية 

واالقتصادية.
وذكرت العقيل أن اتساع عجز املوازنة وانخفاض 
أس��ع��ار النفط وانتشار جائحة )ك��ورون��ا( عوامل 
ساعدت على اح��داث ضغط استثنائي م��زدوج على 

مالية الدولة.

وأف��ادت العقيل أن الفرق املشكلة من هذه اللجنة 
باشرت أعمالها بعد تشكيلها ورفعت تقريرها الى 
اللجنة العليا ملناقشته ودراس��ة احملاور التي وردت 
فيه س���واء كتضخم االن��ف��اق وال��س��ي��اس��ات املالية 

والسياسات االقتصادية والسياسات االسكانية.
ولفتت الى أن اللجنة ستقوم برفع تقريرها النهائي 
الى مجلس ال��وزراء حال انتهائه إذ يتضمن خارطة 
الطريق وآليات التنفيذ مبينة أن نتائج أعمال فريق 
اإلصالح االقتصادي وتوصياته املشكل بقرار مجلس 
ال����وزراء م��ؤخ��را ستنعكس مباشرة على حتسني 

التصنيف السيادي للبالد. )الن

أعلنت شركة اخلطوط اجلوية الكويتية عن تعيني 
مشاري الدخيل مديراً للدائرة املالية في الشركة، وهو 
املنصب الذي كان شاغراً خالل الفترة املاضية، حيث 

سيباشر الدخيل مهامه اعتباراً من االسبوع القادم.
وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي للخطوط 
اجلوية الكويتية بالوكالة عادل الصانع: “يأتي اعالن 
تعيني م��دي��راً )ج��دي��داً( للدائرة املالية ضمن خطط 
وسياسات اخلطوط اجلوية الكويتية الرامية إلى 
النهوض بأدائها وذلك عبر استقطاب الكفاءات الوطنية 
املتميزة وال��ق��ادرة على دف��ع عجلة النمو وحتسني 
وتطوير أداء الشركة بشكل ع��ام، وق��د ج��اء اختيار 
مشاري الدخيل في ه��ذا املنصب بعد دراس��ة متأنية 
لعدد من السير الذاتية ، إذ أن الدخيل لديه خبرة كبيرة 
في االدارة املالية واالداري���ة واالئتمانية ونأمل منه 
العمل على وضع اخلطط والتصورات املناسبة لتقوية 

القطاع املالي في الشركة وهو من القطاعات احليوية 
التي لها دور كبير في تقدم وتطوير صناعة القرار املالي 

واالداري في الشركة”.
وأض�����اف ال��ص��ان��ع أن ال��دخ��ي��ل احل���اص���ل على 
بكالوريوس إدارة أعمال تخصص محاسبة في الواليات 
املتحدة األميركية ميتلك العديد من اخلبرات حيث شغل 
عدة مناصب مختلفة في عدد من الشركات واملؤسسات 

الكبيرة.
واعرب الصانع عن ثقته في تولي الدخيل املنصب 
اجلديد ملا يصب في مصلحة اخلطوط اجلوية الكويتية، 
متمنياً ل��ه التوفيق وال��س��داد خ��الل عمله م��ع الناقل 
الوطني، معرباً عن استمرار مجلس االدارة في دعم 
ال��ك��وادر الوطنية وال��ك��ف��اءات املتميزة م��ن منتسبي 
اخلطوط اجلوية الكويتية للنهوض بالطائر االزرق 

إلى االمام.

»الكويتية«: تعيني مشاري الدخيل مديرًا للدائرة املالية

أنهت بورصة الكويت آخر جلسات األسبوع، 
أم��س اخلميس، باللون األح��م��ر بسبب عمليات 
م��ض��ارب��ي��ة ب��ه��دف ج��ن��ي األرب����اح ب��ع��د مسلسل 

ارتفاعات دام طوال 6 جلسات متتالية.
وهبط املؤشر العام للبورصة في ختام اجللسة 
بنسبة %0.28، فيما تراجع السوق األول مبعدل 
أكبر بلغ %0.30، وهبط املؤشر الرئيسي 0.20%، 
بينما ك��ان “رئيسي 50” األق���ل ت��ض��رراً بعدما 

انخفض مؤشره 0.04%.
ولم يطرأ تغيير كبير على حركة ال��ت��داوالت ، 
حيث هبطت السيولة بنحو طفيف نسبته 0.02% 
إلى 67.46 مليون دينار مقارنة ب� 67.47 مليون 
دينار ب��اول أم��س، كما تراجعت أحجام التداول 
%1.5 إلى 442.57 مليون سهم مقابل 449.27 

مليون سهم بجلسة األربعاء.
وسجلت مؤشرات 10 قطاعات هبوطاً بصدارة 
الرعاية الصحية بتراجع نسبته %1.1، بينما 
ارتفعت م��ؤش��رات قطاعني فقط وهما اخلدمات 
املالية والتكنولوجيا بنمو قدره %0.48 و0.54% 

على التوالي.
وجاء سهم “فنادق” على رأس القائمة احلمراء 
لألسهم املُ��درج��ة بانخفاض نسبته 14.05%، 
فيما تصدر سهم “التخصيص” القائمة اخلضراء 

ُمرتفعاً بنحو 7.62%.
وحقق سهم “بيتك” أنشط سيولة بالبورصة 
للجلسة الثالثة على التوالي، لُيسجل قيمة تداول 
بنحو 13.56 مليون دينار ليتراجع عند اإلغالق 

.0.14%
في املقابل، تصدر سهم “أعيان لإلجارة” نشاط 

الكميات بحجم ت��داول جتاوز 75 مليون سهم من 
خالل تنفيذ 1314 صفقة حققت سيولة بقيمة 7.37 

مليون دينار، ليرتفع السهم في اخلتام 4.3%.
وتعليقاً على اجللسة ، قال احمُللل الفني لسوق 
امل���ال ي��اس��ني الزيني وف��ق��ا مل��وق��ع “مباشر”، إن 
التراجع منطقي ومقبول في ظل ارتفاعات متتالية 

للمؤشرات والبورصة بشكل عام.
وأوضح الزيني أن التراجع كان طفيفاً مقارنة 
باملكاسب ال��ت��ي حتققت ط���وال ال��س��ت جلسات 
املاضية، حتى أن عمليات املضاربة كانت على 
نطاق ضيق وجني األرباح لم يكن بالصورة التي 

ُتثير القلق.
وأش��ار إلى أن األم��ر اإليجابي اآلخ��ر في مشهد 
ال��ت��داوالت يتمثل ف��ي التراجع احمل���دود لوتيرة 
التداوالت وهو ما يؤكد أن هناك دعم كبير للسوق، 
س��واء م��ن احمل��اف��ظ االستثمارية وال��ش��رك��ات أو 

املتداولني أو حتى على مستوى احملفظة احلكومية.
وب��ني أن قطاع البنوك ك��ال��ع��ادة يلعب دوراً 
رئيسياً في دع��م السوق واملساهمة في متاسك 
امل��ؤش��رات، وخ��اص��ة ال��س��وق األول رغ��م تراجع 
األخير بأعلى نسبة، لكن قيادات هذا السوق مثل 
“الكويت الوطني” و”بيتك” تقوم بدورها املتوقع 

على الوجه األمثل.
وب��ن��اءاً على ُمجريات ال��ت��داول ف��ي اجللسات 
السابق م��روراً باجللسة ، توقع الزيني أن تبدأ 
البورصة جلسات األسبوع املُقبل بانطالقة ُمرتقبة 
نحو حتقيق مستويات أعلى في ال��ت��داوالت على 
مستوى األحجام والقيم ُيصاحبها توجه صعودي 

للمؤشرات بشكل عام.

بسبب عمليات مضاربية تهدف جلني األرباح

البورصة تكتسي بـ » األحمر « 
في ختام جلسات األسبوع

جانب من تداوالت البورصة

أكدت أن ذلك لتحسني التصنيف السيادي للدولة

العقيل: تكليف »أمانة التخطيط« وضع خارطة طريق لإلصالحات املالية

رأى املرشح إلى انتخابات مجلس 
األم����ة، ع��ن ال���دائ���رة األول����ى حسني 
اسماعيل دش��ت��ي، أن خفض وكالة 
“موديز” للتصنيف االئتماني للكويت، 
تعتبر مبثابة دق لناقوس اخلطر الذي 
يحيط باملستقبل املالي واالقتصادي 
ل��ل��دول��ة، واحل��اج��ة إل���ى إص��الح��ات 
حقيقية على جميع املستويات في 

الدولة.
وقال دشتي إن خطوة الوكالة كانت 
متوقعة ف��ي ظ��ل غ��ي��اب اإلص��الح��ات 
احلقيقية خالل السنوات املاضية، من 

قبل اجلهات املعنية
وأوض�����ح أن خ��ف��ض التصنيف 
س��ي��ؤدي إل���ى تغير ط��ري��ق��ة تعامل 
املؤسسات العاملية مع الكويت، في 
ح��ال رغبتها باحلصول على قروض 

مستقبلية، وسيؤدي إلى رفع أسعار 
ال��ف��ائ��دة، وي��زي��د النفقات على كاهل 

الدولة.
وأض���اف امل��رش��ح لالنتخابات، أن 
تخفيض التصنيف للمرة األول��ى في 
تاريخ الكويت، من قبل “موديز” يظهر 
تأثير األزمة االقتصادية التي تعانيها 
الكويت، وال��ت��ي ظهرت للعيان بعد 
انتشار فيروس كورونا املستجد في 
الدولة، واخلسائر الكبيرة التي منيت 
بها جميع القطاعات، م��ع غياب أي 
إج��راءات حتفيزية حقيقية وسريعة 

من قبل احلكومة الكويتية.
ولفت إلى أنه من املفترض أن يضع 
هذا األمر جميع  املسؤولني أمام األمر 
ال���واق���ع، ب��ض��رورة وض���ع مصلحة 
الكويت، وضمان استمرارية الرفاه 

والرخاء االقتصادي جلميع املواطنني 
على رأس األولويات.

واعتبر دشتي أن خفض التصنيف 
يعكس التخبط ف��ي ال���ق���رارات على 
مستوى وزارة امل��ال��ي��ة، وغ��ي��اب أي 
معاجلة فعلية النخفاض أسعار النفط، 

وتراجع إيرادات الدولة.
وط��ال��ب  اجل��ه��ات املعنية بالعمل 
على وقف التوظيف العشوائي، وحل 
اجلهات احلكومية الرديفة التي فشلت 
ف��ي مهامها، م��ع احل��رص على تذليل 
العقبات أمام إقامة املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة في الدولة، مبا يساعد على 
تنويع مصادر الدخل، ويشكل مدخالً 
حقيقياً لعملية اإلص��الح، ويسهم في 
كسب ثقة الوكاالت العاملية، ويرتقي 

بتصنيف الدولة من جديد.

خطوة متوقعة في ظل التخبط االقتصادي على جميع املستويات

مجددًا الكويت  مالية  حول  اخلطر  ناقوس  يدق  »موديز«  تصنيف  خفض  دشتي:  حسني 

حسني دشتي
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مرمي العقيل

عودة التداول على أسهم
 »لوجستيك«.. األحد امُلقبل

أعلنت بورصة الكويت أمس اخلميس، أنه 
سيتم إعادة التداول في أسهم شركة كي جي إل 
لوجستيك اعتباراً من يوم األحد املُقبل املوافق 

27 سبتمبر اجلاري.
جاء إع��الن البورصة بعودة ت��داول أسهم 
“لوجستيك” عقب إعالن األخيرة عن بعض 
التوضيحات بخصوص البيانات املالية 
للشركة ع��ن الفترة املنتهية ف��ي 30 يونيو 
2020. وأع��ل��ن��ت هيئة أس���واق امل���ال ف��ي 9 
سبتمبر اجل���اري، ع��ن إي��ق��اف ال��ت��داول على 
أس��ه��م “لوجستيك” ف��ي ب��ورص��ة الكويت، 
وذلك حلني قيام الشركة باإلفصاح في موقع 
البورصة عن قيمة املوجودات التي مت التحفظ 

عليها من قبل مراقب احلسابات، ونسبتها من 
إجمالي األصول. وجاء اإلفصاح الذي أعلنت 
عنه الشركة ليوضح قيمة امل��وج��ودات التي 
مت التحفظ عليها من قبل مراقب احلسابات 
ونسبتها من إجمالي األص��ول، وكذلك خطة 
الشركة واجلدول الزمني ملعاجلة املالحظات 

التي ذكرها مراقب احلسابات في تقريره.
وأكدت الشركة أنها تتطلع إلى معاجلة تلك 
املالحظات وفقاً جلدول زمني ُمحدد ومن ثم 
تزويد مراقب احلسابات بنسخة من البيانات 
املالية فيما يتعلق بإحدى الشركات الزميلة 
أثناء أعمال املراجعة للبيانات املالية املرحلية 

للشركة واملنتهية في 30 سبتمبر 2020.

مجلس إدارة الشركة

مشاري الدخيل

واف��ق��ت جلنة االستثمار بشركة آس��ي��ا كابيتال 
االستثمارية على زي��ادة استثمارها في دوي��ت إنديا 
هوتيلز )DIH( وهي شركة تعمل في قطاع الضيافة 

في الهند.
وقالت “آسيا” في بيان للبورصة الكويتية أمس  
اخلميس، إنها ق��ررت زي��ادة استثماراتها بالشركة 
الهندية مببلغ 13 مليون دوالر مبا ُيعادل 3.96 مليون 

دينار كويتي.
وأوضحت أن أثر املعلومة اجلوهرية السابقة على 
املركز املالي للشركة لن يتم معرفته حالياً إال عند 

استحقاق الدين.
كانت الشركة حتولت للخسارة في النصف األول 
من العام اجل��اري بقيمة 1.71 مليون دينار، مقارنة 
بربح الفترة املماثلة بالعام املاضي البالغ 39.81 ألف 

دينار.

13 مليون دوالر »آسيا كابيتال« تزيد استثماراتها بشركة هندية مببلغ 

اجتماع سابق للشركة

»أســــواق املــــال« تــوقــف الــتــداول 
على أسهم «أبيار«

ق��ررت بورصة الكويت إيقاف ال��ت��داول على أسهم شركة أبيار للتطوير 
العقاري، وذلك بناًء على قرار هيئة أسواق املال.

وقالت البورصة في بيان على موقعها الرسمي أمس اخلميس، إنه باإلشارة 
إلى اجتماع مجلس مفوضي الهيئة باألمس فقد أصدر قرار بشأن “أبيار” مفاده 

بأن املجلس قرر إيقاف سهم الشركة عن التداول بالبورصة.
وأوضحت البورصة أن قرار الهيئة جاء وفقاً ملا يقضي به البند )3( من املادة 
1-18 من الكتاب الثاني عشر )قواعد اإلدراج( لالئحة التنفيذية من القانون 
رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية 

وتعديالتهما.
وبينت أن قرار إيقاف سهم “أبيار” يأتي حلني قيام الشركة مبعاجلة املشاكل 
التي دعت مراقب احلسابات إلى عدم إبداء رأيه على البيانات املالية، على أن يتم 
إضافة فترة اإليقاف على املوعد احملدد لالنسحاب الفعلي للشركة من بورصة 
الكويت. وأعلنت “أبيار” في بداية سبتمبر اجلاري، عن تعديل تاريخ االنسحاب 
االختياري من بورصة الكويت إلى يوم 9 نوفمبر 2020، على أن تكون آخر 

جلسة تداول في سهم الشركة بتاريخ 8 نوفمبر 2020.
كانت “أبيار” من بني عدة شركات صدر ضدها قرار باإليقاف عن التداول 
ببورصة الكويت في منتصف ديسمبر 2019، بسبب عدم سداد االشتراكات 

السنوية في السوق.
وق��ررت بورصة الكويت في 23 يونيو املاضي، إع��ادة التداول على أسهم 

الشركة وذلك بعد قيام “أبيار” بسداد رسم االشتراك السنوي لعام 2020.

الــــرابــــحــــني فــي  يـــعـــلـــن   »املــــتــــحــــد« 
»األفــضــلــيــة«   و  الــشــهــري  الــســحــب 

حلساب احلصاد اإلسالمي
قام البنك األهلي املتحد بإجراء كل من السحب الشهري، وسحب األفضلية على 
جوائز احلصاد اإلسالمي، حساب  السحب على اجلوائز اإلسالمي األول في الكويت 
واحلاصل على “جائزة أفضل برنامج إدخار فى الكويت للعام 2019” من مجلة 
بانكر ميدل إيست املرموقة، وذلك نظرا للعديد من املميزات التى ينفرد بها، حيث يقدم 
لعمالئه  أكبر عدد من فرص للفوز على مدار العام من خالل ما يزيد عن 800 جائزة 

سنويا واستطاع أن يعيد رسم حياة اآلالف من الرابحني من سعداء احلظ .
وأسفر السحب على اجلائزة الشهرية عن حصول الرابح  خالد محمد العقيلى على 
100 ألف دينار كويتي، كما أسفر سحب األفضلية عن حصول الرابح صالح جعفر 
العلي على  25 ألف دينار كويتي. واجلدير بالذكر، أن سحوبات احلصاد تتضمن 
العديد من اجلوائز التي من بينها جائزة قيمتها 100 ألف دينار كويتي في كل من 
العيدين. وتبقى اجلائزة الربع سنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار كويتي أهم ما 
يطمح إليه العمالء لتحقيق أحالمهم وتطلعاتهم. كل ذلك مع وجود سحب شهري 
على جائزة بقيمة 100 ألف دينار كويتي، باإلضافة إلى 20 جائزة أسبوعية بقيمة 
ألف دينار كويتي لكل رابح. وباإلضافة إلى هذه الباقة من اجلوائز اجلذابة، يحظى 
العمالء بأرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة ضمن هذا احلساب، وهو ما 
يجعل حساب احلصاد اإلسالمي مفيدا لألسرة وللراغبني في التوفير بوجه عام من 
خالل حتقيقه للعديد من املميزات على املدى القصير أو على املدى الطويل مما يقابل 

باستحسان وتقدير مختلف العمالء سواء اجلدد أو احلاليني. 


