
ق��ام البنك ال��ت��ج��اري بتقدمي الدعم 
لفريق كرة القدم التابع لوزارة التجارة 
والصناعة، وجاء هذا الدعم من منطلق 
ح��رص��ه ال���دائ���م ع��ل��ى ال��ت��واص��ل مع 
مؤسسات املجتمع املدني ورعاية ودعم 
الفعاليات التي تقوم على تنظيمها هيئات 
ومؤسسات املجتمع امل��دن��ي الكويتي، 
إمي��ان��اً م��ن البنك ب��أن دوره ال يقتصر 
على تقدمي اخلدمات املصرفية واملالية 

لعمالئه، بل يشمل التزامه جتاه املجتمع 
من خالل دعم ورعاية األنشطة املتنوعة 
ال��ت��ي ت��ق��وم على تنظيمها مؤسسات 

الدولة.
وف��ي ه��ذا السياق قالت نائب املدير 
ال��ع��ام – ق��ط��اع ال��ت��واص��ل املؤسسي – 
أماني الورع »جاء دعم البنك لفريق كرة 
القدم التابع لوزارة التجارة والصناعة 
ف��ي إط���ار ح��رص��ه على دع��م األنشطة 

الرياضية والشبابية ، ضمن برنامج 
امل��س��ؤول��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة وف���ي إط��ار 
تواصل البنك مع شرائح املجتمع كافة«، 
مشيرة إلى أن مثل هذا الدعم يهدف إلى 
تشجيع مؤسسات املجتمع املدني على 
إق��ام��ة الفعاليات الرياضية ملوظفيها 
ف��ي إط��ار م��ن التنافسية الشريفة بني 
الفرق الرياضية املختلفة مع التحلي 
ب��ال��روح ال��ري��اض��ي��ة، م��ن��وه��ة ف��ي ه��ذا 

الصدد إلى حرص التجاري على رعاية 
ودع��م األنشطة الرياضية وغيرها من 
الفعاليات الثقافية واملجتمعية التي 

تنظمها مؤسسات املجتمع املدني. 
ومن جانبه أعرب رئيس قسم االعالم  
– ومدير فريق كرة القدم بوزارة التجارة 
وال��ص��ن��اع��ة أح��م��د األح��م��د ع��ن شكره 
وتقديره إلدارة البنك على الدعم املقدم 
منها لفريق ك��رة ق��دم وزارة التجارة 
والصناعة ، مبيناً أن ه��ذا األم��ر ليس 
بغريب على البنك ال��ذي يحرص على 
تأكيد مفهوم املسؤولية االجتماعية 
باعتباره إح��دى املؤسسات املصرفية 
الرائدة، مؤكداً أن البنك التجاري لديه 
بصمة واضحة في هذا املجال من خالل 
اهتمامه باملشاركة في كل الفعاليات 
املجتمعية التي تخدم قطاعات واسعة 

من املجتمع الكويتي.
 ويحتفظ »التجاري« بعالقات عمل 
قوية مع العديد من املؤسسات الكويتية، 
ويسعى دائماً إلى تقدمي الدعم لتعزيز 
كل السبل الكفيلة بتقوية أواصر التعاون 
البناء م��ع تلك الهيئات واملؤسسات 
الصناعية التي تعمل م��ن أج��ل تنمية 
الصناعة احمللية، في إطار مسيرة التنمية 

الشاملة للكويت.
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للبرميل دوالرًا   62.82 إلى  الكويتي  النفط 
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ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 21 سنتاً أول أمس 
األرب��ع��اء، ليصل إل��ى 62.82 دوالر، مقابل 62.61 دوالر 
يوم الثالثاء املاضي، وذلك وفقاً للسعر املُعلن من مؤسسة 

البترول الكويتية.
عاملياً، عززت أسعار النفط مكاسبها ألكثر من 4 باملائة 

عند تسوية تعامالت ، مسجلًة أعلى مستوى في أسبوعني 
بعد بيانات املخزونات األمريكية ومع ترقب اجتماع أوبك.

وتراجعت مخزونات النفط في الواليات املتحدة بنحو 
4.9 مليون برميل ألول مرة في 6 أسابيع، وفقاً لبيانات 
إدارة معلومات الطاقة األمريكية. فيما استقر إنتاج النفط في 

الواليات املتحدة عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 12.900 
مليون برميل يومياً خالل األسبوع املنصرم. كما تلقت أسعار 
اخلام الدعم أيضاً مع عودة التفاؤل بشأن التجارة بعد تقرير 
صحفي أشار إلى اقتراب الواليات املتحدة والصني من إبرام 

الصفقة التجارية اجلزئية.

جنحت املؤشرات الكويتية في التحول 
إل��ى اللون األخضر في نهاية تعامالت 
أمس  اخلميس، بعد أن استهلت اجللسة 
بتراجعات جماعية حتت ضغط هبوط 

عدة قطاعات أبرزها البنوك واالتصاالت.
وارت���ف���ع امل��ؤش��ر ال��ع��ام للبورصة 
الكويتية 0.23 باملائة في اخلتام بإقفاله 
عند مستوى 6038.35 نقطة راب��ح��اً 
13.6 نقطة، كما ارتفع املؤشران األول 
والرئيسي بنسبة 0.17 باملائة و0.38 

باملائة على الترتيب.
وزادت السيولة 6.7 باملائة إلى 32.47 
مليون دينار مقابل 30.44 مليون دينار 

ب��األم��س، كما ارتفعت أحجام التداول 
13.8 باملائة إلى 274.44 مليون سهم 
مقابل 241.18 مليون سهم بجلسة 

سابقة.
وسجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً 
بصدارة االتصاالت بنمو نسبته 0.64 
باملائة، بينما تراجع 5 قطاعات أخرى 
يتصدرها النفط وال��غ��از بنحو 1.56 

باملائة.
وجاء سهم »كامكو« على رأس القائمة 
اخلضراء لألسهم املُدرجة بنمو نسبته 
9.41 باملائة، فيما تصدر سهم »بيت 
الطاقة« القائمة احلمراء ُمتراجعاً بنحو 

16.43 باملائة.
وتصدر سهم »أعيان لإلجارة« نشاط 
التداول بالبورصة على كافة املستويات، 
بكميات بلغت 121.49 مليون سهم من 
خالل تنفيذ 1518 صفقة حققت سيولة 
بقيمة 6.11 مليون دي��ن��ار؛ ليتراجع 

السهم عند اإلغالق 12.73 باملائة.
وج����اءت ال���ت���داوالت ال��ن��ش��ط��ة على 
السهم اليوم بالتزامن مع إعالن »أعيان 
لإلجارة« قرار محكمة االستئناف برفض 
طلبها بالتسوية النهائية ملديونية 
الشركة، علماً بأن األخيرة تقدمت اليوم 

أيضاً بإشكال لوقف تنفيذ احلكم.

أكد نائب املدير العام للشؤون االدارية 
وامل��ال��ي��ة ف��ي الهيئة العامة للصناعة 
الكويتية املهندس عبدالله السهلي ان 
الكويت حريصة على دع��م مؤسسات 
العمل العربي املشترك السيما في قطاع 
الصناعة ال��ذي يشكل راف��ع��ة للتنمية 

املستدامة.
وق��ال السهلي ف��ي تصريح لوكالة 
األن��ب��اء الكويتية )ك��ون��ا( على هامش 
م��ش��ارك��ت��ه ف��ي اع��م��ال ال�����دورة ال56 
للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية 
للتنمية الصناعية والتعدين والتي 
اختتمت أعمالها مبدينة طنجة املغربية 
ان ال��ت��زام ال��ك��وي��ت بالعمل العربي 
املشترك »نابع من اميان قيادتنا الرشيدة 

بالتكامل بني الدول العربية«.
واش����ار ف��ي ه���ذا ال��س��ي��اق ال���ى دع��م 
الكويت العمال املنظمة العربية للتنمية 
الصناعية والتعدين بوصفها اح��دى 
مؤسسات العمل العربي املشترك الهادفة 

الى حتقيق التكامل الصناعي بني الدول 
العربية.

ولفت الى املشاركة الكويتية الوازنة 
في مختلف هياكل وأنشطة املنظمة فضال 
عن رئاستها ملجلسها الوزاري نظرا ألن 
املنظمة تعكس تطلعات الدول العرببة 

في حتقيق التنمية الصناعية.
وناقش املجلس التنفيذي للمنظمة 
العربية للتنمية الصناعية والتعدين 
في دورته ال56 والتي انعقدت على مدى 
يومني ع��ددا من املوضوعات املرتبطة 
بتطوير ق��ط��اع ال��ص��ن��اع��ة ف��ي ال���دول 
العربية وذل��ك بحضور وف��ود ال��دول 
االع��ض��اء م��ن بينها وف��د الكويت ال��ذي 

ترأسه السهلي.
ك��م��ا اع��ت��م��د امل��ج��ل��س م��ج��م��وع��ة من 
ال��ق��رارات الرامية ال��ى تعزيز التكامل 
والتنسيق الصناعي بني الدول العربية 
والنهوض بالقطاع الصناعي مبا يساهم 

في حتقيق التنمية املستدامة.

»هيئة الصناعة«: الكويت حريصة على دعم 
مؤسسات العمل العربي املشترك

تساهم خدمة »طلب التمويل 
عبر االنترنت« التى يقدمها  بيت 
التمويل الكويتي »بيتك«، فى 
اتاحة الفرصة مبنتهى السرعة 
لعمالئه االف����راد ال��راغ��ب��ني في 
احل��ص��ول ع��ل��ى مت��وي��ل، حيث 
يتقدم العميل بالطلب من خالل 
خ��دم��ات »ب��ي��ت��ك« االلكترونية 
kfh.Online، مبا يوفرعليه 
الوقت واجلهد، ثم يتبع خطوات 
محددة حتى نهاية االج��راءات، 
وم���ن ث���م ت��ص��ل��ه رس���ال���ة على 
ه��ات��ف��ه ال��ن��ق��ال تفيد باكتمال 
اخلطوات،وبعد ذلك يتولى فريق 
مختص من »بيتك« التعامل مع 
الطلب، ويتواصل م��ع العميل 
عبر الرسائل النصية التي تفيد 

بحالة املعاملة وتطورها.
وت���ؤك���د اخل���دم���ة اه��ت��م��ام« 

بيتك« بعمالئه وحرصه على 
توفير افضل واس��رع الوسائل 
التقنية للحصول على اخلدمة، 
بسرعة وكفاءة، تلبية لتنامي 
وتطور الوسائل التقنية واقبال 
ال��ع��م��الء ع��ل��ي��ه��ا، ك��م��ا تتميز 
بالسهولة وال��س��رع��ة بتوفير 
اجل��ه��د وال��وق��ت امل��ب��ذول، فمن 
املكتب او البيت او اي موقع آخر 
يتواجد فيه العميل يستطيع 
ت��ق��دمي ط��ل��ب مت��وي��ل وتعبئة 
النموذج االلكتروني املعد لذلك 
من خالل kfh.Online، وبعد 
استيفاء جميع املتطلبات حسب 
ال��ق��واع��د وال��ض��واب��ط املعمول 
بها، سيتم امل��واف��ق��ة على منح 
ال��ت��م��وي��ل ب��ن��اء ع��ل��ى سياسة 
»ب��ي��ت��ك« االئ��ت��م��ان��ي��ة، مم��ا يعد 
ت��ط��ورا تقنيا مهما ف��ي اسلوب 

ت��ق��دمي اخل��دم��ة وف���ي سياسة 
البيع عن بعد، واضافة وسيلة 
ج��دي��دة للخدمة ال��ذات��ي��ة ام��ام 
العمالء، وبذلك تكون اخلدمة 
نقلة نوعية ينفرد بها »بيتك« 
ف��ي مجال التمويل الشخصي 
والعالقة م��ع العمالء، ف��ي ظل 
احل��رص على مواكبة التطور 
التقني الذي اصبح يحظى برضا 
وق��ب��ول املستخدمني، وتعتمد 
عليه شرائح متنوعة وواسعة 

من العمالء.
وتعتمد اخلدمة على ان يقوم 
العميل بالدخول ملوقع »بيتك« 
kfh.com وم��ن ث��م اخلدمات 
 kfh.Online االل��ك��ت��رون��ي��ة
وتسجيل الدخول في اخلدمات 
املصرفية االلكترونية لألفراد، 
وبعد تسجيل ال��دخ��ول يختار 

العمالء على  والوقت  اجلهد  توفر 

»بيتك« : تقدمي طلبات التمويل 
kfh.com باالنترنت عبر 

ت��واص��ل مجموعة ايكويت، 
رع����اي����ة امل���ن���ت���دى ال��س��ن��وي 
اخل����اص ب���االحت���اد اخلليجي 
للبتروكيماويات والكيماويات 
)جيبكا( في عامه ال�14، والذي 
يهدف في نسخته احلالية إلى دعم 
النقاشات حول االستراتيجيات 
التي يجب على الشركات املنتجة 
ل��ل��ب��ت��روك��ي��م��اوي��ات اع��ت��م��اده��ا 
لتجاوز حتديات السوق اجلديدة 
واحلفاظ على الربحية والوفاء 
بالتزامها جتاه مختلف األطراف 

ذات العالقة.
وُيعقد املنتدى حت��ت عنوان 
»ال���ن���ج���اح ع��ب��ر ال���ش���راك���ات 
االستراتيجية« في دبي من 3 إلى 
5 ديسمبر، جامعاً أكثر من 2100 
مسؤول تنفيذي عاملي في قطاع 

الكيماويات.
وفي حديث له حول مشاركة 
ايكويت، قال النائب األول للرئيس 
التنفيذي ف��ي اي��ك��وي��ت، ناصر 
الدوسري: »تشّكل ديناميكيات 
ال��ي��وم حت��دي��اً ألس��واق��ن��ا. ويعّد 
اق��ت��ن��اص ال���ف���رص واحل�����ّد من 
املخاطر أم��راً أساسياً للشركات 
العاملة ف��ي األس���واق العاملية. 
وقد أنشأت جيبكا منتديات هدفها 
متكني االستراتيجيات التي ترّكز 
على التنمية املستدامة والكفاءة 
واإلنتاجية والسالمة، باالضافة 
ال��ى تلبية الطلب املتزايد على 

املنتجات البتروكيماوية.«

»ف���ي اي��ك��وي��ت، ن��ع��م��ل نحو 
حت��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة امل��س��ت��دام��ة 
التي ستمّكننا من احلفاظ على 
مسؤوليتنا جت��اه مساهمينا. 
وقامت مجموعة ايكويت مؤخراً 
بافتتاح م��وق��ع أم إي جلوبال 
أويستر كريك اجلديد في والية 
ت��ك��س��اس ب��ال��والي��ات امل��ت��ح��دة 
األمريكية الذي يتمّيز باستيفائه 
ألعلى معايير العمليات وال��ذي 
ينتج منتجات عالية اجل��ودة 
تدعم الطلب املتزايد على اإليثيلني 
ج��الي��ك��ول وحت��اف��ظ ك��ذل��ك على 

الكفاءة.«
وبصفتها ع��ض��واً مؤسساً 
جليبكا، قامت ايكويت منذ العام 
2006 بدعم هذا االحت��اد بهدف 
إن��ش��اء منصة لكل م��ن املنتجني 
العامليني واإلقليميني ملناقشة 
واستعراض التحديات والفرص 
الرئيسية، فضالً عن إقامة املزيد 
من ال��رواب��ط التجارية وجتديد 
ال��ع��الق��ات احلالية القائمة في 

الشرق األوسط وسائر املنطقة.
ك��م��ا ت��رع��ى ال��ش��رك��ة أي��ض��اً 
مجموعة م��ن ال��ط��الب م��ن كلية 
الهندسة والبترول في جامعة 
الكويت لتمكينهم من املشاركة في 
برنامج جيبكا اخل��اص بعنوان 
»قادة الغد«. ويوفر هذا البرنامج 
منصة للطالب للمشاركة في 
موضوعات العلوم والتكنولوجيا 
وال���ه���ن���دس���ة وال���ري���اض���ي���ات 
)STEM(، وللتعلم والتحاور 
م��ع خ��ب��راء متخصصني ضمن 
فعاليات التواصل التي تنظمها 

جيبكا. 
وت��أت��ي ال��رع��اي��ة ك��ج��زء من 
اس��ت��ث��م��ارات ايكويت ف��ي إلهام 
ومتكني األجيال الشابة لالنضمام 
إل��ى قطاع النفط وال��غ��از ودع��م 
ت��ط��وره. ه���ذا وت��رب��ط ايكويت 
مذكرة تفاهم مستمرة مع جامعة 
الكويت هدفها إقامة الشراكات 
والتعاون في املجاالت الصناعية 

واألكادميية.

بهدف إيجاد احللول لتعزيز التنمية املستدامة في قطاع النفط والغاز

السنوي  املنتدى  رعاية  تواصل  »ايكويت« 
للبتروكيماويات  اخلليجي  باالحتاد  اخلاص 

دينار مليون   32.47 إلى  باملئة   6.7 زادت  السيولة 

االرتفاعات يقود  و»االتصاالت«  باخلتام  األخضر  اللون  إلى  تتحول  البورصة 

أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بني القطاعني العام 
واخل���اص ع��ن النتيجة النهائية لتخصيص األسهم 
املطروحة مبا ميثل 50% من رأس مال شركة شمال الزور 
األول��ى للطاقة واملياه ش.م.ك.ع. والتي كانت الهيئة قد 

اكتتبت فيها نيابة عن املواطنني عند تأسيس الشركة.
وفيما يلي عرض التخصيص النهائي لالكتتاب الذي 
مت في الفترة من 1 أكتوبر 2019 الى 29 نوفمبر 2019:  
الشرائح الطلب التخصيص معّدل التخصيص، الشريحة 
األولى  387 )بحد أدنى(  387، %100 ، الشريحة الثانية 
1،000، %100 ، الشريحة الثالثة، 3،000،   ، 1،000
3،000، %100 ، الشريحة الرابعة، 5،000 ، 5،000، 
%100 ، الشريحة اخلامسة، 10،000 ، 10،000، 100% ، 
الشريحة السادسة )بحد أقصى( 20،000، 12،869،  

 .64%
لية التخصيص : تضمن عملية التوزيع حصول كل 
مواطن مؤهل يشارك في عملية التوزيع على احلد األدنى 
لألسهم املخصصة. يتم تخصيص طلبات األسهم اإلضافية 
من باقي اسهم التوزيع بعد تخصيص األسهم التي متثل 

احلد األدنى لألسهم على جميع املشاركني. 
وعليه فإّن عدد األسهم املتبقية املخّصصة لكل مواطن 

مؤهل قام بالطلب وسدد قيمة هذه األسهم، يكون مبني على 
العوامل التالية: )1( عدد املواطنني املؤهلني املشاركني في 
عملية التوزيع، و )2( طلب األسهم الذي يختاره كل مواطن 
مؤهل مشارك في عملية التوزيع وذل��ك وفقاً خليارات 

الشرائح الستة املتاحة.
علماً ب��أّن الية تخصيص األسهم املطلوبة تتبع سلم 
تصاعدي لضمان عدالة الية التوزيع بحيث تبدا بتخصيص 
الطلبات األصغر كي ال يكون حجم الطلب عامل يحول دون 
تسلم كل مواطن مؤهل األسهم املطلوبة من قبله، وفيما يلي 

شرح آللية التخصيص وخطواتها: 
يخصص احلد األدن��ى لألسهم املخصصة لكل مواطن 

مؤهل قام بسداد قيمتها.
تخصص باقي اسهم التوزيع )ان وجدت( بعد االنتهاء 
من اخلطوة رق��م 1 على اس��اس تناسبي لكل املواطنني 
املؤهلني الذي قدموا طلبات ألسهم اضافية بناًء على اخليار 
الثاني والثالث والرابع واخلامس والسادس تصل الى عدد 
613 سهم اضافي لكل مواطن مؤهل )بحيث تصبح األسهم 
املخصصة في هذه اخلطوة عدد 1،000 اسهم مطلوبة لكل 

مواطن مؤهل )مبا فيها احلد األدنى لألسهم املخصصة(
تخصص باقي اسهم التوزيع )ان وجدت( بعد االنتهاء 

من اخلطوة رق��م 2 على اس��اس تناسبي لكل املواطنني 
املؤهلني ال��ذي ق��دم��وا طلبات ألسهم اضافية بناء على 
اخليار الثالث والرابع واخلامس والسادس تصل الى عدد 
2،000 اسهم اضافية لكل مواطن مؤهل )بحيث تصبح 
األسهم املخصصة في ه��ذه اخلطوة ع��دد 3،000 اسهم 
مطلوبة لكل مواطن مؤهل )مبا فيها احلد األدنى لألسهم 
املخصصة باإلضافة الى األسهم اإلضافية املخصصة وفًقا 
للخطوة رقم 2(  تخصص باقي اسهم التوزيع )ان وجدت( 
بعد االنتهاء من اخلطوة رقم 3 على اساس تناسبي لكل 
املواطنني املؤهلني الذي قدموا طلبات ألسهم اضافية بناًء 
على اخليار الرابع واخلامس والسادس تصل الى عدد 
2،000 اسهم اضافية لكل مواطن مؤهل )بحيث تصبح 
األسهم املخصصة في ه��ذه اخلطوة ع��دد 5،000 اسهم 
مطلوبة لكل مواطن مؤهل )مبا فيها احلد األدنى لألسهم 
املخصصة باإلضافة ال��ى األسهم اإلضافية املخصصة 
وفًقا للخطوات رقم 2 و3((. تخصص باقي اسهم التوزيع 
)ان وج��دت( بعد االنتهاء من اخلطوة رقم 4 على اساس 
تناسبي لكل املواطنني املؤهلني الذي قدموا طلبات ألسهم 
اضافية بناًء على اخليار اخلامس والسادس تصل الى عدد 

5،000 اسهم.

1.27 مرة  127 باملئة مبعّدل  مت تغطية االكتتاب بنسبة  

األولى الزور  شمال  شركة  أسهم  تخصيص  نتيجة  تعلن  »الشراكة« 

في إطار دعمه ملؤسسات وهيئات املجتمع املدني 

»التجاري« يدعم فريق كرة القدم التابع لوزارة التجارة 

لقطة جماعية

alwasat.com.kw

السهلي خالل مشاركته في اعمال املجلس التنفيذي


