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»التجاري«  يعلن عن الفائز في حساب النجمة األسبوعي 
ق��ام البنك التجاري ب��إج��راء السحب 
األسبوعي على«حساب النجمة » وذلك 
ضمن برنامج سحوبات النجمة على 
ج��ائ��زة 5،000 دي��ن��ار كويتي، وكانت 
اجلائزة من نصيب عبدالقادر محمد ادن 

اسحاق، وقد مت إج��راء السحب بحضور 
مم��ث��ل ع��ن وزارة ال��ت��ج��ارة والصناعة 

عبدالعزيز أشكناني.  
وق��د أوض��ح البنك أن ج��وائ��ز حساب 
النجمة أصبحت مم��ي��زة بحجم مبالغ 

اجل��وائ��ز املقدمة باإلضافة إل��ى تنوعها 
طوال السنة، وسوف تكون هناك جوائز 
أسبوعية بقيمة 5،000 د.ك، وشهرية 
بقيمة 20،000 د.ك، وج��ائ��زة نصف 
سنوية وقدرها نصف مليون )500،000( 

د.ك ، باإلضافة إلى اجلائزة الكبرى التي 
سيقام عليها السحب في يناير 2019 وهي 
)1،500،000 د.ك( اجلائزة النقدية األكبر 
سنويا ليس فقط  على مستوى الكويت بل 

على مستوى العالم. 
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دشنت شركة اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية 
قاعة »بيان« اخلاصة بركاب الدرجتني »األولى« 
و«رج���ال األع��م��ال« ف��ي مبنى ال��رك��اب رق��م 4 
)T4(، وافتتح القاعة رئيس االدارة العامة 
للطيران املدني الشيخ سلمان احلمود الصباح 
ورئيس مجلس إدارة اخلطوط اجلوية الكويتية 
يوسف عبداحلميد اجلاسم، وبحضور الرئيس 
التنفيذي للخطوط اجلوية الكويتية املهندس 
كامل العوضي، ورئيس مجلس ادارة مؤسسة 
انشيون العاملية إلدارة املطارات كوانغ سو لي، 
واملدير العام لإلدارة العامة ألمن املطار اللواء 
وليد الصالح، وعدد من املسؤولني في اخلطوط 
اجل��وي��ة الكويتية واالدارة العامة للطيران 
املدني، وتخلل االفتتاح جولة في أنحاء القاعة 
للتعرف على اخلدمات املتوفرة واملتنوعة فيها 
وما تقدمه من تقنيات ووسائل راح��ة وترفيه 
لركاب الدرجتني »االول��ى« و«رج��ال األعمال«، 
وتعد قاعة بيان القاعة الثانية التي يتم افتتاحها 
في مبنى الركاب )T4( بعد قاعة »املباركية« 
املخصصة لركاب الدرجتني »األولى« و«رجال 

األعمال«.
وعلى هامش االفتتاح، تقدم رئيس االدارة 
العامة للطيران املدني معالي الشيخ سلمان 
احلمود الصباح بالتهاني للخطوط اجلوية 
الكويتية مبناسبة افتتاح قاعة »بيان« اخلاصة 
بركاب الدرجتني »األول��ى« »ورج��ال األعمال« 
ف��ي مبنى ال��رك��اب رق��م T4( 4( وال��ت��ي نفذت 
على أح��دث التجهيزات والتصاميم،كما تقدم 
بالشكرلرئيس مجلس ادارة اخلطوط اجلوية 
الكويتية يوسف عبداحلميد اجلاسم وجميع 
املسؤولني في الشركة على اخلدمات املميزة 
والنقلة الكبيرة في تلك اخلدمات املقدمة للركاب، 
متمنياً للناقل الوطني م��زي��داً م��ن اإلزده���ار 
والتقدم في خدمة الركاب، وتنفيذ التوجيهات 
الساميةلسيدي حضرة صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 
حفظه الله ورع���اه، وسيدي سمو ول��ي عهده 
األم��ني الشيخ ن��واف األح��م��د الصباح حفظه 
ال��ل��ه ورع���اه، وس��م��و رئ��ي��س مجلس ال���وزراء 
الشيخ جابر املبارك الصباح حفظه الله ورعاه، 
ليحرصوا كل احلرص على تطوير بوابة دولة 
الكويت مطار الكويت الدولي مبا يتواكب مع 

التطورات احلديثة وسمعة دولة الكويت.

وأض��اف احلمود أن االدارة العامة للطيران 
املدني بجهود اجلميع وتعاون اجلهات األخرى 
خاصة وزارة الداخلية واالدارة العامة للجمارك 
يعملون على مدار الساعة لتحقيق نقلة كبيرة 
في مجال تطوير اخلدمات والتسهيالت وفي 
الوقت ذاته احملافظة على األجواء اآلمنة وأيضاً 
أمن املطار مبا يحقق املصلحة العامة مشيراً إلى 
أن مبنى الركاب رقم T4( 4( مقدم على مرحلة 
تكامل خلدماته األمر الذي يحقق للمسافر متعة 
السفر وذل��ك من خ��الل تقدمي أفضل اخلدمات 

وتوفير كافة سبل الراحة له.
م��ن ج��ان��ب��ه، أع���رب رئ��ي��س مجلس إدارة 
اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية يوسف اجلاسم 
عن سعادته بافتتاح قاعة »بيان« املخصصة 
للدرجتني »االولى« و«رجال االعمال« في مبنى 
الركابرقم T4( 4(،مشيراً إلى أن افتتاح قاعة 
»بيان« يعد اجن��ازاً آخ��راً يضاف الى اجن��ازات 
اخلطوط اجلوية الكويتيةوذلك ضمن سعيها 
لتطوير خدماتها املتنوعة،حيث يعد افتتاح 
قاعة »بيان« مكمالًلقاعة »املباركية« املخصصة 
للدرجتني »االول����ى« و«رج����ال االع��م��ال« في 
ال���دور األرض���ي وضمن املخطط امل��ق��رر ملبنى 
الركاب رقم T4( 4( وأيضاً استكماالً خلدمات 

اخلطوط اجلوية الكويتية للركابها الكرام، 
مشيداً بالوقت ذاته باجلهود املبذولة من قبل 
موظفي »الكويتية« والشركة املنفذة في سرعة 
اعداد واجناز وتنفيذ تلك القاعة بكفاءة عالية 
ووق��ت قصير وقياسي وذل��ك خ��الل فترة 70 
يوماً، كما تطلع اجلاسم لتوسعة تلك القاعة 
من الناحية الشرقية لتقدمي مستوى متميز من 
اخلدمات التي تليق بركاب الدرجتني »األولى« 
و«رجال األعمال«، اضافة الى توفير كافة سبل 
الراحة للركاب الكرام سواء من ناحية الضيافة 

أو الترفيه أو اخلدمة.
وتقدم اجلاسم بجزيل الشكر لإلدارة العامة 
للطيران امل��دن��ي وعلى رأس��ه��ا معالي الشيخ 
سلمان احل��م��ود الصباح ولسائر القيادات 
والعاملني في الطيران املدني على ما بذلوه 
من جهود مشكورة لدعمهم املستمر وتعاونهم 
امللموس ف��ي تسهيل وتذليل كافة العقبات 
أم��ام اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية ف��ي تصميم 
وتنفيذ قاعة »ب��ي��ان«، وك��ذل��ك بنقل تشغيل 
 )T1( رح��الت اخلطوط اجلوية الكويتية من
إلى )T4(، كما تقدم بالشكر ملؤسسة انشيون 
العاملية إلدارة املطارات لدخولها مع اخلطوط 
اجل��وي��ة الكويتية واالدارة العامة للطيران 

املدني في إدارة مبنى الركاب رقم T4( 4(، الفتاً 
الى أن اخلطوط اجلوية الكويتية بالتنسيق 
مع مؤسسة انشيون ستحقق أه��داف الطيران 
املدني ليكون مبنى الركاب رقم T4( 4( منوذجاً 

لإلدارة احلديثة للمطارات.
وتابع اجلاسم: »تأتي تلك االجنازات حتقيقاً 
للتوجيهات السامية لسيدي حضرة صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح حفظه الله ورع��اه، وسيدي سمو ولي 
عهده األمني الشيخ نواف األحمد الصباح حفظه 
الله ورعاه، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك الصباح حفظه الله ورع��اه منذ 
اللحظات األول��ى التي مت افتتاح مبنى الركاب 
رقم T4( 4( لسرعة اجناز جميع اخلدمات ولله 
احلمد نحن نسير حسب تلك التوجيهات آملني 

أن نكون عند حسن الظن«.
وأضاف اجلاسم: »نأمل بافتتاح تلك القاعة 
أن تكون كافة اخلدمات املوجهة لركاب اخلطوط 
اجلوية الكويتية قد استكملت على أن تستكمل 
باقي اخلدمات املتعلقة بركاب الدرجة السياحية 
كاملطاعم واملقاهي ومنافذ أخ���رى، وحرصاً 
م��ن اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية على تقدمي 
أفضل اخل��دم��ات لركابها ال��ك��رام، فإنها تعمل 
جاهدة لتوفير الراحة التامةلركابها سواء في 
مبنى الركاب رقم T4( 4( أو في أي محطة من 
محطاتها اخلارجية ، الفتاً إلى أن دور الشركة 
ال يقتصر فقط على النقل بل خدمة وتلبية كافة 
احتياجات العمالء سواء بتعدد وجهات السفر 
أو تقدمي خدمة مميزة ومرنة قبل وأثناء وبعد 

السفر حتى يكون ممتعاً على منت طائراتها.«
واختتم اجلاسم تصريحه بالتأكيد على 
سعي اخلطوط اجلوية الكويتية املستمر نحو 
تطوير خدماتها واضافة خدمات أخرى جديدة 
تتواكب مع أحدث ما يقدمه عالم الطيران من 
وسائل ترفيه لتجعل جتربة السفر على منت 
طائرات »الكويتية« ممتعة ومريحة، كما أن 
اخلطوط اجلوية الكويتية على تواصل دائم 
مع عمالئها الكرام، حيث أطلقت مؤخراً خدمة 
الواتساب على الرقم 22200171 والذي يعمل 
على مدار الساعة، وتأتي هذه اخلدمة مضافة 
ومكملة ملا يقدمه مركز إتصال خدمة العمالء 
)171( والذي يعمل كذلك على مدار الساعة 7 

أيام في االسبوع من خدمات أخرى متنوعة.

خلدمة ركاب  الدرجتني »األولى« و»رجال األعمال«

»T4« الكويتية« تفتتح قاعة »بيان« في مبنى«

قال الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية 
امل��ه��ن��دس محمد امل��ط��ي��ري أم���س  األح���د إن القيمة 
اإلجمالية ملشاريع الشركة حتت التنفيذ واملتوقع 
تنفيذها خالل السنوات اخلمس املقبلة تبلغ نحو 

2ر5 مليار دوالر أمريكي.
وأوض��ح املطيري في تصريح للصحفيني على 
هامش احتفال الشركة مب��رور 10 س��ن��وات على 
اطالقها برنامج االستدامة واطالق تقرير االستدامة 
الرابع أن هذه القيمة االجمالية للمشاريع تأتي بدون 
قرض مشروع الوقود البيئي متوقعا أن تبلغ قيمة 
مشاريع الشركة حتى ع��ام 2040 نحو 25 مليار 
دوالر أمريكي. وأف��اد بأن مشروع الدبدبة للطاقة 
الشمسة ال��ذي تنفذه الشركة بالتعاون مع معهد 
الكويت لألبحاث العلمية يعد مشروعا ضخما الفتا 

إلى أن املشروع سيطرح في شهر يناير املقبل.
وت��وق��ع احل��ص��ول على ع���روض تنافسية في 
التحالفات املؤهلة للمشاركة في املشروع وأنه سيتم 
التقييم الفني والتجاري ملشروع الدبدبة في شهر 
مارس املقبل. وعن آلية متويل مشروع )الدبدبة( 
بني أنه بعد النجاح الذي حققته الشركة في متويل 
مشروع الوقود البيئي ف��إن متويل كافة مشاريع 
الشركة سيكون بشكل خ��ارج��ي بنسبة 70 في 

املئة وبنسبة 30 في املئة متويل داخلي من البنوك 
احمللية.

وذكر أن مدة تنفيذ املشروع عامني وأب��دت عشر 
شركات رغبتها في املشاركة باملشروع مشيرا إلى 
أن الشركة تدرس تطوير زي��ادة الطاقة التكريرية 

ملشروع الوقود البيئي ومصفاة الزور.

وت��وق��ع امل��ط��ي��ري أي��ض��ا أن يتم زي���ادة الطاقة 
التكريرية بواقع 130 أل��ف برميل إل��ى 160 ألف 
برميل يوميا الفتا ال��ى أن الشركة جت��ري كذلك 
دراسة النشاء مصفاة جديدة في جنوب البالد.وكان 
املطيري أش��اد في كلمته خ��الل االحتفال »بالعمل 
ال���دؤوب وب��روح التفاني التي متتعنا بها أصبح 

بإمكاننا ترك بصمة لنا في عالم االستدامة«.
وأضاف »كنا أول شركة في دول مجلس التعاون 
اخلليجي تعد تقريرا عن االستدامة يستوجب جائزة 
عنه وبعد مضي 10 سنوات نرى أنفسنا في املقدمة 
وأصبحنا عالمة يتم االهتداء بها في مسار االستدامة 

في قطاع النفط والغاز«.
من جهته قال العضو املنتدب للخدمات املساندة 
ف��ي )ال��ب��ت��رول الوطنية( ناصر الشماع ف��ي كلمة 
مماثلة خالل االحتفال إن تقارير االستدامة تساعد 
املنظمات في التقييم والفهم ل��ألداء على اجلانب 
االقتصادي والبيئي واالجتماعي والقانوني مبينا 
أنه يتم على إثر ذلك وضع األهداف وإدارة التغيير 
بشكل أكثر فاعلية. وأشار الشماع إلى تطور نظام 
إعداد تقارير االستدامة املؤسسية في العقد األخير إذ 
نشهد التحاق املزيد من شركات النفط والغاز »بقطار 

إعداد التقارير عن االستدامة«.
بدورها أك��دت مدير العالقات العامة واالع��الم 
في )البترول الوطنية( خلود املطيري في كلمتها 
التزام الشركة بإعداد تقارير عن االستدامة توضح 
املبادرات واألساليب واألداء واألهداف طويلة املدى 
التي تسهم في حتسني مبادرات الشركة وعالقتها 

باملستثمرين والعمالء.

املقبلة سنوات  اخلمس  خالل  مشاريعنا  قيمة  دوالر  مليار   5.2 الوطنية«:  »البترول 

احلمود واجلاسم خالل االفتتاح

قطر تصدرت قائمة الدول األكثر استيرادا  

»التجارة«: ارتفاع الصادرات 
 25.2 غير النفطية بنسبة 

باملئة في نوفمبر
قالت وزارة التجارة والصناعة 
الكويتية أمس  األحد إن الصادرات 
الكويتية غير النفطية ارتفعت 
بنسبة 2ر25 في املئة خالل شهر 
نوفمبر املاضي مقارنة مع الشهر 

ذاته من العام املاضي.
وأوض��ح��ت ال����وزارة ف��ي بيان 
صحفي أن إجمالي الصادرات بلغ 
نحو 4ر13 مليون دينار كويتي 
)حوالي 44 مليون دوالر أمريكي( 
ف��ي نوفمبر امل��اض��ي مقابل 9ر7 
مليون دي��ن��ار )ن��ح��و 26 مليون 
دوالر( في ذات الشهر من العام 

املاضي.
وأضافت أن ال��دول العربية استحوذت على نحو 83 في املئة من إجمالي 
الصادرات الكويتية بقيمة 1ر11 مليون دينار )نحو 4ر36 مليون دوالر( الفتة 
إلى أن بقية دول العالم استحوذت على 17 في املئة بقيمة 2ر2 مليون دينار 

)نحو 2ر7 مليون دوالر(.
وذكرت أن قطر تصدرت قائمة الدول األكثر استيرادا لصادرات الكويت بقيمة 
3ر4 مليون دينار )نحو 14 مليون دوالر( تلتها السعودية بقيمة 6ر2 مليون 

دينار )نحو 5ر8 مليون دوالر(.
وأف��ادت بأن العراق حل ثالثا بقيمة بلغت مليون دينار )نحو 2ر3 مليون 
دوالر( ثم األردن بقيمة 733 ألف دينار )نحو 4ر2 مليون دوالر( ثم لبنان بقيمة 
639 ألف دينار )نحو مليوني دوالر( في حني حلت املغرب باملرتبة األخيرة 

عربيا بقيمة بلغت 3ر9 ألف دينار )نحو 30 ألف دوالر(.
وشملت الصادرات إلى الدول العربية املنتجات الغذائية والغازات السائلة 
واخليام واألص��واف واألب��واب املعدنية واألوان��ي املنزلية واألث��اث واأللياف 

الزجاجية واملواشي والطيور وغير ذلك.
أما بالنسبة إلى الصادرات الكويتية لدول العالم األخرى فأفادت )التجارة( 
بأن ايطاليا احتلت املقدمة بصادرات قيمتها 6ر1 مليون دينار )نحو 2ر5 مليون 
دوالر( ثم البرتغال بقيمة 187 ألف دينار )نحو 614 ألف دوالر( تلتها فرنسا 
بقيمة 127 ألف دينار )نحو 417 ألف دوالر( ثم اسبانيا بواقع 95 ألف دينار 

)نحو 312 ألف دوالر(.
وذكرت أن باقي الدول التي استوردت من الكويت شملت اليونان وبولندا 
وتنزانيا وقبرص وهولندا ونيجيريا وغينيا وبنني بقيمة إجمالية بلغت 142 

ألف دينار )نحو 466 ألف دوالر(.
وأوضحت أن الصادرات إلى الدول غير العربية تنوعت بني البولي ايثيلني 
وال��ص��ودا الكاوية وقشور ومنتجات ف��وم وسيليكون وحلويات ودج��اج 

وحبيبات بالستيكية.

9.9 نقطة استهلت تعامالت األسبوع على ارتفاع املؤشر العام 

البورصة تتباين عند اإلغالق 
وسط تصاعد وتيرة التداوالت

استهلت بورصة الكويت تعامالتها األسبوعية أم��س  األح��د على ارتفاع 
املؤشر العام 9ر9 نقطة ليبلغ مستوى 5ر5159 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 

19ر0 في املئة.
وبلغت كميات ت��داوالت املؤشر 7ر112 مليون سهم متت من خالل 4468 
صفقة نقدية بقيمة 4ر23 مليون دينار كويتي )نحو 22ر77 مليون دوالر 

أمريكي(.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر7 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر4708 
نقطة وبنسبة انخفاض 16ر0 في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 7ر69 مليون 
سهم متت عبر 2168 صفقة نقدية بقيمة 8ر3 مليون دينار )نحو 54ر12 مليون 

دوالر(.
كما ارتفع مؤشر السوق األول 4ر19 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر5406 نقطة 
وبنسبة ارتفاع 36ر0 في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 9ر42 مليون سهم 

متت عبر 2300 صفقة بقيمة 6ر19 مليون دينار )نحو 68ر64 مليون دوالر(.
وتصدر سهم شركة صناعات بوبيان الدولية القابضة قائمة أعلى ارتفاعات 
البورصة الكويتية في متام الساعة 10:50 صباح اليوم األحد، بنمو نسبته 

%30.4 عند سعر 33 فلساً بالغاً أعلى مستوياته خالل 8 أشهر.
وجاء ارتفاع السهم اليوم بالتزامن مع أنشط تداوالت يشهدها السهم خالل 
عامني، حيث تصدر السهم كميات البورصة بنحو 5.5 مليون سهم، جاءت 

بتنفيذ 82 صفقة، حققت سيولة بقيمة 170.8 ألف دينار.
وتصدر سهم بنك الكويت الوطني نشاط التداول ببورصة الكويت على 
املستويات كافة خالل جلسة أمس  األحد، مرتفعاً إلى أعلى مستوياته خالل 8 
سنوات بالتزامن مع إعالن رفع سقف متلك األجانب في البنوك الكويتية نهاية 

األسبوع املاضي.

5 فائزين بسحوبات  » وربة« 
»السنبلة« األسبوعية

اعلن  بنك وربة  سحب السنبلة السادس واألربعني ؛هذا وقد متاإلعالن عن 
الفائزين اخلمسة بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعه و موظفي بنك 
وربة. وبالنسبة للعمالء الذين حالفهم احلظ خالل سحب السنبلةالسادس 
واألربعني، فقد توج 5 رابحني من عمالء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 
دينار كويتي وهم: عبد العزيز عبد السالم مصطفى املرزوق،  فهد محزم مبارك 
العازمى، دخيل على محمد دخيل، فائزه مانع محمد املانع، و يوسف عبدالله 

درى العنزي.

جولة تفقدية في القاعة

عن قاعة »بيان«
تقع قاعة »بيان« في الدور االول من مبنى الركاب رقم T4( 4(مقابل بوابات الطائرات، 
حيث تعد أقرب وأسهل لوصول الركاب الى البوابات، وتتكون من قاعتني منفصلتني 
احداهما مخصصة لركاب الدرجة األولى بعدد )47( مقعداً واألخرى مخصصة لركاب 

درجة رجال االعمال بعدد )70( مقعداً.
وحتتوي قاعة رجال األعمال على أحدث األجهزة والتقنيات، حيث أنها مزودة بواي 
فاي ومركز أعمال متكامل مجهز بأفضل أجهزة احلاسوب، كما مت تخصيص ركن لألطفال 
مجهز بأفضل وسائل الترفيه، وتوجد غرفة للصالة وأخرى للمدخنني في جناح الدرجة 

األولى.
كما يتوفر في قاعة »بيان« حمامات للرجال والنساء اضافة الى حمامات مخصصة الى 

أصحاب الهمم، ولكل قاعة عدد 2 شاور رجالي ونسائي.
وتقدم القاعة أشهى وأفضل أنواع املأكوالت احمللية والعاملية بفئة اخلمس جنوم.

متداولون في البورصة

التوسع بخطط  قدمًا  سيدفع  الكويتية  »أموال«  على  االستحواذ  اإلماراتية:  شعاع 
أعلنت »شعاع كابيتال«، املدرجة بسوق دبي 
املالي ، عن البدء بخطوات الدمج والتوحيد في 
أعقاب استكمال صفقة االستحواذ على شركة »أموال 
الدولية لالستثمار« )أم��وال( التي متت مؤخراً في 
بورصة الكويت، وبعد انعقاد اجتماع اجلمعية 

العمومية ألموال يوم 12 ديسمبر 2018.
ووفقاً لبيان للشركة  أمس األحد، يأتي االستحواذ 
على »أم��وال« انسجاماً مع رؤية »شعاع كابيتال« 

بتوفير قيمة طويلة األم��د للمساهمني، ع��الوة على 
اغتنام آف��اق عالقات التعاون والتكامل بني وحدة 
أسواق رأس املال في »شعاع كابيتال«، وشركة »نور 

كابيتال ماركتس » التابعة ألموال.
وتعد »ن��ور كابيتال ماركتس » التي تتخذ من 
الكويت مقراً لها الشركة اإلقليمية في مجال تقدمي 
خ��دم��ات ت���داول العمالت األجنبية عبر اإلنترنت 
وامل��ت��اج��رة بالسلع وع��ق��ود ال��ف��روق��ات، وحتظى 

الشركة ب��إش��ادة واس��ع��ة بفضل ج��ودة خدماتها 
وأنشطتها التي تعد األفضل ضمن فئتها.

وواف���ق مجلس إدارة ش��رك��ة أم���وال الدولية 
لالستثمار اخلميس املاضي 13 ديسمبر على اعتماد 
احلصول على عروض لبيع األص��ول املوجودة في 
احملفظة االستثمارية للشركة، بشركات )الشامل 
الدولية القابضة، ومطعم ومقهى السبعينات، 

والسبعينات الكويتية إلدارة املطاعم(.

وحسب بيان أموال لبورصة الكويت متت املوافقة 
على التوسع بأنشطة الشركة في اإلمارات من خالل 
اتفاقيات مع شركتي شعاع كابيتال،  ونور كابيتال 

ماركتس للوساطة املالية.
وأشارت إلى أن توسع األنشطة باإلمارات سيتم 
من خالل اتفاقية تعريف بني كل من: شعاع، وأموال، 
ونور ماركتس، منوهة إلى أن قيمة الترتيب متغيرة 

وتعتمد على حجم األعمال.


