
افتتحت ش��رك��ة اخل��ط��وط اجلوية 
الكويتية مكتب املبيعات اجلديد في 
لندن وذلك برعاية وحضور عميد السلك 
الدبلوماسي وسفير دولة الكويت في 
اململكة املتحدة خالد الدويسان ورئيس 
مجلس ادارة اخلطوط اجلوية الكويتية 
يوسف عبداحلميد اجل��اس��م ورئيس 
مجلس إدارة بنك ال��ك��وي��ت الوطني 
ناصر الساير ورؤساء وممثلي املكاتب 
الكويتية وأعضاء السفارة في اململكة 

املتحدة.
وعلى هامش االفتتاح، تقدم سفير 
دولة الكويت لدى اململكة املتحدة خالد 
الدويسان بأحر التهاني والتبريكات 
مبعاودة افتتاح مكتب اخلطوط اجلوية 
الكويتية في شارع »بيكر«، كما عّبر عن 
سعادته بافتتاح املكتب في هذا الشارع 
حتديداً، والذي ميثل ارتباطاً تاريخياً 
في نفوس املواطنني الكويتيني الذين 
يقضون عطلهم أو أعمالهم التجارية 

ف��ي ل��ن��دن، حيث أن وج��ود املكتب في 
شارع حيوي ومهم في وسط العاصمة 
البريطانية سيسهم في تلبية احتياجات 
املواطنني واملرضى واملصطافني الذين 

يترددون بشكل دائم على لندن.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة 
اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية يوسف 
اجل���اس���م: »ي��س��ر اخل��ط��وط اجل��وي��ة 
الكويتية أن تعلن ع��ن افتتاح مكتب 
املبيعات اجلديد في لندن، وحتديداً 

في شارع بيكر الشهير، وذلك ملا له من 
أهمية كبيرة لعمالء اخلطوط اجلوية 
الكويتية الكرام الذين يترددون بكثرة 
 BAKER( إلى لندن، حيث ارتبط اسم
STREET( ب��اخل��ط��وط اجل��وي��ة 
الكويتية منذ زم��ن طويل، ل��ذا وبناءاً 
على رغ��ب��ة عمالئنا األع����زاء وتلبية 
الحتياجاتهم ومتطلباتهم الكرمية، 
قررنا إع��ادة  فتح مكتب مبيعات جديد 
مرة أخرى وبحلة جديدة وليكون في 
موقع متميز ومعروف يسهل الوصول 
إليه، حيث أن وجهة لندن تعتبر وجهة 
رئيسية ف��ي ج���دول رح���الت اخل��وط 
اجلوية الكويتية، لذا نأمل بأن يلمس 
الركاب التطوير والتحسني الذي تشهده 

الشركة«.
وأضاف اجلاسم: »سعيد بأن يتزامن 
افتتاح مكتب لندن اجلديد مع حلول 
االعياد الوطنية لدولة الكويت في 25 
فبراير العيد الوطني و26 فبراير عيد 
التحرير ويتزامن أيضاً مع م��رور 65 
عاماً على تأسيس اخلطوط اجلوية 
الكويتية والتي سنحتفل بها في مارس 
املقبل، وي��أت��ي ذل��ك ف��ي إط��ار سياسة 
مجلس إدارة اخلطوط اجلوية الكويتية 
في تدعيم اخلدمات املقدمة إلى الركاب 
الكرام، وال يسعنى في هذه املناسبة إال 
أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريك 
إل��ى مقام صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 
وسمو ولي عهده األم��ني الشيخ نواف 
األحمد اجلابر الصباح حفظهما الله 
ورعاهما وإلى الشعب الكويتي الكرمي 
وذل��ك مبناسبة االع��ي��اد الوطنية وأن 
تكون اخلطوط اجلوية الكويتية عند 

حسن ظنهم دائماً وأبداً. »
وت��اب��ع: »اع��ت��ب��اراً م��ن شهر يونيو 
ال���ق���ادم س��ت��ق��وم اخل���ط���وط اجل��وي��ة 
ال��ك��وي��ت��ي��ة بتشغيل احمل���ط���ات  ذات 
التشغيل الصيفي أو افتتاح محطات 
ج��دي��دة ك��غ��وان��زو ف��ي ال��ص��ني ومطار 
صبيحة وط��راب��زون في تركيا ونيس 
عن طريق باريس والرنكا في قبرص 
عن طريق بيروت وغيرها، حيث نأمل 
بتشغيل وجهات أخ��رى جديدة أيضاً 
م��ث��ل س��راي��ي��ف��و وك��ازاب��الن��ك��ا وب��اك��و 
وتبليسي، وبصدد التوسع إلى خطوط 
أب��ع��د وذل���ك مب��ج��رد ت��ك��ام��ل أس��ط��ول 
اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية اعتباراً 
م��ن يونيو ال��ق��ادم بالتتابع إل��ى عام 
2026 ليستكمل اسطول الشركة ب� 38 

طائرة«.
ب��دوره، أع��رب رئيس مجلس إدارة 
بنك الكويت الوطني ناصر الساير عن 
سعادته بإعادة افتتاح مكتب اخلطوط 
اجلوية الكويتية في وسط العاصمة 
ل��ن��دن متمنياً ل�«الكويتية« وجميع 
العاملني بالشركة مزيداً من التوفيق 
والنجاح في خدمة الوطن واملواطنني 

وتلبية احتياجات العمالء.
هذا وقد ضم وفد اخلطوط اجلوية 
الكويتية برئاسة رئيس مجلس اإلدارة 
يوسف اجلاسم كل من مساعد الرئيس 
التنفيذي للشؤون التجارية ماريا هاّنا، 
ومدير دائرة العالقات العامة واإلعالم 
فايز العنزي وم��دي��ر مكتب مبيعات 

الكويتية في لندن مانع املانع.

قال تقرير بنك الكويت الوطني الصادر 
أم��س السبت ج��اء فيه : بعد التقلبات التي 
شهدها شهر ديسمبر، انتعشت األس��واق 
امل��ال��ي��ة العاملية ف��ي يناير بفضل تغيير 
االحتياطي الفيدرالي األمريكي سياساته 
النقدية،  والتلميح لتبنيه سياسة نقدية 
تيسيرية وسط آمال في تراجع حدة توترات 
احل���رب ال��ت��ج��اري��ة ب��ني ال��والي��ات املتحدة 
والصني. وقد ساهمت تلك االخبار في تعزيز 
كل من أسعار النفط وبورصة الكويت، مع 
ارت��ف��اع تلك األخ��ي��رة بنسبة %2.5، فيما 
يعد أفضل أداء شهري للسوق الكويتي منذ 
يوليو املاضي. كما كانت هناك أيضا أنباء 
إيجابية على صعيد االقتصاد الكلي احمللي 
م��ع تسجيل م��ع��دالت التوظيف والنشاط 
العقاري منواً قوياً بنهاية العام املاضي، مبا 
يدعم إمكانية حتسن الدوافع الكامنة للنمو 
تدريجياً. من جهة اخرى، كانت هناك دالالت 
هامة من جهة السياسة املالية للحكومة. 
حيث تشير مسودة املوازنة احلكومية للسنة 
القادمة إلى تبني سياسة مالية توسعية مبا 
يدعم توقعات النمو على املدى القريب، وإن 
كان ذلك على حساب ارتفاع مستوى العجز 
املالي وإمكانية تراجع االحتياطات للحكومة.

انخفاض انتاج النفط مع تفعيل األوبك 
خلفض حصص اإلن��ت��اج ارت��ف��ع سعر خام 
مزيج التصدير الكويتي بنسبة %17 في 
يناير وأنهى الشهر عند مستوى 61 دوالر 
للبرميل معوضاُ كافة اخلسائر التي سجلها 
في ديسمبر. حيث تلقت أسعار النفط دعماً 
على خلفية ان��ب��اء تشير إل��ى قيام األوب��ك 
وحلفائها بإحراز تقدم ملموس في مساعيها 
خلفض االن��ت��اج ب��واق��ع 1.2 مليون برميل 
يومياً بهدف التخلص من تخمة االم��دادات 
العاملية. وعلى الرغم من عدم توافر األرقام 
الرسمية بعد، إال أن البيانات املتوفرة تشير 
إلى انخفاض إنتاج أوبك بواقع مليون برميل 
يومياً في يناير. كما تشير االنباء عن قيام 
السعودية بتخفيض انتاجها بواقع 0.4 
مليون برميل ي��وم��ي��اً، فيما يعد أعلى من 
املستويات املستهدفة. وف��ي إط��ار امتثال 

الكويت ل��ق��رارات األوب���ك وحلفائها قامت 
بخفض انتاجها النفطي بواقع 85 ألف برميل 
يومياً ليصل إلى 2.72 مليون برميل يومياً، 
مما سيؤدي إلى تراجع إنتاج النفط اخلام 
بحوالي %1 في املتوسط هذا العام مقابل 

ارتفاعه بواقع %1.4 في العام 2018.

املوازنة احلكومية
قدمت احلكومة مشروع موازنة السنة 
امل��ال��ي��ة 2020/2019 إل��ى مجلس األم��ة 
للتصديق عليه. وتشير املوازنة اجلديدة إلى 
موقف مالي أكثر تيسيراً مع ارتفاع اإلنفاق 
بنسبة %4.7 على أس��اس سنوي مقارنة 
مبوازنة العام السابق، حيث بلغت قيمتها 
22.5 مليار دينار كويتي في املوازنة احلالية.
أما على صعيد املصروفات االجمالية، تتوقع 
مسودة املوازنة ارتفاع اإلنفاق الرأسمالي 
بنسبة %0.8 على أس��اس سنوي إلى 3.3 
مليار دينار كويتي، مع ارتفاع املصروفات 
اجلارية بنسبة %5.3 إلى 19.2 مليار دينار 

كويتي. ويشمل ارتفاع املصروفات اجلارية 
زيادة بنسبة %7 في بند األجور والرواتب، 
وزيادة بنسبة %11 في اإلنفاق على السلع 

واخلدمات. 
وتشير البيانات  األولية للمالية العامة 
لفترة التسعة أشهر األولى من السنة املالية 
2019/2018 )ح��ت��ى ديسمبر( إل��ى أن 
النتائج املالية قد تكون أفضل من امليزانية. 
حيث مت تسجيل فائض بقيمة 3.6 مليار 
دينار كويتي  خالل هذه الفترة، حيث كان 
اإلن��ف��اق ضعيًفا، ف��ي ح��ني س��اه��م ارت��ف��اع 
أس��ع��ار النفط ف��ي تعزيز االي����رادات. ومن 
جهة اخ��رى، تراجعت املصروفات بنسبة 
%3.3 على أس���اس س��ن��وي م��ع انخفاض 
اإلن��ف��اق الرأسمالي بنسبة %0.4. وذل��ك، 
النخفاض معدل تنفيذ املشروعات املرتبطة 
باملصروفات الرأسمالية إلى نسبة %45 من 
اإلجمالي املخصص للعام بأكمله، مقارنة 
بنسبته %52  مسجلة  في نفس الفترة من 
ال��ع��ام امل��اض��ي. وع���ادة م��ا تتسارع وتيرة 
املصروفات في األشهر الثالثة األخيرة من 

العام، إال اننا مازلنا نتوقع تسجيل عجز 
بسيط للعام بأكمله.  

معدالت التوظيف
وف��ق��اً ل��ل��ب��ي��ان��ات ال��رس��م��ي��ة النصف 
سنوية، سجلت معدالت التوظيف منواً 
ملحوظاً خالل العام 2018. حيث ارتفع 
إج��م��ال��ي التوظيف بنسبة %4.2 على 
أساس سنوي في ديسمبر بدعم من زيادة 
توظيف املواطنني الكويتيني )3.7%+ 
ع��ل��ى أس���اس س��ن��وي، أع��ل��ى مستوياته 
منذ س��ن��وات ع��دي��دة( والعمالة ال��واف��دة 
)%4.3+ على أساس سنوي(، مقابل منو 
بنسبة %2.4 في ديسمبر 2017. إال أن 
توظيف املواطنني ما يزال الغالب محصوراً 
بوظائف القطاع ال��ع��ام، وال��ت��ي ارتفعت 
بنسبة %4.0 على أساس سنوي، في حني 
أن منو فرص العمالة الوافدة نشأ أساًسا 
نتيجة للتوظيف ضمن قطاعات البناء 

والعقارات والضيافة.

 املبيعات العقارية 
أنهى السوق العقاري العام 2018 بأداء 
ق��وي. حيث بلغت قيمة املبيعات في شهر 
ديسمبر 470 مليون دينار كويتي، فيما يعد 
ثاني أعلى مبيعات شهرية يتم تسجيلها 
في العام 2018، مبا يتخطى إلى حد كبير 
املتوسط الشهري لهذا العام. ويعزى هذا 
االرت��ف��اع الكبيرلتزايد أنشطة القطاعات 
الفرعية ال��ث��الث، وإن ك��ان أب��رزه��ا القطاع 
التجاري ال��ذي شهد ارت��ف��اع مبيعاته إلى 
أعلى مستوى له خالل عامني ببلوغها 127 
مليون دينار كويتي على خلفية تزايد حجم 
املبيعات. كما قد يكون هذا القطاع قد استفاد 
من زي��ادة عدد تراخيص األعمال التجارية 
)املشاريع الناشئة( التي صدرت خالل العام 
2018 بدعم من تيسير املتطلبات واالجراءات 
التنظيمية من قبل وزارة التجارة والصناعة. 
في حني ارتفعت مبيعات الشقق إل��ى ثاني 
أعلى معدل لها في أربعة اعوام ونصف العام.

االنفاق االستهالكي
وفقاً ملؤشر بنك الكويت الوطني لإلنفاق 
االستهالكي، تباطأ منو اإلنفاق االستهالكي 
هامشياً إل��ى %0.7 على أس��اس شهري في 
يناير، متراجعاً من %0.9 على أساس شهري 
ف��ي ديسمبر، حيث االرت��ف��اع ال���ذي شهده 
كل من السلع املعمرة )%0.8( واخلدمات 
)%1.2( قابله تراجع النفقات على السلع 
غير املعمرة )%0.9- على أس��اس شهري( 
للشهر ال��س��ادس على ال��ت��وال��ي. أم��ا على 
االساس السنوي، واصل اإلنفاق االستهالكي 
تراجعه وبلغ %1.7، أي مبعدل انكماشي 
أقل من نسبة %1.9- التي مت تسجيلها في 
شهر ديسمبر. إال انه على الرغم من ذلك، ال 
ت��زال توقعات اإلن��ف��اق مشجعة إل��ى حد ما 
نظراً الرتفاع ثقة املستهلك، وانخفاض معدل 

التضخم، وزيادة منو معدالت التوظيف.

معدالت التضخم
ارت��ف��ع معدل التضخم ف��ي ديسمبر إلى 
%0.4 على أساس سنوي من أدنى مستوياته 
خ��الل 15 عاًما البالغة نسبتها %0.1 في 
نوفمبر. ويعزى هذا االنتعاش املتواضع في 
االساس لتباطؤ معدالت االنكماش في بعض 

املكونات الفرعية الرئيسية للمؤشر. 

منو االئتمان 
ان��ت��ع��ش ال��ن��م��و االئ��ت��م��ان��ي إل���ى أع��ل��ى 
مستوياته على م��دى 13 شهًرا ليصل إلى 
نسبة %4.3 على أساس سنوي في ديسمبر 
م��ن %3.0 ف��ي نوفمبر، م��دع��وًم��ا بارتفاع 
معدالت االقراض للشركات واالفراد على حد 
سواء، إلى جانب االنتعاش املعتاد للقروض 
بنهاية العام لشراء األوراق املالية. حيث 
ارتفعت معدالت االق��راض للشركات بنسبة 
%5.3 على أساس سنوي مقابل %3.3 في 
نوفمبر بدعم من التحسن اجليد للقروض 

العقارية. 
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4.7باملئة تستهدف منو اإلنفاق بنسبة 

»الوطني« مسودة املوازنة احلكومية تشير إلى سياسة مالية توسعية

أعلن كل من بنك وربة  والبنك األهلي املتحد 
عن توقيع اتفاقية لبيع حصة مجموعة البنك 
األهلي املتحد في شركة الكويت والشرق األوسط 
لالستثمار املالي ش.م.ك.ع. »كميفك«، والتي 
متثل ما نستبه %75.72 من رأس مال الشركة 
إل��ى بنك ورب���ة ، ره��ن��ا ب��احل��ص��ول على كافة 
موافقات اجلهات الرقابية املطلوبة. ومت توقيع 
الصفقة بحضور: شاهني حمد الغامن، الرئيس 
التنفيذي في بنك وربة و طارق محمود الرئيس 
التنفيذى  بالوكالة للبنك األهلي املتحد  الكويت  . 
وحول الصفقة، حتدث الغامن قائال: » ولله 
احلمد، فإن إجناز املجموعة املصرفية لالستثمار 
في بنك وربة باالستحواذ على حصة مجموعة 
البنك األهلي املتحد في »كميفك«، ينبثق من بنود 
استراتيجيتنا التنموية التي تركز في بنودها 
األساسية على إنشاء منصة إلدارة الثروات 
واألص���ول ومت��ك��ني البنك م��ن ت��ق��دمي منتجات 
متكاملة لعمالئه في قطاعي األف��راد والشركات 
ولتسريع خطتنا االستراتيجية من خالل حيازة 

شركة رائدة في مجال إدارة األصول واخلدمات 
املالية. وه��ي ب��اك��ورة عملياتنا االستثمارية 
لعام 2019  إثر زيادة رأس مال البنك في نهاية 
العام املاضي والتي أسفرت عن تعزيز قاعدته 
الرأسمالية لتبلغ 285 مليون دينار كويتي كما 
في نهاية العام 2018، بزيادة نسبتها 50% 
ح��ازت بتغطية مساهمي البنك لكامل األسهم 
املطروحة مع إجمالي قيمة طرح 90 مليون دينار 

كويتي«
 وف��ى تقدميه لتعليق البنك األه��ل��ي املتحد  
حت��دث ط��ارق محمود قائال: لقد ج��اء ق��رار بيع 
حصة البنك االهلي املتحد- الكويت  فى شركة 
الكويت والشرق األوس��ط لالستثمار »كميفك« 
متاشيا مع األه��داف االستراتيجية املستقبلي 
للبنك  وال��رام��ي إل��ى دع��م جهوده الهادفة إلى 
تعزيز أنشطته املصرفية األساسية . كذلك 
س��وف ينعكس األث��ر اإليجابي لهذه االتفاقية 
على حتقيق  مصالح املساهمني والعمالء على 

حد سواء .

75.72 باملئة من رأس مال الشركة متثل  

 »وربة« يشتري حصة »املتحد« في كميفك

»أجيليتي«: ارتفاع صافي األرباح
2018 267 مليون دوالر في   إلى 

اعلنت ش��رك��ة اجيليتي الكويتية للخدمات 
اللوجيستية أم��س  السبت أن أرباحها الصافية 
ارتفعت بنسبة 4ر18 باملئة خ��الل ع��ام 2018 
مقارنة بالعام السابق لتصل إل��ى 1ر81 مليون 
دينار كويتي )نحو 267 مليون دوالر( بربحية 
06ر56 فلس للسهم الواحد. وق��ال نائب رئيس 
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ألجيليتي طارق 
سلطان في تصريح صحفي ان األرب��اح الصافية 
للشركة عن الربع األخير من عام 2018 ارتفعت 
بنسبة 15 باملئة مقارنة بنفس الفترة من العام 
السابق لتصل إلى 2ر22 مليون دينار )نحو 6ر72 
مليون دوالر( بربحية 35ر15 فلس للسهم الواحد.

واوضح سلطان ان األرباح قبل احتساب الفوائد 
والضرائب واالستهالك واالطفاء ارتفعت بنسبة 
4ر8 باملئة في الربع األخير من 2018 لتصل إلى 

8ر40 مليون دينار )نحو 134 مليون دوالر(.
وذكر ان مجلس االدارة اوصى بتوزيع أرباح 
نقدية بقيمة 15 باملئة )15 فلسا للسهم الواحد( 
وأسهم منحة بقيمة 15 باملئة )15 سهمت لكل 100 
سهم( مشيرا إلى أن هذه التوصية خاضعة ملوافقة 

اجلمعية العمومية ملساهمي الشركة.

وأك���د ان أجيليتي ال ت���زال ملتزمة بتحقيق 
هدفها بتسجيل أرباح تبلغ 800 مليون دوالر قبل 
احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واالطفاء 
اال أن اجلدول الزمني قد ميتد إلى ما بعد عام 2020.

وبني سلطان ان الشركة حققت منوا باإليرادات 
بلغ 6ر8 باملئة في عام 2018 مدفوعا بالنمو القوي 

عبر خدماتها األساسية.
وأض���اف أنها حققت أيضا زي���ادة ف��ي صافي 
اإلي��رادات بنسبة 9ر4 باملئة مقارنة بنفس الفترة 
من العام السابق نتيجة لزيادة عائدات خدمات 

الشحن اجلوي واستقرار عائدات الشحن البحري.
واش��ار ال��ى ان األرب���اح قبل احتساب الفوائد 
والضرائب واالستهالك واإلط��ف��اء شهدت زي��ادة 
بنسبة 3ر6 باملئة لتصل إلى 9ر35 مليون دينار 
)نحو 118 مليون دوالر( مدفوعة بقوة عمليات 

الشحن وخدمات التخزين والتنفيذ.
وقال ان أجيليتي للخدمات اللوجيستية حققت 
زيادة في إيرادات خدمات التخزين للطرف الثالث 
بنسبة 7ر8 باملئة وزي���ادة ف��ي أح��ج��ام الشحن 
اجلوي بنسبة 2ر9 باملئة وأحجام الشحن البحري 

بواقع 7ر6 باملئة.

بحضور رئيس مجلس اإلدارة  يوسف اجلاسم

»الكويتية« تفتتح مكتبها اجلديد في لندن

جانب من افتتاح املكتب اجلديد

شاهني الغامن و طارق محمود

اجلاسم يتوسط احلضور


