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«التجارة» تمنح صفة الضبطية القضائية
لبعض موظفي إدارة التراخيص التجارية
�أ���ص��در وزي��ر التجارة وال�صناعة
خالد الرو�ضان قرارا وزاريا يق�ضي
مبنح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية لعدد
من املوظفني يف �إدارة الرتاخي�ص
ال��ت��ج��اري��ة م��وزع�ين ع��ل��ى جميع
حمافظات البالد.
وقالت ال��وزارة يف بيان �إن القرار
ال���ذي حمل رق��م « »2018/516
مينح ال�ضبطية الق�ضائية ملدير
�إدارة الرتاخي�ص التجارية ومراقب
التن�سيق وامل��ت��اب��ع��ة وم��راق��ب
الرتاخي�ص اخلدمية والتجارية
ملحافظة حويل ومراقب الرتاخي�ص
اخلدمية والتجارية ملحافظتي
الأحمدي ومبارك الكبري.
و�أ�ضافت �أن القرار ت�ضمن �أي�ضا منح
�صفة ال�ضبطية الق�ضائية ملراقب
الرتاخي�ص اخلدمية والتجارية
مل��ح��اف��ظ��ة اجل����ه����راء وم���راق���ب

• خالد الروضان

الرتاخي�ص اخلدمية والتجارية
مل��ح��اف��ظ��ة ال��ع��ا���ص��م��ة وم��راق��ب
الرتاخي�ص اخلدمية والتجارية
ملحافظة الفروانية.
وذك����رت �أن ال��ق��رار ت�ضمن منح
«ال�ضبطية الق�ضائية» لرئي�س ق�سم
متابعة الرتاخي�ص ورئي�س ق�سم
احلفظ ور�ؤ�ساء �أق�سام الرتاخي�ص
اخلدمية والتجارية يف حمافظات
الأحمدي ومبارك الكبري والعا�صمة
والفروانية واجلهراء ورئي�س ق�سم
حراج ال�سيارات.
و�أو�ضحت �أن امل��ادة الثانية من
القرار ن�صت على �أنه يحق للموظفني
املذكورين التفتي�ش و�ضبط و�إثبات
املخالفات التي تقع باملخالفة
ل��ل��ق��ان��ون وال���ق���رارات ال��وزاري��ة
و�إثباتها باملحا�رض الر�سمية.
و�أفادت ب�أن القرار �سيمكن املوظفني

املذكورين من دخول مقار اجلهات
احلا�صلة على تراخي�ص من «التجارة»
واالط�لاع على ال�سجالت والدفاتر
وامل�ستندات والبيانات والعقود
والوثائق وطلب املعلومات التي
ت�ساعدهم يف �أداء عملهم ف�ضال عن
اال�ستعانة وطلب العون وامل�ساعدة
من رجال ال�سلطة العامة «ال�رشطة»
وخماطبة اجلهات ذات العالقة �إذا
اقت�ضى الأمر.
على �صعيد مت�صل �أك��دت ال��وزارة
ح��ر���ص ال��وزي��ر ال��رو���ض��ان على
اال���س��ت��م��رار يف تقلي�ص �إج���راءات
ت�أ�سي�س ال�رشكات وامل�ضي قدما يف
خف�ض تكلفة بدء الأعمال وموا�صلة
اخلطوات الإ�صالحية التي بد�أها
لتح�سني بيئة الأع��م��ال وزي���ادة
معدالت النمو وجذب اال�ستثمارات
وميكنة القطاعات يف الوزارة.

كميات التداول بلغت  63,5مليون سهم

على هامش اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

الحميدي :ندعو إلى تضافر جهود البنوك المركزية
لتطوير حلول التقنيات المالية الحديثة

• محمد الهاشل خالل رئاسته اجللسة الثانية لورشة العمل

بورصة الكويت تنهي تعامالتها على انخفاض
المؤشر العام  2.93نقطة
تنفيذ 4520
صفقة نقدية
بقيمة 19.7
مليون دينار

�شارك حمافظو البنوك املركزية
العربية يف ور�شة عمل متخ�ص�صة
ب�ش�أن التقنيات املالية احلديثة
وذل����ك ع��ل��ى ه��ام�����ش االجتماع
الـ  42ملجل�س حمافظي امل�صارف
امل��رك��زي��ة وم ��ؤ���س�����س��ات النقد
العربية.
وت��ر�أ���س حم��اف��ظ بنك الكويت
املركزي حممد الها�شل اجلل�سة
الثانية من ور�شة العمل بعنوان
«املنهجيات الرقابية والإ�رشافية
على التقنيات املالية احلديثة»
و���س��ط م�����ش��ارك��ة ع���دد م��ن كبار
امل�������س����ؤول�ي�ن يف امل�����ص��ارف
وم�ؤ�س�سات النقد.
م��ن جانبه �أك���د امل��دي��ر العام
رئي�س جمل�س ادارة �صندوق النقد
العربي عبدالرحمن احلميدي
�أهمية املو�ضوعات والق�ضايا
ال��ت��ي ت��ت��ن��اول��ه��ا «ال��ط��اول��ة

امل�ستديرة» م�شريا �إلى الفر�ص
والتحديات التي حتملها التقنيات
املالية احلديثة للقطاع املايل
وامل�رصيف.
ودعا احلميدي الى ت�ضافر جهود
ال�سلطات املعنية وامل�صارف
املركزية على م�ستوى العامل
والتعاون فيما بينها ومع الأطر
الدولية املعنية مبينا �أهمية
ور���ش��ة العمل يف جم��ال تطوير
ال�ضوابط الرقابية والتنظيمية
خلدمات وحلول التقنيات املالية
احلديثة.
وناق�شت ور���ش��ة العمل �أربعة
حماور رئي�سية مرتبطة بالتقنيات
املالية احلديثة ت�شمل التقنيات
املالية احلديثة وال�شمول املايل
واملنهجيات الرقابية والإ�رشافية
على التقنيات املالية احلديثة
وال��ع��م�لات ال��رق��م��ي��ة للبنوك

املركزية و�إط���ار �إدارة خماطر
التهديدات الإلكرتونية.
ورك�����زت ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة �سبل
اال�ستفادة من التقنيات املالية
ملعاجلة ت��داع��ي��ات �إج����راءات
البنوك املرا�سلة وبالتايل دعم
فر�ص ال�شمول املايل ومناق�شة
الأدوات امل��ن��ا���س��ب��ة للرقابة
والإ����ش��راف يف ظ��ل ال��ت��ف��اوت
الكبري يف طبيعة التقنيات وعدم
الو�ضوح يف الأدوات املتاحة.
كما ناق�شت الفر�ص والتحديات
املتاحة للم�صارف املركزية على
�صعيد العمالت الرقمية ومدى
منا�سبة �إ�صدار عمالت وال�رشوط
والتداعيات على ال�سيا�سة النقدية
وع��ل��ى نظم ال��دف��ع �إل���ى جانب
مناق�شة متطلبات �إدارة فعالة
ملواجهة التهديدات الإلكرتونية
يف القطاع املايل وامل�رصيف.

بنك الخليج أعلن عن الفائزين
بسحب الدانة األسبوعي

• «الوطني» تصدر نشاط التداول بقيمة  5.2ماليني دينار

انهت بور�صة الكويت تعامالتها
�أم�س على انخفا�ض امل�ؤ�رش العام
 2.93نقطة ليبلغ م�ستوى 5129.4
نقطة بن�سبة انخفا�ض .%0.06
وبلغت كميات ت��داوالت امل�ؤ�رش
 63.5مليون �سهم متت من خالل
� 4520صفقة نقدية بقيمة 19.7
مليون دي��ن��ار «نحو  65مليون
دوالر».
وارتفع م�ؤ�رش ال�سوق الرئي�سي
 4.03نقاط لي�صل �إل��ى م�ستوى
 4748.11نقطة وبن�سبة ارتفاع
 %0.08من خالل كمية �أ�سهم بلغت
 31مليون �سهم متت عرب 1450
�صفقة نقدية بقيمة  2.6مليون
دينار «نحو  8.5ماليني دوالر».
وانخف�ض م�ؤ�رش ال�سوق الأول 6.7
نقاط لي�صل �إلى م�ستوى 5339.18
نقطة وبن�سبة انخفا�ض %0.13
من خالل كمية �أ�سهم بلغت 32.5
مليون �سهم متت عرب � 3070صفقة
بقيمة  17مليون دينار «نحو 56
مليون دوالر».
وق��ال نائب رئي�س ق�سم بحوث
اال�ستثمار يف «كامكو»� ،إن امل�ؤ�رش
العام ال يزال يت�أرجح يف نطاق
�ضيق بالآونة الأخ�يرة مع ترقب
امل�ستثمرين يف الأي���ام القليلة
املقبلة للإدراج الفعلي للبور�صة
يف م���ؤ��شر ف��وت�����س��ي ل�ل�أ���س��واق
النا�شئة وال��ذي من املتوقع �أن
يكون له مردود �إيجابي من ناحية

جذب �سيولة وا�ستثمارات جديدة.
و�أ�ضاف رائد دياب �أن الأجواء تبدو
�إيجابية �إل��ى حد ما مع انتظار
طرح �أدوات ا�ستثمارية جديدة يف
�أكتوبر ُ
املقبل� ،إ�ضافة �إلى عزم
هيئة �أ�سواق املال الكويتية يف
اال�ستمرار بالإ�صالحات وو�ضع
الت�رشيعات ال�لازم��ة والتي من
�ش�أنها �أن ت��ع��زز م��ن ال�شعور
الإيجابي لدى امل�ستثمرين.
وفنياً� ،أو���ض��ح دي��اب �أن��ه البد
للم�ؤ�رش العام للبور�صة الكويتية
من ك�رس �أي من امل�ستويني لنطاق
التداول احلايل بني  5166نقطة
و 5085نقطة؛ لإعطاء �إ�شارة فنية
�أو�ضح.
وتابع� :إغالق امل�ؤ�رش العام فوق
م�ستوى  5166نقطة �سوف ُيعزز
من فر�ص الو�صول �إل��ى م�ستوى
 5225نقطة ورمبا معاودة ملأول
�أم�سة امل�ستوى العلوي عند 5292
نقطة.
�إل��ى ذل��ك ،وبح�سب دي��اب ،ف�إن
تراجع امل�ؤ�رش العام دون م�ستوى
الدعم عند  5085نقطة قد يقود
�إلى املزيد من ال�ضعف والت�صحيح
الفني نحو  5000نقطة ورمبا
 4960نقطة.
وهبطت �أم�س م�ؤ�رشات  7قطاعات
ب�صدارة املواد الأ�سا�سية مرتاجع ًا
بنحو  ،%1.15فيما ارتفعت
م����ؤ��ش�رات  4ق��ط��اع��ات �أخ���رى

يت�صدرها التكنولوجيا بن�سبة
.%5.6
وجاء �سهم «بيت الطاقة» على ر�أ�س
القائمة احلمراء للأ�سهم ُ
املدرجة
بالبور�صة مرتاجع ًا بن�سبة ،%10
فيما ت�صدر �سهم «�صكوك» القائمة
اخل�رضاء مرتفع ًا بنحو .%7.4
وتقل�صت �سيولة البور�صة �أم�س
� %10.4إلى  19.72مليون دينار
مقابل  22مليون دينار ب��الأول
�أم�����س ،كما انخف�ضت �أحجام
التداول � %32.2إلى  63.54مليون
�سهم مقابل  93.76مليون �سهم
بجل�سة االثنني املا�ضي.
وت�صدر �سهم «الكويت الوطني»
ن�����ش��اط ال����ت����داول ع��ل��ى كافة
امل�ستويات بكميات بلغت 6.28
ماليني �سهم بقيمة  5.2ماليني
لينهي ال�سهم اجلل�سة
دي��ن��ار
ُ
ُم�ستقر ًا عند �سعر  830فل�ساً.
وكانت �رشكات «�صكوك» و«ايفا
فنادق» و«املعدات» و«الأنظمة»
و«املدن» الأكرث ارتفاعا يف حني
كانت �أ�سهم «وط��ن��ي» و«بيتك»
و«امل�����ال» و«زي����ن» و«ب��رق��ان»
الأكرث تداوال �أما الأكرث انخفا�ضا
فكانت «ب��وب��ي��ان د ق» و«بيت
الطاقة» و«قيوين �أ» و«�أ�صول»
و«املنتجعات».
وتابع املتعاملون �إف�صاحا من
�رشكة «رمي» ب�ش�أن تعديل قيمة
عقد ت�سهيالت ائتمانية وكذلك

�إعالن بور�صة الكويت عن تنفيذ
بيع �أوراق مالية مدرجة و�أخرى
غري مدرجة مل�صلحة ح�ساب �إدارة
التنفيذ بوزارة العدل.
وتطبق �رشكة بور�صة الكويت
حاليا املرحلة الثانية لتطوير
ال�سوق التي تت�ضمن تق�سيمه �إلى
ثالثة �أ�سواق منها ال�سوق الأول
وي�ستهدف ال�رشكات ذات ال�سيولة
ال��ع��ال��ي��ة وال��ق��ي��م��ة ال�سوقية
املتو�سطة �إلى الكبرية.
وتخ�ضع ال�رشكات املدرجة �ضمن
ال�سوق الأول �إلى مراجعة �سنوية
ما يرتتب عليه ا�ستبعاد �رشكات
وترقية �أخ��رى تواكب املعايري
الفنية على �أن تنقل امل�ستبعدة
�إل��ى ال�سوق الرئي�سي �أو �سوق
املزادات.
وي��ت�����ض��م��ن ال�����س��وق الرئي�سي
ال�رشكات ذات ال�سيولة اجليدة
التي جتعلها قادرة على التداول
مع ��ضرورة توافقها مع �رشوط
الإدراج املعمول بها يف حني
تخ�ضع مكونات ال�سوق للمراجعة
ال�سنوية �أي�ضا للت�أكد من مواكبتها
للمتطلبات.
�أما �سوق املزادات فهو لل�رشكات
التي ال ت�ستويف �رشوط ال�سوقني
الأول والرئي�سي وال�سلع ذات
ال�سيولة املنخف�ضة واملتوا�ضعة
قيا�سا لآليات العر�ض والطلب
املطبقة.

«النقد الدولي» :النمو في بريطانيا معتدل

منذ االستفتاء على الخروج من االتحاد األوروبي
اعترب �صندوق النقد الدويل �أنه على الرغم
من �أطر ال�سيا�سات القوية التي حددتها
ونفذتها اململكة املتحدة ف��إن النمو ال
يزال معتدال منذ اال�ستفتاء الذي جرى على
اخل��روج من االحت��اد الأوروب��ي يف يونيو
.2016
وقال ال�صندوق يف تقرير �إن «الت�ضخم الذي
يتجاوز الهدف نتيجة اال�ستهالك الهائل
ال��ذي تال اال�ستفتاء �أدى �إل��ى تباط�ؤ منو
الدخل احلقيقي واال�ستهالك» الفتا الى �أن
«اال�ستثمار يف الأعمال جاء �أقل من املتوقع
يف �سياق النمو العاملي القوي و�رشوط
التمويل التف�ضيلية».
و�أ�شار �إلى ان «�إجمايل النمو انخف�ض �إلى

 %1.75يف الفرتة « »2017-2016ما �أدى
الى تراجع اململكة املتحدة من القمة �إلى ما
يقارب قاع جداول النمو يف جمموعة الدول
ال�صناعية ال�سبع يف حني توا�صل معدالت
التوظيف حتقيق م�ستويات قيا�سية».
و�أو�ضح �أن��ه �إذا مت الت�صديق على خروج
بريطانيا من االحتاد الأوروبي «ف�سي�سمح ذلك
بوقت �إ�ضايف مهم لالعداد للعالقة اجلديدة
بني اجلانبني م�شددا على �أنه «ومع ذلك ف�إن
الأ�سئلة الأ�سا�سية مثل العالقة االقت�صادية
امل�ستقبلية بني الطرفني وامل�س�ألة وثيقة
ال�صلة بو�ضع احلدود الربية مع �أيرلندا ال
تزال دون �إجابة».
و�أك��د التقرير �أن «حل هذه الق�ضايا �أمر

بالغ الأهمية لتجنب ع��دم التو�صل �إلى
اتفاق ب�ش�أن خروج بريطانيا من االحتاد
الأوروبي ب�رشوط منظمة التجارة العاملية
ال��ت��ي �سترتتب عليها تكاليف باهظة
بالن�سبة القت�صاد اململكة املتحدة وبحد �أقل
اقت�صادات االحتاد الأوروبي خا�صة �إذا حدث
ذلك بطريقة غري منظمة».
ور�أى �أنه «مع مرور الوقت ميكن لالتفاقات
التجارية اجلديدة مع دول من خارج االحتاد
الأوروبي �أن تقل�ص بع�ض اخل�سائر بالن�سبة
للمملكة املتحدة لكن مع ذل��ك فمن غري
املرجح �أن حتقق هذه االتفاقات فوائد كافية
لتعوي�ض التكاليف التي يفر�ضها اخلروج
من االحتاد».

�أعلن بنك اخلليج يف � 16سبتمرب
احل���ايل ع��ن �أ���س��م��اء اخلم�سة
ال��ف��ائ��زي��ن يف ���س��ح��ب ال��دان��ة
الأ�سبوعي خالل الفرتة من – 9
� 13سبتمرب  2018بجوائز نقدية
قيمة كل منها  1000دينار
والفائزون اخلم�سة لهذا الأ�سبوع
هم :حمد العتيبي -ماجد الر�شيد
رقية حممد -عبدالله احلفيتي-جراح املطريي.
وق��د �أج��رى بنك اخلليج �سحب
الدانة ربع ال�سنوي الأول على
اجلائزة البالغة قيمتها 200.000
دينار يف  28مار�س املا�ضي،
كما �أق��ام ال�سحب ربع ال�سنوي
الثاين يف  27يونيو املا�ضي
على جائزة  250.000دينار� .أما
عن ال�سحب ربع ال�سنوي الثالث
ف�سيقام يف � 26سبتمرب احلايل
على جائزة  500.000دينار،
وال�سحب ال��راب��ع والأخ�ي�ر يف
 10يناير  ،2019و�سيتخلل هذا
ال�سحب تتويج مليونري الدانة

لعام  2018الذي �سيح�صل على
جائزة بقيمة مليون دينار.
وي�شجع بنك اخلليج عمالء الدانة
على زي���ادة ف��ر���ص ف��وزه��م عن
طريق زي��ادة املبالغ التي يتم

�إيداعها يف احل�ساب ،با�ستخدام
خدمة الدفع الإلكرتوين اجلديدة
امل��ت��اح��ة ع�ب�ر م��وق��ع البنك
الإل��ك�تروين وتطبيق الهواتف
الذكية.

«كابيتال إنتيليجنس» تؤكد التصنيفات
االئتمانية لـ «االمتياز» بنظرة إيجابية
�أكدت وكالة الت�صنيف االئتماين الدولية ،كابيتال
�إنتيليجن�س ،ت�صنيف �رشكة جمموعة االمتياز
اال�ستثمارية يف املدى الطويل عند الفئة «،»BBB
ويف املدى الق�صري عند الفئة « ،»A3مع رفع النظرة
امل�ستقبلية للت�صنيفات �إلى «�إيجابية».
و�أو�ضحت الوكالة يف تقرير �أن ت�أكيد ت�صنيفات
«االمتياز» وارتقاء التوقعات بالن�سبة للنظرة
ُ
امل�ستقبلية يدعمه انخفا�ض م�ستوى الدين
العام للمجموعة والرافعة املالية اجليدة التي
ٍ
�صاف يف الوقت احلايل
�أظهرت عدم وجود �أي دين
لل�رشكة الأم ،بالإ�ضافة �إلى جناح املجموعة يف
تنفيذ برنامج التخل�ص �شبه الكامل من الأ�صول

غري الأ�سا�سية.
وتابع التقرير« :من بني العوامل الأخ��رى التي
تدعم ت�صنيف املجموعة التح�سن الوا�ضح يف �صايف
الربح على م�ستوى ال�رشكة من جهة ،وب�شكل عام يف
خمتلفة ال�رشكات التابعة واملرتبطة باملجموعة،
بالإ�ضافة �إلى متتع املجموعة بنموذج عمل متنوع
ومتنام».
وتوقعت «كابيتال �إنتيليجن�س» يف ختام التقرير
�أن ت�ستمر «االمتياز»ُ ،
املدرجة ببور�صة الكويت،
يف ُ
امل�ضي قُ دم ًا نحو تنفيذ خطتها اال�سرتاتيجية
اجلديدة التي مت ك�شف النقاب عنها يف الربع
الأخري من العام .2017

الليرة التركية تنخفض مقابل الدوالر
وتمحو مكاسب رفع الفائدة
نزلت اللرية الرتكية مقابل الدوالر
مع ا�ستمرار قلق امل�ستثمرين ب�ش�أن
ت�أثري الرئي�س رجب �أردوغان على
ال�سيا�سة االقت�صادية بعد دعوته
للتحقيق يف دور احلزب املعار�ض

الرئي�سي يف �أكرب بنوك البالد.
و�سجلت العملة الرتكية 6.3800
ل�يرات منخف�ضة عن �سعر �إغالق
ي���وم االث��ن�ين ال��ب��ال��غ 6.3150
لريات .وحمت اخل�سائر التي منيت

بها العملة الرتكية خالل الأ�سبوع
احلايل املكا�سب التي حققتها بعد
رفع البنك املركزي �سعر الفائدة
الرئي�سي مبقدار  625نقطة �أ�سا�س
يوم اخلمي�س املا�ضي.

