«املتحد» 20 :فائزا في السحب األسبوعي حلساب احلصاد اإلسالمي
مع االلتزام التام بكافة اإلرش��ادات الوقائية من اجلهات
الصحية ،قام البنك األهلي املتحد بإجراء السحب األسبوعي
على جوائز احلصاد اإلسالمي ،حساب السحب على اجلوائز
اإلسالمي األول في الكويت واحلاصل على “جائزة أفضل
برنامج إدخ��ار فى الكويت للعام  ”2019من مجلة بانكر
ميدل إيستاملرموقة ،وذلك نظرا للعديد من املميزات التى
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ارتفاع إصدارات اإلمارات والكويت وعمان خالل العام 2020

«كامكو إنفست» 140.3 :مليار دوالر
قيمة إصدرات الدخل الثابت خليجي ًا

قال تقرير “كامكو انفست” اخلاص سوق الدخل
الثابت ب��دول مجلس التعاون اخلليجي – العام
 :2020العام الذي انقضى  :استقرار إصدارات الدخل
الثابت في دول مجلس التعاون اخلليجي في العام
 2020بعد هدوء أنشطتها في ديسمبر ... 2020
شهدت إص��دارات الدخل الثابت في دول مجلس
التعاون اخلليجي من��وا ً للعام الثاني على التوالي
ووص��ل��ت إل��ى مستوى قياسي جديد خ�لال العام
 ،2020إال أن معدل النمو السنوي كان هامشيا ً مقارنة
بالعام املاضي .وكان مستوى النمو في املنطقة أقل
من املتوقع بعد أن شهد ديسمبر  2020مستويات
إص���دار هامشية ،إذ ل��م تشهد األس���واق إص���دار أي
سندات أو صكوك ،كما لم تصدر الشركات أي صكوك
جديدة.وبلغ إجمالي قيمة اإلص��دارات  140.3مليار
دوالر أمريكي خالل العام مقابل  139.1مليار دوالر
أمريكي في العام  2019على خلفية تزايد معدالت
اص��دار السندات ،في حني ظلت إص��دارات الصكوك
ثابتة مقارنة مبستويات العام السابق .وبلغت
قيمة إص��دارات السندات  95.3مليار دوالر أمريكي
في العام  2020في املنطقة مقابل  94.1مليار دوالر
أمريكي في العام  ،2019مسجلة منوا ً سنوياً بنسبة
 1.2في املائة ،في حني بلغت قيمة إصدارات الصكوك
 45.0مليار دوالر أمريكي.
ول��م تشهد إص���دارات الصكوك اخلليجية تغيرا ً
يذكر على أس��اس سنوي في العام  ،2020إذ بلغت
 45.0مليار دوالر أم��ري��ك��ي بعد أن ش��ه��دت من��وا ً
ملحوظاً بنسبة  24.2في املائة في العام  .2019إال
ان إص��دارات دول مجلس التعاون اخلليجي مبا في
ذلك اإلصدارات من قبل املؤسسات التي تتجاوز حدود
الوالية الوطنية والتي تتركز بصفة رئيسية في
السعودية ،مثل البنك اإلسالمي للتنمية واملؤسسة
اإلسالمية لتنمية القطاع اخلاص ،قد ارتفعت بنسبة
هامشية بلغت  2.0في املائة .حيث أعلنتاجلهتان

عن اص��دار صكوك بقيمة  5.5مليار دوالر أمريكي
خالل العام  2020مقابل  4.5مليار دوالر أمريكي في
العام  .2019وعلى مستوى دول مجلس التعاون
اخلليجي ،سجلت البحرين أعلى معدل منو إلصدارات
الصكوك التي منت بأكثر من الضعف إلى  3.3مليار
دوالر أمريكي ف��ي ال��ع��ام  2020مقابل  1.6مليار
دوالر أمريكي في العام .2019وخالل العام ،أصدر
مصرف البحرين املركزي صكوكاً مقومة بالدوالر
األمريكي بقيمة  2مليار دوالر أمريكي على شريحتني
بقيمة مليار دوالر لكال منهما تستحق السداد في 4.5
سنوات و 7سنوات .كما ارتفعت اص��دارات اإلمارات
والكويت وعمان خالل العام  .2020ومن جهة أخرى،
شهدت قطر أكبر انخفاض خالل العام بنسبة -37.4
في املائة ،إذ بلغت قيمة اصداراتها  3.4مليار دوالر
أمريكي مقابل  5.5مليار دوالر أمريكي في العام
 .2019ويعزى هذا االنخفاض الىعدم قيام احلكومة
القطرية بإصدار أي صكوك خالل العام مقابل قيامها
ب��إص��دار صكوكاً بقيمة  3.0مليار دوالر أمريكي
فيالعام .2019
كما شهدت إصدارات الدخل الثابت ملنطقة الشرق
األوس���ط وش��م��ال إفريقيا من��وا ً للعام الثاني على
التوالي وارتفعت قيمتها االجمالية بنسبة 15.8
في املائة لتصل إلى  211.7مليار دوالر أمريكي في
العام  2020مقابل  182.9مليار دوالر أمريكي في
العام السابق .وتعزى تلك الزيادة التي شهدها العام
 2020على أساس سنوي حصريا ً إلى تزايد إصدارات
السندات في املنطقة ،في حني استقرت إص��دارات
الصكوك ولم تشهد تغيرا ً يذكر واقتصر مصدرها فقط
على منطقة دول مجلس التعاون اخلليجي وذلك نظرا ً
ملواصلة دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا اخلمس
(مصر واألردن ولبنان وامل��غ��رب وت��ون��س) جتنب
سوق الصكوك ،في أداء مماثل للنهج ال��ذي اتبعته
خالل العام .2019

«مؤسسة البترول» :نبحث البدائل ملناصب
الرؤساء التنفيذيني املنتهية خدمتهم
بحث مجلس إدارة مؤسسة
البترول الكويتية البدائل املتاحة
ملناصب ال��رؤس��اء التنفيذيني
الذين تنتهي خدمتهم ب  35سنة
في الشركات النفطية التابعة
للمؤسسة .وق��ال نائب رئيس
مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي
للمؤسسة ه��اش��م ه��اش��م في
ب��ي��ان صحفي أم���س األرب��ع��اء
إن اجتماع املجلس األول لعام
 2021عقد ي��وم األح��د املاضي
ب��رئ��اس��ة وزي���ر النفط ووزي��ر
الكهرباء وامل��اء رئيس مجلس
اإلدارة الدكتور محمد الفارس.
وأضاف هاشم أن املجلس ناقش
م��وض��وع ال��ب��دائ��ل باستفاضة
أخذا باالعتبار املرحلة احلالية
التي تتطلب املزيد من التكامل
والترابط بني قطاعات املؤسسة

واالس��ت��غ�لال األم��ث��ل للموارد
البشرية وانعكاسات ذلك على
اخ��ت��ي��ار ال��ق��ي��ادات ف��ي القطاع
للمرحلة املقبلة حيث أص��در
املجلس ق��رارت��ه املتعلقة بهذا
ال���ش���أن .وأوض����ح أن مجلس
اإلدارة كلف الرئيس التنفيذي
ل��ش��رك��ة ن��ف��ط ال��ك��وي��ت ع��م��اد
سلطان للقيام مبهام الرئيس
التنفيذي للشركة الكويتية لنفط

اخلليج (بالوكالة) باإلضافة
إلى مهام عمله.
وأف�����اد ب���أن امل��ج��ل��س كلف
أيضا الرئيس التنفيذي لشركة
البترول الوطنية الكويتية وليد
ال��ب��در للقيام مب��ه��ام الرئيس
التنفيذي للشركة الكويتية
للصناعات البترولية املتكاملة
(بالوكالة) باإلضافة إلى مهام
عمله.

«التجارة» تضيف  14نشاط جتاري وفق
الدليل املوحد لألنشطة االقتصادية

أص��در وزي��ر التجارة والصناعة ووزي��ر الدولة
للشؤون االقتصادية فيصل املدلج ،قرارين وزاريني
أض��اف مبوجبه  14نشاط ال��ى أنشطة التجارية
وضمن احل���دود املعمولة بها ف��ي الدليل املوحد
لتصنيف األنشطة االقتصادية بدول مجلس التعاون
اخلليجي ،ووفقا حلاجات النشاط االقتصادي في
البالد ومتطلبات التنمية االقتصادية سعيا لتحقيق
رؤية كويت جديدة  2035وقالت الوزارة في بيان
ان القرار رقم  2021/6نص على إضافة  5أنشطة
وهم  :إدارة الضمانات املددة و إدارة خدمات تسوية
املطالبات و ن��ش��اط م��س��رع��ات األع��م��ال ونشاط

مساحات العمل املشترك و مراكز االبتكار كما ان
القرار الوزاري الذي يحمل رقم  2021/8نص على
اضافة  9أنشطة منهم نشاط :اصدار ونشر التقاومي
الفلكية ورقيا والكترونا واستشارات في مجال
العلوم الفلك والفضاء وتنظيم املؤمترات والفعاليات
العلمية والفلكية و نشاط البحث والتطوير في مجال
علوم الفلك والفضاء واس��ت��ش��ارات في املشاريع
التجارية و استشارات جتارية ونشاط معاجلة
املعادن من الصدأ والبيع باجلملة ألجهزة ومعدات
معاجلة املعادن و البيع بالتجزئة ألجهزة ومعدات
معاجلة املعادن

تتمات

إلكتروني فقط
وعن محاذير جمع الدية بيّنت الوزارة أن اجلمعية
اخليرية يحظر عليها جمع املبالغ النقدية أو حتصيل
التبرعات العينية وتكون التبرعات املالية من خالل
أجهزة الكي نت والرابط االلكتروني أو ما يستجد
من آليات جديدة حتددها الوزارة على أن يتم برمجة
احلساب لعدم استقبال أكثر من املبلغ احمل��دد من

ال��وزارة للدية والتعويضات املطلوب سدادها ،وفي
جميع األح��وال يحظر اجلمع النقدي داخل أو خارج
مقر اجلمعية ،كما يحظر تنظيم مشروع سداد الدية
في اخليام أو القاعات أو األماكن العامة أو اخلاصة
واقتصار ذلك على الوسائل االلكترونية املرخص بها،
كما يحظر على اجلمعية أخذ نسبة من أموال التبرعات
ويجب على اجلمعية التنسيق مع ال��وزارة في شأن
النفقات اخلاصة باملشروع قبل البدء في تنفيذه.

ينفرد بها ،حيث يقدم لعمالئه ما يزيد عن750جائزة سنويا
واستطاع أن يعيد رسم حياة اآلالف من الرابحني من سعداء
احلظ  .وأسفر السحب عن حصول  20فائزا على  1000دينار
كويتي لكل منهم وهم  :هدلة حسن عويد ،و باقر أكبر أكبر ،و
سامر حكمت حلباوي ،و أحمد صالح الدعيج ،و هدى حسن
البصري ،و حمد سليمان الصقعبي ،و فهد إرشيد العازمي،

و بدرية مفلح الصويلح ،و وليد خالد حمودة ،و عفاف خالد
الدبوس ،و شقحة محمد العجمي ،و مليحة فاضل أرتي،
وع��دوان عبدالله املطيري ،و حسني على قبيسى،وإبراهيم
عبدالعزيزعلي ،و معصومة غلوم عبدالله  ،و إبراهام اسحق
إبراهام ،و عبداحلميد حسني دشتي ،و ليلى طاهر بوحمد ،و
نواف ذعار السعيدى.
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«بلومبيرغ» :االقتصاد الكويتي املترنح مير بلحظات حرجة
قالت وكالة «بلومبيرغ» األميركية،
أن وزراء احل��ك��وم��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ق��دم��وا
اس��ت��ق��االت��ه��م ،بعد شهر واح���د فقط من
توليهم املناصب ،ف��ي أع��ق��اب خ�لاف مع
نواب املعارضة بشأن عدد من القضايا.
وأش���ارت الوكالة ف��ي تقرير نشرته
على موقعها اإللكتروني أن «االضطرابات
اجلديدة تأتي في حلظة حرجة بالنسبة
لالقتصاد املترنح ،من انخفاض أسعار
النفط ووباء فيروس كورونا واإلصالحات
املتوقفة» .وتضيف أن «النواب املشرعني
أحبطوا خططً ا إلع���ادة تخصيص املنح
احلكومية وعرقلوا مقترحات إلص��دار
الديون» ،وتابعت أن «املشرعني لم يشيروا
إل��ى مشروع قانون مؤجل من شأنه أن
يسمح للحكومة ب��ال��ع��ودة إل��ى أس��واق
السندات الدولية».
وتابع التقرير أن «الكويت التي تضم
نحو  6%من احتياطيات النفط في العالم
وراب���ع أك��ب��ر منتج ف��ي منظمة البلدان
املصدرة للبترول (أوب��ك) ،تواجه عجزًا
قياسيًا في امليزانية» .ويتوقع صندوق
النقد ال��دول��ي أن ينكمش الناجت احمللي
اإلجمالي بأكثر من  8%في عام .2020

«البورصة» تتراجع عند اإلغالق و«رئيسي  »50يرتفع وحيد ًا

أنهت بورصة الكويت تعامالت أمس
األربعاء على تراجع ،حيث هبط مؤشرها
العام  ،0.15%وانخفض السوق األول
 ،0.19%وت��راج��ع امل��ؤش��ر الرئيسي
 ،0.05%بينما سجل “رئيسي ”50
االرتفاع الوحيد بنمو نسبته .0.30%
وتقلصت س��ي��ول��ة ال��ب��ورص��ة بنحو
 10.4%لتصل إلى  40.37مليون دينار
مقابل  45.04مليون دينار باألمس ،كما

انخفضت أحجام التداول  27.7%لتصل
إلى  223.90مليون سهم مقابل 309.51
مليون سهم بجلسة سابقة .
وسجلت مؤشرات  7قطاعات انخفاضاً
بصدارة املنافع بتراجع نسبته ،1.10%
بينما ارتفعت مؤشرات  5قطاعات أخرى
يتصدرها التكنولوجيا بنمو نسبته
.3.62%
وجاء سهم “معادن” على رأس القائمة

«التجاري» :فائزان في
سحب «حساب»YOU
أج����رى ال��ب��ن��ك ال��ت��ج��اري ال��س��ح��ب ع��ل��ى “حساب
 ”YOUفي مبنى البنك الرئيسي ،بحضور ممثل عن
وزارة التجارة والصناعة أحمد البصمان ،مع االلتزام
باالشتراطات الصحية والوقائية املتمثلة في التباعد
االجتماعي.
وقد قام البنك بتغطية السحوبات مباشر ًة عبر وسائل
التواصل االجتماعي  .وجاءت نتيجة السحب على النحو
التالي  :روبينا أختر مجيب احلق ورنيم زياد عبدالكرمي
صمودي بجائزة “بالي ستيشن  ”5لكل منهما وتتيح
احلملة التي تستمر حتى  21يناير  2021لكل عمالء
حساب  Youالدخول في السحوبات على  5أجهزة بالي
ستيشن  5اجلديدة ،علما ً بأن السحب الثاني سيكون في
 24يناير.
وع��ن آلية ال��دخ��ول ف��ي السحوبات ،أوض��ح البنك
التجاري أنه ميكن لعمالء حساب  Youاحلصول على
فرصة واح���دة ل��دخ��ول السحب وال��ف��وز بأحد أجهزة
بالي ستيشن  5عند التسوق بقيمة  10دنانير وأكثر
باستخدام بطاقة حساب  YOUللسحب اآللي الصادرة
عن «التجاري» والتي حتمل شعار ماستركارد داخل أو
خارج الكويت ،حيث يحصل العميل على فرصة لدخول
السحب مقابل كل  10دنانير ينفقه باستخدام بطاقته،
وكلما زاد استخدام العميل للبطاقة في التسوق والشراء
تضاعفت فرصه للربح.
جتدر اإلشارة إلى أن حساب « »Youيعتبر احلساب
املثالي لفئة الشباب ،سيما وأن احلساب يوفر لفئة
الشباب الفرصة لالستفادة من ميزات عديدة عند فتحهم
احلساب بقيمة  10دنانير فقط ،واحلصول على هدية
نقدية بقيمة  50دينارا عند حتويل املكافأة االجتماعية
إل��ى «ال��ت��ج��اري» ،إض��اف��ة إل��ى ف��رص ل��دخ��ول السحب
الشهري للفوز بجوائز قيمة ،وهي فرصتان للدخول في
السحب الشهري للفوز بجائزة نقدية بقيمة  250دينارا.
إضافة إلى ذل��ك ،يوفر هذا احلساب للشباب فرصة
االستفادة من اخلصومات والعروض الترويجية على
مدار العام ،حيث ميكن للعمالء االط�لاع على كل املزايا
التي يوفرها هذا احلساب ،وكذلك الشروط واملعايير
املرتبطة باحلملة والعروض الترويجية واخلصومات
املتاحة ألصحاب هذا احلساب من خالل صفحة البنك
على اإلنترنت.

اخلضراء لألسهم املدرجة بنمو نسبته
 ،9.85%فيما تصدر سهم “املنار” القائمة
احلمراء متراجعا ً بنحو .4.79%
وحقق سهم “الكويت الوطني” أنشط
سيولة بالبورصة بقيمة  5.32مليون
دينار متراجعاً بنسبة  ،0.23%بينما
ت��ص��در سهم “جتارة” ن��ش��اط الكميات
بتداول  56.39مليون سهم مرتفعاً بنحو
 .0.45%أغلقت بورصة الكويت تعامالتها

أمس األربعاء على انخفاض مؤشر السوق
العام 6ر 8نقطة ليبلغ مستوى 37ر5636
نقطة بنسبة هبوط بلغت 15ر 0في املئة.
ومت ت��داول كمية أسهم بلغت 9ر223
مليون سهم مت��ت عبر  9610صفقات
نقدية بقيمة 3ر 40مليون دينار (نحو
9ر132مليون دوالر).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر2
نقطة ليبلغ مستوى 94ر 4610نقطة
بنسبة هبوط بلغت 05ر 0في املئة من
خ�لال كمية أسهم بلغت 2ر 168مليون
سهم متت عبر  5656صفقة نقدية بقيمة
9ر 14مليون دينار (نحو 17ر 49مليون
دوالر) .وانخفض مؤشر السوق األول
6ر 11نقطة ليبلغ مستوى 11ر6157
نقطة من خالل كمية أسهم بلغت 6ر55
مليون سهم متت عبر  3954صفقة بقيمة
3ر 25مليون دينار (نحو 4ر 83مليون
دوالر) .وف��ي غضون ذل��ك ارتفع مؤشر
(رئيسي  )50نحو 9ر 13نقطة ليبلغ
مستوى 08ر 4737نقطة بنسبة صعود
بلغت 30ر 0في املئة من خالل كمية أسهم
بلغت 5ر 84مليون سهم متت عبر 3361
صفقة نقدية بقيمة 7ر 10مليون دينار
(نحو 3ر 35مليون دوالر).
وك��ان��ت ال��ش��رك��ات األك��ث��ر ارت��ف��اع��ا
ه��ي (م���ع���ادن) و(ان��وف��س��ت) و(س��ف��ن)
و(اس��ت��ه�لاك��ي��ة) أم���ا ش��رك��ات (وط��ن��ي)
و(زي��ن) و(سفن) و(بيتك) فكانت األكثر
ت��داوال في حني كانت شركات (قابضة م
ك) و(املنار) و(يوباك) و(متدين ع) األكثر
انخفاضا.

«غرفة التجارة» تستقبل السفير
التونسي لدى الكويت

جانب من االستقبال

استقبل محمد جاسم الصقر
– رئيس غرفة جتارة وصناعة
الكويت ،صباح يوم األربعاء
املوافق  13يناير 2021مببنى
ال��غ��رف��ة ،س��ع��ادة الهاشمي
عجيلي – سفير اجلمهورية
التونسية لدى دول��ة الكويت
و عبدالله عميدي – املستشار
ونائب السفير ،بحضور رباح
عبدالرحمن الرباح – مدير عام
الغرفة.
رحب الصقر في بداية اللقاء
ب��س��ع��ادة السفير ،وق���دم له
التهنئة مبناسبة تقدمي أوراق
إعتماده كسفير للجمهورية
التونسية لدى دولة الكويت،
متمنيا ً له كل التوفيق والنجاح
ف��ي ت��أدي��ة مهام عمله ،حيث
تطرق إل��ى ت��اري��خ العالقات
اإلقتصادية املميزة بني البلدين
الشقيقني ،مؤكدا ً أن البلدين
يتمتعان بإمكانيات جيدة
لتنمية ال��ت��ع��اون ال��ت��ج��اري

واالس��ت��ث��م��اري ،ع�ل�او ًة على
الروابط األخوية التي جتمع
الشعبني الشقيقني حتتم بذل
م��زي��د م��ن اجل��ه��ود ف��ي سبيل
حتقيق األه��داف االقتصادية
امل���رج���وة وذل�����ك م���ن خ�لال
ت��زوي��د ال��غ��رف��ة ب��امل��ش��اري��ع
اإلس���ت���ث���م���اري���ة وال���ف���رص
التجارية املتاحه ،باإلضافة
إل���ى احل���واف���ز ال��ت��ي جت��ذب
رؤوس األم����وال امل��ب��اش��رة،
ليتم نشرها على املهتمني من
قطاع االعمال الكويتي .كما أكد
السيد الرئيس أن الغرفة على
أمت اإلس��ت��ع��داد لتقدمي كافة
خدماتها للتوصل إلى نتائج
إيجابية بني البلدين الشقيقني.
م��ن جانبه ،أع��رب سعادة
السفير عن سعادته لزيارة
الغرفة مثمنا ً جهودها الكبيرة
ف��ي سبيل توطيد العالقات
بني البلدين الشقيقني ،مؤكدا ً
حرصه على تعميق العالقات

االق��ت��ص��ادي��ة وال��ت��ج��اري��ة،
ب���ه���دف ت��رس��ي��خ وت��ع��زي��ز
وتنمية التعاون االقتصادي
والتجاري بني البلدين ملا فيه
حتقيق امل��ص��ال��ح امل��ت��ب��ادل��ة
لقطاع األعمال في اجلانبني من
خ�لال ش��راك��ات استراتيجية
لفتح آفاق اقتصادية جديدة،
كما أكد على حرصه لإلستماع
والتعرف على مرئيات القطاع
اخلاص الكويتي حول كيفية
زي����ادة ح��ج��م اإلس��ت��ث��م��ارات
ف���ي امل����ج����االت ال��ت��ج��اري��ة
واإلقتصادية في اجلمهورية.
وف��ي نهاية ال��ل��ق��اء ،تقدم
س���ع���ادة ال��س��ف��ي��ر ب��ال��ش��ك��ر
واالم���ت���ن���ان ل��غ��رف��ة جت���ارة
وصناعة الكويت على حفاوة
االس��ت��ق��ب��ال وم���ا ت��ق��دم��ه من
خدمات لقطاع األعمال ،والدور
الذي تلعبه في حتقيق األهداف
املشتركة ب�ين دول��ة الكويت
واجلمهورية التونسية.

