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297 لنشاط التجارة العامة الذي تصدر القائمة بينها 

 2017 5463 رخصة جتارية في  »التجارة«: أصدرنا 

61.42 دوالر  برميل النفط الكويتي يرتفع إلى  
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 18 سنتا في تداوالت 
اول  أمس ليبلغ 42ر61 دوالر أمريكي مقابل 24ر61 دوالر 
للبرميل في تداوالت يوم أمس االول وفقا للسعر املعلن من 

مؤسسة البترول الكويتية.  وفي االسواق العاملية انخفضت 
أسعار النفط اخلام حيث انخفضت العقود اآلجلة لبرميل 
نفط خام القياس العاملي مزيج برنت بنسبة 73ر0 في املئة 

لتصل عند التسوية الى مستوى 19ر65 دوالر كما انخفضت 
العقود اآلجلة لبرميل نفط اخلام األمريكي بنسبة 37ر0 في 

املئة لتصل الى مستوى 78ر61 دوالر.

مبناسبة العيد الوطني وعيد التحرير، 
يسر إدارة بنك اخلليج أن تتقدم بأسمى 
آيات التهاني والتبريكاتإلى مقام حضرة 
صللاحللب السمو أملليللر الللبللاد الشيخ/ 
صباح األحمد اجلابر الصباح، وسمو 
ولي عهده األمني الشيخ/ نواف األحمد 
اجلابر الصباح، وسمو رئيس مجلس 
اللللوزراء الشيخ/ جابر املللبللارك احلمد 
الصباح، حفظهم الله ورعللاهللم، وإلللى 
احلكومة الكويتية الرشيدة والشعب 

الكويتي الكرمي. 
وبهذه املناسبة، يعلن بنك اخلليج 

عللن إغلللاق الللفللرع الللرئلليللسللي وجميع 
أفللرعللهللاألخللرى يللوملليللاألحللد واإلثللنللني 
املللوافللقللني 25 و26 فللبللرايللر، علللللى أن 
يستأنف نشاطه وفقاً لساعات العمل 
املعتادة يوم الثاثاء املوافق 27 فبراير 

.2018
وسلليللواصللل الللبللنللك خللدمللة عمائه 
على ملللدار الللسللاعللة خللال العطلة عن 
طريق مركز خدمة العماء التابع له 
علللللى الللرقللم 1805805.كما بإمكان 
العماءإجراء معاماتهم اليومية من 
خال تطبيق بنك اخلليج علىالهواتف 

الللذكلليللة، وكللذلللك عبر أجللهللزة الللصللراف 
 Gulf“ اآللي التفاعلية التي حتمل اسم
Live”املتاحةلاستخدام من الساعة 10 
صباحاً حتى الساعة 3عصراً وذلك في 
فللروع البنكباجلابرية، وجنوب السرة 
)الللسللام(، والللعللدان والفحيحيل.تتيح 
أجهزة “Gulf Live”للعماء إمكانية 
التواصل مع موظف البنك عبر خاصية 
الفيديو، باستخدام التكنولوجيا املثبتة 
داخل اجلهاز، بحيث تتم إجراء املعامات 
اليومية املعتادة التي تتوفر من خال 

احدى فروع  بنك اخلليجفروع البنك.

خدمات البنك متاحة إلكترونيًا ومن خالل مركز خدمة العمالء 

»اخلليج« يغلق فروعه خالل 
األعياد الوطنية
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أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية 
امس األربعاء أن إجمالي الرخص التجارية 
التي أصدرتها خال العام املاضي بلغ نحو 
5463 رخصة بواقع 297 رخصة لنشاط 
التجارة العامة الذي تصدر قائمة الرخص 

التجارية املستخرجة.
 وقالت الوزارة في إحصائية لها إن عدد 
رخص نشاط املطاعم التي مت اصدارها بلغ 
276 رخصة تاه نشاط املابس اجلاهزة 
ب202 رخصة ثم نشاط صالونات التجميل 
بواقع 193 رخصة تللاه نشاط استيراد 
وتللصللديللر وكلليللل بالعمولة بللواقللع 192 

رخصة.
 وأضافت أن عدد رخص نشاط الهواتف 
بلغ 161 رخصة ثم نشاط البقالة بوقع 
139 رخصة ثم نشاط حاقة للرجال بنحو 
136 تاه نشاط مأكوالت خفيفة بنحو 134 
رخصة ثللم نشاط خياط مابس سيدات 
بواقع 114 رخصة تللاه نشاط مقاوالت 
عامة للمباني بواقع 99 رخصة ثم نشاط 

غسيل وكي على البخار ب79 رخصة.
 وأشلللارت إلللى إصللدار 60 رخصة جلب 
العمالة املنزلية و38 رخصة مواد غذائية 
و36 رخصة خياط مابس سيدات وأقمشتها 

و33 رخللصللة حلللللويللات ومعجنات و32 
رخصة أحذية وحقائب و23 رخصة إيجار 

واستئجار األراضي والعقارات.
 ولفتت أيللضللا إلللى إصلللدار 22 رخصة 
نشاط خضار وفواكه و21 رخصة مطعم 
ومقهى و13 رخصة مرطبات و12 رخصة 
بيع وشلللراء األراضللللي والللعللقللارات و11 
رخللصللة كلللراج لتصليح الللسلليللارات و10 
رخللص ملللقللاوالت تنظيف املللبللانللي واملللدن 
وعطورات ومللواد التجميل مشيرة إلى أن 
إجمالي عدد الرخص في األنشطة األخرى 

شعار وزارة التجارةغير املذكورة بلغ 2759 رخصة.

شدد على ضرورة قيام قطاع األعمال بتحمل مسؤولياته جتاه املجتمع

الفاضل: املسؤولية االجتماعية 
أصبحت خيارا إستراتيجيا للشركات

قلللال وكلليللل وزارة الللتللجللارة 
والصناعة الكويتية خالد الفاضل 
املللس  األربللعللاء ان املسؤولية 
االجتماعية للشركات أصبحت 
خلليللارا استراتيجيا تستثمره 
الشركات الناجحة فللي تعظيم 
حجم اإليرادات واألرباح والتميز 

وجودة املنتجات.
وأضللللاف الللفللاضللل فللي كلمة 
القاها نيابة عن وزيللر التجارة 
والصناعة ووزير الدولة لشؤون 
الللشللبللاب خللالللد اللللروضلللان في 
افتتاح مؤمتر ومعرض الكويت 
الثالث للمسؤولية االجتماعية 
أن )التجارة( تولي أهمية كبرى 
بتشجيع الشركات واملؤسسات 
اللللتلللي تللتللبللنللى بلللراملللج فللاعلللللة 
للمسؤولية االجتماعية التي 
تترك اثللرا واضحا ومستدام في 

املجتمع.
وأوضح أن الشركات الكويتية 
ذات العامات التجارية العاملية 
لعبت دورا ال يستهان به في تقدمي 
خللدمللات إنسانية للمجتمع مما 
جعلها متتاز بالشهرة والسمعة 
الطيبة مبينا أن بعض اجلهات 
واملؤسسات والشركات الكبرى 
واملتوسطة بحاجة الى “تطوير 
فهمها للمسؤولية االجتماعية” 

لتنافس محليا وعامليا.
وشدد على ضرورة قيام قطاع 
األعمال بالنهوض بدوره الفعال 
بتحمل مسؤولياته جتاه املجتمع 
وأن يخرج من الللدائللرة الضيقة 
احملصورة بتحقيق األربللاح إلى 
دور أوسع ومسؤول يقدمه إلى 

فئات املجتمع.

من جهته قللال رئيس اللجنة 
املنظمة للمؤمتر جمال عمران 
إن املللؤمتللر  يعقد للعام الثالث 
على التوالي بهدف نشر ثقافة 
املللسللؤوللليللة االجللتللمللاعلليللة في 
املجتمع وتللبللادل اخلللبللرات بني 
الللقللطللاع اخللللاص واحلللكللومللات 
وعللرض جتاربها في هذا املجال 
فللضللا عللن الللتللعللريللف بتطبيق 
معايير املسؤولية االجتماعية 
وبللنللاء جللسللور الللتللواصللل بني 
منشآت املجتمع املدني من جهة 
والقطاعني اخليري واالجتماعي 

جهة اخرى.
واثنى عمران على دعم وزير 
التجارة والصناعة ووزير الدولة 
لشؤون الشباب خالد الروضان 
ورعايته للمؤمتر ودعللم وزيرة 
الللشللؤون االجتماعية والعمل 
ووزيلللللللرة الللللدولللللة للللللشللؤون 

االقتصادية هند الصبيح وللرعاة 
الرئيسيني وكل اجلهات املشاركة 
الفللتللا إلللى أن  املللؤمتللر سيناقش 
ملللوضلللوعلللات هللامللة وحلليللويلله 
سيطرحها نخبة من املتحدثني 
ذوي اخلبرة في مجال املسؤولية 

االجتماعية خليجيا وعربيا.
واسللتللعللرض املللشللاركللون في 
املؤمتر موضوعات مختلفة حول 
املسؤولية االجتماعية واألعمال 
اخليرية للمؤسسات املختلفة إذ 
ألقت األمني العام ملؤسسة الوليد 
اإلنسانية األميرة ملياء آل سعود 
محاضرة تناولت فيها موضوعا 
عن املؤسسات االنسانية وآليات 
تنفيذ املسؤولية االجتماعية 
للشركات في حني قدمت أستاذة 
الللعللاقللات العامة واإلعلللام في 
جامعة القاهرة حنان جنيد عن 
بنية الصورة الذهنية للمنظمة 

في العصر الرقمي.
وتللطللرق  الللرئلليللس التنفيذي 
فلللي شللركللة وسللللم اإلسللتللدامللة 
السعودية عبد املجيد رضللوان 
لدور املسؤولية االجتماعية في 
زيلللادة الللنللاجت احمللللللي فللي حني 
قدم رجل األعمال الكويتي  فريد 
الفوزان محاضرة عن املسؤولية 

االجتماعية لألفراد والشركات.
ويصاحب املؤمتر الذي يستمر 
يومني معرضا متخصصا للجهات 
الللتللي تللهللتللم بللقلليللم املللسللؤوللليللة 
االجتماعية وأهميتها في حتقيق 
التنمية املستدامة باعتبارها 
التزام من تلك املؤسسات جتاه كل 
من عامليها وعمائها من املجتمع 

الداخلي واخلارجي.

خالد الفاضل البورصة تنهي تعامالتها على ارتفاع 
0.31 باملئة  املؤشر السعري 

»أجيليتي« حتقق 68.5 
مليون دينار أرباحا 

 2017 صافية في 

قللال تقرير البنك الوطني الللصللادر امس 
االربللعللاء لقد شهد فائض احلساب اجلللاري 
الكويتي حتسناً في الربع الثالث من العام 
2017 مع تراجع حتويات العمالة الوافدة 
ومنو الصادرات والتي قابلت التوسع في عجز 
اخلدمات. فقد ارتفع الفائض إلى 0.42 مليار 
دينار في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني 
عند 0.26 مليار دينار، ليصل بذلك إلى نسبة 
سنوية مللن الللنللاجت احمللي اإلجمالي بلغت 
٪4.8. وقد شهدت البيانات األولية للحساب 
اجلاري خال هذا الربع حتسناً كبيراً مقارنة 
مبستويات العام 2016 متاشياً مع ارتفاع 
أسعار النفط من مستوياتها املتدنية في الربع 

األول من 2016.
ومللن املتوقع أن يرتفع احلساب اجلللاري 
فيالربع الرابع من 2017نتيجة ارتفاع أسعار 
النفط. فقد ارتفع احلساب اجلاري ليصل إلى 
1.13 مليار دينار خال الثاثة أرباع األولى 
من العام 2017 بدعم من انتعاش أسعار 
النفط وذلك مقارنة بالعجز املسجل في الفترة 
ذاتللهللا مللن الللعللام 2016 البالغ 0.43 مليار 
دينار. وقد بلغ متوسط سعر خام التصدير 
الكويتي 58.2 دوالراً خال تلك الفترة مرتفعاً 
بواقع ٪36 عن الفترة ذاتها في 2016. ومن 
املتوقع أن يساهم ارتفاع أسعار النفط في 
الربع الرابع من العام 2017 في دعم فائض 
احلساب اجلاري ليصل الى ما يقارب ٪4 إلى 

٪5 من الناجت احمللي اإلجمالي. 
كما ساهمارتفاع أسعار في حتسنالفائض 
التجاريفيالربع الثالث من العام 2017 مقارنة 
بالسابق ليصل إلى 1.9 مليار دينار. وسجلت 
إيرادات الصادرات النفطية منواً بواقع 12.2٪ 

على أساس سنوي لتصل إلى 3.7 مليار دينار 
في الربع الثالث من 2017 وذلك بالرغم من 
خفض اإلنتاج بفعل اتفاقية أوبك وشركائها. 
كما ارتفعت إيللرادات الصادرات غير النفطية 
بواقع ٪15.7 على أساس سنوي لتصل إلى 
0.4 مليار دينار وذلك نتيجة ارتفاع أسعار 

البتروكيماويات بشكل رئيسي. 
واستمرت اللللواردات بتسجيل منللواً قوياً 
نتيجة قوة الطلب احمللي، مما أدى إلى احلد 
فللي ارتللفللاع الفائض فللي امللليللزان التجاري. 
فقد سجلت اللللواردات منللواً بلغ ٪13.7 على 
أسللاس سنوي فللي الللربللع الثالث مللن العام 
2017 متاشياً مع ارتفاع الطلب على مواد 

البناء كللاملللواد األوللليللة واللللذي جللاء بللدوره 
نتيجة ارتفاع نشاط البناء والتشييد. كما 
ارتفع الطلب أيضاً على آالت البناء واملعدات 
اآللية متاشياً مع ارتفاع الطلب على األجهزة. 
ولكن نظراً الرتفاع الصادرات، حتسنامليزان 

التجاري بنسبة ٪11.2 على أساس سنوي.
ونللظللراً لقوة االقتصاد فقد اتسع العجز 
في ميزان قطاع اخلدمات في الربع الثالث 
من العام 2017 نتيجة النموفي اإلنفاق على 
السفر ومصروفات النقل واملللواصللات. إذ 
استقر صافي ميزان التدفقات املالية من قطاع 
اخلدمات عند عجز بلغ 2.0 مليار دينار في 
الربع، مرتفعاً بواقع ٪34 على أساس سنوي. 

وتفسر قوة اإلنفاق على السفر بتعافي ثقة 
املستهلك، إذ حافظ اإلنللفللاق على قوته عند 

نسبة ٪8.2 على أساس سنوي.  
وقللد سللاهللم ارتللفللاع الللدخللل االستثماري 
وتللراجللع حتللويللات العمالة الللوافللدة إلى 
اخلللارج فيتحسن فائض احلساب اجلللاري 
في الربع الثالث من 2017. فقد سجل الدخل 
االستثماري منواً جيداً بلغ ٪16 على أساس 
سللنللوي ليصل إللللى 1.5 مللللليللار ديللنللار في 
الللربللع الثالث مللن 2017. وقللد شهد الدخل 
االستثماري متانة خال الفترة األخيرة، حيث 
استعاد قوته بعد ضعفه في الربع األول من 
2015. في الوقت نفسه، استمرت األصول 

املالية اخلارجية باالرتفاع وذلللك بدعم من 
تعافي الدخل النفطي.

وقد ساهم تراجع حتويات العمالة الوافدة 
إلى اخلللارج في دعم امليزان التجاري أيضاً. 
فقد تراجعت بواقع ٪8.1لتصل إلللى 0.94 
مليار دينار في الربع الثالث من 2017. إذ 
تراجعت إلى ما دون املليار دينار ألول مرة 
منذ العام 2012، وذلللك نتيجة زيللادة غاء 
املعيشة بسبب خفض الدعوم وارتفاع تكاليف 
بعض الرسوم، وفي الوقت نفسه، ساهمت 
سياسةإحال العمالة الوطنية “التكويت” 
في قطاعات العمل في التقليل من الطلب على 

العمالة الوافدة.  

احلساب املالي

متاشيًا مع حتسن أسعار النفط

 2017 فائض احلساب اجلاري للكويت حتسن في الربع الثالث من العام 

احلساب اجلاري

أنللهللت بللورصللة الكويت جلسات تعاماتها امس  
األربعاء على ارتفاع مؤشرها السعري 7ر20 نقطة 
ليصل إلللى مستوى 31ر6701 نقطة بنسبة صعود 
بلغت 31ر0 في املئة. في املقابل ارتفع املؤشر الوزني 
55ر0 نقطة ليصل إلى 55ر408 نقطة بنسبة ارتفاع 
بلغت 13ر0 في املئة كما ارتفع مؤشر )كويت 15( 
بواقع 4ر1 نقطة ليصل إلى 2ر408 نقطة بنسبة ارتفاع 
بلغت 15ر0 في املئة. وشهدت اجللسة تللداول 4ر62 
مليون سهم متت عبر 2501 صفقة نقدية بقيمة 5ر11 

مليون دينار كويتي )نحو 9ر37 مليون دوالر أمريكي(.
وتابع املتعاملون إعان بورصة الكويت عن املوافقة 
على جتديد حق شراء أو بيع أسهم مجموعة )االمتياز( 
وشركة )املركز املالي الكويتي( عاوة على إيضاح من 
شركة )الرماية الوطنية( بشأن التداول غير االعتيادي 

على سهمها.  كما تابع املتعاملون إفصاحا من شركة 
)التقدم التكنولوجي( بشأن ترسية مناقصة بقيمة 
9ر2 مليون دينار )نحو 5ر9 مليون دوالر( عاوة 
على املوافقة على جتديد حق شراء أو بيع أسهم شركة 

االستشارات املالية و الدولية )ايفا(.
وتللابللع املللتللعللاملللللون إفللصللاحللا مللن شللركللة )أركلللان 
العقارية( بشأن معلومات جوهرية بيع عقارين مبنطقة 
حولي بقيمة 7ر3 مليون دينار )نحو 21ر12 مليون 
دوالر( ومن املتوقع أن حتقق أرباحا صافية بقيمة 2ر1 

مليون دينار )نحو 9ر3 مليون دوالر(.
وكانت شركات )عمار( و)بوبيان د ق( و)بترولية( 
و)أمللللوال( و)أجلليللال( األكللثللر ارتفاعا فللي حللني كانت 
أسهم )االمتياز( و)االثمار( و )أهلي متحد( و)وطني( 

و)رماية( األكثر تداوال من حيث الكمية.

فهد املخيزمي

عمومية »أركان« أقرت 
توزيع أرباح نقدية بنسبة 

8 باملئة على املساهمني

قال رئيس مجلس إدارة شركة أركان العقارية فهد 
عبد الرحمن املخيزمي ان الشركة حققت العديد من 
االجنللازات خال السنة املالية املنصرمة، االمللر الذي 
عزز من مكانتها في السوق العقاري، وذلك على الرغم 
من التحديات اإلقتصادية العديدة التي كانت سائدة 

خال تلك السنة.
وأكد املخيزمي في كلمته التي ألقاها أمام اجلمعية 
العامة للشركة عن السنة املالية املنتهية في 31 أكتوبر 
2017 التي عقدت صباح امس، مضي الشركة قدما في 
سياساتها البحث عن فرص اإلستثمار التي تسهم في 

حتقيق العوائد املجزية.
وكانت عمومية “أركان الكويت” قد أقللرت جميع 
بنود جللدول االعمال مبا فيها توصية مجلس االدارة 

بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 8% على املساهمني .

أعلنت شركة أجيليتي الكويتية حتقيقها 5ر68 
مليون ديللنللار كويتي )نحو 5ر228 مليون دوالر 
أمريكي( أرباحا صافية عن السنة املالية املنتهية في 
ديسمبر 2017 بربحية بلغت 4ر54 فلس للسهم 
الواحد وبزيادة نسبتها 16 في املئة مقارنة بذات الفترة 

من 2016.
وقالت الشركة في بيان صحفي امس  األريعاء إن 
أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهاك 
واإلطفاء في 2017 بلغت 2ر135 مليون دينار )نحو 
451 مليون دوالر( بزيادة نسبتها 4ر17 في املئة 

مقارنة بنتائج 2016.
ونقل البيان عن نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس 
التنفيذي للشركة طارق سلطان قوله إن عام 2017 
كان “هاما” لكافة مؤشرات الشركة مبينا أن الشركة 
مستمرة في النمو في مجاالت مختلفة السيما املجمعات 
اللوجيستية باألسواق الناشئة واخلدمات اللوجيستية 

للوقود وخدمات املطارات وتطوير العقارات التجارية.
وأكد السلطان أن تركيز الشركة سيبقى على حتسني 
أداء اخلدمات اللوجيستية واالستثمار في شركات 
البنى التحتية بغية حتقيق منو مستقبلي مستدام 
وللوصول إلى هدف حتقيق أرباح قبل احتساب الفوائد 

والضرائب واالستهاك واإلطفاء.
وذكللللر أن )أجلليللللليللتللي( تللسللعللى لللتللسللريللع تنفيذ 
استراتيجيتها لتحويل األعمال من خال التكنولوجيا 
وتأسيس مكانتها كمنافس لوجيستي رقمي رائللد 
مبينا أن التكنولوجيا احلديثة ستكون العامل الرئيس 

للتغيير.
يللذكللر ان )اجيليتي( تعمل فللي مللجللال اخلللدمللات 
اللوجستية املتكاملة وهي شركة مساهمة عامة تقدر 
ايراداتها السنوية بنحو 4ر1 مليار دوالر أمريكي 
ويعمل لديها أكثر من 22000 موظف في 500 مكتب 

و100 دولة.

شعار »أجيليتي«


