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العدد )2431(  األربعاء 30  سبتمبر 2015

الزيادات تفوق معدالت التضخم في المنطقة

حصل على موافقة المركزي إللغاء ترخيص بنك تابع

تعقد في دبي يومي 5 و6 أكتوبر المقبل 

المرونة قد تعوض مصدري السلع بعض خسائرهم

صمام أمان ضد تقلبات األسواق وعائدات أكبر من خالل مشاريع حقيقية

االستثمارات الخارجية الكويتية من أنجح الخطط للنهوض باالقتصاد المحلي 
كتب عالء الدين م�صطفى: 

اجلاد  التفكري  �ضضرورة  على  اقت�صاديون  �صدد 
نحو التوجه لال�صتثمارات اخلارجية والداخلية 
وايجاد �ركات ا�صت�صارية عاملية كبرية تعطي 
وتوفر  اقت�صاديًا،  منوًا  حتقق  تنموية  خططًا 
عائدات اكرب للدولة وا�صتثمارات حقيقية ولي�صت 

مزيفة.
وقالوا اإن اال�صتثمارت اخلارجية تعترب من اأجنح 
�صد  اأمان  و�صمام  باالقت�صاد  للنهو�ض  اخلطط 

تقلبات اال�صواق.
يف  اخلليج  دول  تفكر  باأن  املهم  عن  واأعربوا   
ا�صتثمارات م�صرتكة ال�صيما يف ظل الو�صع احلايل 
الكيانات  ان  موؤكدين  النفط،  اأ�صعار  النخفا�ض 
االقت�صادية الكربى هي ال�صائدة االآن يف العامل، 
الدول،  ل�صالح  هو  اال�صتثمارات  ت�صجيع  وان 
معربين عن متنياتهم باأن تتبنى احلكومة اأفكارًا 
الكويت  حتتوي م�صاريع �صغار امل�صتثمرين يف 
وال�صيما وان هذه الفئة من امل�صتثمرين يريدون 

ان يطبقوا على ار�ض الواقع جتاربهم.
الب�رية  االمكانيات  من  بها  الكويت  ان  وقالوا 
مكانة  حتتل  ان  يوؤهلها  ما  والعلمية  واملادية 

على  وحثوا  اخلليج،  دول  من  مثيالتها  بني  متميزة  اقت�صادية 
واخلارجية،  الداخلية  واال�صتثمارات  التحتية  بالبنية  االهتمام 
خالل  �صعره  تضضراوح  الذي  النفط  ا�صعار  انخفا�ض  بعد  ال�صيما 

ال�صهر مابني 40 الى 44 دوالرًا للربميل.
العامة  امليزانية  على  اليوؤثر  النفط  اأ�صعار  تراجع  ان  واأكضضدوا 
للدولة يف الوقت احلايل ولكن رمبا يكون له تاأثري م�صتقبال اإذا 
امليزانية  ان  الى  م�صريين  عليه،  هي  ما  على  االأ�صعار  ا�صتمرت 
على  كليًا  اعتمادًا  تعتمد  الأنها  احلالية  اال�صعار  على  مر�صودة 

النفط.
وهذا  للربميل  دوالرًا   40 هو  للنفط  العادل  ال�صعر  اأن  وذكضضروا 
ال�صيما  للنفط،  امل�صدرة  للدول  بالن�صبة  معقواًل  يعترب  ال�صعر 

يف  كثريا  اليوؤثر  ال�صعر  هذا  ان  الى  م�صريين  اخلليج  دول  يف 
النفط  �صعر  كان  مثلما  مالية  فوائ�ض  ولكن اليحقق  امليزانيات 

يباع بض 100 دوالر للربميل.
ا�صتكمال  على  توؤثر  ال  احلالية  النفط  اأ�صعار  ان  واأو�صحوا 
الأن  املرحلة  هذه  يف  الدولة  تنفذها  والتي  املقامة  امل�صاريع 
امليزانية مر�صودة بالفعل ولكن من املحتمل ان يكون له تاأثري 
�صيكون  التاأثري  وهذا  البالد  يف  امل�صتقبلية  امل�روعات  على 

ب�صيطًا جدا.
وبينوا ان االإيرادات كانت مرتفعة مع ارتفاع اأ�صعار النفط، اما 
اأملهم يف  عن  معربني  اال�صعار،  انخفا�ض  ب�صبب  فمنخف�صة  االآن 
والداخلية  اخلارجية  لال�صتثمارات  التوجه  نحو  اجلاد  التفكري 

الدويل والتي ت�صب  التابعة للبنك  البدائل  وال نعتمد فقط على 
فقط يف رفع ال�رائب ورفع قيمة اخلدمات التي تقدمها الدولة 

للمواطن، الفتني الى ان هذه احللول غري نافعة.
كبرية  عاملية  ا�صت�صارية  �ركات  ايجاد  �رورة  على  و�صددوا 
اكرب  عائدات  وتوفر  اقت�صاديًا  تنموية حتقق منوًا  تعطي خطط 

للدولة وا�صتثمارات حقيقية ولي�صت مزيفة.
وقالوا اإن اال�صتثمارت اخلارجية تعترب من اأجنح اخلطط للنهو�ض 

باالقت�صاد و�صمام اأمان �صد تقلبات اال�صواق.
قالت جمموعة اوك�صفورد بيزن�ض جروب ان التعديالت الرئي�صية 
التي خ�صع لها قانون اال�صتثمار االجنبي املبا�ر يف الكويت باتت 
توؤتي ثمارا طيبة وملحوظة ب�صورة خا�صة يف قطاع تكنولوجيا 

النتائج  هذه  وجاءت  واملعلومات،  االت�صاالت 
هذا  العمالقة  ال�ركات  احدى  بدخول  املب�رة 

القطاع احليوي املهم.
يف  املتخ�ص�صة  الربيطانية  املجموعة  وقالت 
ا�صدار  �صهد   2014 دي�صمرب  ان  والن�ر  االعضضالم 
االجنبي  اال�صتثمار  لقانون  التف�صريية  املذكرة 
طال  والضضتضضي   2013 ل�صنة   116 رقضضم  املبا�ر 
االجنبية  امللكية  �صقف  األغت  والتي  انتظارها، 
غري  الن�صاطات  معظم  يف   %49 بواقع  املحدد 

النفطية يف البالد.
وقالت املجموعة انه بعد اقل من �صتة ا�صهر على 
ام  بي  اي  �ركة  كانت  التعديالت،  هذه  اعالن 
االأمريكية العمالقة ال�ركة االولى التي توؤ�ص�ض 
يف   %100 بن�صبة  اجنبية  ملكية  ذي  كيان  اول 
الكويت، ومنذ ذلك الوقت اعلنت ال�ركة خططا 
مع  امل�صاركة  خالل  من  تنفيذها  �صيتم  للتو�صع 
خدمات  لطرح  القطاع  هذا  يف  حمليني  العبني 

احلو�صبة ال�صحابية.
اجلديد  القانون  �صاأن  من  ان  املجموعة  وقالت 
الكويتية على مدى  التنمية  دعم خطة  ا�صتهداف 
25 عاما مقبلة والتي ترمي الى تقلي�ض االعتماد 
اخلا�ض  القطاع  م�صاهمة  وزيضضادة  النفط  على 

وانخراطه يف العملية االقت�صادية من خالل قاعدة اعر�ض.
ب�صقف  حمددة  فيها  االجنبية  امللكية  تبقى  التي  القطاعات  اما 
ا�صتثناء  القانون اجلديد على �صورة  ثنايا  معني فقد جاءت يف 
جانب  الى  الهيدروكربون  بقطاع  عالقة  ذات  قطاعات  لع�رة 
اخلا�صة  االمنية  واخلضضدمضضات  العقار  قطاع  موؤ�ص�صات  معظم 
االت�صاالت  تكنولوجيا  قطاع  امضضداد  جانب  والعمالة،والى 
ام تقوم على  اي بي  ا�صرتاتيجية  فاإن  واملعلومات بزخم قوي، 
حتقيق منو او�صع يف القطاعات غري النفطية، وهو الذي يعترب 
و�صع  خالل  من  الكويتية،  التنموية  اخلطة  يف  الفقري  العمود 
اال�ص�ض لتنويع االقت�صاد، االمر الذي �صهد مزيدا من الرتكيز على 

ال�صناعات املتعلقة باملعرفة.

الموظفون في الكويت يتوقعون زيادة 
أجورهم 5% العام المقبل

البحرين والكويت يعتزم التخارج من أصول 
قيمتها 70 مليون دوالر 

الماجد أحد المتحدثين الرئيسيين 
في القمة العالمية لالقتصاد اإلسالمي

صندوق النقد: خفض 10% في سعر الصرف 
فعال ألي بلد لرفع صادراته الحقيقية

هيئة أسواق المال تفتتح برنامجها التوعوي للربع األخير من العام

االأو�صط  ال�رق  منطقة  موظفو  يتوقع 
متو�صطها  يبلغ  رواتبهم  يف  زيضضادة 
عام  يف  و%6   %4.7 بضضني  مضضا  الكلي 
تقرير لتخطيط  الأحدث  وفقا   ،2016
اأ�صدرته  واالأجور  ميزانيات الرواتب 
الدرا�صة،  تظهر  كما  وات�صون.  تاورز 
اخلا�ض  القطاع  �ركات  تغطي  التي 
زيادات  متو�صط  اأن  االأول،  املقام  يف 
ارتفاع  معدالت  على  يتفوق  االأجضضور 
الضضزيضضادات  اإلضضضى  بالنظر  الت�صخم 

احلقيقية يف اأجور املوظفني. 
االأجور  زيادة  ت�صل  اأن  املتوقع  ومن 
اإلى 5٪ العام املقبل يف دول االإمارات 
عمان،  الكويت،  املتحدة،  العربية 
االأردن  موظفي  اأن  حضضني  يف  وقضضطضضر، 
مبتو�صط  يتمتعون  �صوف  ولبنان 
زيادة يف االأجور قدره 6٪ و 5.8٪ على 

اأقل  البحرين  يف  و�صيكون  الرتتيب. 
�صيبلغ  بينما   ،٪4.6 للزيادات  ن�صبة 
متو�صط الزيادة يف ال�صعودية ٪5.5. 

اأول  ا�صت�صاري  ويقول لوران لوكلري، 
تاورز  يف  البيانات  خدمات  ومدير 
االأو�صط:  الضض�ضضرق  ملنطقة  وات�صون 
اأن  االأو�ضضصضضط  الضض�ضضرق  موظفي  بو�صع 
دخلهم،  يف  مطردًا  ارتفاعًا  يتوقعوا 
حيث ينتظر اأن ت�صهد معظم الدول يف 
يف  االأجور  يف  مماثلة  زيادة  املنطقة 
عام  يف  احلال  هو  كما  املقبل  العام 
بتلك  ال�صعور  فاإن  ذلك،  ومع   .2015
الزيادة �صيقل يف العام املقبل مقارنة 
معدالت  لتنامي  نظرًا  العام،  بهذا 

الت�صخم يف املنطقة. 
ال�رق  ملنطقة  التوقعات  وتت�صابه 
االأو�صط يف العام املقبل اإلى حد كبري 

من  ولكن  االأجضضور،  ارتفاع  حيث  من 
املتوقع اأن يرتفع الت�صخم باملقارنة 
 .٪3 ن�صبة  حول  ليدور   ،2015 بعام 
حيث �صت�صهد �صلطنة عمان اأدنى معدل 
يف  فقط،   ٪1.8 املنطقة،  يف  ت�صخم 
حني �صيكون اأعلى معدل يف ال�صعودية، 
االإمضضضارات  ووحضضدهضضا   .٪3.5 وبن�صبة 
معدل  انخفا�ض  لها  يتوقع  التي  هي 
ليكون  املقبل،  العام  يف  الت�صخم 
2.7٪، بانخفا�ض 1% عن عام 2015. 
الت�صخم يف كل من  و�صريتفع متو�صط 
البحرين وقطر، لي�صل اإلى 2.5٪ و ٪3 
االأردن  ت�صهد  الرتتيب، يف حني  على 
3٪، بعد  ارتفاعًا حادًا بنحو  ولبنان 
العام،  لهذا  ال�صلبية  الت�صخم  ن�صبة 
ما يعني تدين �صعور املوظفني هناك 

بقيمة ارتفاع االأجور. 

اإلغاء  على  املضضركضضزي  البحرين  مضض�ضضرف  وافضضضق 
الضضذراع  كابينوفا-  لبنك  املمنوح  الرتخي�ض 
والكويت  البحرين  لبنك  اململوك  اال�صتثماري 
BBK، واملدرج ببور�صة البحرين، بناًء على تقدم 
اأبريل  يف  املمنوح  الرتخي�ض  اإلغاء  بطلب  االأخري 

.1999
املركزي،  البحرين  مل�رف  بيانات  وبح�صب 
موافقة  على  اال�صتثماري  كابينوفا  بنك  ح�صل 
اإلى  عملياته  لتحويل  املركزي  البحرين  م�رف 
بنك البحرين والكويت يف الربع االأخري من العام 
بنك  ملكية  انتقلت  املوافقات  ومبوجب   ،2013
والكويت  البحرين  بنك  اإلى  اال�صتثماري  كابينوفا 
للمعامالت  اإ�صالمية  نافذة  بفتح  االأخري  قيام  بعد 

بنك  تدير حمافظ   ،2013 العام  نهاية  امل�رفية 
كابينوفا، بعد �صمه اإلى بنك البحرين والكويت.

يدير  والضضذي  والكويت،  البحرين  بنك  ويعتزم 
ت�صل  اأ�صول  من  التخارج  كابينوفا  بنك  اأ�صول 
قيمتها لنحو 70 مليون دوالر خالل الفرتة املقبلة 
يف حال وجود القيمة املجدية للبيع، بعد ت�صفية 
بح�صب  كابينوفا،  بنك  للبنك  اال�صتثمارية  الذراع 
ت�ريحات �صابقة للرئي�ض التنفيذي لبنك البحرين 

والكويت يف منت�صف مار�ض املا�صي 2015.
من  اأ�صا�صية  ا�صتثمارات   3 كابينوفا  بنك  ودخضضل 
مي�ض  و�ضضركضضة  الكويتية،  اإيضضبضضال  �ركة  �صمنها 
ال�صعودية ل�صناعة االأدوات الطبية التي مت بيعها 
من  املتبقي  واأن   ،2014 املن�رم  العام  بنهاية 

اأ�صول كابينوفا ح�صة مل�روع فندقي يف مدينة مكة 
ال�صعودية، �صينتظر البنك التخارج منها مع وجود 

القيمة املجدية للبيع.
وي�صل اإجمايل االأ�صول الذي يعتزم البنك التخارج 

منها اإلى نحو 70 مليون دوالر.
بنك  وهو  اال�صتثماري،  كابينوفا  بنك  وتاأ�ص�ص�ض 
م�رف  قبل  من  مرخ�ض  باجلملة  اإ�صالمي  ا�صتثمار 
البحرين املركزي ومملوك بالكامل لبنك البحرين 

والكويت.
 500 كابينوفا  لبنك  املرخ�ض  املال  راأ�ضضض  يبلغ 
 125 املدفوع  وراأ�صماله  امريكي،  دوالر  مليون 
الرئي�صية  االأن�صطة  وت�صمل  امريكي.  دوالر  مليون 

للبنك امللكية اخلا�صة، واإدارة االأ�صول. 

برناجمها  فعاليات  املال  اأ�صواق  هيئة  افتتحت 
التوعوي للربع الرابع من عام 2015 والذي ي�صمل 
على خم�ض ور�ض عمل توعوية �صتعقدها الهيئة كل 
يوم ثالثاء من كل اأ�صبوع خالل الفرتة املمتدة بني 
اأكتوبر املقبل،  اأواخر �صهر �صبتمرب احلايل و�صهر 
وذلك باإقامة اأولى هذه الور�ض بعنوان املعلومات 
خالد  قاعة  يف  عنها  االإف�صاح  واآلية  اجلوهرية 
املالية يف  لالأوراق  الكويت  �صوق  اخلرايف مببنى 
متام ال�صاعة الثانية ع�رة والن�صف. وقد تناولت 
تعليمات  اأهداف  اأبرزها:  كان  عدة  الور�صة حماور 

املعلومات اجلوهرية.  االإف�صاح عن  ب�صاأن  الهيئة 
عن  االإف�صاح  ب�صاأن  الهيئة  تعليمات  عن  نبذة 
التعامل  كيفية  عن  اأمثلة  اجلوهرية.  املعلومات 
طرحها  الى  اجلوهرية.باالإ�صافة  املعلومات  مع 
كتعريف  الور�صة  مبو�صوع  تت�صل  اأخضضرى  ق�صايا 
املعلومة اجلوهرية وتوقيت واآلية االف�صاح عنها، 

والتعامل مع ال�صائعات واالأخبار.
املالية  االأوراق  اأن�صطة  بق�صايا  للمعنيني  وكان 
م�صاركة يف هذه الور�صة التوعوية ب�صورٍة عامة، 
ومن جانب هيئة اأ�صواق املال فقد ح�رها كل من 

اإدارة االإف�صاح واأحمد معريف  مدير  عمرو حمارب– 
مدير مكتب التوعية خالد الفهد ممثل عن قطاع   –
املال  اأ�ضضصضضواق  هيئة  القانونية.وي�ر  ال�صوؤون 
تلفت  اأن  التوعوي،  برناجمها  افتتاح  مبنا�صبة 
انتباه املعنيني واملهتمني مب�صاركتها فعالياتها 
تلك  حل�صور  الدعوة  اأن  اإلى  املختلفة  التوعوية 
الفعاليات عامة، كما ترحب باآرائهم ومقرتحاتهم 
تعاونًا  ت�صتدعي  التي  الق�صايا  خمتلف  حضضول 
م�صرتكًا مع �صائر اأن�صطة الهيئة على وجه العموم، 

ويف االإطار التوعوي ب�صورةٍ خا�صة.

النقد  �صندوق  عن  �صادر  تقرير  اأ�صار 
امل�صدرة  الضضضدول  اأن  الضضى  الضضضدويل، 
للرتاجعات  حتتاط  اأن  يجب  لل�سلع 
اإن  حيث  ال�صلع،  الأ�صعار  املتوقعة 
قد  ال�صلع  الأ�صعار  ال�صعيفة  االآفضضاق 

تقل�ض معدل منو م�صدري ال�صلع.
�صعر  مرونة  اإن  الى  التقرير  واأ�صار 
م�صدري  دعم  على  ت�صاعد  قد  ال�رف 
عن  الناجم  االأثضضر  لتعوي�ض  ال�صلع 
�صيعمل  فيما  االأ�ضضصضضعضضار،  انخفا�ض 

القائمة  املالية  االإيضضرادات  انخفا�ض 
النمو  اإمكانات  وتباطوؤ  ال�صلع  على 
على تقييد امل�صاحة لديهم عند تطبيق 
انخفا�صات  ملواجهة  مالية  �صيا�صات 
االأ�ضضضصضضضعضضضار. وذكضضضضر االقضضتضض�ضضصضضاديضضون 
مينح  للعملة  �صعفا  اأن  بال�صندوق 
دفعة ال باأ�ض بها ل�صادرات اأي بلد رغم 
اأن الزيادة يف �صال�صل القيمة العاملية 
اأ�صعفت اإلى حد ما العالقة بني اأ�صعار 
الو�صيطة  املنتجات  وجتارة  ال�رف 

�صادرات  يف  كمدخالت  ت�صتخدم  التي 
اقت�صادات اأخرى.

ن�صبته  خف�صا  اأن  الدرا�صة  وك�صفت 
وحقيقي  فعال  �رف  �صعر  يف   %10
الأي بلد قد يرفع من �صايف �صادراتها 
اإجمايل  من   %1.5 بواقع  احلقيقية 
النقد  �صندوق  املحلي.وحذر  الناجت 
الدويل يف تقرير حديث له من تباطوؤ 
ال�صلع  مل�صدري  االقت�صادي  النمو 
خالل الفرتة من 2015 اإلى 2017 على 

خلفية انخفا�ض اأ�صعار ال�صلع.
ويف ف�صل حتليلي من تقرير ال�صندوق 
العاملية  االقت�صادية  االآفضضاق  حول 
بني  املقبل  االأ�صبوع  ن�ره  �صيتم 
االقت�صاديون يف ال�صندوق اأن االآفاق 
تقل�ض  قد  ال�صلع  الأ�صعار  ال�صعيفة 
بواقع  ال�صلع  م�صدري  منو  معدل 
�صنويا  تقريبا  مئوية  نقطة  واحضضد 
يف فرتة 2015-2017 مقارنة بفرتة 

.2014-2012

ي�صارك نائب رئي�ض جمل�ض االدارة والرئي�ض التنفيذي 
العاملية  القمة  يف  املاجد  عضضادل  بوبيان  لبنك 
لالقت�صاد اال�صالمي 2015 التي �صتقام يف دبي يومي 
5 و6 اكتوبر املقبل حتت رعاية �صمو ال�صيخ حممد 
بن را�صد اآل مكتوم حاكم دبي ونائب رئي�ض الدولة 
العربية  االإمارات  دولة  الوزراء يف  ورئي�ض جمل�ض 

املتحدة.
كاأحد  للماجد  املنظمة  اللجنة  اختيار  وجضضاء 
خرباته  ب�صبب  القمة  يف  الرئي�صيني  املتحدثني 
التي اكت�صبها طوال 3 عقود ق�صاها يف بنك الكويت 
الوطني حيث تراأ�ض اجلهاز التنفيذي لبنك بوبيان 
اال�صالمي يف عام 2009 ومتكن خالل هذه الفرتة من 
و�صع البنك �صمن اهم البنوك اال�صالمية العاملة يف 

الكويت.
جل�صات  اهم  من  واحدة  يف  املاجد  يتحدث  و�صوف 

من خالل  اال�صالمي  التمويل  �صتناق�ض  والتي  االول  يومه  املوؤمتر يف 
ما  خا�صة  العاملي  امل�صتوى  على  والتقارب  التعاون  ا�صرتاتيجيات 

يتعلق بامكانيات دخول غري امل�صلمني حتت مظلة 
املبتكرة  اخلضضدمضضات  خضضالل  من  اال�صالمي  التمويل 
واملميزة التي ميكن ان تقدمها املوؤ�ص�صات املالية 

اال�صالمية للجميع.
قد  اال�صالمي  لالقت�صاد  العاملية  القمة  ان  يذكر 
كل  تعقد  حيث   2013 عضضام  يف  مضضرة  الول  انعقدت 
عامني بتنظيم م�صرتك بني توم�صون رويرتز وغرفة 
جتارة و�صناعة دبي ويتوقع ان ي�صارك فيها العام 
احلايل اأكرث من 2000 �صخ�صية من متخذي و�صانعي 
القرار يف املنطقة والعامل من املهتمني باالقت�صاد 

اال�صالمي.
التي توؤثر على  الق�صايا احلا�صمة  القمة  و�صتناق�ض 
املتعلقة  الق�صايا  ذلك  يف  مبا  االإ�صالمي  االقت�صاد 
التمويل  جمضضال  يف  واال�صتثمار  االأعضضمضضال  بفر�ض 
والتاأمني االإ�صالمي و�صل�صلة القيمة الكاملة لالأغذية 
احلالل من الت�صنيع اإلى اخلدمات اللوج�صتية وال�صياحة واملوؤ�ص�صات 

ال�صغرية واملتو�صطة.

النفط الكويتي انخفض 6 سنتات 
ليبلغ 42.54 دوالراً

المدينة أتمت تسوية مديونياتها 
وخفضت التزاماتها 3.97 ماليين دينار

الدولي: تأجيل دعوى البيوع ضد أحد العمالء إلى 7 ديسمبر 
تعيين السقا رئيسًا تنفيذيًا بالوكالة

يف  �صنتات   6 الكويتي  النفط  برميل  �صعر  انخف�ض 
امريكيًا،  دوالرًا   42.54 ليبلغ  االول  ام�ض  تداوالت 
مقابل 42.60 دوالرًا للربميل يف تداوالت يوم اجلمعة 
البرتول  موؤ�ص�صة  من  املعلن  لل�صعر  وفقا  املا�صي 

الكويتية.
النفط  اأ�صعار  انخف�صت  العاملية  النفط  ا�صواق  ويف 
الأ�سهم  هبوط  بعد  الول  اأم�س   %3 نحو  اخلضضام 
االمريكية وبيانات اقت�صادية �صينية �صعيفة اأظهرت 

تراجع اأرباح ال�ركات ال�صناعية باأ�رع وترية لها 
يف اأربع �صنوات.

مزيج  اال�صارة  لنفط خام  االآجلة  العقود  وانخف�صت 
عند  لت�صل   %2.59 يعادل  ما  دوالر   1.26 برنت 
كما  للربميل  دوالرًا   47.34 م�صتوى  اإلى  الت�صوية 
انخف�صت العقود االآجلة للنفط االمريكي 1.27 دوالر 
م�صتوى  اإلى  الت�صوية  عند  لت�صل   %  2.8 يعادل  ما 

44.43 دوالرًا للربميل. 

للتمويل  املدينة  �ضضركضضة  قضضالضضت 
واال�صتثمار اإنها اأمتت ت�صوية كامل 
الكويت  �ركة  مضضع  مديونياتها 
لال�صتثمار  االأو�ضضضصضضضط  والضض�ضضرق 
بتحويل  وذلضضضك  كمفيك،  املضضضايل 
االأ�صل العقاري التزامًا ببنود عقد 

الت�صوية.
الكويت  ل�صوق  ال�ركة  واأ�صافت 
لالأوراق املالية اأن عملية الت�صوية 

االلتزامات  انخفا�ض  عنها  نتج 
 3.97 بنحو  ال�ركة  على  الدائنة 

ماليني دينار، 13 مليون دوالر.
الربح  �صايف  اأن  اإلضضى  واأ�ضضصضضارت 
الناجت عن حتويل االأ�صل العقاري 
 215 مبلغ  يقارب  كمفيك  ل�ركة 
األف دينار كويتي، �صيتم ت�صمينها 
يف بيانات الربع الثالث من العام 

احلايل.

�صابق  وقت  يف   - املدينة  وقالت 
- اإنها جنحت يف ت�صوية 90% من 
 %10 نحو  ويتبقى  مديونياتها، 
جار  ديضضنضضار،  مليون   15 ُتضضعضضادل 
التفاو�ض مع اجلهات الدائنة حيث 
و�صلت ال�ركة اإلى مراحل متقدمة 
مع  اأن  م�صيفًا  اجلهات،  تلك  مع 
ال�ركة  �صتنهي   2015 عام  نهاية 

كامل ملف مديونياتها.

بنك  ان  املالية  لضضضالوراق  الكويت  �صوق  اأعلن 
تاأجيل  قررت  املحكمة  باأن  افاد  الدويل  الكويت 
اأحد عمالئه  دعوى البيوع املقامة من البنك �صد 
اإلى جل�صة 7 دي�صمرب املقبل الإعالن املدعى عليهما 

االأولى والثانية باالإحالة.

من جانب اخر ذكر �صوق الكويت لالأوراق املالية 
اأن بنك الكويت الدويل اأفاده بتكليف حممد ال�صقا 
مدير عام اإدارة الرقابة املالية والتخطيط القيام 
من  اعتبارا  بالوكالة  التنفيذي  الرئي�ض  باأعمال 

يوم االثنني املا�صي وحتى ا�صعار اآخر.

• عادل املاجد 


