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سّلط الضوء على فرص االستثمار احلالية واملستقبلية بالكويت 

اخلالد: استقطاب االستثمارات وعقد التحالفات اجلديدة أمران في غاية األهمية

البنوك تعطل أعمالها اخلميس املقبل مبناسبة ذكرى املولد النبوي
أعلن احت��اد مصارف الكويت إن البنوك احمللية ستعطل 

أعمالها اخلميس املوافق مبناسبة ذكرى املولد النبوي الشريف.
وق��ال )احت��اد املصارف( في بيان صحفي ام��س  االثنني إن 

البنوك ستباشر أعمالها األحد املوافق 25 نوفمبر اجلاري بناءا 
على التعميم الصادر عن بنك الكويت املركزي.

وكان ديوان اخلدمة املدنية أعلن اخلميس املقبل 22 نوفمبر 

اجل��اري عطلة رسمية جلميع ال���وزارات واجلهات احلكومية 
والهيئات واملؤسسات العامة مبناسبة املولد النبوي الشريف 

لعام 1440 هجرية. 

خالد اخلالد

Tuesday 20th November 2018 - 12 th year - Issue No.3318الثالثاء 12 من ربيع األول 1440 ه�/ 20 نوفمبر  2018 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 3318

متاشياً مع جهودها املتواصلة لدعم سوق 
رأس املال الكويتية، شاركت بورصة الكويت 
في االجتماع السنوي الثاني والعشرين للجنة 
الكويتية اليابانية لرجال األعمال الذي أُقيم في 
نوفمبر اجلاري بطوكيو، اليابان. وخالل كلمته 
التي ألقاها في االجتماع، سلّط خالد عبدالرزاق 
اخل��ال��د الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت 
الضوء على فرص االستثمار والشراكة احلالية 

واملستقبلية في الكويت.
وف��ي تعليق ل��ه على ه��ذه امل��ش��ارك��ة، قال 
اخلالد: “انتقلت بورصة الكويت إلى املرحلة 
التالية من رحلة منوها، ما يجعل من استقطاب 
االستثمارات وعقد التحالفات اجل��دي��دة أم��راً 
في غاية األهمية بالنسبة لنا. ُيشكل االجتماع 
السنوي الثاني والعشرين في طوكيو منصة 
عاملية تتيح لنا التواصل مع عمالئنا وشركائنا 
احملتملني وت��ب��ادل األف��ك��ار ح��ول التقدم ال��ذي 

أحرزناه في إنشاء سوق أكثر حداثة وشفافية 
بني مجتمع االستثمار الدولي. وبهدف حتقيق 
رؤيتنا املتمثلة ف��ي إب���راز ب��ورص��ة الكويت 
كسوق رائ��دة على الصعيد اإلقليمي، سوف 
نواصل السعي إل��ى تطوير بورصة موثوقة 
توفر ملُ��ص��دري األوراق املالية وص��والً فعاالً 
لرؤوس األموال واملستثمرين مع فرص متنوعة 

للحصول على عوائد”.
وتناول اخلالد في كلمته تاريخ أسواق املال 
في الكويت ال��ذي يعود إلى خمسينيات القرن 
املاضي، وسلط الضوء على اإلجنازات البارزة 
ف��ي ه��ذه الرحلة، مب��ا ف��ي ذل��ك تأسيس سوق 
الكويت لألوراق املالية في عام 1977، وإنشاء 
هيئة أسواق املال في عام 2010، وكذلك انتقال 
مهام سوق الكويت األوراق املالية إلى بورصة 
الكويت التي مت تأسيسها كشركة مساهمة في 
سنة 2014، وغيرها. وأب��رز أن أس��واق رأس 

املال في الكويت حافظت على مكانتها وواجهت 
التحديات الناجمة عن األزمات اجليوسياسية 
واالق��ت��ص��ادي��ة التي م��رت بها ال��ب��الد على مر 

السنني.
وأك��د اخلالد أن التقدم الكبير ال��ذي حققته 
بورصة الكويت منذ تأسيسها هو دليل على 
سعيها ال��دؤوب نحو التميز من خالل حتسني 
البنية التحتية، وحتديث األط��ر التنظيمية، 

وتنويع العروض املقدمة.
وت��ط��ّرق اخلالد كذلك إل��ى أب��رز اإلجن��ازات 
ال��ت��ي مت حتقيقها ف��ي وق��ت س��اب��ق م��ن العام 
احلالي، مثل ترقية الكويت كسوق ناشئ في 
مؤشر “فوتسي راسل” ، وإصدار كتاب القواعد 
اخلاص ببورصة الكويت، مبيناً أن الشركة قد 
دخلت مرحلة جديدة من النمو. وساعد كتاب 
القواعد في تنظيم عملية تقسيم سوق األسهم 
الكويتي إل��ى ثالثة أقسام ه��ي: السوق األول 

والسوق الرئيسي وسوق امل��زادات، باإلضافة 
إلى اإلع��الن عن مجموعة جديدة من املؤشرات 
االقتصادية املتاحة من خ��الل موقع بورصة 
الكويت اإللكتروني، وذلك بهدف مساعدة األفراد 
والشركات واملؤسسات على اتخاذ قرارات مالية 

أكثر استنارة.
وتشمل اإلجن��ازات البارزة األخرى اإلطالق 
الرسمي ملنصة ت���داول األوراق املالية غير 
املدرجة )OTC(، حيث ميكن للمستثمرين اآلن 
تداول األسهم غير املدرجة في بيئة استثمارية 
تتسم بالعدالة، فضالً عن بوابة التعليم الرقمي 
املجانية اخلاصة بالشركة “بورصة أكادميي 
أونالين”، وال��ت��ي تهدف إل��ى تعزيز مبادئ 
وأس��س املعرفة املالية بني املستثمرين اجلدد 

واحملترفني.
وأوض���ح اخل��ال��د أن ه��ذه ال��ت��ط��ورات تثبت 
األسس املتينة التي تستند إليها بورصة الكويت، 

كما أكد أنها ستستمر في توسيع قاعدة ُمصدري 
األوراق املالية واملستثمرين، وتعزيز محفظة 
املنتجات، وذلك بناًء على جناح الشركة خالل 
فترة قصيرة من الزمن. وأض��اف أن البورصة 
الكويتية لديها خطط لتقدمي منتجات البيع 
على املكشوف، والتداول بالهامش، وصناديق 

االستثمار املتداولة، واملشتقات املالية.
وتقف ب��ورص��ة الكويت على أع��ت��اب نقلة 
نوعية خ��الل السنوات القليلة املقبلة بفضل 
اخلطة املستقبلية املدروسة التي تتبعها، ومن 
املتوقع أن تتطور لتصبح سوقاً حيوية وأكثر 
نضجاً وتنوعاً. كما تركز الشركة بشكل كبير 
على اعتماد تقنيات جديدة العتماد املعايير 
الدولية في عملياتها. وتوفر هذه االحتماالت 
ف��رص��ة واع����دة للمستثمرين م��ن ال��ش��رك��ات 
األجنبية لكي تزدهر في سوق مالية سريعة 

النمو.

شهد س��وق ت��داول األوراق املالية غير 
املدرجة الكويتي )أو تي سي( امس االثنني 
ت��داول 75 ألف سهم بقيمة 24 ألف دينار 
كويتي )نحو 9ر78 أل��ف دوالر أمريكي( 

متت عبر ثالث صفقات.
وش��ه��دت ش��اش��ة ت����داوالت الصفقات 
اخلاصة حركة تداول على أربعة شركات 
بكمية 5ر147 أل��ف سهم بلغت قيمتها 
النقدية 5ر12 أل��ف دينار )نحو 41 ألف 
دوالر(.وك��ان��ت شركة )املشاريع( األكثر 
ت��داوال من خ��الل الكمية والقيمة وأع��داد 

الصفقات. 
  وس���وق )أو ت��ي س���ي( ن��ظ��ام عملت 
بورصة الكويت على ابتكاره ليخدم جميع 
املتعاملني في األوراق املالية غير املدرجة 
بهدف خلق منصة ت��داول ممكنة بالكامل 
تتسم باملصداقية وال��ع��دال��ة وه��و نظام 
إلكتروني حديث لتداول األوراق املالية غير 
املدرجة في السوق الرسمي ويعد األول 

على مستوى منطقة اخلليج العربي.
واتصفت عملية ت��داول األوراق املالية 
غير املدرجة سابقا التي كانت تتم بطريقة 
يدوية بالقصور وافتقارها للشفافية كما 
عانى املتداولون التخوف من مدى جدية 
عمليات البيع والشراء ومن حقيقة السعر 
املتفق عليه وص��ع��وب��ة حتصيل املبالغ 

الناجتة عن البيع أو املدفوعة للشراء.
وتكمن آلية وشروط عمله بأن تتم فيه 
جميع إج��راءات التداول والتي من شأنها 
أن ينتج عنها أرباح وخسائر ونقل ملكيات 
تتم عن طريق مكاتب وساطة مرخص لها 
كما تخضع لقواعد نظام ت��داول األوراق 
املالية غير املدرجة ويتحمل املتعامل وفق 
هذا النظام مسؤولية املخاطر الناجتة عن 

تنفيذ هذه الصفقات والتقصي عن الوضع 
املالي والقانوني للشركة التي يتداول على 

أسهمها.
واستحدثت بورصة الكويت هذا النظام 
لتداول األوراق املالية غير املدرجة وإجراء 
تعديالت شملت إدخال امليكنة الكاملة على 
هذا النظام وتطوير آلية عمله والضوابط 
والنظم اخلاصة به وسد الثغرات القانونية 

التي كانت تواجه اآللية السابقة.
وأوج��ب��ت ال��ق��واع��د أن تتم ال��ت��داوالت 
ع��ن ط��ري��ق ال��وس��ط��اء على غ���رار السوق 
الرسمي وأن حتتفظ كل الشركات بسجالت 
مساهميها ل��دى وك��ال��ة مقاصة مرخص 
لها.ويتم من خالل النظام اجلديد تسهيل 
إج��راءات بيع وش��راء األوراق املالية غير 
املدرجة واختصار ال��دورة املستندية من 
خ��الل امليكنة الكاملة وتسهيل عمليات 
التسوية وال��ت��ق��اص ب��ني املتعاملني من 
خالل النظام كما يتميز باستحداث موقع 

إلكتروني مخصص ب��األوراق املالية غير 
املدرجة. 

وانهت بورصة الكويت تعامالتها امس  
االثنني على ارتفاع املؤشر العام 03ر11 
نقطة ليبلغ مستوى 88ر5099 نقطة 

بنسبة 22ر0 في املئة.
وبلغت كميات تداوالت املؤشر 3ر140 
مليون سهم متت من خ��الل 4813 صفقة 
نقدية بقيمة 8ر13 مليون دينار كويتي 

)نحو 54ر45 مليون دوالر أمريكي(.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 77ر24 
نقطة ليصل إلى مستوى 14ر4757 نقطة 
وبنسبة ارتفاع 52ر0 في املئة من خالل 
كمية أسهم بلغت 8ر118 مليون سهم متت 
عبر 3407 صفقة نقدية بقيمة 5ر6 مليون 

دينار )نحو 45ر21 مليون دوالر(.
كما ارتفع مؤشر السوق األول 6ر3 نقطة 
ليصل إلى مستوى 7ر5288 نقطة وبنسبة 
ارتفاع 07ر0 في املئة من خالل كمية أسهم 

بلغت 4ر21 مليون سهم متت عبر 1406 
صفقة بقيمة 3ر7 مليون دي��ن��ار )نحو 

09ر24 مليون دوالر(.
وك��ان��ت ش��رك��ات )اي���ف���ا( و)اس��م��ن��ت 
اخلليج( و)الديرة( و)عمار( و)قيوين أ( 
األكثر ارتفاعا في حني كانت أسهم )أعيان( 
و)ب��ت��روج��ل��ف( و)امل����ال( و)ع��ق��ارات ك( 
و)ايفا( األكثر ت��داوال أما األكثر انخفاضا 
فكانت )ال���راي( و)ورب���ة ت( و)امل��رك��ز( 

و)اجوان( و)الرابطة(.
وت��اب��ع امل��ت��ع��ام��ل��ون إع���الن )ب��ورص��ة 
الكويت( انتهاء الفترة احمل��ددة إلفصاح 
ال��ش��رك��ات امل��درج��ة ع��ن البيانات املالية 
املرحلية تطبيقا للفقرة )أ( م��ن امل��ادة 
)1-18( من الكتاب الثاني عشر )قواعد 
االدراج( بوقف التداول في أسهم الشركات 
التالية إذا تأخرت عن ه��ذا املوعد بفترة 

جتاوزت 15 يوما.
وق���ال���ت ال���ب���ورص���ة ع��ل��ى م��وق��ع��ه��ا 
اإللكتروني ان الشركات ه��ي )الوطنية 
االستهالكية القابضة( و)االس��ت��ش��ارات 
املالية الدولية( و)الكويتية البحرينية 
للصيرفة ال��دول��ي��ة( و)م��ش��رف للتجارة 

واملقاوالت.. “موقوفة”(.
وت��اب��ع املتعاملون اف��ص��اح م��ن شركة 
)لوجستيك( بشأن دعاوى وأحكام وكذلك 
إف��ص��اح م��ن ش��رك��ة محمد ع��ب��د احملسن 
اخل��راف��ي وأوالده ب��ش��أن ب��ي��ع ج���زء من 
حصة الشركة في أسهم الشركة )الكويتية 
السورية القابضة( ع��الوة على متابعة 
إعالن شركة )بورصة الكويت( عن تنفيذ 
بيع أوراق مالية )مدرجة وغير مدرجة( 
لصالح حساب إدارة التنفيذ في وزارة 

العدل.

جانب من تداوالت البورصة

24 ألف دينار تداوالت سوق الـ »أو تي سي«.. ثالث صفقات قيمتها 

11.03 نقطة البورصة تنهي تعامالتها على ارتفاع املؤشر العام 
في استبيان حصري أجرته مجلة جلوبل فاينانس العاملية

»الوطني« ضمن أفضل البنوك العاملية  
لتوفير خدمات أسواق الصرف 

وق���ع اخ��ت��ي��ار م��ج��ل��ة جلوبل 
فاينانس العاملية املتخصصة 
على بنك الكويت الوطني كأفضل 
م���زود خل��دم��ات أس���واق الصرف 
في الكويت للعام 2019، وذلك 
في استبيان حصري آلراء محللي 
القطاع املصرفي واملدراء التنفيذيني 
للشركات واملتخصصني في مجال 
التكنولوجيا حول العالم.وتشمل 
معايير اختيار اجلهات الفائزة 
ع��ل��ى ع��وام��ل ع���دة أب��رزه��ا حجم 
التعامالت بالعمالت األجنبية 
واحل��ص��ة ال��س��وق��ي��ة والتغطية 
الدولية وخدمة العمالء والتسعير 

التنافسي والتقنيات املبتكرة. 
وتسلم مديرعام بنك الكويت 
الوطني- لندن ف��وزي الدجاني، 
اجلائزة على هامش االحتفال الذي 
أقيم في العاصمة البريطانية لندن. 
وق��ام��ت مجلة جلوبل فاينانس 
ب��إع��الن أس��م��اء الفائزينبجائزة 
أف��ض��ل م����زودي خ��دم��ات أس���واق 
ال��ص��رف ف��ي االستبيان التاسع 
ع��ش��ر ع��ل��ى م��س��ت��وى 114 دول��ة 
وسبعة مناطق جغرافية مختلفة 
على مستوى العالم، باإلضافة 
إلى اعالن الفائزين بجائزة أفضل 
البنوك ألبحاث وحتليالت أسواق 
الصرف وتقنية ت��داول العمالت 
األجنبية. كما قامت املجلة أيضاً 
بإعالن أسماء الفائزين بجائزة 
م��ع��ام��الت ال��ص��رف األج��ن��ب��ي في 
م���ج���ال اخل����دم����ات امل��ص��رف��ي��ة 
للشركات، وال��ت��ي تغطي إدارة 
ال��ع��م��الت األج��ن��ب��ي��ة واالب��ت��ك��ار. 
وألول مرة هذا العام، مت االختيار 

من ضمن 11 قطاًعا رئيسًيا.
ووقع االختيار على بنك الكويت 
الوطني كواحد من أفضل البنوك 
على مستوى العالم وأح��د أفضل 
14 بنكاً عربياً في منطقة الشرق 
األوس��ط وشمال افريقيا بتوفير 
خدمات أسواق الصرف إلى جانب 
بنوك وم��ؤس��س��ات مالية عاملية 
ك��ب��رى م��ث��ل سيتي ب��ن��ك، وات��ش 
اس بي سي، وسوسيتيه جنرال، 

ونامورا، ودويتشه بنك، وكريدي 
سويس.  

وشملت معايير اختيار الفائزين 
بجائزة أف��ض��ل م���زودي خدمات 
الصرف إلى عدة عوامل من ضمنها 
حجم املعامالت واحلصة السوقية 
ونطاق التغطية العاملية وخدمة 
ال��ع��م��الء واألس���ع���ار التنافسية 
والتقنيات املبتكرة. كما اخ��ذت 
جلوبل فاينانس أيًضا في االعتبار 
آراء محللي ال��ق��ط��اع وامل��دي��ري��ن 
التنفيذيني واملتخصصني في مجال 
التكنولوجيا. تضمنت معايير 
جوائزمعامالت الصرف األجنبي 
ف��ي م��ج��ال اخل���دم���ات املصرفية 
للشركات،وتوافر سياسات محددة 
بوضوح إلدارة املخاطر، والتعامل 
م��ع األزم����ات، وق��ي��اس التعرض 
ملخاطر العمالت األجنبية، وتكلفة 
تطبيق معايير ال��ت��ح��وط. حيث 

يرتكز  ال��ه��دف الرئيسي إلدارة 
مخاطر العمالت األجنبية في تقليل 
اخلسائروليس السعي لتحقيق 

الربح من حركة العمالت.
ويواصل بنك الكويت الوطني 
متيزه بأعلى مستويات التصنيف 
االئ��ت��م��ان��ي ض��م��ن ك��اف��ة ب��ن��وك 
منطقة ال��ش��رق األوس���ط بإجماع 
مؤسسات التصنيف االئتماني 
العاملية الثالث: موديز، وفيتش، 
وستاندرآند ب���ورز، وذل��ك بدعم 
م��ن رسملته القوية وسياسات 
اإلق���راض احلكيمة التي يتبعها، 
وات��ب��اع��ه مل��ن��ه��ج م��ن��ظ��م إلدارة 
امل��خ��اط��ر، إل���ى ج��ان��ب اخل��ب��رة 
واالستقرار الذي يتمتع به جهازه 
اإلداري. باإلضافة إلى ذلك، يحتفظ 
بنك الكويت الوطني مبكانته بني 
أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم للمرة 

الثالثة عشرة على التوالي.

فوزي الدجاني أثناء تسلم اجلائزة

املطيري: البنك  يسعى لدعم الشباب لالنطالق مبسيرتهم املهنية وحتقيق طموحاتهم

»وربة« يعقد شراكة إستراتيجية مع 
نادي العالقات العامة جلامعة اخلليج 

عقد بنك ورب��ة مؤخراً شراكة 
استراتيجية متتد على مدى عام مع 
نادي العالقات العامة في جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
)GUST(، وذل����ك ف���ي ن��ط��اق 
برنامجه ال��رائ��د ف��ي املسؤولية 
االج��ت��م��اع��ي��ة وال����ذي يسعى من 
خالله للتقارب مع كافة شرائح 
املجتمع على اختالفها ال سّيما فئة 
الطالب الذين يحتاجون جلميع 
أشكال الدعم قبل البدء بحياتهم 

املهنية.
ه����ذا وق����د رع����ى ب��ن��ك ورب���ة 
حفل الكرنفال ال��ذي أقامه نادي 
العالقات العامة مؤخراً في حرم 
اجلامعة وح��رص على التواجد 
فيها مبا يتماشى مع اهتمامه الدائم 
ومبادراته املستمرة لدعم فعاليات 
وأنشطة الشباب على كل األصعدة، 
وخاصة تلك التي تهدف إلى حتفيز 
إب��داع��ات��ه��م وق��درات��ه��م وتطوير 
مهاراتهم العلمية والعملية. هذا 
وق��د تخللت الفعالية التي دارت 
على م��دى 3 أي��ام أنشطة وورش 
عمل متنوعة ومسابقات ساهمت 
في إبراز إبداعات الطلبة وأفكارهم 
املتميزة في مجال العالقات العامة، 
حيث كان محور هذه السنة حول 
قصة “أليس في بالد العجائب” 
التي تعّد واح��دًة من أهم القصص 
التي حتّفز وتقوي املخيلة واإلبداع 
والتفكير خارج الصندوق؛ حيث 
قدمت للطالب العديد من األفكار 
حول كيفية حتويل احلرم اجلامعي 

إلى مكان تخيلي.
وف��ي نهاية ال��ن��ش��اط، تسنى 
للطالب املشاركني في هذه الفعالية 
ال��ف��رص��ة ل��ل��دخ��ول ف��ي السحب 
والفوز بالعديد من اجلوائز القّيمة 
ت��ق��دي��راً ملشاركتهم الفاعلة في 

احلدث. 
وم������ن ج���ان���ب���ه ق������ال أمي���ن 
س����ال����م امل����ط����ي����ري - امل���دي���ر 
التنفيذي  للتسويق واالت��ص��ال 
املؤسسي –مجموعة التخطيط  
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ف��ي ب��ن��ك ورب���ة-: 
»ي��ؤم��ن بنك ورب���ة ب��أن الشباب 

ه��م اللبنة األساسية التي نبني 
عليها مستقبل الوطن والسبيل 
إلى دفع عجلة التقدم واالزده��ار. 
حيثنمنح اهتماماً خ��اص��اً لدعم 
امل��ب��ادرات التثقيفية والشبابية 
بهدف تعزيز إمكانياتهم وحتفيز 
ط��اق��ات��ه��م اإلب��داع��ي��ة وق��درات��ه��م 
من أج��ل مساعدتهم على حتقيق 
طموحاتهم املهنية والعملية، األمر 
ال��ذي من شأنه أن ينعكس بشكل 
إيجابي على قيامهم بدور إيجابي 
وتقدمي مساهمة فعالة لبناء بلدنا 

الكويت احلبيبه”.

وربة يعقد شراكة مع جامعة اخلليج 

تقديرًا ألدائها القوي في إعداد األبحاث وخدمة العمالء

ذراع »املركز« لألبحاث »مارمور« تفوز بجائزة »بيت 
2018« من جلوبال إنفستور األبحاث األفضل لعام 

ف�������ازت ش����رك����ة األب����ح����اث 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ش��رك��ة امل��رك��ز امل��ال��ي 
الكويتي “املركز”مارمور مينا 
إنتليجنسبجائزة “بيت األبحاث 
األف���ض���ل للعام” م���ن ج��ل��وب��ال 
إن��ف��س��ت��ور، وه���ي مجلةتابعة 
ملجموعة يورومني املتخصصة 
باالستثمار واألسواق املالية حول 
العالم.ومت اختيار مارمور من قبل 
جلنة م��ن احملكمني املتخصصني 
وف��ق��اً ل��ع��دة معايير منها األداء 
والنمو واخل��دم��ات الفريدة التي 

تقدمها.
وف��ي ه��ذا الصدد، ص��رح مناف 
عبدالعزيز ال��ه��اج��ري، الرئيس 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي “للمركز” ورئ��ي��س 
مجلس إدارة م��ارم��ور: “يسعدنا 
أن ت���ن���ال م�����ارم�����ور، ال������ذراع 
البحثي “للمركز”،هذه اجلائزة 
تقديراجلهدها االستثنائي في 
م��ج��ال أعمالها واألب��ح��اث التي 

تقدمها. وتعد هذه اجلائزة شهادة 
على املنهجية القوية التي تتبناها 
م��ارم��ورف��ي ك��ٍل م��ن إعدادتقارير 
األبحاث وخدمة العمالء على حٍد 
س���واء. وه��ي مبثابة تأكيد على 
أن تركيزنا على االستراتيجية 

وااللتزام جتاه العمالء واالبتكار 
ق���د وج����د ص���داه���ل���دى ع��م��الئ��ن��ا 

وشركائنا.” 
ومن جانبه، قال إم.أر. راغو، 
نائب الرئيس التنفيذي، إدارة 
األب��ح��اث املنشورةفي “املركز” 
وامل��دي��ر ال��ع��ام لشركة م��ارم��ور: 
“نتوجه بالشكر للقائمني على 
اجل���ائ���زة لتكرميهممجهودات 
ال��ش��رك��ة ف���ي م��ج��ال األب���ح���اث. 
وإن��ه لشرف عظيم أن يأتي هذا 
ال��ت��ك��رمي��م��ن م��ؤس��س��ة م��رم��وق��ة 
متخصصة في هذه الصناعة مثل 
جلوبال إنفستور. ون��ؤم��ن بأن 
اجلائزة ما هي إال داللة على فاعلية 
منونا املستمر في السوق ونهج 
االب��ت��ك��ار ف��ي األب��ح��اث وال��ري��ادة 
في خدمة العمالء. ونسعى دوماً 
للتميز من خالل مخرجات بحثية 
عالية اجلودة، وصياغة تصورات 

العمالء والسوق بصورة بناءة.”

مناف الهاجري

»اخلليج« يعلن الفائزين 
بسحب الدانة األسبوعي

أعلن بنك اخلليج في 18 نوفمبر2018 عن أسماء اخلمسة 
الفائزين ف��ي سحب ال��دان��ة األسبوعي خ��الل الفترة  م��ن 11 
– 15 نوفمبر 2018 بجوائز نقدية قيمة ك��ل منها 1000 
د.ك.  والفائزين  اخلمسة لهذا األسبوع هم:  بدر رجا عبدالله 
العدواني وفهد جمعان ارويدان اجلماح وأيوب يوسف علي كمال  

وفاالث كوزيبليل نارايانان كوتي ومرزوق عيد عبيد العازمي
هذا، وقد أجرى بنك اخلليج سحب الدانة ربع السنوي األول 
على اجلائزة البالغ قيمتها 200،000 دينار كويتي في 28 مارس 
املاضي، كما أق��ام السحب ربع السنوي الثاني في 27 يونيو 
املاضي على جائزة 250،000 دينار كويتي. وقد أجرى السحب 
ربع السنوي الثالث  في 26 سبتمبر على جائزة 500،000 دينار 
كويتي، أما السحب الرابع واألخير سيقام  في 10 يناير 2019، 
وسيتخلل هذا السحب تتويج مليونير الدانة لعام 2018 الذي 

سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار كويتي. 
ويشجع بنك اخلليج عمالء الدانة على زي��ادة فرص فوزهم 
عن طريق زيادة املبالغ التي يتم إيداعها في احلساب، باستخدام 
خدمة ال��دف��ع اإللكتروني اجل��دي��دة املتاحة عبر موقع البنك 

اإللكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

فائض اليابان التجاري مع الكويت 
48.9 باملئة يقفز بنسبة 

قالت وزارة املالية اليابانية امس االثنني ان الفائض التجاري 
مع دولة الكويت قفز في شهر اكتوبر املاضي بنسبة 9ر48 في 
املئة مقارنة بالعام املاضي ليصل الى 8ر47 مليار ين ياباني 

)424 مليون دوالر امريكي( مدفوعا بقوة الصادرات.
وذكرت الوزارة في تقرير اولي ان اجمالي الصادرات الكويتية 
الى اليابان سجلت ارتفاعا بنسبة 9ر43 في املئة خالل شهر 
اكتوبر املاضي على اساس سنوي لتصل الى 7ر65 مليار ين 

)583 مليون دوالر(.
واضافت ان الكويت حافظت على فائضها التجاري مع اليابان 
ملدة عشر سنوات وتسعة اشهر اذ ارتفعت صادرات اليابان الى 
الكويت للشهر اخلامس على التوالي بنسبة 1ر32 في املئة على 
اساس سنوي لتصل الى 9ر17 مليار ين ياباني )159 مليون 

دوالر امريكي(.


