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»موديز« تثبت تصنيفات بنك بوبيان بنظرة مستقرة
قامت وكالة موديز للتصنيف االئتماني مبراجعة 
أوض���اع بنك بوبيان م��ؤخ��راً وأص���درت تقريراً قامت 
مبوجبه بتثبيت كافة عناصر تصنيف البنك مع نظرة 

مستقبلية مستقرة.
بحسب بيان البنك للبورصة الكويتية امس األربعاء، 
قامت »م��ودي��ز« بتثبيت تصنيف ودائ��ع البنك طويلة 
األج��ل عند )A3( بنظرة مستقرة، وتصنيف الودائع 

قصيرة األجل عند )P-2(، واإلبقاء على التقييم االئتماني 
.)ba1( األساسي عند

وتعكس درجة تقييم االئتمان األساسي )ba1( النمو 
املتسارع خلدمات البنك لألفراد والشركات على النطاق 
احمللي مبا يدعم متويله املستقر وق��وة ربحية البنك 
ورأس ماله. ويحد من عناصر القوة هذه النمو املتسارع 

للبنك والتركزات العالية في التمويل.

وبشكل عام فإن تصنيف »موديز« يعكس استمرار 
وزي���ادة الثقة في بنك بوبيان ومتانة مركزه املالي. 
وحقق بنك بوبيان خالل العام املاضي أرباحاً عائدة على 
مساهمي البنك بقيمة 62.65 مليون دينار، بنمو سنوي 
%11.7. وأقرت العمومية العادية للبنك توزيع أرباح 
نقدية لعام 2019 بنسبة %9 من القيمة االسمية للسهم 

بواقع 9 فلوس للسهم.

تراجعت امل��ؤش��رات الكويتية ف��ي ختام 
تعامالت ام��س األرب��ع��اء، ُمسجلة هبوطها 
اجلماعي الثاني على التوالي، حيث انخفض 
املؤشر العام %0.55، وتراجع السوق األول 
%0.73، وهبط املؤشران الرئيسي و«رئيسي 

50« بنسبة %0.09 و%0.11 على الترتيب.
وارتفعت سيولة البورصة بنسبة 13.7% 
إلى 20.57 مليون دينار مقابل 18.09 مليون 
دينار باألمس، فيما تراجعت أحجام التداول 
%10.8 إل��ى 111.93 مليون سهم مقابل 

125.41 مليون سهم بجلسة الثالثاء.
وسجلت م��ؤش��رات 7 ق��ط��اع��ات هبوطاً 
بصدارة اخلدمات االستهالكية بتراجع نسبته 

%1.14، بينما ارتفعت مؤشرات 3 قطاعات 
أخ��رى يتصدرها النفط والغاز بنمو نسبته 

.0.2%
وج��اء سهم »ثري��ا« على رأس القائمة 
احلمراء لألسهم املُدرجة بانخفاض نسبته 
%13.38، فيما تصدر سهم »أول��ى تكافل« 

القائمة اخلضراء ُمرتفعاً بنحو 9.41%.
وح��ق��ق س��ه��م »ب��ي��ت��ك« أن��ش��ط سيولة 
بالبورصة بقيمة 3.69 مليون دينار ليتراجع 
عند اإلغالق %0.98، بينما تصدر سهم »أهلي 
متحد - البحرين« نشاط الكميات بتداول 
13.45 مليون سهم ُمستقراً عند سعر 176 

فلساً.

أع��ل��ن غ���ازي فهد النفيسي 
رئ��ي��س مجلس إدارة شركة 
الصاحلية العقارية أن الشركة 
قد أمت��ت صفقة بيع ما نسبته 
%90 م��ن حصتها ف��ي شركة 
هدية القابضة ف��ي جمهورية 
أملانيا )شركة مملوكة لشركة 
الصاحلية ال��ع��ق��اري��ة بنسبة 
%90.89 ومت��ت��ل��ك ع����دداً من 
أرقى العقارات التي تقدم خدمة 
ال��رع��اي��ة الصحية والسكنية 

لكبار السن واملتقاعدين(.
وب��ل��غ��ت ال��ق��ي��م��ة اإلج��م��ال��ي��ة 
للصفقة 81.8 مليون ي��ورو ما 
يعادل 28 مليون دينار كويتي 
تقريباً، فيما بلغت أرباح الشركة 
21.6 م��ل��ي��ون دي��ن��ار كويتي 
تقريباً، مؤكداً بذلك على جناح 
الشركة في إمت��ام الصفقة رغم 
التداعيات السلبية التي فرضتها 
جائحة ك��ورون��ا املستجد على 
معظم القطاعات االقتصادية 
السيما القطاع العقاري وذلك في 

معظم بلدان العالم.
وأوض����ح غ����ازي النفيسي 
أن األم���ور كانت تسير بشكل 
م����ت����س����ارع وع����ك����س رغ��ب��ة 
الشركة وش���اءت ال��ظ��روف أن 
ت��ض��ط��ل��ع ش��رك��ة ال��ص��احل��ي��ة 
العقارية مبسؤولية األعمال 
التشغيلية لتلك املباني، ولم 
يكن ذل��ك بالصعوبة الشديدة 
على إدارة ش��رك��ة الصاحلية 
العقارية ملا متلكه من خبرات 
في مجال االستثمار والتأجير 
العقاري، ولكن كانت الرغبة في 
النأي عن الدخول في تفاصيل 
تشغيلية وإداري���ة وقانونية 
بشأن إدارة مثل ذل��ك النشاط 
في جمهورية أملانيا، وبعد فترة 
وج��ي��زة ت��خ��ارج امل��س��اه��م��ون 
اآلخ�����رون م��ن االس��ت��ث��م��ار في 

امل���ش���روع، وارت��ف��ع��ت ملكية 
شركة الصاحلية العقارية في 
شركة هدية القابضة لتصل إلى 

.90.89%
ومب���رور ال��وق��ت استطاعت 
إدارة الشركة األملانية )هدية 
القابضة( أن تتمرس في تلك 
ال��ت��ج��رب��ة وأن حت��ق��ق نتائج 
متميزة ولسنوات متتالية، حيث 
كانت نسب التشغيل ال تقل عن 
%98 فيما بلغ العائد نحو 22% 
على رأس امل��ال، وقد شجع ذلك 
النجاح إدارة الشركة على أن 
تقوم بإعداد دراسات مستفيضة 
ل��زي��ادة ح��ج��م االس��ت��ث��م��ار في 
هذا املجال، وبالتالي مضاعفة 
ع��دد الغرف والشقق اململوكة 
وامل��ت��اح��ة للتشغيل ف��ي نفس 
ال��ن��ش��اط لتصل إل���ى 1،600 
وحدة، ومت تقدمي تلك الدراسات 
إلى مجلس اإلدارة والذي رحب 
ب��ذل��ك، واس��ت��ط��اع��ت الشركة 
بالفعل أن حتصل على تسهيالت 
ائتمانية م��ن البنوك األملانية 
بهدف التوسع في ه��ذا املجال 
من خالل ش��راء وإنشاء مباني 
سكنية ج��دي��دة للوصول إلى 
هذا العدد الكبير من الوحدات 

القابلة للتشغيل.
وقد أكد النفيسي أن الشركة 
األمل��ان��ي��ة التابعة ك��ان��ت خالل 
سنوات عملها قد التزمت بخطط 
التوسع والتطوير، وذل��ك عبر 
التملك بشكل مباشر أو ش��راء 
أراضي وتشييد مباني ذات طراز 
معماري وموقع جغرافي رائع 
وم��ن أب��رزه��ا امل��ش��روع ال��واق��ع 
في منتجع نيوشتاد على بحر 
البلطيق، ب��اإلض��اف��ة إل��ى ذلك 
فقد تطورت عمليات التشغيل 
في شركة هدية القابضة حتى 
وصلت في السنوات األخيرة إلى 
مراحل متقدمة ومبتكرة، مت فيها 
تطوير منتجات جديدة تناسب 
ال��ط��ل��ب��ات امل��ت��ن��وع��ة وح��اج��ات 
ال��س��وق ف��ي ه��ذا امل��ج��ال، حيث 
طرحت الشركة خدمة الرعاية 
امل��ت��ن��ق��ل��ة وامل��ن��زل��ي��ة، وت��ق��دمي 
م��ف��ه��وم ج��دي��د وم��ب��ت��ك��ر »دان���ة 
الي��ف ستايل« وه��و ع��ب��ارة عن 
إنشاء مباني سكنية لكبار السن 
واملتقاعدين تتميز بالسرعة 
ف��ي اإلجن���از وبأسعار معقولة 
وف��ي نفس ال��وق��ت توفر أقصى 
درج��ات العناية والرعاية، وقد 
مت إنشاء عقارين بهذا املفهوم 
تقع في مواقع متميزة مع إضافة 

خيار التأجير أو التملك.
وق��د أثمرت خطط التطوير 
والتوسع التي وضعتها الشركة 
األمل��ان��ي��ة )ه��دي��ة ال��ق��اب��ض��ة( 
ف��ي حتقيق جن��اح��ات متتالية 
ف��ي ه��ذا االستثمار وتصنيف 
عقاراتها باعتبارها »أفضل 
صديق للعميل« وذلك مبوجب 
ق��ان��ون الشفافية جت��اه بيوت 
التمريض في أملانيا، كما حازت 
عقارات الشركة على العديد من 
أفضل التصنيفات ضمن نظام 
التصنيف الذي وضعته شركات 

التأمني الصحي.
ولفت غ��ازي النفيسي إلى أن 
جناح االستثمار في هذا النشاط 
ف��ي ال��س��وق األمل��ان��ي ك��ان باهراً 
وش��ه��د اس��ت��ق��راراً ق��ل نظيره، 
وق��د ظهر ذل��ك جلياً خ��الل أزمة 
الرهن العقاري على العكس من 
غيره من القطاعات االستثمارية 
األخ����رى وال��ت��ي ت��أث��رت بشدة 
خ��الل سنوات تلك األزم��ة، فيما 
انعكس ذلك االستقرار على نسب 
اإلشغال والتي فاقت نسبة 90% 
خالل سنوات متتالية، مع ارتفاع 
ع���دد م��ب��ان��ي ال��ش��رك��ة إل���ى 17 
والتي تقدر طاقتها االستيعابية 
1،614 سرير تتكون من شقق 
وستديوهات يقوم على اخلدمة 
والعمل فيها 950 من املوظفني 

املؤهلني واملدربني تدريبياً عالياً.
ث��م ق��ال النفيسي بأنه بعد 
دراسة الوضع احلالي الستثمار 
شركة الصاحلية العقارية في 
س��وق الرعاية الصحية لكبار 
ال��س��ن ف��ي أمل��ان��ي��ا، وك��ب��ر حجم 
األص����ول ال��ع��ق��اري��ة للشركة 
وارت��ف��اع قيمتها السوقية، مع 
بلوغ األرب��اح التشغيلية لهذا 
االس��ت��ث��م��ار إل���ى ال�����ذروة، فقد 
مت االت��ف��اق ع��ل��ى تسييل ه��ذا 
االستثمار إلى ما مت حتقيقه من 
أرب��اح مجزية خ��الل السنوات 
امل��اض��ي��ة، وذل���ك ب��ه��دف إيجاد 
ب��دائ��ل حت��ق��ق ع��وائ��د وأرب���اح 
أعلى بحيث ال يخرج عن نشاط 
الشركة الرئيسي في اجلانب 
العقاري، األم��ر ال��ذي يتم وفق 
ت��ط��ل��ع��ات ش��رك��ة الصاحلية 
العقارية واستراتيجيتها في 
تطوير استثماراتها الداخلية 
واخلارجية للحفاظ على قوة 
عالمتها التجارية ومركزها 

املالي.

أكدت اجلمارك السعودية فسح املركبة 
املستوردة من دول مجلس التعاون إلى 
اململكة، وف��ق��اً آلل��ي��ة حتصيل ال��رس��وم 
اجلمركية، وُتعفى من الرسوم اجلمركية 
ف��ي ح��ال كانت حتمل ف��ي وثائقها رقم 
استحقاق مطابق وصحيح، وذل��ك بعد 
التحقق من صحته عبر املنافذ اجلمركية 

البينية.
وأوضحت اجلمارك السعودية، عبر 
موقعها اإللكتروني، آلية حتصيل الرسوم 
اجلمركية على السلع املستوردة من دول 

مجلس التعاون اخلليجي، كالتالي:
ضريبة القيمة املضافة والضريبة 
االنتقائية ال تخضع ألي حتويل الرسوم 
املتفق عليها بني دول املجلس، لذلك يتم 
حتصيل قيمة الضريبة في املنافذ البينية 

للمملكة على أي سلعه تنتقل من إحدى دول 
املجلس ال��ى اململكة س��واء كانت السلعة 

خليجية أو أجنبية.
وفي حال مت استيراد سيارة من إحدى 
دول املجلس وفق آلية حتصيل وحتويل 
الرسوم اجلمركية املتفق عليها بني دول 
املجلس وبعد فتره رغ��ب مالكها بإعادة 
تصديرها إلى دولة أخرى من دول املجلس 
يتم التعامل معها بنفس آلية حتصيل 
وحتويل الرسوم اجلمركية املتفق عليها 
بني دول املجلس، حيث يتم إص��دار رقم 
اس��ت��ح��ق��اق بقيمة ال���رس���وم اجلمركية 

احملصلة ب��اس��م ال��دول��ة الثالثة بشرط 
أال يكون قد مضى على املركبة أكثر من 
سنتني من تاريخ دخولها ألول مرة لدول 
املجلس مع مراعاة خصم نسبه االستهالك 

)االستعمال(.
أم��ا في ح��ال وج��ود زي��ادة في الرسوم 
احملصلة م��ن امل��س��ت��ورد م��ن قبل ال��دول��ة 
األخ����رى ال ي��ت��م رد ال��رس��وم اجلمركية 
للمستورد، إمنا يتم اعتماد رقم االستحقاق 
من الدولة املنتقل منها السلعة ألن الرسوم 
التي ُحصلت في الدولة املنتقل منها السلعة 
اعتمدت على القيمة املصرح عنها من قبل 
املستورد لديها، حيث إن حتصل الرسوم 

اجلمركية على السلع الواردة حسب القيمة 
األعلى املصرح عنها.

وبخصوص اإلج��راء إذا كانت السيارة 
املتنقلة من إحدى دول املجلس إلى اململكة 
مبوجب بيان جمركي أو إحصائي صادر 
ال حت��م��ل ض��م��ن وث��ائ��ق ت��ص��دي��ره��ا رق��م 
استحقاق مطابق للضوابط املتفق عليها 
عند وصولها إل��ى أح��د املنافذ اجلمركية 
للمملكة، سيقوم اجل��م��رك بإنشاء بيان 
استيراد للسيارة الواردة واحتساب قيمة 
الرسوم اجلمركية املتوجبة على السيارة 

وحُتصل من املستورد.
وع���ن اإلج�����راء إذا مت م��ط��اب��ق��ة رق��م 

االستحقاق اخلاص بالسيارة املستوردة 
وتبني أن ال��رس��وم اجلمركية احملصلة 
مبوجب رقم االستحقاق أقل من الرسوم 
اجلمركية ال��واج��ب حتصيلها، سيتم 
اع��ت��م��اد ال��رس��وم اجل��م��رك��ي��ة ال����واردة 
ف��ي )رق��م االستحقاق(، ويتم حتصيل 
ف��رق ال��رس��وم اجلمركية م��ن املستورد 
ويصدر لها بطاقة جمركية ويتم فسح 
السيارة ومطالبة الدولة املنتقلة منها 
السيارة بقيمة الرسوم املدونة في رقم 

االستحقاق.
كما يجب ت��ق��دمي الوثيقة اخلاصة 
برقم االستحقاق عند استيراد أي سلعة 
أجنبية م��ن إح��دى دول املجلس، وفي 
ح��ال إذا رغ��ب��ت ف��ي اإلع��ف��اء م��ن رس��وم 
االستيراد يجب تقدمي الوثيقة اخلاصة 
برقم االستحقاق، وأن تكون هذه الوثيقة 
مطابقة للضوابط املتفق عليها بني دول 

املجلس.
كما سيتم تطبيق اآلل��ي��ة عبر جميع 
املنافذ أو املنافذ املنافذ اجلمركية، عل أن 
تكون املدة احملددة لتطبيق هذه اآللية على 
السيارات وبقية السلع، للسيارات )2( 
سنتني ولبقية السلع )3( ثالثة سنوات، 
ويتم احتساب هذه املدة من تاريخ دخول 
السلع من خ��ارج دول املجلس إلى إحدى 
دول املجلس عبر أي منفذ جمركي ألي دولة 

خليجية.

ارتفعت أسعار الذهب خالل تعامالت امس 
األربعاء من أعلى مستوى في أكثر من 8 أعوام، 

قبيل بيانات اقتصادية مرتقبة.
وسجل املعدن النفيس خالل الربع الثاني 
من العام اجل��اري واملنتهي باألمس أفضل 
أداء فصلي منذ نهاية مارس 2016 مبكاسب 

جتاوزت 12 باملائة.
وج��اء أداء الذهب خالل الربع الثاني مع 
حقيقة استفادته من تدابير التحفيز واسعة 
النطاق من قبل البنوك املركزية وخاصة مع 
االرتفاع القياسي للميزانيات العمومية لبنك 

االحتياطي الفيدرالي واملركزي األوروبي.
وك��ان وزي��ر اخلزانة األمريكي »ستيفن 
م��ن��وش��ني« ورئ��ي��س مجلس االحتياطي 
الفيدرالي »جيروم ب��اول« تعهدا باألمس 
ب��ب��ذل امل��زي��د م��ن اجل��ه��ود ل��دع��م االقتصاد 
األمريكي في الوقت الذي يواجه فيه تداعيات 

تفشي الفيروس.
ويترقب املستثمرين تقرير وظائف القطاع 
اخلاص والقراءة النهائية للنشاط الصناعي 
واإلنفاق على البناء في الواليات املتحدة في 

وقت الحق
وارتفع سعر العقود اآلجلة ملعدن الذهب 
تسليم شهر أغسطس بنحو 0.3 باملائة أو 
م��ا ي��ع��ادل 5.90 دوالر ليصل إل��ى مستوى 
1806.40 دوالر لألوقية. وك��ان املعدن قد 
جت��اوز باألمس مستوى 1800 دوالر للمرة 

األولى منذ نهاية عام 2011.
كما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن 
النفيس بنحو 0.4 باملائة مسجالً 1788.24 
دوالر لألوقية. وفي نفس التوقيت، تراجع 
املؤشر الرئيسي ل��ل��دوالر وال��ذي يتبع أداء 
الورقة األمريكية مقابل 6 عمالت رئيسية 

بنحو 0.1 باملائة إلى 97.257.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي بواقع 
1.22 دوالر ليصل إلى 36.34  دوالر، مقابل 
35.12 دوالر يوم االثنني املاضي، وذلك وفقاً 

للسعر املُعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
عاملياً، صعدت أس��ع��ار النفط اخل��ام في 
تعامالت أمس األربعاء الصباحية، مدعومة 
بظهور بيانات أولية بشأن هبوط مخزونات 
اخلام في الواليات املتحدة، وهو مؤشر على 

حتسن الطلب.
وقال معهد البترول األمريكي، إن مخزونات 
اخل��ام في ال��والي��ات املتحدة تراجعت خالل 
األسبوع املاضي املنتهي بتاريخ 26 يونيو ، 

مبقدار 8.2 ماليني برميل.

وتعلن إدارة معلومات الطاقة األمريكية 
خ��الل وق��ت الح���ق، ع��ن البيانات النهائية 
ملخزونات النفط خالل األسبوع املاضي داخل 
الواليات املتحدة، إذ يؤشر هبوطه لتحسن 
الطلب على اخلام داخل أسواق أكبر مستهلك 

عاملي للنفط.
صعدت العقود اآلجلة خلام القياس العاملي 
مزيج برنت تسليم سبتمبر ، بنسبة 2.83 
باملئة أو 1.18 دوالرا إل��ى 42.45 دوالرا 
للبرميل. كذلك، صعدت العقود اآلجلة للخام 
األم��ري��ك��ي غ��رب تكساس ال��وس��ي��ط تسليم 
أغسطس بنسبة 2.90 باملئة أو 1.14 دوالرا 

إلى 40.41 دوالرا للبرميل.

مؤشرات البورصة تتراجع جماعيًا 
لثاني جلسة على التوالي

21.6 مليون دينار أرباح »الصاحلية«
90 باملئة من حصتها بتابعة من بيع 

غازي فهد النفيسي

شركات تابعة 
لـ»املزايا« 
الكويتية 

تعتمد حزمة 
من اإلجراءات 

التحفيزية
اع��ت��م��دت ع���دة ش��رك��ات 
ت���اب���ع���ة ل���ش���رك���ة امل���زاي���ا 
القابضة، املُدرجة ببورصتي 
ال��ك��وي��ت ودب���ي، ح��زم��ة من 
اإلج���راءات التحفيزية التي 
م��ن شأنها إن��ع��اش النشاط 

بتلك الشركات.
وقالت »امل��زاي��ا« في بيان 
للبورصة الكويتية امس 
األرب��ع��اء، إن ه��ذه الشركات 
قامت بتأجيل وخصم جزء 
م���ن اإلي����ج����ار مل��س��ت��ث��م��ري 
وم���س���ت���أج���ري ال���وح���دات 
العقارية خالل أزمة فيروس 

كورونا املتفشية حالياً.
وأوض���ح���ت ال��ش��رك��ة أن 
ه��دف شركاتها التابعة من 
تلك اإلج����راءات التحفيزية 
ه���و م��س��ان��دة م��س��ت��ث��م��ري 
وم���س���ت���أج���ري ال���وح���دات 
العقارية خالل األزمة الراهنة 
والتي أث��رت على الشركات 
ال��ت��اب��ع��ة وامل��س��ت��ث��م��ري��ن 

واملستأجرين على حد سواء.
وأفادت »املزايا« بأن هذه 
اإلج��راءات من شأنها التأثير 
على اإلي����رادات التأجيرية 
باالنخفاض، والتي ال ميكن 
حتديد أثرها حالياً على املركز 

املالي للمجموعة.
ك��ان��ت ال��ش��رك��ة تكبدت 
خسائر ف��ي ال��ع��ام املاضي 
بقيمة 8.77 مليون دينار، 
مقابل أرباح بنحو 5.1 مليون 

دينار في عام 2018.

السعودية.. آلية لتحصيل الرسوم اجلمركية
على السلع املستوردة من اخلليج

سعر الذهب يواصل الصعود عامليًا 
من أعلى مستوى بـ8 سنوات
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36 دوالرًا للبرميل الكويتي يرتفع متجاوزًا 

أسعار النفط تصعد بفعل هبوط مخزونات اخلام األميركية


