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 عبد الوهاب الرشود

شارك بيت التمويل الكويتي 
»بيتك« في اصدارات الصكوك 
قصيرة االج����ل الصادرة من 
مؤسسة ادارة السيولة االسالمية 
الدولي����ة )IILM( وقيمتها 1.8 
مليار دوالر كمتداول رئيسي.

رئي����س خزان����ة  وق����ال 
الكوي����ت بالوكالة في »بيتك« 
الرشود  عبدالوهاب عيس����ى 
في تصريح صحافي ان ادارة 
السيولة طرحت من منذ يوليو 
املاضي 3 اصدارات بقيمة 490 
ملي����ون، و500 مليون، و860 
ملي����ون دوالر كان ل� »بيتك« 
حصة االس����د فيها، مؤكدا ان 
هذا احلجم من التداول يعتبر 
اجنازا يضاف لسجالت »بيتك« 
كمتداول رئيسي وصانع سوق 

على املستوى العاملي.

وأوضح الرشود ان متوسط 
التداوالت في هذه االصدارات 
الثانوية  الثالثة في الس����وق 
تخطى حاجز ال� 50% من حجم 
االص����دارات حيث تعتبر هذه 
النسبة عالية باملقارنة مع باقي 
الصكوك مما يعبر عن نشاط 
الس����وق وقدرته على توفير 

السيولة.
وأض����اف ان ل����� »بيت����ك« 
تاريخا حافال في املشاركة في 
اصدارات مؤسسة إدارة السيولة 
االسالمية الدولية )IILM( منذ 
تأسيسها، حيث كان »بيتك« 
البنك االول في الكويت يشارك 
كمتداول رئيسي في اصداراتها، 
مشيرا الى ان جناح صكوك ادارة 
السيولة شكل حافزا للبنوك 
االسالمية والتقليدية للمشاركة 

في التداول وهذا ما ينسجم مع 
طبيعة عمل »بيتك« ومنهجه 
الش����رعي وس����عيه لتطوير 
وتوس����يع أعم����ال الصيرفة 
اإلسالمية واخلدمات املرتبطة 
بها ومنها إصدار الصكوك على 

املستوى العاملي. 
الرشود: »الصكوك  وتابع 
اداة استثمارية متويلية مهمة 
ذات مخاطر منخفضة تساهم 
بشكل فعال في مواجهة ازمات 
السيولة كونها سهلة التسييل 
وتتمتع بس����وق ثانوي نشط 
ومرونة عالية وعوائد جيدة، 
اداة الصكوك منفذا  كما توفر 
استثماريا للبنوك واداة فعالة 
الس����يولة باالضاف����ة  إلدارة 
ال����ى تعزيزه����ا لنم����و ارباح 

املساهمني«.

»بيتك« متداول رئيسي في إصدارات 
إدارة السيولة الدولية بـ 1.8 مليار دوالر

»اخلليج«: برنامج جديد للمكافآت
أعل����ن بن����ك اخلليج عن 
إط����الق برنام����ج »مكافآت 
اخلليج« الذي يعد من برامج 
النقاط األسرع واألكثر مكافأة 
في الكويت. ويتم من خالل 
هذا البرنامج اجلديد مكافأة 
حاملي بطاقات بنك اخلليج 
االئتمانية بتذاكر سفر وإقامة 
مجانية في الفنادق املشاركة 

في هذا البرنامج. 
ويحصل العمالء من خالل 
عضويتهم في البرنامج على 
نق����اط فوري����ة متكنهم من 
استبدالها عن طريق اإلنترنت 
للسفر مجانا في أي وقت وألي 
مكان حيثما أرادوا، واإلقامة 
مجانا في أحد الفنادق البالغ 
عدده����ا 300 أل����ف فندق في 

مختلف أنحاء العالم.
وبإمكان جمي����ع حاملي 
بطاقات بنك اخلليج االئتمانية 
املشاركة تلقائيا في برنامج 
»مكافآت اخللي����ج« املجاني 
الس����نة األول����ى. كما  خالل 
يتيح ه����ذا البرنامج فرصة 
اكتس����اب النق����اط من خالل 
استخدام بطاقات بنك اخلليج 
االئتمانية، وتتراكم النقاط مع 
كل استخدام. وإضافة إلى ذلك، 
فإن استخدام بطاقات االئتمان 
أثناء السفر في اخلارج يتيح 
للعمالء اكتس����اب املزيد من 

النقاط.
وم����ع برنام����ج مكافآت 
اخلليج، أصبح من السهولة 
استخدام النقاط. وللتأكد من 

عملية استبدال النقاط بشكل 
صحيح، فقد أنشأ بنك اخلليج 
صفحة إلكترونية مخصصة 
لبرنام����ج »مكافآت اخلليج« 
عل����ى موقع����ه اإللكتروني 
 ،www.e-gulfbank.com
حيث ميكن للعمالء من خالله 
متابعة نقاطهم، والتحقق من 
رصيدهم، واستبدال نقاطهم 
على الفور مقابل تذاكر سفر أو 
إقامة في الفنادق، واالستفادة 
من العروض اخلاصة التي يتم 

اإلعالن عنها بشكل منتظم.
املناس����بة، صرح  وبهذه 
التنفي����ذي لبنك  الرئي����س 
اخلليج س����يزار جونزاليس 
بوينو قائال: »يسعدنا أن نقدم 
برنامج »مكاف����آت اخلليج« 

اجلديد لعمالئن����ا، ونتطلع 
الترحي����ب بعمالء جدد  إلى 
لالستفادة من مجموعة املزايا 
البرنامج  التي يقدمها ه����ذا 
الفريد من نوعه والذي مينح 
العمالء فرص احلجز لرحالت 
الطيران والفنادق على الفور، 
واختيارها ضمن تش����كيلة 
واسعة من شركات الطيران 
ف����ي جميع أنحاء  والفنادق 

العالم«.
واختتم بوينو تصريحه 
قائال: »ويقدر بنك اخلليج ما 
يكنه عمالؤنا من والء ملصرفنا، 
كما يؤمن ببناء عالقات مميزة 
معهم ويسعى دائما إلى تقدمي 
اخلدمات املتاحة على الوجه 

األمثل واألسرع لعمالئه«.

ً »التجارة« تصحح أوضاع 40 موظفاً و7 مديرين جدد قريبا
عاطف رمضان

تسعى وزارة التجارة والصناعة 
إلى تصحيح أوض���اع أكثر من 40 

موظفا في املكتب الفني لديها، وسد 
شواغر االشرافيني.

ووفق مصادر ل� »األنباء« تعتزم 
الوزارة إصدار قرارات وزارية خالل 

االسبوع اجلاري لتسكني 7 مديرين 
في األماكن الشاغرة بالوزارة.

احلالية أو نحو 6 شهور 
قادمة، وإن ظل عند معدل 
س���بتمبر البالغ نحو 44 
دوالرا للبرميل، فسيرتفع 
العج���ز إلى نح���و 4- 5 
ملي���ارات دين���ار وأيضا 
اقتط���اع م���ا  م���ن دون 
يرحل الحتياطي األجيال 

القادمة.

املالية 2016/2015  للسنة 
عجزا، تتراوح قيمته ما 
بني 2 و3 مليارات دينار 
من دون اقتطاع ما يرحل 
الحتياطي األجيال القادمة. 
العجز  ولكن، رقم ذل���ك 
يعتمد أساسا على معدل 
أس���عار النفط وإنتاجه، 
ملا تبقى من السنة املالية 

رأى تقرير »الش���ال« 
أنه مع استمرار مستويي 
اإلنتاج واألس���عار على 
حاليهما - وهو افتراض 
قد ال يتحقق- فمن املتوقع 
أن تبل���غ قيمة اإليرادات 
النفطية احملتملة، للسنة 
املالية احلالية مبجملها، 
نحو 16.2 ملي���ار دينار، 
وهي قيم���ة أعلى بنحو 
5.4 ملي���ارات دينار عن 
املوازنة.  املقدرة في  تلك 
وم���ع إضافة نح���و 1.5 
إي���رادات  ملي���ار دينار، 
غير نفطي���ة، وهي التي 
امللياري دينار  جتاوزت 
فعليا للس���نتني املاليتني 
الفائتتني، ستبلغ جملة 
إيرادات املوازنة، للسنة 
املالية احلالية، نحو 17.7 

مليار دينار. 
الرقم  ومبقارنة ه���ذا 
باعتم���ادات املصروفات 
البالغ���ة نحو 19.2 مليار 
دينار، فم���ن احملتمل أن 
حتق���ق املوازن���ة العامة 

16 مليار دينار اإليرادات النفطية املتوقعة للسنة املالية احلالية

2.7% انخفاض النفط الكويتي مقارنة بأغسطس

3 مليارات دينار سيولة البورصة خالل 9 أشهر

أوضح تقرير »الشال« 
االقتصادي األسبوعي أنه 
مع انتهاء شهر سبتمبر 
2015، بلغ معدل س���عر 
برمي���ل النفط الكويتي، 
نحو 44 دوالرا للبرميل، 
منخفضا مبا قيمته نحو 
1.2 دوالر للبرميل، أي ما 
نس���بته 2.7% عن معدل 

أغسطس البالغ نحو 45.2 
أدنى  دوالرا، وهو أيضا 
بنحو دوالر واحد للبرميل، 
أي مبا نسبته 2.2%، عن 
السعر االفتراضي اجلديد 
املقدر في املوازنة احلالية 
والبالغ 45 دوالرا، ولكنه 
أدنى بنحو 31 دوالرا من 
السعر االفتراضي للسنة 

البالغ 75  الفائتة  املالية 
دوالرا أميركيا. وكان معدل 
سعر شهر سبتمبر 2014 
من السنة املالية الفائتة 
قد بلغ نحو 95.4 دوالرا 
للبرميل، وكانت السنة 
املالية الفائتة 2014/2015، 
التي انتهت بنهاية مارس 
املاضي، قد حققت، لبرميل 

الكويتي، معدل  النف���ط 
سعر، بلغ نحو 81.3 دوالرا، 
أي أن معدل سعر البرميل 
لسبتمبر 2015 فقد %45.9 
من معدل السعر للبرميل 
للسنة املالية الفائتة، وفقد 
نح���و 53.9% من معدل 
البرميل لسبتمبر  سعر 

.2014

ذكر تقرير »الشال« أن 
سيولة البورصة الكويتية 
بلغت قيمة تداوالتها في 
الش���هور التسعة األولى 
م���ن الع���ام احلالي نحو 
3.1 مليارات دينار، وذلك 
يعني انحس���ار س���يولة 

البورصة بنح���و %31.9 
مقارنة بسيولتها البالغة 
نح���و 4.6 مليارات دينار 
لألشهر التسعة األولى من 
2014. وذلك ال يختلف عن 
الذي بلغ نحو  االنحسار 
33% إذا مت���ت املقارنة ما 

بني قيمة التداول اليومي 
ملا مضى من العام احلالي، 
وقيمته لنفس الفترة من 
ع���ام 2014، باإلضافة إلى 
عامل ضعف آخر، وهو أن 
العام  الوقت خالل  مرور 
احلالي كان في اجتاه مزيد 

من انحس���ار الس���يولة، 
التداول  فمع���دل قيم���ة 
اليومي بلغ 22.2 مليون 
دينار للربع األول من العام 
احلالي، و16.6 مليون دينار 
للربع الثاني، و12.6 مليون 

دينار للربع الثالث.

تقرير الشال

من املتوقع ان تبلغ قيمة االيرادات النفطية نحو 16 مليار دينار وهي أعلى من تلك املقدرة باملوازنة

أعلنت مجموعة شركات 
عبدالهادي عبداهلل القحطاني 
القحطاني  وأوالده »طارق 
وإخوان���ه« عن تدش���ينها 
خلطوط الطيران السعودية 
 ،SaudiGulf Airlines اخلليجية
والتي ستنطلق اولى رحالتها 
الداخلية والدولية من مطار 
امللك فهد الدولي بالدمام قبل 
العام احلالي، حيث  نهاية 
سيضم اسطول الشركة 22 

طائرة .   
مجم�وع����ة  وك�ان����ت 
القحطاني قد  عبداله���ادي 
حصلت العام املاضي على 
موافقة هيئة الطيران املدني 
السعودي لتشغيل خطوط 
جوية منتظمة محلياً ودوليًا 
حتت هذا املسمى، على أن 
يتم منح ترخيص التشغيل 
لشركة مساهمة برأسمال 
س���عودي باس���م »شركة 
خطوط الطيران السعودية 

اخلليجية«.
وتتوق����ع املجموعة أن 
تبدأ »شركة خطوط الطيران 
الس����عودية اخلليجي����ة« 

بتشغيل رحالتها انطالقًا 
من مطار امللك فهد الدولي 
بالدم����ام خالل الش����هرين 
املقبل����ني بواق����ع 3 إلى 4 
رحالت يومياً اضافة إلى عدة 
محطات اقليمية مثل دبي، 
والقاهرة بشكل يومي وذلك 
كمرحلة أولى، على أن تليها 
في املرحل����ة التالية زيادة 

الرح����الت واحملطات  عدد 
املدينة  الداخلية كمطارات 
املن����ورة والقصي����م وأبها 
وتب����وك ومن ث����م تغطية 
اململكة مع  معظم مطارات 
توسيع ش����بكة الرحالت 
الدولية إلى وجهات ومناطق 
الش����رق األدنى والش����رق 

األوسط وأفريقيا.

طيران»السعودية اخلليجية« تطلق 
رحالتها من مطار الدمام قريباً

سارة املنصور 

التنفيذي  الرئيس  قالت 
لش����ركة جلوبال فرانشايز 
س����ارة املنصور ان تنويع 
مص����ادر الدخل ب����ات هدفا 
مش����تركا للجميع، ويحظى 
بدعم مباش����ر من  القيادات 
املس����ؤولة الت����ي أكدت في 
أكثر من مناس����بة حرصها 
على تنمية واستثمار طاقات 
الشباب الكويتي وإمكانياته 

الفنية واإلدارية واملهنية.
وأضافت املنصور قائلة: 
»ان مسؤوليتنا ان نخطط 
القادمة وأن نعمل  لألجيال 
على إيجاد مص����ادر أخرى 
للدخ����ل وتوس����يع القاعدة 
االقتصادي����ة وإقامة ركائز 
القتصاد متني، يسهم في ايجاد 
مصادر أخرى للدخل بخالف 
النفط وإعادة توزيع عادل 
للثروة لزي����ادة دخل الفرد 
واألسرة وخلق فرص وظيفية 
والب����دء بتنفيذ املش����اريع 

التي س����تنعكس  التنموية 
إيجاب����ا على تنويع مصادر 
الدخل ومس����اهمة قطاعات 

اخرى في تناميه«.
وطالبت املنصور باالبتعاد 
عن الواسطات واحملسوبيات 
التنمية،  في تنفيذ خط����ط 
الس����يما انهما اف����ه ووباء، 
آليات  الى تفعي����ل  داعي����ة 
الرقابة احلكومية للكش����ف 
او مغالطات  عن اي ثغرات 
الدولة  تتم في مؤسس����ات 
التنموية،  او في مشاريعها 
الفتة الى ان هذا االمر لن ينفذ 
إال مبش����اركة فعالة للقطاع 
اخلاص وفقا ألطر وقوانني 

حكومية إشرافية.
وقالت : ان السوق سيشهد 
عمليات اندماج بني الشركات 
التي مت تفريخها قبل األزمة، 
موضح����ة ان الش����ركات لم 
تستفد من عمليات االندماج 
القائمة،  القي����ادات  لضعف 

مش����يرة الى ان الش����ركات 
احمللي����ة تلجأ ال����ى املكاتب 
االستشارية األجنبية لضمان 
السرية ملعلوماتها بالرغم من 
ان احمللية تتمتع بقدر كبير 

من السرية.
وش����ددت على ضرورة 
اإلس����راع في تنفيذ اخلطة 
التنموية الستعادة الكويت 
لريادتها في املنطقة خاصة ان 
اإلنفاق احلكومي وإعادة النظر 
القوانني والتش����ريعات  في 
حالن للخ����روج من حاالت 
الذي  االنكماش االقتصادي 
تعاني منه البالد، ال شك ان 
اإلنفاق احلكومي هو األداة 
احلاسمة للخروج من وضعية 
الركود الذي تسببه األزمات 
املالية واإلعالن عن اخلطة 
التنموية والبدء في تنفيذها 
فعلي����ا عل����ى أرض الواقع 
سيحدث تغيرات واسعة في 

نسيج االقتصاد وآلياته.

املنصور: ضرورة االبتعاد عن »الواسطات« 
في تنفيذ خطط التنمية


