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35.3 نقطة البورصة تختتم تعامالتها  على انخفاض املؤشر العام 

Friday 15th February 2019 - 12 th year  اجلمعة 10 من جمادى اآلخر 1440 هـ/ 15 فبراير  2019 - السنة  الثانية عشرة 

اختتمت بورصة الكويت تعامالتها 
ـــس  اخلــمــيــس على  االســبــوعــيــة أم
انخفاض املؤشر العام 3ر35 نقطة 
ليبلغ مستوى 3ر5197 نقطة بنسبة 

انخفاض بلغت 67ر0 في املئة.
وبلغت كميات تـــداوالت املؤشر 

15ر180 مليون سهم متت من خالل 
6453 صفقة نقدية بقيمة 3ر44 
مليون دينار كويتي )نحو 19ر146 

مليون دوالر أمريكي(.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 
2ر8 نــقــطــة لــيــصــل إلـــى مستوى 

3ر4796 نقطة وبنسبة 17ر0 في 
املــئــة مــن خــالل كمية أســهــم بلغت 
2ر75 مليون سهم متت عبر 2720 
صفقة نقدية بقيمة اربــعــة ماليني 
دينار )نحو 2ر13 مليون دوالر(.
وانخفض مؤشر السوق األول 5ر48 

نقطة ليصل إلى مستوى 9ر5419 
نقطة وبنسبة انخفاض 89ر0 في 
املــئــة مــن خــالل كمية أســهــم بلغت 
9ر104 مليون سهم متت عبر 3733 
صفقة بقيمة 3ر40 مليون دينار 

)نحو 99ر132 مليون دوالر(.

3.2باملئة على أساس سنوي تقرير  »بيتك« أكد ارتفاعها  بنسبة 

ديسمبر  في  الودائع  إجمالي  دينار  مليار   43.5

قال تقرير بيت التمويل الكويتى » بيتك« 
عن تطور حجم الودائع لدى البنوك احمللية 
- ديسمبر 2018 لقد  تطور حجم ودائــع 

القطاع اخلاص والودائع احلكومية:
ارتفع إجمالي الودائع في ديسمبر 2018 
وفق بيانات بنك الكويت املركزي على أساس 
سنوي بنسبة %3.2 الى 43.5 مليار دينار، 
تزامناً مع ارتفاع النشاط االئتماني للبنوك 
ـــاس ســنــوي حني  بنسبة %4.3 عــلــى أس
ــدة التسهيالت االئتمانية في  سجلت أرص

ديسمبر نحو 36.9 مليار دينار.
بلغت قيمة النمو السنوي للودائع حوالي 
1.3 مليار دينار، مدفوعاً بإرتفاع ودائع 
القطاع اخلاص بنسبة %4.1، فيما تراجعت 
الودائع احلكومية على أساس سنوي بنسبة 

.1.8%
وعند املقارنة على أساس شهري، ارتفعت 
ودائــع القطاع اخلاص بنسبة بلغت 0.7% 
في ديسمبر أي نحو 243.8 مليون دينار 
مقارنة مع 36.6 مليار دينار في نوفمبر 

 .2018
ارتفعت حصة ودائـــع القطاع اخلــاص 
من إجمالي الودائع في ديسمبر 2018 حني 

مثلت حصة قدرها %85 مقارنة مع %84 في 
ديسمبر 2017، بينما تراجعت حصة ودائع 
ــى %15 مــن إجمالي  القطاع احلكومي إل

الودائع مقارنة مع %16 في ديسمبر 2017.
القطاع اخلاص:

ــاص منــوا في  حققت ودائـــع القطاع اخل
ديسمبر على أســاس سنوي بنسبة 4.1% 
أي نحو 1.5 مليار دينار حني بلغت 36.9 
مليار دينار مقارنة مع 35.4 مليار دينار في 
ديسمبر 2017، فيما ارتفعت بنسبة 0.7% 
عند املقارنة على أساس شهري مع نوفمبر 

2018 الذي بلغت فيه 36.6 مليار دينار.
وتتكون ودائع القطاع اخلاص من مجموع 
الودائع بالعملة احمللية والودائع بالعمالت 
األجنبية، تشكل الــودائــع بالعملة احمللية 
%92.9 من إجمالي ودائع القطاع اخلاص، 
مرتفعًة قليالً عن نسبتها من إجمالي ودائع 
القطاع اخلــاص في ديسمبر2017 البالغة 

نحو 92.3%.
يشير توزيع الودائع بالعملة احمللية وفقاً 
آلجالها إلى أن الودائع ألجل متثل اجلانب 
ــع القطاع اخلــاص بالعملة  األكبر من ودائ
احمللية، وقــد بلغت حصتها فــي ديسمبر 

%60.2 من ودائــع العملة احمللية مقابل 
%59.4 في نفس الشهر من العام املاضي، 
بينما تراجعت حصة الودائع حتت الطلب 
بنحو طفيف من إجمالي الــودائــع بالعملة 
احمللية والبالغة نحو %25.2 مقارنة مع 
%25.8 فــي ديسمبر2017، وتراجعت 
بنحو طفيف ودائع االدخار على حصتها من 
إجمالي الودائع بالعملة احمللية مستحوذة 
على %14.6 في ديسمبر مقارنة مع 14.9% 

في ديسمبر 2017.
بلغت الودائع حتت الطلب نحو 8.6 مليار 
ديــنــار فــي ديسمبر 2018 مسجلة نسبة 
منو بلغت %2.5، وارتفعت ودائع االدخار 
بنحو %2.8 حني سجلت تقريباً 5 مليار 
دينار، أي بارتفاع قيمته 134.9 مليون دينار 
مقارنة مع قيمتها في نفس الشهر من 2017، 
وارتفعت أيضاً ودائع القطاع اخلاص ألجل 
بنحو %6.4 حني بلغت 20.6 مليار دينار 
مقارنة مع قيمتها في نفس الشهر من  2017. 
ــك زادت ودائـــع القطاع اخلــاص  وعــلــى ذل
بالعملة احمللية فــي ديسمبر على أســاس 
سنوي بنسبة %4.8 حني بلغت 34.3 مليار 
دينار. على اجلانب اآلخــر تراجعت ودائع 

القطاع اخلــاص بالعمالت األجنبية 4.3% 
الى 2.62 مليار دينار مقارنة مع 2.7 مليار 

دينار في ديسمبر 2017.
ـــع الــقــطــاع اخلـــاص حتت  ارتــفــعــت ودائ
الــطــلــب فــي ديسمبر عــلــى أســـاس شهري 
%2.1، فيما ارتفعت الــودائــع االدخــاريــة 
بنسبة %0.62، كما ارتفعت أيضاً الودائع 
ألجل بنحو %0.3 على أساس شهري. وعلى 
ذلك ارتفعت ودائع القطاع اخلاص بالعملة 

احمللية على أساس شهري بنسبة %0.8 الى 
34.3 مليار دينار. وتراجعت ودائع القطاع 
اخلــاص بالعمالت األجنبية %0.9 مقارنة 

مع 2.64 مليار دينار في نوفمبر 2018.
بلغت ودائع القطاع احلكومي في البنوك 
احمللية الكويتية 6.6 مليار دينار في ديسمبر 
منخفضة على أســاس سنوي %1.8 بينما 
ارتــفــعــت على أســـاس شــهــري  %5.3 عن 
نوفمبر 2018 البالغة فيه نحو 6.3 مليار 

دينار.
ويشير توزيع ودائــع القطاع احلكومي 
وفقاً آلجالها إلى أن ودائع القطاع احلكومي 
ألجل متثل اجلانب األكبر من ودائع القطاع 
احلكومي بحصة ارتفعت نسبياً إلى 95.8% 
مــن إجمالي ودائـــع القطاع احلكومي في 
ديسمبر مقارنة مــع %94.9 فــي ديسمبر 
2017، بينما تشكل الــودائــع حتت الطلب 

%4.2 مقابل %5.1 في ديسمبر 2017.

أعلن  البنك األهلي الكويتي عن إبــرام شراكة مع 
»ريبل«، ، بهدف تفعيل خدمة الدفع الفوري العابرة 
للحدود وإتــاحــة إمكانية االســتــفــادة منها لعمالئه 
املتواجدين داخل وخــارج دولة الكويت. وباعتباره 
 »Block Chain« في طليعة مستخدمي تكنولوجيا
في الكويت، فإن البنك األهلي الكويتي سيكون أحد 
املؤسسات املالية القليلة التي تعمل على اختصار وقت 
العمالء املستغرق في إجنــاز املعامالت من أيــام إلى 

دقائق معدودة.
وبــــدوره سيقوم البنك األهــلــي الكويتي بدمج 
تكنولوجيا »Block Chain« اخلاصة بشركة »ريبل« 
في خدماته احلالية ليقدم إلى عمالئه تأكيدات فورية  
بإجناز املعاملة اعتماداً على البنية التكنولوجية 
التحتية التي تتمتع بدرجة عالية من األمان. وبفضل 

هذه الشراكة، سيتمكن عمالء البنك اآلن من إرسال 
األموال لتقدمي العون والدعم إلى عائالتهم وأصدقائهم 

وأحبائهم بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
كما ستتيح هذه الشراكة للبنك االنضمام إلى »ريبل 
نت –  RippleNet«، وهي شبكة عاملية المركزية من 
البنوك ومزودي خدمات الدفع.  وتهدف هذه الشبكة 
املتنامية إلــى متكني »قيمة اإلنــتــرنــت«، ممــا يسمح 
للعمالء من مختلف البنوك بتسديد املدفوعات في 
جميع أنحاء العالم بسرعة مع ضمان االستالم.  ومن 
شأن هذه الشراكة أن متّكن البنك األهلي الكويتي من 
الوصول إلى أعضاء شبكة »ريبل نت« اآلخرين، مما 
يعزز من قدرته على دفــع عجلة منو أعمال خدمات 

الدفع العابرة للحدود لديه.
وفي معرض تعليقه على هذه الشراكة املتميزة، 

حتدث سومنات مينون، رئيس العمليات ملجموعة 
البنك األهلي الكويتي قــائــاًل، »إن هــذه الشراكة مع 
»ريبل« تتماشى مع نهج عملنا الراسخ والذي يتمثل 
في تقدمي خدمات مصرفية بطريقة سهلة ومبسطة، 
ونحن لدينا اهتمامات كبيرة في تنمية أعمالنا في 
مجال تقدمي خدمات الدفع العابرة للحدود، كما نخطط 
لتسخير قدرات تكنولوجيا »Block Chain« إلجناز 
خدمات الدفع العاملية بشكل أســرع وأكثر مالءمة 

لعمالئنا.
من جانبه حتدث نافني جوبتا العضو املنتدب ملنطقة 
جنوب آسيا والشرق األوسط وشمال أفريقيا بشركة 
»ريبل – Ripple« قائالً، »يعد البنك األهلي الكويتي 
مــن أحــد البنوك الــرائــدة فــي الكويت، ومــن دواعــي 

سرورنا التعاون معه من خالل هذه الشراكة.

مسؤولو الشركة مع قيادي البنك

»Ripple –  »األهلي الكويتي« يبرم شراكة مع »ريبل 

في أجواء مفعمة  بالفرحة والبهجة والسعادة ، 
نظم البنك التجاري فعالية »البحث عن الكنز«لعمالء 
حسابي @Tjari  ، والتي أقيمت في حديقة مجمع 
البوليفار – الساملية  .وتأتي هذه اخلطوة حرصا من 
التجاري على توطيد التواصل مع عمالئه ومكافأتهم 

على والئهم واختيارهم للبنك التجاري.
هذا، ولبى جمع غفير من عمالء @tijari دعوة 
البنك التجاري عبر وسائل التواصل االجتماعي، 
ليمضوا أوقات حافلة باملرح واللعب. حيث تضمنت 
الفعالية البحث عن الكنز املفقود، والتي انقسمت على 
ثالثة جوالت األولى البحث على الرمز وتسليمه إلى 
جلنة التحكيم ، املرحلة الثانية العثور على الرموز 
التي وضعت في احلديقة ، واملرحلة األخيرة البحث 
عن  الكنز الذي مت وضعه في املربعات . حيث أضفت 
هذه املسابقة جوا من املرح والسعادة بني املتسابقني 
. وفي ختام املسابقة  مت توزيع 3 جوائز عبارة عن  

Apple Watch باإلضافة إلى اجلوائز املالية  
وفــي ختام الفعالية عبر عمالء الــتــجــاري عن 
سعادتهم بحضور هذه الفعالة التي سادها الفرح 
والسرور وروح التنافس بني الفرق ، معبرين عن 

امتنانهم إلدارة التجاري للفعاليات التي ينظمها لهم 
  Tijari@ من وقت ألخر ، مشيدين مبزايا حساب

املصمم  خصيصا لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم في 
املرحلة العمرية .

الكنز   عن  البحث  لفعاليات   Tijari@ عمالء  من  الفت  حضور  »التجاري«:  

قـــال رئــيــس نــقــابــة العاملني 
بالشركة الكويتية لنفط اخلليج 
فهد العجمي أن العاملني الكويتيني 
بعمليات اخلفجي يـــؤدون دور 
وطـــنـــي هــــام فـــي إدارة حصة 
الكويت باملنطقة املقسومة من 
النفط و الغاز وهم مثاال يحتذي 
به لالنضباط والدقة واملواظبة في 
العمل، موضحا أن نقابة العاملني 
بنفط اخلليج ليست ضــد وضع 

ضوابط للعمل.
وأكــد العجمي أن عــدم تطبيق 
ـــادر مـــن الــرئــيــس  ـــص ـــرار ال ـــق ال
التنفيذي بالوكالة عبد الله علي 
ــراءات  السميطي بإلغاء كافة إج
العمل بنظام البصمة إداريــــاً ، 
واإلبقاء عليها أمنياً فقط، من قبل 
املدير التنفيذي للموارد البشرية 
ــــح ضد  بــاإلنــابــة تــعــســف واض
العمالة الوطنية حتديدا من أجل 
»التضييق على العمال وتفريغ 
املــنــطــقــة املــقــســومــة وإجــبــارهــم 

على الهجرة العكسية  وهــو أمر 
غير مقبول وسيتم التصدي له 
بكل الطرق القانونية والنقابية 

املشروعة.
ورفــض العجمي أي أساليب 
تعسفية ضد العاملني الكويتيني 
فــي عمليات اخلفجي املشتركة 
الذين يتكبدون مشاق ومخاطر 

الطريق يوميا، حيث كــان يجب 
عليه كمسؤول كويتي وممثل عن 
الشركة باخلفجي مراعاته، ال أن 
يتخذ قرارات مجحفة بحق العمال 
. وقال العجمي أن املدير املعني قد 
أحلــق الضرر بالعاملني وأضــاع 
حقوقهم ، ما سيؤدي إلى حرمان 
العاملني الكويتيني من حقهم في 
الترقية والــدرجــات والــــدورات 
ــادات السنوية   ــزي اخلارجية وال

وصوالً إلى الفصل  من العمل .
ونـــاشـــد الــعــجــمــي الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي بــالــوكــالــة عبدالله 
السميطي التدخل الفوري لنزع 
فتيل األزمـــة ومنع التعدي على 
ـــدار حقوق  ـــرارات الشركة وإه ق
الــعــامــلــني الــكــويــتــيــني باملنطقة 
املقسومة باخلفجي والتعدي على 
حقوقهم القانونية والتي يتمتع 
بها جميع العاملني في الشركات 
النفطية التابعة ملؤسسة البترول 

الكويتية .

»عمليات  ف��ي  الكويتيون  ال��ع��ام��ل��ون  العجمي: 
نتيجة  حقوقهم  أب��س��ط  م��ن  ح��رم��وا  اخل��ف��ج��ي« 

التمسك بالنظام اإلداري للبصمة 

أقامت شركة البترول الوطنية الكويتية حفال 
تكرمييا للفائزين مبسابقة )فكر باستدامة( التي 
تهدف الى تعزيز استدامة املــوارد البيئية عبر دعم 
االبتكارات واألفكار التي تساعد في نشر ثقافة احلفاظ 

على البيئة لدى األجيال الشابة والناشئة.
وقام الرئيس التنفيذي للشركة وليد البدر بتسليم 
اجلوائز لست مدارس فائزة في فئة املدارس وأربعة 
فائزين في فئة األفــراد ومنظمتني فائزتني في فئة 

املنظمات غير احلكومية.
وأكد البدر في كلمة القاها باملناسبة حرص الشركة 

على القيام بالعديد من املشاريع الهادفة حلماية 
البيئة ومكافحة التلوث من مصادره ومنها مشروع 
استرجاع ومعاجلة الكبريت ومعاجلة مياه الصرف 

الصناعي ومشروع تأهيل التربة امللوثة.
ــاف ان العامل األســاســي في جنــاح التنمية  واض
املستدامة يكمن في االهتمام بالعنصر البشري ولذلك 
»يشكل االستثمار في تطوير موظفينا أولوية عليا 
ونعمل على تأهيل كوادر قادرة على تشغيل وإدارة 
منشآتنا النفطية وتوفير فــرص التدريب املهني 

والتخصصي لهم«.

»البترول الوطنية« تكرم الفائزين 
مبسابقة »فكر باستدامة«

 6.6 إل���������ى  احل������ك������وم������ي  ال������ق������ط������اع  ودائ�������������ع  ارت���������ف���������اع  
ب�����امل�����ئ�����ة  5.3 ش�������ه�������ري�������ة  ب�����������زي�����������ادة  دي����������ن����������ار  م�������ل�������ي�������ار 

ر  م������ل������ي������ا  36.9 ل��������������ى  ا ت��������ص��������ل   » ص خل�����������������������ا ا « ئ��������������������ع  ا د و
ج�������ن�������ب�������ي�������ة أل ا ت  ل��������ع��������م��������ال ب��������ا ج���������ع���������ت  ا ت���������ر ك��������م��������ا  ر  ي�����������ن�����������ا د

فهد العجمي

جانب من احلضور

شارك بنك الكويت الدولي »كيه آي بي« بصفته 
مدير الترتيب الرئيسي بالشريحة املتوافقة مع 
أحكام الشريعة اإلسالمية من التسهيالت املالية 
املشتركة بقيمة 200 مليون دوالر لصالح شركة 
Daewoo E&C واملمتدة على مــدار عامني، وذلك 

باملشاركة مع عدد من البنوك الدولية واإلقليمية.

وبحسب بيان للبنك تهدف هذه التسهيالت إلى 
تقدمي املساندة والدعم إلى الشركة لتنفيذ مشروعاتها 

احلالية في الكويت ودول مجلس التعاون اخلليجي.
وقد مت توقيع هذه االتفاقية في حفل أقيم في دبي 
 Daewoo مؤخراً بحضور اإلدارة العليا لشركة

.E&C

»كيه.آي.بي« مدير الترتيب الرئيسي 
لتمويل ب�200 مليون دوالر ل� »داي��و«


