
طيران اإلمارات تقدم 
وزن أمتعة إضافي للطلبة 

املسافرين من الكويت

أعلنت طيران اإلمارات عن تقدمي وزن أمتعة إضافي للطلبة املسافرين 
من الكويت، الذين يتابعون دراساتهم في الواليات املتحدة األميركية 
واململكة املتحدة وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا. وتسري العروض على 
احلجوزات التي يتم إجنازها ابتداًء من اليوم ولغاية 28 فبراير اجلاري 

على أن يتم السفر حتى 31 مارس 2019.
ويستفيد الطلبة املسافرون من الكويت في الدرجة السياحية ودرجة 
رجال األعمال إلى اململكة املتحدة وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا من وزن 
أمتعة إضافي مجاناً قدره 10 كيلوغرامات. أما املسافرون إلى الواليات 
املتحدة، فيمكنهم االستفادة من اصطحاب حقيبة أمتعة إضافية مجاناً 

يصل وزنها إلى 23 كيلوغراماً.
ويستمتع املسافرون في جميع ال��درج��ات بنظام طيران اإلم��ارات 
للمعلومات واالتصاالت والترفيه اجلوي ice احلائز جوائز عاملية والذي 
يوفر نحو 3500 قناة مرئية ومسموعة، باإلضافة إلى أشهى الوجبات 
احملضرة على أيدي طهاة عامليني. كما يحصل كل راكب على 20 ميغابايت 

من البيانات عبر االتصال املجاني بخدمة اإلنترنت

» التمدين«:  مراحل 
متقدمة في أكبر مشروع 

شراكة بني القطاعني 
العام واخلاص

أعلنت مجموعة 
ال��ت��م��دي��ن ع��ن تقدم 
األع��م��ال االنشائية 
ف������ي م������ش������روع » 
مجمع الشيخ جابر 
ال��ع��ب��دال��ل��ه اجل��اب��ر 
ال���ص���ب���اح ال���دول���ي 
ل��ل��ت��ن��س«مت��اش��ي��اً 
م���������������ع خ�����ط�����ة 
األع��م��االمل��وض��وع��ة، 
ل��ي��ص��ب��ح امل��ج��م��ع 
بعد إكتماله صرح 
رياضي هو األفضل 
م��ن ن��وع��ه ف��ي دول��ة 
ال��ك��وي��ت وال��ش��رق 

األوسط.
يعد »مجمع الشيخ 
ج���اب���ر ال��ع��ب��دال��ل��ه 
اجل����اب����ر ال��ص��ب��اح 
الدولي للتنس » أحد 
أهم مشاريع الشراكة 
بني القطاعني العام 
واخل���اص ف��ي دول��ة 
ال���ك���وي���ت وأك���ب���ر 

مشروع رياضي من حيث القيمة واحلجم يتبع الهيئة العامة للرياضة 
منذ انشائها.  ومن خالل هذه الشراكة ستقوم »مجموعة التمدين« ليس 
فقط باستثمار املشروع من حيث تصميمه ، وتشييده ، تشغيله وصيانته 
بل ستعمل كذلك على دعم إنشاء أكبر أكادميية للتنس في منطقة الشرق 
األوسط وذلك بالتنسيق مع االحتاد الكويتي للتنس آخذين في االعتبار 
حتقيق االستفادة القصوى لدولة الكويت من كون رياضة التنس األرضي 

ثاني أكثر الرياضات شهرة وشعبية في العالم بعد كرة القدم.
ف��ي ه��ذا ال��ص��دد ص��رح محمد جاسم امل���رزوق، رئيس مجلس إدارة 
»مجموعة التمدين« قائاًل: ها نحن نصل إل��ى مراحل متقدمة من بناء 
هذا الصرح الرياضي اإلبداعي الذي سيضع دولة الكويت على خارطة 

الرياضة العاملية وجعل بطوالتها أكثر جذباً.

استمرارًا الحتفاالتها مبرور عشر سنوات 

سحب  حملة  تطلق   VIVA
على سيارة جديدة

أطلقت شركة االتصاالت الكويتية VIVA، حملة سحب على سيارة 
جديدة وذلك مبناسبة احتفاالتها مبرور عشرات سنوات على تأسيسها.

وتقّدم VIVA لعمالء الدفع اآلجل واملسبق معاً فرصة رائعة لربح 
سيارة Range Rover Evoque جديدة موديل 2019، وذل��ك مقابل 
 VIVA موقع ،VIVA تسديد ف��ات��ورة الهاتف النقال عبر تطبيق
اإللكتروني، أجهزة الدفع اآللي، االتصال مبركز خدمة العمالء على رقم 
102 أو زيارة أي من فروع VIVA، حيث يحصل كل عميل للدفع اآلجل 
مقابل كل دينار كويتي عند تسديد فاتورته، وعميل الدفع املسبق مقابل كل 

دينار كويتي عند إعادة الشحن، على فرصة واحدة للفوز.   
وفي هذه املناسبة، قال عبد الرزاق بدر العيسى، مدير إدارة إتصاالت 
الشركات في VIVA: »استمراراً باالحتفاالت مبرور العقد األول على 
تأسيس VIVA، نحرص على مكافأة عمالئنا األوفياء من خالل عروض 

فريدة مت إطالقها خصيصاً لهذه املناسبة.«
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الضعف الذي أصاب أسواق املال العاملية أبقى اخلام حتت وطأة الضغوط

23 باملئة في نوفمبر املاضي »كامكو«: تراجع أسعار مزيج خام برنت 
ق��ال��ت ش��رك��ة كامكو لالستثمار إن 
أسعار العقود الفورية ملزيج خام برنت 
ت��راج��ع��ت بنسبة 23 باملئة ف��ي شهر 
نوفمبر املاضي إث��ر استمرار املخاوف 
املتعلقة بتخمة اإلم���دادات والسيما من 

الواليات املتحدة.
وأض����اف����ت )ك���ام���ك���و( ف���ي ت��ق��ري��ر 
متخصص أصدرته أمس  األحد أن أسعار 
النفط ظلت متقلبة خالل النصف األول 
من ديسمبر اجلاري إال أنها شهدت بعض 
التحسن ف��ي ب���ادىء األم���ر إث��ر الهدنة 
التجارية املعلنة بني الواليات املتحدة 
والصني والتي تبعها أسبوعان متتاليان 

من تراجع مخزونات اخلام األمريكي.
وأوض��ح��ت أن إع��الن منظمة ال��دول 
املصدرة للنفط )أوبك( وحلفائها تقليص 
اإلنتاج بواقع 2ر1 مليون برميل يوميا 
خالل النصف األول من عام 2019 ساهم 
في دع��م األس��ع��ار إال أن الضعف العام 
ال��ذي أص��اب أس��واق امل��ال العاملية أبقى 

أسعار النفط حتت وطأة الضغوط.
ولفتت إل��ى أن أس��ع��ار مزيج برنت 
وخ���ام )أوب����ك( ت��راج��ع��ت إل��ى م��ا دون 

مستوى 60 دوالرا أمريكيا للبرميل 
للمرة األولى منذ أكتوبر 2017 في حني 
انخفض متوسط التقديرات على مدار 
الفصول األرب��ع��ة املقبلة مبعدل 7ر2 

دوالر أمريكي للبرميل.
وذكرت أن أسعار النفط شهدت بعض 

االن��ت��ع��اش خ��الل الشهر اجل���اري على 
أمل صدور إعالن ال��دول األعضاء وغير 
األعضاء مبنظمة )أوب��ك( لقرار يقضي 
بخفض اإلنتاج »إال أن التأخير البسيط 
في اإلع��الن أدى إل��ى دف��ع األس��ع��ار إلى 

التراجع«.

وبينت أن متوسط أسعار خام )أوبك( 
تراجع بنسبة 7ر17 في املئة خالل الشهر 
اجل��اري كما انخفض سعر النفط اخلام 
الكويتي بنسبة 1ر17 في املئة ليبلغ في 
املتوسط 2ر65 دوالر للبرميل في حني 
شهد مزيج خام برنت أعلى معدل تراجع 

على مستوى درجات اخلام الثالث بفقده 
نسبة 3ر20 في املئة من قيمته ليصل إلى 

7ر64 دوالر للبرميل.
أما بالنسبة ألسعار النفط خالل عام 
2019 أف���ادت )ك��ام��و( بأنه مت خفض 
توقعات منو املعروض النفطي بواقع 
08ر0 مليون برميل يوميا ليصل إلى 
16ر2 مليون برميل يوميا متوقعة أن 
يصل إجمالي امل��ع��روض النفطي إلى 

19ر62 مليون برميل يوميا.
وقالت إن تلك التغيرات عكست في 
امل��ق��ام األول انخفاضا ف��ي ال��ع��رض من 
كندا التي نفذت تعديال إلزاميا لالنتاج 
بالتزامن مع التخفيضات التي وافقت 
عليها 10 من الدول احللفاء ل)أوبك( من 
خارج املجموعة خالل النصف األول من 

العام املقبل.
وأضافت أن زيادة املعروض النفطي 
في العام املقبل من املتوقع أن تأتي بشكل 
رئيس من الواليات املتحدة والبرازيل 
وروس��ي��ا واململكة املتحدة ويعادلها 
جزئيا انخفاض م��ن جهة اإلن��ت��اج في 

املكسيك والنرويج.

ط��رح احمل��ام��ي فهد ان���ور احل���داد ، 
ح��زم��ة م���ن احل���ل���ول وامل��ق��ت��رح��ات 
التشريعية والقانونية للحيلولة  دون 
ال��ت��ج��اوزات واملخالفات املستقبلية 
ل��أن��ش��ط��ة ال��ت��ج��اري��ة وال��ع��ق��اري��ة 
وللحد من األزم��ات التي تواجه سوق 
العقار ف��ي الكويت مقدما مجموعة 
من اإلرش��ادات والنصائح التوعوية 
للتعامالت املالية ألصحاب التعاقدات 
العقارية ومن يرغبون في امتالك عقار 

خارج الكويت 
واض����اف احل����داد خ���الل »ملتقي 
متضرري العقار األجنبي واحمللي 
» ال��ذي عقد ليلة أول من أم��س وسط 
حضور كثيف ،أن األساليب امللتوية 
التي يستخدمها مسوقي العقارات 
وممثلي الشركات العقارية كانت دافعاَ  
لوقوع األالف من املواطنيني واملقيمني 
في شباك االحتيال والنصب متكبدين 
خسائراً ضخمة باملاليني من الدوالرات 
، محذراَ من اإلنسياق خلف محاوالت 
الشركات اإللتفاف بعمل تسويات 
وهمية أو غير قانونية ال تعد سوي 

مماطلة وتسويف غير مجدي 
وق���ال احل���داد إن اخل��ط��وات التي 
اتخذها واملتعلقة بالشق القانوني 
تسير في طريقها ومسارها اإليجابي 
وصوالً إلي حتقيق مصلحة املتضررين 
مم��ن وك��ل��وه ل��ل��دع��اوي القضائية 
مؤكداً أن هناك جهود كبيرة تبذل من 
احلكومة حل��ل اشكاليات متضرري 
العقار السيما وف��ي ظ��ل االتفاقيات 
الدولية مع الكويت الستعادة الفارين 
م��ن ال��ق��ان��ون واس��ت��دائ��ه��م ع��ن طريق 

االنتربول 

واشارإلي أن هناك اهتمام كبير من 
سمو رئيس مجلس ال���وزراء الشيخ 
جابر املبارك وكذلك من رئيس مجلس 
األمة مرزوق الغامن  ومن النائب العام 
مشيدا بجهودهم  وسرعة استجابة 
ومرونةالنائب ال��ع��ام ف��ي استقبال 
شكاوي املتضررين ومتابعتها فضال 
عن ان هناك اهتمام برملاني وتشريعي 
لوضع احللول ألزمة متضرري النصب 
العقاري فضال عن التحركات الشعبية 
والتنفيذية املوسعة التي تعمل من أجل 
مصلحة املتضررين الفتا إلى مواصلة 

ال��ل��ق��اءات م��ع امل��س��ؤول��ني وج��ه��ات 
االختصاص،لسد الثغرة التي حتاول 
الشركات العقارية  من خاللها إيهام 
املتضررين قيامها بإجراء تسويات أو 
استبدال حقوقهم النقدية بأسهم في 
شركات أخ��ري أو خالفها منوهاَ إلي 
ضرورة عرض اي حلول علي وكالئهم 
احملامني كونهم املختصني في القانون 

ملنع التالعب مجدداً
وقدم احل��داد ثالث مقترحات مهمة 
:األول إع���داد م��ش��روع ق��ان��ون انشاء 
مؤسسة »وس��اط��ة دول��ي��ة« ومقرها 

الكويت تتبع وزارة التجارة والصناعة 
علي أن تقوم بأعمال الوساطة بني 
املشتري والبائع للعقارات الكائنة 
خارج حدود إقليم دولة الكويت علي أن 
تلزم الشركات التي تعمل في النشاط 
ال��ع��ق��اري احل��ص��ول ع��ل��ي ترخيص 
منها فضال عن ذل��ك تلتزم املؤسسة 
بالكشف عن العقارات خارج الكويت 
بالتنسيق والتعاون مع القنصليات 
والسفارات األجنبية بالكويت ومع 
اجلهات الرسمية في بلد املنشأ  وتعتمد 
ضمن اغراضها الرقابة علي املعارض 
العقارية ومنحها املوافقات واالجرءات 
بعد كشفها ووث��وق��ه��ا م��ن صحة اي 
ع��روض ومنتجات تطرح في السوق 
احمل��ل��ي س���واء ع��ن ط��ري��ق امل��ع��ارض 
أو األعالنات وكافة اشكال الترويج 

والتسويق العقاري 
واش����ارإل����ي أن امل��ق��ت��رح ال��ث��ان��ي 
يتضمن ان��ش��اء ص��ن��دوق لتعويض 
امل��ت��ض��رري��ن م��ن ق��ب��ل ال��دول��ة ويتم 
اعتماده كأحد االدوات التي تخفف 
األع��ب��اء ع��ن املجتمع ال���ذي تعرض 
خلسائر ناجتة عن شركات جتارية 
حتمل تراخيصا رسمية دفعت بهم 
إل��ي ال��وث��وق ف��ي أنشطتها مبيناً أن 
معظم الدول تطلب من الكويت ضرورة 
االستثمار في عقاراتها بهدف تنمية 
قاعدة االستثمار املشترك وهو األمر 
الذي حتقق معه التوجهات الكويتية 
للشراكة االستثمارية الدولية ومعها 
تعديل وحتسني التشريعات جلذب 

االستثمارات املباشرة للكويت 
 وذك��ر احل���داد ان املقترح الثالث 
يتضمن ت��وج��ي��ه ح��م��الت ت��وع��وي��ة 

ومكثفة حترص علي توجيه املواطنيني 
ف���ي ال���ط���رق ال��س��ل��ي��م��ة الس���ت���ردات 
مكتسياتهم ومدخراتهم التي فقدوها 
مع الشركات العقارية التي باعت لهم 
الوهم مع احل��رص علي ع��دم تشويه 
ال��ص��ورة ال��ع��ام��ة لقطاع الشركات 
احمللية حتي ال تنعكس سلباً علي بيئة 
األعمال  احمللية والشركات الكويتية 

في اخلارج 
وتابع نبذل قصاري جهدنا  لعرض 
مسودة قانون انشاء مؤسة » وساطة 
مالية » على أعضاء املجلس، مبديا 
استعداده الكامل للقيام بكل ما يلزم 
وفي كل االجتاهات ضمن اختصاصاته 
وخبراته القانونية للوصول إلى اسرع 
اخلطوات واحللول ملوكليه ’ومتابعة 
ملف القضايا ف��ي ال��والي��ات املتحدة 
األم��ري��ك��ي��ة وب��ري��ط��ان��ي��ا  واي دول��ة 

اجنبية تتعلق بحقوق املتضررين
 ودع����ا  احل����داد وزارة ال��ت��ج��ارة 
إل��ي ض��رورة تبني ودع��م املقترحات 
اإليجابية التي تخدم مصلحة الوطن 
وامل���واط���ن ومب���ا ي��س��اه��م ف��ي تنويع 
مصادر الدخل للدولة واملجتمع علي 
حد سواء وفقا للقوانيني واللوائح التي 
حتقق النمو واالستقراراالقتصادي 
للكويت   وط��ال��ب ف��ي خ��ت��ام امللتقي 
جميع املواطنني املتضررينفي حال 
ات��ص��ال اي اح���د م��ن ال��ش��رك��ات بهم 
ال��ي ض���رورة االت��ص��ال م��ع احملامي 
والتنسيق املستمر لإلجابة عن كل 
أسئلتهم واستفساراتهم حول القضية، 
إلرشادهم وتوجيههم نحو اإلجراءات 
الالزمة حلفظ حقوقهم داخل الكويت 

وخارجها.

فهد احلداد متحدثاً

ناقش املستجدات واحللول القانونية والتعويضات املستقبلية 

احلداد : مشروع قانون مؤسسة »وساطة دولية« لتنظيم العقاراألجنبي 
محمد املرزوق

قال الرئيس التنفيذي لشركة الوطني لالستثمار 
فيصل عبد اللطيف احلمد ان لدى الشركة استراتيجية 
جديدة ومتطورة للثالث سنوات املقبلة، حيث تتبع 
احتياجات عمالء الشركة وتركز على ثالثة قطاعات 
هي إدارة األصول واخلدمات االستثمارية والوساطة 
املالية، مبيناً ان السوق السعودي سيكون له نصيب 

كبير من االستثمار مقارنة بدول املنطقة.
وأضاف احلمد خالل مقابلته على قناة سكاي نيوز 
عربية انه سيتم اإلعالن قريباً عن طرح أكبر اصدار 
سندات بتاريخ الكويت لصالح بنك برقان بقيمة 

تقارب نصف مليار دوالر. 
وذك��ر احلمد ان » الوطني لالستثمار« لديه من 
ش��رك��ة إل���ى ش��رك��ت��ني خ��اص��ت��ني ي��ج��رى جتهيزهم 
لإلدراج في البورصة الكويتية، وذلك ضمن مساعي 
الشركة بأن تكون الوجهة األولى للشركات الناجحة 

الراغبة في االدراج في بورصة الكويت.
وأش��ار احلمد إل��ى جن��اح صفقة االستحواذ على 
شركة ال� »sale 4 » الكويتية وذل��ك ضمن شركات 

قطاع التكنولوجيا.
وحول التغيرات التي تشهدها البورصة الكويتية 
ق��ال احل��م��د: »ان التطور التي شهدتها البورصة 
ساهمت بشكل إيجابي في جذب الشركات لإلدراج، 
ال سيما اللوائح اجلديدة املشجعة ل���إلدراج. على 
سبيل املثال، من خالل إزالة متطلبات الربحية، أصبح 
من املمكن للشركات الناشئة التي تتمتع بآفاق منو 
جيدة ان جتمع رأس املال وتدرج في بورصة الكويت. 
إضافة، االنضمام للمؤشرات العاملية سوف يزيد 
اهتمام الشركات اخلاصة واملستثمرين العاملني في 

السوق الكويتي “.
وق��ال احلمد ان االقتصاد الكويتي شهد حتسنا 
ملحوظاً في 2018، متوقعاً منو االقتصاد الكويتي 
مبا يقارب %3، معتبراً ذلك منوا جيدا في ظل هذه 

الظروف االقتصادية في املنطقة.
وح��ول امليزانية العامة للدولة ق��ال: »ان ارتفاع 

أسعار النفط في حتسن امليزانية العامة بالرغم من 
الزيادة الكبيرة املخططة لإلنفاق في ميزانية هذه 
السنة، مع قلة احلاجة إلى السحب من االحتياطي 
العام، متوقعاً أن يتقلص العجز هذا العام إلى 1-٪ 
من الناجت احمللي اإلجمالي، )باعتبار توقعاتنا لسعر 
مزيج برنت عند 70 دوالراً للبرميل -متوسط السنة 

املالية-(”.
وت��اب��ع : لدينا استراتيجية م��ت��ط��ورة للثالث 
س��ن��وات املقبلة، م��ع االخ���ذ باالعتبار ان الشركة 
جت��دد استراتيجيتها سنويا حتى تتناسب مع 
أوض���اع ال��س��وق امل��ت��ج��ددة، ول��ك��ن استراتيجيتنا 
تتبع احتياجات عمالئنا، وتركيزنا على القطاعات 
الثالثة التي نعمل بها وهي إدارة األصول واخلدمات 
االستثمارية والوساطة املالية، فمن ناحية قطاع 

إدارة األص���ول فنحن مستمرون ف��ي االستثمار 
باألسواق اخلليجية، حيث سيكون للسوق السعودي 
نصيب كبير لالستثمار، اما من ناحية االستثمار في 
الشركات اخلاصة فقد امتمنا خالل هذا الشهر صفقة 
االستحواذ على شركة الفور سيل )4sale( وهي 
شركة كويتية تعمل في قطاع التكنولوجيا، وجنري 
حاليا عملية مراجعة شاملة لالستثمارات محليا 
وإقليميا من خالل صناديقنا االستثمارية للملكيات 
اخلاصة .ومن ناحية خارج املنطقة فهناك اقبال كبير 
على االستثمار في القطاع العقاري لبعض الدول 
األوروبية، فضال عن اقبال كبير لتنويع استثمارات 

العمالء خارج املنطقة.
وم��ن ناحية اخلدمات االستثمارية، سنستكمل 
مسارنا م��ن ناحية االدراج����ات، وال��س��ن��دات حيث 
سنعلن قريبا عن أكبر اصدار سندات بتاريخ الكويت 
لبنك برقان بقيمة 150 مليون دينار كويتي )ما 

يقارب نصف مليار دوالر(.
وأض��اف : تسعى الوطني لالستثمار ان تكون 
الوجهة األولى للشركات الناجحة الراغبة في االدراج 
في بورصة الكويت. قامت الوطني لالستثمار خالل 
العام بإدراج الشركة املتكاملة القابضة في بورصة 
الكويت، وه��ي أول شركة يتم إدراج��ه��ا في السوق 
االول حتت لوائح البورصة اجلديدة. اتى اإلدراج 
بعد طرح خاص ناجح حلصة تبلغ ٪35 من رأس 
مال الشركة بحجم صفقة يعادل 55.8 مليون دينار 
كويتي. ولقى الطرح تفاعال كثيرا، حيث جتاوز 
الطلب نسبة ٪230 من األسهم املعروضة واجتذب 
أكثر من 1،000 مستثمر. نحن فخورون في الوطني 

لالستثمار بأننا ادرنا هذه الصفقة الهامة. 
ولدى الوطني لالستثمار من شركة إلى شركتني 
خاصتني يجرى جتهيزهم ل���إلدراج في البورصة 
الكويتية. وكلتا الصفقتني في املراحل املبكرة من 
االعداد ومن الغير املتوقع ادراج الشركتني في 2019.

وع��ن االق��ت��ص��اد الكويتي ق��ال : شهد االقتصاد 

الكويتي حتسنا ملحوظاً في 2018، حيث نتوقع 
ارتفاع معدالت النمو بنسبة %2.8 للنشاط غير 
النفطي و%2.5 في إنتاج النفط في العام 2018، 
مما يؤدي إلى زيادة الناجت احمللي اإلجمالي بنسبة 
%2.6. فبحسب البيانات الرسمية، ارتفع الناجت 
احمللي اإلجمالي احلقيقي بنسبة %0.7 على أساس 
سنوي ف��ي النصف األول م��ن ال��ع��ام 2018، رغم 
انخفاض اإلن��ت��اج النفطي بنسبة %2.2 في نفس 
الفترة، في إط��ار االل��ت��زام باتفاقية األوب��ك خلفض 
اإلن��ت��اج. كما ارت��ف��ع ال��ن��اجت احمللي اإلجمالي غير 
النفطي بنسبة %4.9 على أساس سنوي في النصف 
األول من ال��ع��ام، مدعوماً ب���األداء اجليد لقطاعات 

االتصاالت والتصنيع واملَرافق العامة
وبالنسبة لتوقعاتنا لعام 2019نتوقع أن تبلغ 
نسبة النمو االجمالي ما يقارب %3، وهو ما يعتبر 
من��وا جيدا ف��ي ظ��ل ه��ذه ال��ظ��روف االقتصادية في 

املنطقة.
أما فيما يخص الوضع املالي فقد ساهم ارتفاع 
أسعار النفط في حتسن امليزانية العامة بالرغم من 
الزيادة الكبيرة املخططة لإلنفاق في ميزانية هذه 
السنة، مع قلة احلاجة إلى السحب من االحتياطي 
العام. ومن املتوقع أن يتقلص العجز هذا العام إلى 
1-٪ من الناجت احمللي اإلجمالي، باعتبار توقعاتنا 
لسعر مزيج برنت عند 70 دوالراً للبرميل )متوسط 

السنة املالية(.
وختم : بالتأكيد، التغييرات امللحوظة في بورصة 
الكويت تساهم بشكل إيجابي في ج��ذب الشركات 
لإلدراج، ال سيما اللوائح اجلديدة املشجعة لإلدراج. 
على سبيل املثال، من خالل إزالة متطلبات الربحية، 
أصبح من املمكن للشركات الناشئة التي تتمتع بآفاق 
منو جيدة ان جتمع رأس امل��ال وت��درج في بورصة 
الكويت. إضافة، االنضمام للمؤشرات العاملية سوف 
يزيد اهتمام الشركات اخلاصة واملستثمرين العاملني 

في السوق الكويتي.

فيصل احلمد

لصالح بنك برقان بقيمة تقارب نصف مليار دوالر

احلمد: »الوطني لالستثمار« منسقًا ألكبر إصدار سندات في تاريخ  الكويت
مل���ئ���ة ب���ا  2.6 ل���ي  ج���م���ا إل ا حمل���ل���ي  ا جت  ل���ن���ا ا ة  د ي�����ا ز و  . .%3 يتي لكو ا د  ق���ت���ص���ا ال ا من���و  ت  ال م���ع���د ع  ت����ف����ا ر ا ق���ع   ت���و
ًا ر ال و د  70 ع��ن��د  ن��ت  ب��ر م��ي��ل  ب��ر ر  ع��ت��ب��ا ب��ا حمل��ل��ي  ا جت  ل��ن��ا ا م��ن   ٪-1 ل��ى  إ م  ل��ع��ا ا ا  ه��ذ ي��ت��ق��ل��ص  ن��ة  ز ا مل��و ا ع��ج��ز 


