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16 نوفمبر »كميفك« تنفي إخفاء جزءًا من منطوق حكم عقد بيع بتاريخ 
قالت شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار املالي 
“كميفك” إن اخلبر املنشور في إحدى الصحف احمللية أمس 

األربعاء “ُمضلل وليس فيه مصداقية”.
وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية ، إن اخلبر 
تعمد إخفاء وإغفال اجل��زء األول من منطوق احلكم وهو 
اعتبار عقد البيع املؤرخ في 16 نوفمبر 2008 رهناً حيازياً 
لعقد وكالة االستثمار املؤرخ في نفس التاريخ. مبا مفاده 

أنه وبناًء على قضاء محكمة االستئناف أن العقار الكائن 
في شارع فهد السالم أصبح مرهوناً ل�”كميفك” بعقد وكالة 
االستثمار وهذا العقد مببلغ 21.75 مليون دينار لصالح 
الشركة. أما شطب الوثيقة فهو حتصيل حاصل حيث إن 
احلكم أثبت ب��راءة “كميفك” دائناً مرتهناً رهناً حيازياً 
للعقار، وطبقاً للقانون تستطيع الشركة التنفيذ على العقار 
وبيعه باإلجراءات القانونية القتضاء مبلغ الوكالة املذكور. 

وكما هو معلوم فإن العبرة هي مبنطوق األحكام وليس مبا 
ينشره أي طرف وفق هواه في مواقع التواصل االجتماعي 
واألخبار. كانت صحيفة محلية ذكرت في عددها الصادر 
اليوم أن اإلفصاح الذي أصدرته “كميفك” حول قضيتها 
مع شركة دار االستثمار ح��ول العقار الكائن في شارع 
فهد السالم أثار لغطاً في البورصة الكويتية أمس، نظراً 

لتضارب التوصيف.
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35.31 مليون دينار 32.6باملئة لتصل إلى  السيولة تقلصت 

مؤشرات البورصة ترتفع جماعيًا 
لثاني جلسة على التوالي

ارتفعت املؤشرات الكويتية جماعياً في نهاية 
تعامالت أمس  األربعاء، وذلك لثاني جلسة على 
التوالي، حيث صعد املؤشر العام %0.14، وارتفع 
السوق األول %0.17، وسجل املؤشران “رئيسي 
50” والرئيسي من��واً بنسبة %0.02 و0.06% 

على الترتيب.
وتقلصت سيولة البورصة الكويتية بنحو 
%32.6 لتصل إلى 35.31 مليون دينار مقابل 
52.4 مليون دينار باألمس، كما انخفضت أحجام 
ال��ت��داول بنسبة %6 لتصل إل��ى 315.46 مليون 

سهم مقابل 335.71 مليون سهم بجلسة الثالثاء.
وسجلت م��ؤش��رات 9 قطاعات ارتفاعاً اليوم 
بصدارة املنافع بنمو نسبته %2.25، يليه النفط 
والغاز بنحو %2.06، بينما تراجعت مؤشرات 3 
قطاعات أخرى يتصدرها التكنولوجيا بانخفاض 
نسبته %2.08، واستقر قطاع املواد األساسية عند 
مستوى إقفاله السابق. وجاء سهم “معادن” على 
رأس القائمة اخلضراء لألسهم املُدرجة بنمو نسبته 
%20.63، فيما تصدر سهم “التمدين االستثمارية” 
القائمة احلمراء ُمتراجعاً بنحو %12.12. وحقق 
سهم “بيتك” أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 3.55 
مليون دينار ُمرتفعاً بنسبة %0.14، بينما تصدر 
سهم “األولى” نشاط الكميات ب��ت��داول 44.68 

مليون سهم ُمرتفعاً بنحو 0.95%.
وأغلقت بورصة الكويت تعامالتها على ارتفاع 
مؤشر السوق العام 9ر7 نقطة ليبلغ مستوى 

16ر5681 نقطة بنسبة صعود بلغت 14ر0 في 
املئة.

ومت ت��داول كمية أسهم بلغت 4ر315 مليون 
سهم متت عبر 10547 صفقة نقدية بقيمة 3ر35 

مليون دينار )نحو 4ر116 مليون دوالر(.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7ر2 نقطة ليبلغ 
مستوى 8ر4655 نقطة بنسبة صعود بلغت 06ر0 
في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 3ر267 مليون 
سهم متت عبر 7249 صفقة نقدية بقيمة 4ر15 

مليون دينار )نحو 8ر50 مليون دوالر(.
كما ارتفع مؤشر السوق األول 5ر10 نقطة 
ليبلغ مستوى 1ر6202 نقطة بنسبة صعود بلغت 
17ر0 في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 08ر48 
مليون سهم متت عبر 3298 صفقة بقيمة 9ر19 

مليون دينار )نحو 6ر65 مليون دوالر(.
وارتفع مؤشر )رئيسي 50( 74ر0 نقطة ليبلغ 
مستوى 55ر4822 نقطة بنسبة صعود بلغت 
02ر0 في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 3ر168 
مليون سهم متت عبر 4326 صفقة نقدية بقيمة 

3ر11 مليون دينار )نحو 2ر37 مليون دوالر(.
وكانت الشركات األكثر ارتفاعا هي )معادن( 
و)ثريا( و)العقارية( و)ياكو( أما شركات )بيتك( 
و)وطني( و)شمال الزور( و)زين( فكانت األكثر 
ت���داوال م��ن حيث القيمة ف��ي ح��ن كانت شركات 
)متدين أ( و)أم���وال( و)ألول��ى تكافل( و)أس��س( 

األكثر انخفاضا. 

وتفعيل خاصية املصادقة

»التجارة« تدعو املراجعني للتسجيل في تطبيق هويتي 
أهابت وزارة التجارة والصناعة 
مبراجعيها التسجيل في تطبيق هويتي 
اخل��اص بالهيئة العامة للمعلومات 

املدنية وتفعيل خاصية املصادقة. 
وقالت ال��وزارة في بيان صحافي، 
إنها لن تستقبل اي مراجع األحد املقبل 
من دون تفعيل خاصية املصادقة في 

التطبيق. 
وأك���دت ان ال��دخ��ول على ب��واب��ات 
امل��راج��ع��ن فيها، يتطلب ال��ت��أك��د من 
حتميل تطبيق هويتي اخلاص بالهيئة 
العامة للمعلومات املدنية والتسجيل 

فيه وتفعيل خاصية املصادقة. 
ودع��ت املراجعن إل��ى الدخول إلى 

موقع الهيئة العامة للمعلومات املدنية 
 /https://www.paci.gov.kw
والتسجيل في تطبيق هويتي وتفعيل 

خاصية املصادقة. 
وأوض��ح��ت ان��ه ف��ور ادخ���ال الرقم 
امل��دن��ي سيقوم النظام ب��إرس��ال طلب 
م��ص��ادق��ة ال���ى تطبيق ه��وي��ت��ي على 
هاتف صاحب ال��رق��م امل��دن��ي الراغب 
ف��ي التسجيل وال��دخ��ول ال��ى بوابة 

اخلدمات.
وذك����رت ادأن ص��اح��ب امل��ع��ام��الت 
االلكترونية ل��ن يتمكن م��ن الدخول 
للبوابة اال في ح��ال إعتماد املصادقة 

للتأكيد على الهوية .

األميركية اخلزانة  سندات  من  الكويت  حيازة  دوالر  مليار   46.1

أظ��ه��ر ال��ت��ق��ري��ر ال��ش��ه��ري ل���وزارة 
اخلزانة األمريكية ارتفاع حيازة دولة 
الكويت من سندات اخلزانة في نوفمبر 
2020 بنسبة %7.21 على أس��اس 

سنوي.
وحسب التقرير الشهر ال��ص��ادر ، 

بلغت حيازة الكويت في نوفمبر املاضي 
نحو 46.1 مليار دوالر، مقابل 43 مليار 

دوالر في نفس الشهر من 2019.
وعلى أساس شهري، تراجعت حيازة 
الكويت بنسبة %2.12، علماً بأنها 
كانت تبلغ 47.1 مليار دوالر في أكتوبر 

.2020
وأوضحت البيانات أن حيازة الكويت 
وزع��ت على 13.51 مليار دوالر من 
سندات اخلزانة قصيرة األجل، و32.56 

مليار دوالر سندات طويلة األجل.
وأوضح التقرير أن اململكة العربية 

السعودية واصلت احتالل املركز األول 
في حيازة السندات األمريكية بواقع 
137.6 مليار دوالر، وتبعتها الكويت، 
ث��م اإلم���ارات العربية املتحدة بواقع 

36.8 مليار دوالر.
وع��امل��ي��اً، ج��اءت اليابان ف��ي املركز 
األول مستحوذة على سندات خزانة 
أمريكية بقيمة 1.26 تريليون دوالر، 
وتبعتها الصن ب�1.06 تريليون دوالر، 

ثم اململكة املتحدة ب�420.3 مليار دوالر.
وبشكل عام، ارتفعت سندات اخلزانة 
األمريكية في نوفمبر املاضي ب�7.053 
تريليون دوالر، بنمو %2.19 عن 
مستواها في الشهر املقارن من العام 
السابق عند 6.902 تريليون دوالر، مع 

منو شهري 0.21%.
ُيشار إلى أن ما تفصح عنه اخلزانة 
األمريكية ف��ي بياناتها الشهرية هو 
استثمارات دول اخلليج بأذون وسندات 
اخلزانة األمريكية فقط، وال تشمل تلك 
االستثمارات األخرى بالواليات املتحدة، 

سواء كانت حكومية أو خاصة.
وت��ع��د س��ن��دات اخل��زان��ة األمريكية 
وسيلة جلمع األموال والديون من الدول 
واملؤسسات، وتسددها احلكومة عند 
حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف 

حسب أجل السند.

مصممة لتناسب احتياجاتها وتقدم لها عروًضا حصرية

»اخلليج« يكشف عن بطاقة ماستركارد 
روز جولد االئتمانية للمرأة العصرية

أطلق بنك اخلليج بطاقته اجل��دي��دة، بطاقة 
ماستركارد روز جولد “Rose Gold” ، التي 
تقدم مزايا وخصومات حصرية تناسب حياة املرأة 
العصرية وتكافئها مع كل عملية شراء. وأتى ذلك 
في مؤمتر صحفي عقده البنك في فرعه اجلديد في 
برج كريستال، وحتدثت فيه مدير إدارة التسويق 
في بنك اخلليج، جنالء العيسى، عارضة مميزات 

البطاقة اجلديدة. 
وم���ا يجعل ب��ط��اق��ة م��اس��ت��رك��ارد روز جولد 
االئتمانية فريدة بشكل خاص هو أنها أكثر بطاقة 
ائتمان تكافئ السيدات في الكويت، حيث أنها تغطي 
فئات اإلنفاق املهمة مثل املوضة واللياقة واملطاعم. 
باإلضافة إلى ذلك، ُتسجل حامالت بطاقات روز 
جولد االئتمانية تلقائًيا في برنامج نقاط اخلليج، 
وهو أسرع برنامج مكافآت في الكويت والذي يوفر 

رحالت مجانية وإقامات فندقية.
مقابل كل دينار كويتي يتم إنفاقه في السبا أو 
الصالون أو النادي الرياضي، حتصل حامالت 
بطاقات روز جولد االئتمانية على 20 نقطة من 
نقاط اخلليج. ومقابل كل دينار كويتي يتم إنفاقه 
في املطاعم، حتصل حامالت بطاقات روز جولد 
االئتمانية على 7 نقاط من نقاط اخلليج. كما تكافأ 
حامالت بطاقات روز جولد االئتمانية على التسوق 
عبر اإلنترنت، حيث حتصلن على 5 نقاط من نقاط 
اخلليج مقابل كل دينار كويتي يتم إنفاقه على كل 
عملية عبر اإلنترنت في املواقع العاملية. باإلضافة 
إلى ما سبق، حتصل حامالت بطاقات روز جولد 
أيًضا على نقطتن من نقاط اخلليج على كل دينار 
يتم إنفاقه محلًيا أو دول��ًي��ا. وتستطيع حامالت 
بطاقة ماستركارد روز جولد االئتمانية من خالل 

هذه النقاط إجراء حجوزات عبر أي شركة طيران 
وفي أكثر من 300،000 فندق حول العالم، دون 

حتديد مواعيد أو فترات احلجز.
وتتمتع حامالت بطاقات روز جولد االئتمانية 
مبجموعة متنوعة من املزايا والعروض احلصرية، 
مبا في ذلك فرصة احلصول على البطاقة مجاًنا 
مدى احلياة عند إنفاق 2،500 دينار كويتي سنوًيا. 
وك��ع��رض ترحيبي، يسر بنك اخلليج أن يقدم 
حلاملي بطاقات روز جولد االئتمانية 15،000 
نقطة إضافية عند إنفاق 500 دينار كويتي بحلول 

30 أبريل 2021.
وحول ذلك قالت مدير إدارة التسويق في بنك 
اخلليج، جنالء العيسى: “نحن فخورون بإطالق 
منتج مصمم لتمكن ومكافأة النساء عند الشراء 
من مواقعهن ومحالتهن املفضلة. وإلى جانب املزايا 
التي يتمتع بها جميع حاملي بطاقات االئتمان من 
بنك اخلليج، تتمتع حامالت بطاقات روز جولد 
مبزايا وخ��دم��ات حصرية، مبا في ذل��ك املكافآت 
اإلضافية من برنامج نقاط اخلليج اخلاص بالبنك، 
وهو أسرع برنامج مكافآت في الكويت، الذي مينح 
العمالء نقاًطا ميكن استبدالها برحالت طيران 

وإقامة فندقية وباقات سفر موسمية وحصرية.”
وقالت نادية غساسي، مديرة ماستركارد في 
قطر والكويت والعراق وسلطنة عمان: “يسعدنا أن 
نتعاون مع بنك اخلليج إلطالق بطاقات روز جولد 
االئتمانية. يعتبر تضمن النساء ومتكينهن من 
متابعة شغفهن هو من أولوياتنا في ماستركارد. 
وبفضل بطاقة االئ��ت��م��ان اجل��دي��دة ه���ذه، ميكن 
للسيدات في الكويت التسوق وإج���راء عمليات 

الشراء اليومية باستخدام بطاقة آمنة وسريعة.

برئاسة وكيل وزارة املالية للوفد الكويتي

الكويت تشارك في االجتماع 
السادس لوكالء وزارات املالية العرب

شاركت دول��ة الكويت في االجتماع السادس 
لوكالء وزارات املالية العرب، وذلك عبر االتصال 
املرئي، مبشاركة صندوق النقد العربي وصندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي، واملمتد خالل الفترة 
من 20 حتى 21 يناير 2021، وقد ترأس وفد دولة 
الكويت سعادة وكيل وزارة املالية أسيل السعد 
املنيفي. ومت خالل االجتماع مناقشة عدة مواضيع 
متثلت في السياسات املالية التي تدعم املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة، وتعزيز ك��ف��اءة توزيع 
امل��وارد في ال��دول العربية لتحقيق النمو الشامل 
وامل��س��ت��دام، ومتطلبات التحول نحو االقتصاد 
الرقمي لتعزيز ال��ك��ف��اءة واحل��وك��م��ة ف��ي ال��دول 
العربية، واملعاملة الضريبية للخدمات الرقمية 
في ال��دول العربية، والتحضير لالجتماع القادم 

ملجلس وزراء املالية العرب واملقرر عقده خالل 
شهر أبريل املقبل، وتبادل التجارب واخلبرات بن 
وزارات املالية في دول الدول العربية حول حوكمة 
االستثمارات واملشاريع العامة، وتداعيات جائحة 
فيروس كورونا على السياسة املالية واخليارات 
املتاحة في الدول العربية. كما قدمت سعادة وكيل 
وزارة املالية أسيل السعد املنيفي عرضاً حول 
تداعيات جائحة فيروس كورونا على السياسة 
املالية واخليارات املتاحة في دولة الكويت، حيث 
أشارت إلى ضرورة تنويع مصادر الدخل وتعزيز 
ال��ص��ادرات غير النفطية، وذل��ك من خالل تعزيز 
دور القطاع اخلاص احمللي واألجنبي في األنشطة 
املوجهة للصادرات، وتعزيز اعتماد القطاع اخلاص 

على العمالة الكويتية.

»التجاري« : رهف الفضلي تفوز 
YOU للشباب بسحب حساب 
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ق��ام البنك ال��ت��ج��اري الكويتي بتسليم سيارة 
“شيفرولية تريل بليزر” وهي اجلائزة التي فازت 
بها عميلة البنك  رهف سعد الفضلي ضمن السحب 
اخلاص بحساب YOU للشباب، والتي كان البنك 
قد أعلن  عن فوزها في وقت سابق بهذه اجلائزة خالل 
فعالية السحب الذي أجراه البنك في منتجع صحاري 
للغولف ومت بثه عبر قنوات التواصل االجتماعي 
للبنك، إنستغرام ويوتيوب، إضافة إلى نقله على 
 ،FM88.8 الهواء مباشرة عبر إذاعة نبض الكويت
وبحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز 
أشكناني. وفي هذا السياق استقبل مزيد السرحان-
مدير ادارة الفروع و سارا الشهاب - مسؤولة حساب 
الشباب في قطاع اخلدمات املصرفية لألفراد ، الرابحة 

رهف الفضلي – مبعرض سيارات شيفرولية الغامن، 
ومت تسليم السيارة لسعيدة احلظ، والتي أعربت عن 
سعادتها بفوزها بهذه اجلائزة التي أدخلت الفرحة 
والسرور على قلبها، وأبدت رضاها التام عن اخلدمات 
املقدمة من البنك والتعامل املميز من قبل املوظفن. 
وتابعت مبينة أن حساب  “You”  يعتبر احلساب 
املثالي لفئة الشباب، السيما أنه يوفر لهم الفرصة 
لالستفادة م��ن مم��ي��زات ع��دي��دة عند فتح احلساب 
وعند استخدام بطاقة حساب YOU، والتي حتمل 
شعار ماستر ك��ارد  داخل أو خارج الكويت، إضافة 
إل��ى ال��ع��روض واخلصومات املتوفرة ل��دى العديد 
من املتاجر وأماكن الترفيه عند استخدام البطاقة 

املخصصة للحساب لسداد قيمة املشتريات.

مجموعة من موظفات بنك اخلليج

»املصارف العربية« يختار عادل 
امل���اج���د »ال��ش��خ��ص��ي��ة امل��ص��رف��ي��ة 

 2020 العربية « لعام 
أع�����ل�����ن احت������اد 
امل���ص���ارف العربية 
ع���ن اخ��ت��ي��ار ن��ائ��ب 
رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي 
مل����ج����م����وع����ة ب��ن��ك 
بوبيان ع��ادل املاجد 
الشخصية املصرفية 
العربية  للعام 2020 
وه��و التكرمي األعلى 
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ألصحاب اإلجن��ازات 
املتميزة ف��ي القطاع 
امل���ال���ي وامل��ص��رف��ي 

العربي.
وكان مجلس إدارة احتاد املصارف العربية قد اقر باإلجماع 
تكرمي املاجد الذي يشغل منصب رئيس احتاد مصارف الكويت 
تقديراً ملسيرته في تطوير القطاع املصرفي الكويتي واإلقليمي 
على مدار العقود االربع األخيرة التى قضاها في العمل املصرفي 
من خالل العمل في بنك الكويت الوطني قبل ان ينتقل إلى بنك 

بوبيان في عام 2009.
ومن املرتقب ان تتم مراسم التكرمي خالل “ القمة املصرفية 
العربية الدولية” التي ستعقد في روما بإيطاليا خالل شهر 
يونيو املقبل وذل��ك في حفل خاص يجمع أهم وأكبر اخلبراء 

والشخصيات املصرفية العربية والدولية.
ويعتبر املاجد أحد الكوادر املصرفية الكويتية التي متتلك 
سجالً من النجاحات في التمركز اإلستراتيجي وزيادة املبيعات 
وحتسن النتائج املالية للمؤسسات مع قيادة عمليات التطوير 
التشغيلي لدفع اإلنتاج وإدارة التكاليف إلى جانب كونه من 
أبرز املساهمن في تطوير القطاع املصرفي الكويتي من حيث 

اجلوانب الرقابية واملشروعات املشتركة.
ويأتي هذا التكرمي مواكباً الحتفال بنك بوبيان مبرور 16 
عاماً على إنطالقه بعد أن أعلن عن تأسيسه كثاني البنوك 
اإلسالمية من خالل طرح أسهم للمواطنن اعتبر وقتها األكبر في 

تاريخ الكويت برأسمال 76 مليون دينار كويتي .
وعلى مدار هذه السنوات جنح بنك بوبيان في تأكيد مكانته 
كواحد من أهم البنوك الكويتية التى استطاعت أن حتقق الكثير 
من اإلجن��ازات والنجاحات على مستوى السوق احمللية على 

الرغم من قصر عمرها.
وي��ؤرخ لنجاح بنك بوبيان وإنطالقته بتاريخ أغسطس 
2009 مع وجود إدارة تنفيذية جديدة للبنك بقيادة املاجد في 
اعقاب حصول البنك الوطني على موافقة بنك الكويت املركزي 
باالستحواذ على نسبة مؤثرة من أسهم بنك بوبيان ليكون 

ذراعه اإلسالمي .
وقتها وضع البنك استراتيجية مبشاركة واح��دة من أكبر 
اجلهات االستشارية العاملية اعتمدت على العودة إلى أساسيات 
العمل املصرفي والتركيز على السوق احمللي من خالل إعادة 
رسم خارطة الفروع وتقدمي خدمات ومنتجات جديدة والتركيز 

على خدمة العمالء.

عادل املاجد


