سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى  48.78دوالر
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  7سنتات في ت��داوالت اول
أمس ليبلغ 78ر 48دوالر أمريكي مقابل 71ر 48دوالر للبرميل
في تداوالت االثنني املاضي وفقا للسعر املعلن من مؤسسة البترول
الكويتية.
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وفي االسواق العاملية انخفضت أسعار النفط اول أمس الثالثاء
بشكل طفيف مع ترقب السوق البيانات األسبوعية للمخزونات
األمريكية وانضمام الكويت وأعضاء آخرين في منظمة أوبك إلى
السعودية وروسيا في تأييد متديد خفض إنتاج اخلام حتى مارس

املقبل لتقليص تخمة املعروض العاملي .وانخفض سعر برميل
نفط خام القياس العاملي مزيج برنت  17سنتا ليصل عند التسوية
الى مستوى 65ر 51دوالر للبرميل كما انخفض سعر برميل اخلام
األمريكي اخلفيف  19سنتا ليصل الى مستوى 66ر 48دوالر.
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أكد أن عملية حتسني ريادة األعمال تأتي عن طريق تسهيل تأسيس الشركات

الروضان  :ضرورة خلق منظومة مستدامة لدعم مبادرات الشباب
أك��د وزي��ر ال��ت��ج��ارة والصناعة ووزي��ر
الدولة لشؤون الشباب الكويتي بالوكالة
خالد الروضان امس االربعاء ضرورة خلق
منظومة مستدامة لدعم الشباب عبر اصالح
البنية االقتصادية املتكاملة وخلق بيئة
اقتصادية داعمة للمبادرات.
وقال الروضان في كلمة له خالل افتتاح
ملتقى ري��ادة االع��م��ال ال��ذي تنظمه وزارة
ال��دول��ة ل��ش��ؤون الشباب ضمن فعاليات
(الكويت عاصمة الشباب العربي) ان عملية
حتسني ريادة االعمال تأتي عن طريق تسهيل
تأسيس الشركات وسهولة احلصول على
التراخيص.
واضاف ان حتسينها يأتي ايضا عن طريق
خلق فرص جديدة في االقتصاد الوطني عبر
استقطاب الشركات العاملية واالستفاده من
خبراتها وتعديل القوانني واالج���راءات مبا
يسهل عملية إص��دار التراخيص اجلديدة
وكذلك تعديل القواعد احلاكمة لالسواق
مب��ا يشجع املنافسة وال��ف��رص للمشاريع
اجلديدة.
واف��اد ب��ان تطوير ري��ادة االعمال يخلق
فرصا ذهبية للشباب الكويتي في عملية

خالد الروضان

ت��س��ه��ي��ل ت��أس��ي��س ال��ش��رك��ات ال��ص��غ��ي��رة
وال��ت��ع��اون م��ع ال��ق��ط��اع اخل���اص لتطوير
املنظومة االقتصادية اخلاصة باملشاريع
الصغيرة اض��اف��ة ال��ى إص���دار التراخيص
املنزلية .وذكر ان الصندوق الوطني لرعاية
وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة
ومؤسسات القطاع اخل��اص وال��ع��ام تقوم

بعمل دورات تدريبية للشباب الكويتي
اضافة ال��ى تقدمي الصندوق الدعم امل��ادي
بالتعاون مع بعض املؤسسات التمويلية في
القطاع اخلاص.
واضاف ان هذا الصندوق يوفر حاضنات
متخصصة لدعم املبادرات الشبابية مشيرا
ال��ى ان احلكومة وف��رت أراض���ي صناعية

وحرفية جديدة وكذلك محطات بنزين و16
استراحة على ال��ط��رق السريعة ملشاريع
ال��ش��ب��اب ال��ك��وي��ت��ي .واوض���ح ان ال���وزارة
ستعطي ميزة تنافسية للمشاريع الصغيرة
في املناقصات احلكومية وذل��ك اميانا من
احلكومة بدعم املبادرات واملشاريع الشبابية
اضافة ال��ى انشاء مشاريع بتروكيماوية
ولوجستية م��ع توفير ف��رص للمشاريع
الصغيرة ف��ي ت��ق��دمي خ��دم��ات لها وجلب
ش��رك��ات ع��امل��ي��ة ل��ت��وط�ين التنكولوجيا
احلديثة .من جهته قال مدير إدارة الشباب
والرياضة مسؤول األمانة الفنية ملجلس
وزراء الشباب والرياضة العرب بجامعة
الدول العربية عبداملنعم الشاعري في كلمة
مماثلة ان اجلامعة العربية تولي اهتماما
كبيرا بالشباب العربي.
واش����ار ال��ش��اع��ري ال���ى اه��م��ي��ة م��ب��ادرة
(الكويت عاصمة الشباب العربي) السيما
أنها تاتي في الوقت الذي تتعرض املجتمعات
العربية حلمالت ظالمية مغرضة تستهدف
شرائح الشباب التي تعطل طاقته اإلبداعية
وق��درت��ه على اإلس��ه��ام الفاعل ف��ي تطوير
املعارف االنسانية.

قيمة األسهم املتداولة بلغت  20.3مليون دينار

البورصة تغلق على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثالثة
أغلقت بورصة الكويت تداوالتها امس
االربعاء على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية
الثالثة بواقع 77ر 6نقطة للسعري ليبلغ
مستوى  6732نقطة و67ر 2نقطة للوزني
و71ر 8نقطة ل(كويت .)15
وبلغت قيمة األسهم املتداولة حتى ساعة
اإلغ�لاق نحو 3ر 20مليون دينار كويتي
(نحو 7ر 66مليون دوالر أمريكي) في حني
بلغت كمية األسهم املتداولة نحو 3ر256
مليون سهم متت عبر  5047صفقة .وكانت
أسهم شركات (زين) و(بيتك) و(صكوك)
و(االم��ت��ي��از) و(وط��ن��ي) األكثر ت��داوال في
حني كانت أسهم شركات (ميادين) و(رمي)
و(اس��ي��ا) و(تعمير) و(ص��ل��ب��وخ) األكثر
ارتفاعا.
وسجل امل��ؤش��ر السعري من��وا ً نسبته
 ،0.1%عند مستوى  6732.07نقطة،
رابحاً نحو  6.77نقطة ،كما ارتفع الوزني

مقر البورصة

وكويت  15بنسبة  0.66%و 0.95%على
التوالي ،مقارنة مبستويات جلسة أمس

الثالثاء .ودع��م أداء امل��ؤش��رات صعود 4
قطاعات أبرزها ،العقارات بنسبة ،0.81%

مدفوعاً بصعود عدة أسهم تصدرها رمي
بنسبة .8.06%
وزاد البنوك  ،0.59%لنمو  5أسهم،
تقدمها الوطني بـ  .2.99%وف��ي املقابل
تراجع  7قطاعات ،أبرزها النفط والغاز
بنحو  ،1.68%بضغط انخفاض  4أسهم
على رأسها بترولية بواقع  .6.76%وجاء
سهم ميادين على رأس األسهم املرتفعه
بـ  ،9.8%بينما تصدر سهم بيان القائمة
احلمراء بنحو .6.78%
وت��ص��در س��ه��م ص��ك��وك امل��ت��راج��ع 1%
أحجام التداول بنحو  30.4مليون سهم،
فيما ج��اء سهم زي��ن ف��ي مقدمة السيولة
بنحو  1.7مليون دينار ،منخفضا ً .1.12%
ويشار إلى أن املؤشرات ارتفعت صباحاً،
حيث صعد السعري  ،0.21%كما ارتفع
ال��وزن��ي وك��وي��ت  15بنسبة  0.31%و
 0.50%على الترتيب.

ضمن البرنامج التدريبي للصحافيني االقتصاديني

احلجي« :الوطني» يلعب دور ًا رئيسي ًا في متويل أكبر املشروعات احلكومية
ق���ال ن��ائ��ب م��دي��ر ع���ام مجموعة
الشركات األجنبية والنفط والتمويل
التجاري جاسم احلجي إن بنك الكويت
الوطني يعتبر البنك ال��رائ��د محليا
باستحواذ محفظته على احلصة األكبر
ل��ع��دد العمالء م��ن ال��ش��رك��ات احمللية
واألجنبية مقارنة مع البنوك األخرى،
وبنسبة تصل إلى  90%من الشركات
األجنبية وال��س��ف��ارات امل��ت��واج��دة في
ال��ك��وي��ت ،ب��االض��اف��ة إل���ى  25%من
الشركات احمللية ( 75%منها تعتبر
من الشركات الرائدة محليا) ،كما يغطي
ال��ق��ط��اع النفطي اخل���اص مبؤسسة
ال��ب��ت��رول الكويتية بنسبة ،100%
وهو ما يؤكد جناح إستراتيجية البنك
بالتركيز على الثقة املتبادلة وتعزيز
الوالء لدى عمالئه.
وأض���اف احل��ج��ي خ�لال محاضرة
“مجموعة الشركات األجنبية النفط
والتمويل التجاري” ضمن برنامج
ال���وط���ن���ي ال���ت���دري���ب���ي ل��ل��ص��ح��اف�ين
االقتصادين ،إن��ه خ�لال العام املاضي
مت تكليف بنك الكويت الوطني للقيام
بقيادة العديد من التحالفات املصرفية
لتوفير التمويالت ال�لازم��ة لعدد من
املشروعات الكبرى في الكويت.

إدارة الشركات األجنبية
وب�ين احل��ج��ي أن وح���دة امل��ق��اوالت
األجنبية في البنك الوطني تتعامل مع
الشركات األجنبية فقط (غير كويتية)
والتي يقع ضمن أختصاصها األساسي
ق��ط��اع امل���ق���اوالت ب��ج��م��ي��ع أن���واع���ه،
موضحاً أن ه��ذه ال��وح��دة تهدف إلى
تسهيل األعمال املصرفية لهذه الفئة من
الشركات عبر توفير التالي :مسؤولي
ع�لاق��ات للشركات األجنبية ،إنشاء
حساب مصرفي للشركة وموظفيها،
ت��ق��دمي منتجات التمويل ال��ت��ج��اري،
باإلضافة ملنح تسهيالت ائتمانية نقدية
مثل ق��روض ال��ش��رك��ات ،وغير نقدية
مثل ح��دود االئتمان ملنتجات التمويل
التجاري وملنتجات إدارة اخلزينة.

دور ًا رئيسي ًا
وأفاد احلجي إن الوطني استطاع أن
يلعب دورا ً رئيسيا ً في متويل وترتيب

جاسم احلجي

فواز الفليج

أكرم الشامي

ال��ف��ل��ي��ج :وح�����دة ال��ن��ف��ط وال����غ����از ت���ت���واج���د داخ�����ل م��ؤس��س��ة ال���ب���ت���رول ل��ت��وف��ي��ر ج��م��ي��ع اخل����دم����ات امل��ص��رف��ي��ة
ال����ش����ام����ي :ال����وط����ن����ي ي���س���ت���ح���وذ ع���ل���ى  80ب���امل���ئ���ة م����ن اع����ت����م����ادات ال���ت���ص���دي���ر و خ����ط����اب����ات ال����ض����م����ان ل���ل���م���ش���روع���ات ال���ك���ب���رى
ال��ق��روض اخل��اص��ة بأكبر مشروعني
طرحتهم احلكومة خالل الفترة املاضية
وه��م��ا :م��ش��روع إن��ش��اء املبنى رق��م 2
لتوسعة مطار الكويت الدولي بقيمة
بلغت  1.3مليار دينار كويتي.

البنوك املشاركة ف��ي ط��رح االكتتاب
ال��ع��امل��ي ل��س��ن��دات ش��رك��ة إي��ك��وي��ت
للبتروكيماويات ،موضحاً أن شركة
الوطني لالستثمار قامت بدور املتعهد
الرئيسي ل�لإص��دار واملنسق ووكيل
االكتتاب ملشروع الوقود البيئي لشركة
البترول الوطنية.

ومن جهته قال رئيس وحدة النفط
وال��غ��از ف��واز الفليج إن الوطني قاد
العديد من التحالفات املصرفية لتوفير
التمويالت الآلزمة لعدد من املشروعات
الكبرى خالل العام املاضي ،كان أهمها:
مشروع الوقود البيئي لشركة البترول
الوطنية ،وتوفير قرض ممتاز بقيمة 6
مليارات دوالر أمريكي لشركة إيكويت
للبتروكيماويات ل�لاس��ت��ح��واذ على
شركة إم أي جلوبل ،كما ق��ام البنك
بتوفير تسهيالت مصرفية بقيمة 280
مليون دوالر أمريكي للشركة الكويتية
للستايرين.
ولفت إلى أن الوطني يعد من أكبر

وحدة النفط والغاز

التحالفات التمويلية

وق��ال إن االقتصاد الكويتي يعتبر
اقتصادا صغيرا ً مفتوحا نسبيا ً يسيطر
القطاع احلكومي على أغلبه ،ومتثل
الصناعة النفطية في الكويت اململوكة
من قبل الدولة أكثر من  50%من الناجت
احمللي اإلجمالي ،و 95%من الصادرات
و 80%من اإليرادات احلكومية.

إدارة التمويل التجاري
ومن جانبه قال نائب رئيس قطاع
التمويل ال��ت��ج��اري أك���رم الشامي إن

فكرة إنشاء بنك الكويت الوطني عام
 ١٩٥٢ج��اءت اساسا بسبب احلاجة
للتمويل التجارى عندما رف��ض أحد
البنوك البريطانية العاملة في دولة
ال��ك��وي��ت إص���دار خ��ط��اب ض��م��ان بناء
علي طلب أح��د التجار احملليني مببلغ
 ٧٠ال��ف روب��ي��ه ،ف��ج��اءت الفكرة في
إن��ش��اء بنك وطني يساهم ف��ي متويل
ح��رك��ه ال��ت��ج��ارة ويساهم ف��ي تعزيز
التنمية االقتصادية .وأوضح أنه منذ
ذل��ك التاريخ يساهم الوطني بشكل
رئ��ي��س��ي ف��ي مت��وي��ل ال��ت��ج��ارة س��واء
اخلارجية أو الداخلية ،كما يقوم بتقدمي
الضمانات واالعتمادات التي ساعدت
التجار واملقاولني علي إمت��ام عمليات
االستيراد والتصدير ،باالضافة لتمويل
امل��ش��روع��ات الكبرى داخ���ل الكويت،
مشيرا ً إلى أن من أهم هذه املشروعات
ه��و :مشروع مصفاة ال���زور ،مشروع
محطة الزور الشمالية ،مشروع الوقود
البيئي ميناء عبدالله ،مشروع جسر
جابر األحمد البحري.

تنظمه «إكسبو سيتي» من  5إلى  8يونيو املقبل في الريجنسي

«بافاريا» تطلق مشاريع محلية في املعرض
الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية
أعلنت مجموعة بافاريا الدولية
مشاركتها في املعرض الرمضاني
للعقارات الكويتية وال��دول��ي��ة “
ال��ع��روض الرمضانية “ من تنظم
ش��رك��ة اك��س��ب��و س��ي��ت��ي لتنظيم
املعارض واملؤمترات خالل الفترة
من  5إلى  8يونيو املقبل في فندق
الريجنسي .
وقال رئيس مجلس إدارة شركة
املجموعة بافاريا بدر الشريفي إن
الشركة ستطرح خ�لال مشاركتها
ف��ي امل��ع��رض مشاريعها املتعددة
التى تقع في ضاحية صباح السالم
 ،والتي تضم العديد من النماذج
السكنية امل��ت��ن��وع��ة وامل��س��اح��ات
املختلفة .
وأشار إلى أن مشاريع “بافاريا”
مت��ت��از بأعلى ض��م��ان للجودة في
أعمال البناء ومستوى التشطيب
وتنوع اخلدمات  ،كما أن مجموعة
ب��اف��اري��ا تعتبر ه��ي امل��ال��ك جلميع
مشاريع الشركة ،وأيضاً هى املنفذ
جلميع األع��م��ال اإلنشائية شركة
بافاريا للتجارة العامة واملقاوالت،
وكذلك املسوق احلصري ملشاريع
ال��ش��رك��ة فقط وذل���ك ف��ي محاولة
ل��ل��ج��م��ع ب�ي�ن أرق����ى التشطيبات
واخلدمات مع أقل األسعار مقارنة
باألسعار احلالية في السوق احمللي
.
ودع��ا زوار املعرض إل��ى زي��ارة
جناح الشركة في املعرض  ،وذلك
قبل إتخاذ قرار الشراء ،خاصة في

شعار مجموعة بافاريا الدولية

ظل املميزات الكبيرة التي تتمتع بها
مشاريع الشركة في السوق احمللي،
األم��ر ال��ذي يجعلها من بني أفضل
اخليارات للمستثمرين واملواطنني
الباحثني عن التميز في شقق التمليك
.
وبني أن الشركة حترص على أن
يتم التواصل مع العمالء مباشرة
حيث أن املصداقية ومعايير اجلودة
حُت��ت��م علينا التعاقد املباشر مع
العميل بعيدا ً عن شركات التسويق
األخرى  ،ومن أجل ذلك فإن الشركة
ال تقوم بتسويق أية مشاريع غير
مملوكة للمجموعة.
وت��اب��ع “ إن املعايير الصارمة
ال��ت��ى ت��ت��ب��ن��اه��ا ال��ش��رك��ة تفرض
عليها البناء وفق أحدث التصاميم

العصرية املناسبة جلميع األذواق
وجتهيز الوحدات السكنية بأعلى
م��س��ت��وي��ات اجل�����ودة واإلل���ت���زام
باملخططات والقوانني الصادرة من
اجلهات الرسمية سواء داخل دولة
الكويت أو خارجها.
وذك���ر ال��ش��ري��ف��ي أن مشاريع
الشركة السابقة متيزت باإلتقان
واجل��ودة العالية التى نالت رضاء
العمالء بإمتياز ،األمر الذى أدى إلى
ط��رح ع��دة م��ش��روع��ات سكنية فى
ضاحية صباح السالم اإلستثمارية
وال���ت���ى ت��ق��ع ف���ى م��ل��ت��ق��ى ط��ري��ق
الفحاحيل ال��س��ري��ع م��ع ال��دائ��رى
ال���س���ادس ،ومت��ت��از ه���ذه املنطقة
بنوعية وحجم املشاريع العمالقة
وقربها من جميع مناطق الكويت .

هيئة أسواق املال تشارك باالجتماع
السنوي الثاني واألربعني لـ «االيسكو»
ش���ارك وف���د هيئة أس����واق في
االجتماع السنوي الثاني و األر
بعون للمنظمة الدولية لهيئات
األوراق املالية ( األيسكو ) ،و الذي
عقد ف��ي مدينة مونتيغو ب��اي في
جمهورية جامايكا ،خالل الفترة من
 14الى  18مايو  ،2017وقد ترأس
وف��د الهيئةمعالي الدكتور نايف
ف�لاح م��ب��ارك احل��ج��رف  -رئيس
م��ج��ل��س م��ف��وض��ي ه��ي��ئ��ة أس���واق
امل��ال  -امل��دي��ر التنفيذي و مشعل
مساعد العصيمي – نائب رئيس
مجلس مفوضي الهيئة ،ومبشاركة
عبدالرحمن محمود محمد – مدير
مكتب العالقات الدولية ،و نورة
مساعد ال��ه��ارون  -باحث قانوني
رئيسي .
وق����د اج��ت��م��ع م��ش��ع��ل م��س��اع��د
العصيمي ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس
مفوضي الهيئة ،برئيس مجلس
إدارة املنظمة و رئ��ي��س مفوضي
األوراق املالية والعقود اآلجلة في
ه��وجن ك��وجن أشلي أدل��ر  ،لشكره
على دعمه وتأييده انضمام الهيئة
ملنظمة األيسكو ،و أكد السيد أدلر
ب��أن��ه يتطلع ل��رؤي��ة ال��ك��وي��ت في
دور فعال في أنشطة املنظمة من
خالل املشاركة في اللجان العاملة
و اإلقليمية ك��ـ جلنة AMERC
و جلنة  ،GEMCباإلضافة الى
بعض ال��ل��ج��ان الفنية  ،وتطرق
االجتماع الىأنظمة ما بعد التداول
حيث إن الهيئة تتجه إل��ى حسم

مشاركة هيئة أسواق املال في اجتماع االيسكو

املرحلة األولى من تطبيق االنتقال
م��ن  T+2ال��ى  T+3ف��ي  21مايو
،2017واقترح السيد أشلي تبادل
اخل���ب���رات ب�ين ال��ك��وي��ت و ه��وجن
ك���وجن خ��اص��ة ف��ي م��ج��ال تطبيق
نظام املقاصة املركزية أو ما يسمى
بـ،CCPوالذي متتلك هوجن كوجن
خبرة عريقة فيه ،وقد رحب السيد
مشعل العصيميبتبادل اخلبرات

بني البلدين في عدة مواضيع منها ما
مت تعديله في هوجن كوجن لتحسني
التعامل مع متطلبات املنظمة ،وما
مت إجن���ازه لتطوير نظام م��ا بعد
التداول ،و اختتم االجتماع بتسليم
ال��س��ي��د م��ش��ع��ل ال��ع��ص��ي��م��ي درع
تذكاري للسيد اشلي أدل��ر تعبيرا ً
عن شكر الهيئة لدوره الفعال فيما
يخص عضوية دولة الكويت.

«بيتك» 34.9 :مليار دينار حجم
النشاط االئتماني في مارس 2017
قال بيت التمويل الكويتي بيتك في تقرير له لقد
ارتفع النمو السنوي لالئتمان املمنوح من قبل القطاع
املصرفي الكويتي بنسبة 3.6%في مارس وهو أدنى
منو لنفس الشهر خالل خمس سنوات منذ عام 2012
 ،لكن هذا النمو هو األعلى في العام احلالي ،ويأتي
بعد أعلى منو حققه االئتمان خالل شهر مارس 2016
والبالغ  ،8.4%ليقترب حجم االئتمان املصرفي
املمنوح في مارس 2017من حاجز  35مليار دينار
بعدما بلغ  33.7مليار دينار في نفس الشهر من العام
املاضي ،بينما ارتفع االئتمان املمنوح بثاني أعلى
نسبة منو خالل عام مضى قدرها  1.4%على أساس
شهري عن حجمه ال��ذي بلغ  34.4مليار دينار في
فبراير .2017
وقد تراجعت التسهيالت املوجهة لثالثة قطاعات
اقتصادية من بني عشرة قطاعات كان قطاع الصناعة
أعالها تراجعاً حني انخفض بنسبة  ،12.1%تاله
قطاع املؤسسات املالية غير البنوك منخفضاً بنسبة
 ،2.8%ثم القطاع العقاري بنسبة  1.9%يليه االئتمان
املمنوح إلى قطاع الزراعة وصيد األسماك منخفضاً
بنسبة  .1.4%في حني زاد االئتمان املمنوح إلى باقي

القطاعات االقتصادية بقيادة قطاع النفط اخلام والغاز
الذي سجل أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 708.4
مليون دينار وبنسبة منو  109.6%عن نفس الشهر
من العام السابق وصوالً إلى مستوى غير مسبوق فاق
 1.4مليار دينار متثل نحو  3.9%من إجمالي االئتمان
في مارس.2017
ويليه قطاع التسهيالت الشخصية مسجالً منوا ً بلغ
 419مليون دينار في مارس وبنسبة  2.9%مقارنة مع
نفس الشهر من العام السابق وصوالً إلى  14.6مليار
دينار متثل نحو  41.9%من إجمالي االئتمان في مارس
 ،تالها قطاع التجارة بارتفاع بلغ  171.2مليون دينار
أي بنسبة  5.6%وص��والً إلى  3.3مليار دينار متثل
نحو  9.3%من إجمالي االئتمان في مارس ،مقارنة مع
 3.1مليار دينار في مارس  ،2016ثم قطاع اإلنشاءات
ال��ذي زاد بنحو  160مليون دينار أي بنسبة 8.2%
ليصل االئتمان املمنوح لهذا القطاع لنحو  2.1مليار
دينار ،فيما زاد االئتمان املمنوح للقطاعات األخرى
بنحو  169مليون دينار أي بنسبة  7.4%ليصل إلى
مستوى غير مسبوق بلغ اكثر من  2.4مليار دينار في
مارس املاضى.

