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إنفست« »كيو  في  سهم  مليون  تبيع  »املغاربية« 

Friday 22th November 2019 - 13 th yearاجلمعة 25 من ربيع األول 1441 هـ/ 22 نوفمبر  2019 - السنة  الثالثة عشرة

قامت الشركة اخلليجية املغاربية القابضة ببيع 
حصتها البالغة 1.09 مليون سهم في كيو إنفست 
املجموعة االستثمارية الرائدة في دولة قطر، وفق 

بيان لبورصة الكويت أمس  اخلميس.
وأشارت إلى أن البيع مت من خالل توقيع اتفاقية 
ــادة شــراء األسهم من قبل كيو إنفست، بقيمة  إع

216.47 ألف دينار.
وتابعت اخلليجية أن عملية البيع نتج عنها 
خسارة 95.70 ألف دينار على القيمة الدفترية، 
موضحة أن األثر املالي لتلك الصفقة سينعكس على 

البيانات املرحلية للربع الرابع من العام اجلاري.
وكانت خسائر اخلليجية املغاربية تراجعت 

13.7 باملائة في التسعة أشهر األولــى من العام 
اجلـــاري، لتصل إلــى 50.59 ألــف ديــنــار، مقابل 
خسائر بلغت 58.64 ألف دينار للفترة املماثلة 

بالعام املاضي.
يذكر أن مصرف قطر اإلسالمي، املدرج ببورصة 

قطر يستحوذ على 50.13 باملائة في كيو إنفست.

اســتــعــرض مــســؤولــون كويتيون 
الفرص االستثمارية الواسعة احملتملة 
للشركات البلجيكية في الكويت وذلك 
عن طريق ملتقى اللجنة االقتصادية 
املشتركة بني البلدين التي تعقد حاليا 

في العاصمة بروكسل.
وقــالــت مساعدة وزيـــر اخلارجية 
الكويتي للشؤون االقــتــصــاديــة امل 
احلــمــد الــتــي تــرأســت الــوفــد الكويتي 
الزائر في كلمتها االفتتاحية بامللتقى 
»انني ادعو شركاءنا والقطاع اخلاص 
فــي بلجيكا الــى االستثمار بالكويت 
التي حتظى ببيئة عمل جيدة وفرص 

استثمارية واسعة«.
وأعربت عن االمل في جناح اللجنة 
بتعزيز وتعميق العالقات الثنائية 
ــت وبــلــجــيــكــا مبـــا يــخــدم  ــوي ــك بـــني ال
املصالح املشتركة.من جهته امني عام 

غرفة التجارة العربية - البلجيكية 
- اللوكسمبورغية املشتركة قيصر 
ــع ســفــارة  ــاون م ــع حــجــازيــن الـــذي ت
الكويت للتنسيق لهذا امللتقى املستمر 
ليوم واحد مبمثلي الشركات البلجيكية 

والدبلوماسيني العرب والبلجيكيني.
ــــاف ان مــثــل هـــذه امللتقيات  واض
تساهم في تعزيز العالقات االقتصادية 
والتجارية بني الكويت وبلجيكا مبينا 
ان »رؤيــة )كويت جديدة 2035( هي 
داللة واضحة على رغبة الكويت اجلادة 
والقوية في حترير وتنويع اقتصادها«.
واعتبر حجازين ان امللتقى يتيح 
ــرار  ــق ــة ملــقــابــلــة صــانــعــي ال ــرص ــف ال
والشركاء احملتملني في الكويت وايضا 
معرفة فرص التنمية االقتصادية هناك 
معربا عن سعادته ان اكثر من 50 في 
املئة من املتحدثني الكويتيني من النساء 

وذلك يعد انعكاسا للمكانة الكبيرة التي 
تتميز بها نساء الكويت.

وعــلــى صعيد متصل رئــيــس قسم 
الــشــرق األوســـط وشــمــال افريقيا في 
وزارة اخلارجية البلجيكية راؤول 
ديلكورد ان الكويت وبلجيكا من الدول 
التجارية وعالقتهما الثنائية راسخة 

ومتينة.
واضـــاف ان التبادل التجاري بني 
الكويت وبروكسل للشهور السبعة 
املاضية شهد ارتفاعا كبيرا فضال عن 
وجـــود اهــتــمــام مــتــزايــد مــن املنتجني 
ومقدمي اخلدمات البلجيكيني بالسوق 

الكويتي.
وقـــال الدبلوماسي البلجيكي ان 
الكويت زادت استثماراتها بالنفط 
ــالل السنوات  ــغــاز فــي بلجيكا خ وال
ــود فرص  القليلة املاضية مــؤكــدا وج

اقتصادية اكثر رغم ان البلدين شهدا 
ارتفاعا كبيرا في العالقات االقتصادية.

وأوضــح ان خطة التنمية الوطنية 
بحلول كويت 2035 التي تعكس تصور 
حــضــرة صــاحــب السمو أمــيــر البالد 
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 
حفظه الله ورعاه توفر الرؤية للعديد 

من سبل التعاون االقتصادي.
واستعرض ممثل املجلس االعلى 
للتخطيط والتنمية فـــارس العبيد 
وممثلة هيئة تشجيع االستثمار املباشر 
سارة احلسن وممثلة مؤسسة املوانئ 
الكويتية معالي العتيبي فرص التعاون 
االقتصادي واخلطوات الرئيسية التي 
اتخذتها الكويت لتحسني بيئة األعمال 
وفرص االستثمار في ظل خطة التنمية 

الوطنية بحلول كويت 2035.
من جانبه قــال سفير الكويت لدى 
بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى االحتاد 
االوروبي وحلف شمال األطلسي )ناتو( 
جــاســم الــبــديــوي ان امللتقى »حيوي 
ومفيد للغاية« معربا عن الفخر بأن 
حوالي 60 في املئة من نسبة املتحدثني 
بامللتقى من النساء وهــذا يسجل رقما 
قياسيا باملفوضية االوروبــيــة باكثر 

مشاركة نسائية.
وسلط الــضــوء على الـــدور الكبير 
للقطاع اخلــاص بالكويت باعتباره 
اســـاس التنمية االقــتــصــاديــة مؤكدا 

استعداد الكويت لالستثمار البلجيكي.
يــذكــر انـــه بــاالضــافــة الـــى امللتقى 
عقدت اللجنة االقتصادية املشتركة 
بني بلجيكا والكويت أول اجتماع لها 
ــوم الــثــالثــاء املــاضــي فــي العاصمة  ي
بروكسل واستضافته وزارة اخلارجية 
البلجيكية.وشارك في اجتماع اللجنة 
املشتركة ممثلون عن 11 هيئة كويتية 
ــت( ومؤسسة املوانئ  بينها )كيو اي
وهيئة تشجيع االســتــثــمــار املباشر 
واملجلس األعلى للتخطيط والتنمية 

ومعهد الكويت لألبحاث العلمية.

خالل ملتقى اللجنة االقتصادية املشتركة بني البلدين

البلجيكية للشركات  املتاحة  االستثمارية  الفرص  تستعرض  الكويت 
قــالــت وزارة الــتــجــارة والصناعة الكويتية 
أمس  اخلميس ان قيمة شهادات املنشأ للصادرات 
الكويتية غير النفطية ارتفعت بنسبة 11 في املئة 
خالل شهر أكتوبر املاضي مقارنة مع الشهر ذاته 

من العام املاضي.  
وأوضحت )التجارة( في بيان صحفي أن عدد 
شــهــادات املنشأ للصادرات إلــى الــدول العربية 
واألجنبية بلغت 1901 شهادة بقيمة 9ر16 مليون 
دينار كويتي )نحو 55 مليون دوالر امريكي( في 
أكتوبر املاضي مقابل 1503 شهادات بقيمة 2ر15 
مليون دينار )نحو 50 مليون دوالر( في نفس 

الشهر من العام املاضي. 
وأضافت أن عدد الشهادات للصادرات الكويتية 
إلى الدول العربية باستثناء دول مجلس التعاون 
اخلليجي بلغ 482 شهادة بقيمة 3ر6 مليون دينار 
)نحو 7ر20 مليون دوالر( مقابل 73 شهادة بقيمة 
7ر2 مليون دينار )نحو 8ر8 مليون دوالر( إلى 

الدول األجنبية.  
ــدد شــهــادات املنشأ للصادرات  وذكـــرت أن ع
الكويتية إلى دول مجلس التعاون اخلليجي بلغ 
1346 شهادة بقيمة 8ر7 مليون دينار )نحو 6ر25 

مليون دوالر( في أكتوبر املاضي. 

وبينت أن العراق تصدر قائمة الــدول العربية 
األكثر استيرادا لصادرات الكويت تاله األردن ثم 
اجلزائر فلبنان ثم اليمن فمصر ثم تونس في حني 
حلت االمارات في الترتيب األول خليجيا تلتها قطر 

فالسعودية ثم عمان وأخيرا البحرين. 
وحول الصادرات الكويتية لدول العالم األخرى 
أفادت بأن بلجيكا جاءت في املقدمة ثم إيطاليا تلتها 

تركيا ثم فرنسا فاسبانيا ثم البرتغال. 

الكويتية  الصادرات  ارتفاع  »التجارة«: 
أكتوبر  في  باملئة   11 النفطية  غير 

ارتفعت املؤشرات الكويتية في ختام تداوالت 
أمس  اخلميس، مدعومة بنمو 9 قطاعات. وسجل 
مؤشر السوق الرئيسي منواً نسبته 0.47 باملائة، 
وارتفع العام واألول بنسبة 0.14 باملائة، و0.03 

باملائة على الترتيب، وذلك عن مستويات سابقة .
وتباينت التداوالت ، إذ ارتفعت السيولة عند 
26.57 مليون دينار، مقابل 25.48 مليون دينار ، 
بينما تراجعت الكميات عند 155.23 مليون سهم، 
علماً بأنها كانت تبلغ 162 مليون سهم في اجللسة 

السابقة.
ــواً على رأســهــا النفط  وسجلت 9 قطاعات من
والــغــاز بـ2.61 باملائة، فيما تراجعا قطاعات 
التكنولوجيا والصناعة بنسبة 0.46 باملائة 

و0.05 باملائة على التوالي.
وتصدر سهم منازل القائمة اخلضراء بـ16.21 
باملائة، فيما جــاء اكتتاب على رأس التراجعات 

بـ10.76 باملائة.
وحــول أنشط الــتــداوالت، جاء عقارات الكويت 
املرتفع 2.87 باملائة على رأس الكميات بـ18.51 
مليون سهم، فيما تصدر هيومن سوف السيولة 

بـ2.95 مليون دينار، بانخفاض 0.20 باملائة.
انهت بورصة الكويت تعامالتها االسبوعية 
أمس  اخلميس على ارتفاع املؤشر العام 2ر8 نقطة 
ليبلغ مستوى 3ر5785 نقطة بنسبة ارتفاع 14ر0 

في املئة.
وبلغت كميات تــداوالت املؤشر 1ر155 مليون 
سهم متــت مــن خــالل 6884 صفقة نقدية بقيمة 
5ر26 مليون دينار كويتي )نحو 5ر87 مليون 

دوالر أمريكي(.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4ر22 نقطة 
ليصل الى مستوى 6ر4754 نقطة بنسبة ارتفاع 
بلغت 47ر0 في املئة من خالل كمية اسهم بلغت 
6ر131 مليون سهم متت عبر 4452 صفقة بقيمة 

1ر13 مليون دينار )نحو 43 مليون دوالر(.
كما ارتــفــع مــؤشــر الــســوق االول 5ر1 نقطة 
ليصل الى مستوى 5ر6313 نقطة من خالل كمية 
اسهم بلغت 5ر23 مليون سهم متت عبر 2432 
صفقة بقيمة 3ر13 مليون ديــنــار )نحو 8ر43 
مليون دوالر(. وكانت شركات )ميزان( و)برقان( 
و)الدولي( و)بنك وربــة( و)زيــن( االكثر ارتفاعا 
فــي حــني كــانــت اســهــم )أهــلــي متحد( و)وطــنــي( 
و)بيتك( و)زين( و)برقان( االكثر تداوال فيما كانت 
شركات )جي إف إتش( و)املتكاملة( و)أهلي متحد( 

و)خليج ب( و)هيومن سوفت( االكثر انخفاضا.
وشهدت اجللسة إيضاحا بشأن الــتــداول غير 
االعتيادي على أسهم شركة عقارات الكويت فضال 
عن إفصاح تعامل شخص مطلع على أسهم بنك 

الكويت الوطني.

ارتفاع تدعم  قطاعات   9
جماعيًا الكويتية  املؤشرات   

شاركت شركة بيتك للتأمني التكافلي 
»بيتك تكافل« في فعاليات اليوم العاملي 
للسكري الذي نظمه معهد دسمان للسكري 
، حتت عــنــوان« عــاداتــك تغير حياتك«، 
انطالقا مــن املسئولية االجتماعية في 
املجال الصحي ، وتأكيدا على دورها في 
التوعية والتذكير مبخاطر مرض السكري 
وتداعياته، السيما ان احلالة الصحية 
للفرد واملجتمع ترتبط ارتباطا مباشرا 

بالتنمية االجتماعية واالقتصادية.
ــوم العاملي  ــي وانــطــلــقــت فــعــالــيــات ال
للسكري بحضور مسئولى معهد دسمان 
وكوكبة مــن األطــبــاء ، وجمع كبير من 
اجلماهير، وشمل االحتفال بهذا اليوم 
فحوصات طبية واستشارات غذائية ، 
وكذلك فعاليات وانشطة توعوية قامت 

ــن خـــالل جناح  بــهــا »بــيــتــك تــكــافــل » م
خــاص للشركة ، ومــن خــالل املشاركة 
فى محاضرات ومناقشات نظمها املعهد 
مت خاللها نشر التوعية وحث املجتمع 
على القيام بفحوصات دورية، باالضافة 
الى تأكيد توفير وتقدمي أفضل اخلدمات 

الطبية للمرضى.
كما نظمت »بيتك تكافل« فــي وقت 
ــج وفــعــالــيــات وانــشــطــة  ــرام ــق،ب ــاب س
للتوعية الصحية والفحص الــدوري 
ملوظفيها وللجمهور فى مواقع مختلفة، 
ومــنــاســبــات طبية وصــحــيــة متعددة 
ساهمت فى توفير فرصة الفحص الطبي 
مــع توعيتهم مبــرض السكري وطــرق 
الوقاية وسبل التعامل معه، مبشاركة 

عدة جهات معنية باملوضوع.

»بيتك تكافل« تشارك في فعاليات اليوم العاملي للسكري 

قــامــت مجموعة ايــكــويــت، بتقدمي 
عرض حول استراتيجيتها املستدامة، 
وأوضحت جهودها املبذولة لتحقيق 
املــســاواة بــني اجلنسني، وذلــك خالل 
مــؤمتــر )أهـــداف التنمية املستدامة: 
ــذي نظمه  ـــازات والتحديات( ال اإلجن
ــــات وأبــحــاث املــــرأة في  مــركــز دراس
جامعة الكويت، وبرنامج األمم املتحدة 

.UNDP اإلمنائي
ومتت استضافة الرئيس التنفيذي 
اليكويت، د. راميش راماجندران ليلقي 
كلمة في احلفل االفتتاحي لهذا املؤمتر 
الذي عقد في الفترة من 11-13 نوفمبر 

.2019
وقــــال د. رامــيــش رامـــاجـــنـــدران، 
الرئيس التنفيذي في ايكويت خالل 
حديثه: »خــالل سنوات خبرتي التي 
امتدت طــوال 30 عاماً في العديد من 

الشركات، وعلى الرغم من الفروقات 
ــني الــــدول واملــنــاطــق  ــات ب ــالف ــت واالخ
التي عملت فيها، فقد تأكدت أنه عندما 
يتعلق األمــر بتمكني املـــرأة، فــإن فرق 
العمل تواجه نفس التحديات اخلاصة 
باملساواة بني اجلنسني. وهم عادة ما 
يكونون قادرين على توظيف النساء 
اللواتي يتمّتعن باخلبرة واملوهبة، 
ــدان االهــتــمــام  ــق ــف ـــدأون ب ـــب لــكــنــهــم ي
واالستثمار فيهن بعد مدة قصيرة من 
توظيفهن. إن أكبر حتدياتنا هو أن ال 
نفقد تركيزنا واهتمامنا بتلك املوظفات 
اللواتي استثمرنا فيهن كثيراً ألن فرق 
العمل التي حتقق املساواة بني اجلنسني 

هي األكثر إنتاجية وجناحاً«
وأضاف د. راميش: »وبالنسبة لنا، 
فإن حتقيق النجاح والنماء والربحية 
يعني أنــه لــزامــاً على كــل فــرق العمل 

وفي أي مكان وقطاع أن يعتمدوا على 
وجود املرأة كشريك في العمل، ألن هذا 
األمر ميّكن الشركات مثلنا لتكون أكثر 
جناحاً، وهو ما نراه يتحقق في ايكويت 

في الكويت«.
لقد قامت مجموعة ايكويت بالتركيز 
ــرأة التي أقرتها  على مبادئ متكني امل
األمم املتحدة UN WEP، واعتمدتها 
ايكويت كقاعدة لسياساتها وممارساتها 
املهنية، كما طــورت خطة عمل لثالث 
سنوات في محطات عملها في الكويت، 
والــواليــات املتحدة األمريكية وكندا. 
وتضمنت هذه اخلطة إطالق برنامجها 
العاملي ELEVATE الذي يتوافق مع 
الهدف اخلامس من أهداف األمم املتحدة 
للتنمية املستدامة، ومع رؤية الكويت 
اجلــديــدة. وهــي بذلك تهدف إلــى دعم 

وتعزيز املساواة بني اجلنسني.

وخـــالل اجللسة النقاشية أثناء 
املؤمتر قامت لولوة املنيفي، أخصائي 
أول إدارة األداء واملــكــافــآت وعضو 
برنامج ELEVATE بالتعريف بهذا 
البرنامج وهيكليته. ومن جهتها قامت 
زينب حــيــدر، استشاري أول أنظمة 
 ELEVATE الشركة وعضو برنامج
بالتركيز في حديثها على خطة العمل 
وجناحها في تطبيق مبادئ متكني املرأة 

.UN WEP التي أقرتها األمم املتحدة
واليوم، تشكل املرأة فقط %22 من 
قوة العمل حول العالم في قطاع النفط 
والغاز، وهي من أقل النسب بني جميع 
الصناعات الكبرى. وتهدف ايكويت 
إلى زيادة هذا املعدل من موظفاتها من 
%6 إلى %10 خالل السنوات اخلمس 
القادمة، ومتّكنهم من تبوأ مواقع ريادية 

وقيادية في املجموعة.

»إيكويت«: حتقيق النجاح والربحية
يعتمد على وجود املرأة كشريك في العمل

موظفات في الشركة

»أسواق املال« تتيح تسويق وحدات 
صندوق عقاري باخلارج

ــنــت هــيــئــة أســـــواق املـــال  أعــل
ــة، أمـــــس  اخلــمــيــس،  ــي ــت ــوي ــك ال
الــتــرخــيــص لــشــركــة غيتهاوس 
كابيتال لالستشارات االقتصادية 
واملالية لتسويق 12075 وحدة 
من صندوق أل بي أو سي العقاري 
تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت 

واملنشأ في جزر الكامين.
وحسب بيان للهيئة؛ فــإن كل 
وحـــدة تتكون مــن سهم واحـــد ال 
ميلك حامله حــق التصويت في 
شــركــة أل بــي أو ســي العقارية 
احملدودة، و3 أسهم ال ميلك حاملها 
حق التصويت في شركة أل بي أو 

سي للتمويل احملدودة.
وتـــابـــعـــت: »ســيــكــون سعر 
الــعــرض 4 آالف دوالر للوحدة 
ــدة، باإلضافة إلــى عمولة  ــواح ال
اكتتاب التي تبلغ 1 باملائة من 

سعر العرض عند االكتتاب«.
وأشـــارت الهيئة إلــى أن طرح 
ــدات الــتــي سيتم تسويقها  ــوح ال
داخــل دولــة الكويت يتم للعمالء 
احملترفني فقط حسب النص الوارد 
في الكتاب األول التعريفات من 

الالئحة التنفيذية للقانون رقم 
7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة 
أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق 

املالية وتعديالتهما.
ــة غــيــتــهــاوس  ــرك وحـــــددت ش
كابيتال لالستشارات االقتصادية 
واملــالــيــة كجهة لتلقي طلبات 
ــداف  ــى أن أه ــراك، الفــتــًة إل ــت االش
نظام االستثمار اجلماعي بناًء على 

ما ورد في نشرة االكتتاب.
ولفت البيان إلى أن مدة رخصة 
التسويق سنة قابلة للتجديد 
سنوياً من تاريخ إصــدار شهادة 

ــداد  تــرخــيــص الــهــيــئــة، وبــعــد س
ــررة، على أن تدفع  ــق الــرســوم امل
ــالل شهر من  الــرســوم املــقــررة خ
ــرار، وفي  ــق ــذا ال تــاريــخ صــدور ه
حالة التخلف عــن دفــع الرسوم 
ــددة اعتبر القرار  خــالل املــدة احمل

كأن لم يكن.
ــال  ــت هيئة أســــواق امل ــوه ون
الكويتية على اجلهات املختصة 
بتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه 
ــن تــاريــخ  ــاراً م ــب ــت ــه اع ويــعــمــل ب
ــدة  ــري ــــدوره ويــنــشــر فــي اجل ص
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