«اخلليج» يسلم الفائزة بسحب الدانة ربع السنوي الثالث اجلائزة النقدية
6

استقبل بنك اخلليج أمس بدريه احمد العوض ،الفائزة
بسحب الدانة ربع السنوي الثالث لعام  ،2020في املبنى
الرئيسي للبنك .وأثناء الزيارة قام محمد القطان ،املدير
العام للمجموعة املصرفية لألفراد في بنك اخلليج ،وممثلي
اإلدارة العليا في البنك بتسليمها اجلائزة النقدية البالغة
 250ألف دينار كويتي.
كما أجرى بنك اخلليج في يوم األحد  18أكتوبر 2020

سحب الدانة األسبوعي عن الفترة من  15 – 11أكتوبر
 ،2020وأعلن عن أسماء الفائزين اخلمسة الذين حصل كل
منهم على  1,000دينار كويتي ،وهم :ماجده محمد صادق
أحمد عبدالرسول  ،وشريان توماس مانويل ومخلد خالد
عياد املطيري وعبداللطيف أحمد غلوم حاجي حسن وخالد
حيدر جوهر
ه���ذا وق���د أع��ل��ن ب��ن��ك اخل��ل��ي��ج ع��ن أن ال��دان��ة ك��ب��رت،

وإن اجل��ائ��زة الكبرى لسحب ال��دان��ة السنوي ستكون
 1,500,000دينار كويتي ،وسيعقد السحب في تاريخ
 14يناير  .2021ويشجع بنك اخلليج عمالء الدانة على
زيادة فرص فوزهم عن طريق زيادة املبالغ التي يتم إيداعها
في احلساب ،باستخدام خدمة الدفع اإللكتروني اجلديدة
املتاحة عبر موقع البنك اإللكتروني وتطبيق الهواتف
الذكية.
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أعرب عن تفاؤله بخصوص نتائج االجتماع

في مجال تأمني االستثمار املباشر وائتمان الصادرات

الفاضل :الكويت تؤيد جهود «أوبك»
في إعادة االستقرار ألسواق النفط

«ضمان االستثمار» توقع مذكرة تفاهم مع احتاد الصناعات الكويتية

ش��ارك وزي��ر النفط و وزي��ر الكهرباء وامل��اء
بالوكالة د .خالد علي الفاضل ومحافظ دولة
الكويت لدى منظمة األوب��ك هيثم فيصل الغيص
أمس األثنني في اإلجتماع الـ  23للجنة الوزارية
املشتركة ملراقبة اإلنتاج ،عبر تقنية االجتماعات
عن بعد.
وأك��د الوزير الفاضل في بيان صحافي صادر
من وزارة النفط قبيل املشاركة في االجتماع تأييد
دولة الكويت جلهود كافة الدول األعضاء املشاركني
في اإلجتماع ،وذلك إلعادة اإلستقرار ألسواق النفط
العاملية خاصة بعد تأثرها في إنتشار فيروس
( كوفيد  ،) 19مما تسبب بإنخفاض الطلب على
النفط بشكل ملحوظ ،وأعرب الوزير الفاضل عن
تفاؤله بخصوص النتائج املتوقعة لإلجتماع ،
وحول إستمرار التعاون الدائم بني حتالف دول
أوبك و ( أوبك . ) +
ي��ذك��ر أن دول���ة ال��ك��وي��ت م��ن ال���دول األع��ض��اء
في اللجنة ال��وزاري��ة املشتركة ملراقبة اإلنتاج (
 ) JMMCوالتي تأسست عام 2017م ،وترأست
دولة الكويت اللجنة خالل عامها التأسيسي وال
ت��زال تلعب دورا ً مهماً وب���ارزا ً في اللجنة لدفع
سبل التعاون املنشود من كافة الدول األعضاء في
املنظمة .

 .خالد علي الفاضل

«املركزي» يصدر سندات بـ 240مليون دينار

ت��س��ت��ه��دف ن��ح��و  300م��ن��ش��أة ص��ن��ا ع��ي��ة م��ر خ��ص��ة م��ع ت��ق��دمي ا م��ت��ي��ازات ل��ل��ع��ق��ود ا مل��ب��ر م��ة

وقعت املؤسسة العربية لضمان
االستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)
في مقرها بدولة الكويت مذكرة تفاهم
مع احت��اد الصناعات الكويتية ،وذلك
لتعزيز التعاون فيما بني الطرفني في
مجاالت تنمية وتطوير االستثمارات
الكويتية في الدول العربية والصادرات
الكويتية إل��ى ال���دول العربية وغير
العربية .وقع املذكرة نيابة عن املؤسسة
مديرها العام عبد الله أحمد الصبيح،
ونيابة عن االحتاد رئيس مجلس إدارته
حسني علي اخلرافي.
ورح������ب م���دي���ر ع�����ام امل��ؤس��س��ة
العربية لضمان االستثمار وائتمان
ال��ص��ادرات (ض��م��ان) عبد ال��ل��ه أحمد
الصبيح بالتعاون مع احتاد الصناعات
الكويتية وتوقيع مذكرة التفاهم ،وأكد
ح��رص املؤسسة على تعزيز دوره��ا
ال���ذي يستهدف ت��ع��زي��ز اس��ت��ث��م��ارات
وص���ادرات املؤسسات التابعة للدول
األعضاء ،مشيرا الى أن املؤسسة ستقوم
ب��دراس��ة طلبات تأمني االستثمار أو
ائتمان ال��ص��ادرات ال���واردة اليها من
أعضاء االحتاد إما مباشرة أو عن طريق
االحتاد ،وتبت فيها طبقا للنظام املعمول
به لديها ،مع تقدمي امتيازات للعقود
املبرمة.
وش��دد الصبيح على أهمية توفير
خ��دم��ات ال��ت��أم�ين الس��ت��ث��م��ارات تلك
املشروعات ولالئتمان املقدم لعملياتها
التصديرية ليس فقط حلمايتها من
املخاطر التجارية وغير التجارية ،ولكن
كذلك لتسهيل حصولها على التمويل
وتشجيعها على التوسع والنفاذ الى
األسواق اخلارجية.
وأض��اف الصبيح أن مذكرة التفاهم

الصبيح واخلرافي أثناء توقيع مذكرة التفاهم

ستتضمن أي��ض��ا ال��ت��ع��اون ف��ي مجال
اإلحصائيات االقتصادية والتجارية
املتاحة للتبادل لدى الطرفني ،ومن بينها
املعلومات ح��ول الشركات الكويتية
امل��ص��درة أو املستثمرة ف��ي مشاريع
صناعية في الدول العربية.
من جهته أك��د رئيس مجلس إدارة
احتاد الصناعات الكويتية حسني علي
اخلرافي على أهمية هذا االتفاق الذي
يتيح لنحو  300منشأة صناعية،
م��رخ��ص ل��ه��ا م���ن وزارة ال��ت��ج��ارة
والصناعة أو الهيئة العامة للصناعة،

االط�ل�اع على اخل��دم��ات العديدة التي
تقدمها املؤسسة في مجال التأمني ضد
املخاطر التجارية وغير التجارية.
وش������دد اخل����راف����ي ع���ل���ى ح���رص
االحت��اد على استفادة جميع أعضائه
م��ن اخل��دم��ات التي تقدمها املؤسسة،
والتعريف ببنود مذكرة التفاهم واملزايا
التي تتيحها ،والتعريف بخدمتي تأمني
ائتمان الصادرات واالستثمار املباشر
اللذين تقدمهما املؤسسة ،وذل��ك عبر
قيام الطرفان بتنظيم ن��دوات إعالمية
مشتركة وورش ع��م��ل واج��ت��م��اع��ات

ثنائية بني املؤسسة ومنتسبي االحتاد.
كما أش��ار اخل��راف��ي ال��ى أن االحت��اد
واملؤسسة سيقومان بتنسيق زيارات
ميدانية مشتركة للشركات املنتسبة
لالحتاد ،وكذلك للجهات األخ��رى ذات
العالقة بالتصدير واالستثمار بهدف
التعريف بأنشطة الطرفني .خصوصا
وان املرحلة املقبلة مرجح لها أن تشهد
املزيد من النشاط للشركات الصناعية
الكويتية في مجالي االستثمار والتجارة
في إطار رؤية الكويت اجلديدة حتى عام
.2035

البورصة تغلق تعامالتها على انخفاض املؤشر العام  76.5نقطة
أع��ل��ن بنك ال��ك��وي��ت امل��رك��زي ،أم���س االث��ن�ين،
تخصيص آخر إصدار لسندات وتورق مقابل بقيمة
 240مليون دينار .وحسب بيان للبنك ،فقد بلغ أجل
تلك السندات  3أشهر ،مبعدل عائد يبلغ .1.25%
يُ��ذك��ر أن ال��س��ن��دات ه��ي أداة دي���ن تصدرها

احلكومات لالقتراض وتلتزم الدولة بدفع قيمتها
ملشتريها في تاريخ االستحقاق مع فائدة.
أما التوريق فهو عملية تتيح للمؤسسات جمع
مجموعة من أموال مستحقة لها أو ديون وحتويلها
ألوراق مالية ميكن التداول عليها.

فائض الكويت التجاري مع اليابان
يتراجع بنسبة  54.8باملئة
أغلقت بورصة الكويت تعامالتها
أم���س االث��ن�ين ع��ل��ى ان��خ��ف��اض مؤشر
السوق العام 5ر 76نقطة ليبلغ مستوى
28ر 5609نقطة بنسبة هبوط بلغت

35ر 1في املئة.
ومت تداول كمية أسهم بلغت 7ر314
مليون سهم متت عبر  15530صفقة
نقدية بقيمة 7ر 66مليون دينار كويتي

(نحو 45ر 233مليون دوالر أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي
7ر 36نقطة ليبلغ مستوى 42ر4398
نقطة بنسبة هبوط بلغت 83ر 0في

املئة من خالل كمية أسهم بلغت 3ر179
مليون سهم مت��ت عبر  6117صفقة
نقدية بقيمة 4ر 9مليون دينار (نحو
9ر 32مليون دوالر).
وان��خ��ف��ض م��ؤش��ر ال���س���وق األول
01ر 96نقطة ليبلغ مستوى 92ر6218
نقطة بنسبة هبوط بلغت 52ر 1في
املئة من خالل كمية أسهم بلغت 3ر135
مليون سهم مت��ت عبر  9413صفقة
بقيمة 2ر 57مليون دينار (نحو 2ر200
مليون دوالر).
وف��ي غ��ض��ون ذل��ك انخفض مؤشر
(رئيسي  )50نحو 7ر 41نقطة ليبلغ
مستوى 71ر 4454نقطة بنسبة هبوط
بلغت 93ر 0ف��ي املئة م��ن خ�لال كمية
أسهم بلغت 7ر 155مليون سهم متت
عبر  4937صفقة نقدية بقيمة 14ر8
مليون دينار (نحو 4ر 28مليون دوالر).
وكانت شركات (فيوتشر كيد) و(رمي)
و(أرج��ان) و(عقار) األكثر ارتفاعا أما
شركات (املدينة) و(بنك وربة) و(أهلي
متحد) و(بيتك) فكانت األكثر ت��داوال
في حني كانت شركات (ي��وب��اك) و(ع
عقارية) و(السورية) و(رماية) األكثر
انخفاضا.

التويجري  :رؤيته اجلديدة استمرار لرحلة التطوير واإلبداع

بوبيان يطلق قريب ًا حساب  PRIMEللشباب
اظهرت بيانات حكومية أمس االثنني ان فائض
الكويت التجاري مع اليابان تراجع للمرة السادسة
على التوالي في شهر سبتمبر املاضي بنسبة 8ر54
في املئة عن العام السابق ليصل الى 0ر 32مليار
ين ياباني ( 218مليون دوالر) بسبب تراجع
الصادرات.
وقالت وزارة املالية اليابانية في تقرير اولي انه
رغم هذا التراجع فإن فائض الكويت التجاري مع
اليابان ظل ايجابيا  12عاما وثمانية اشهر حيث ال
تزال الصادرات تعوض قيمة الواردات.
وأضافت ان اجمالي الصادرات الكويتية الى
اليابان انخفض للمرة السادسة على التوالي في
الشهر املاضي بنسبة 4ر 45في املئة على اساس
سنوي ليصل الى 5ر 35مليار ين ياباني (337
مليون دوالر امريكي) فيما تراجعت الواردات من
اليابان للمرة اخلامسة على التوالي بنسبة 9ر10
في املئة لتصل الى 5ر 12مليار ين ياباني (119
مليون دوالر امريكي).
ولفتت ال��وزارة الى ان فائض الشرق االوسط
التجاري مع اليابان انخفض في الشهر املاضي
بنسبة 0ر 43في املئة ليصل الى 4ر 267مليار
ين ياباني (5ر 2مليار دوالر امريكي) مع تقلص
الصادرات املتجهة الى اليابان من املنطقة بنسبة

5ر 41في املئة مقارنة بالعام السابق.
وأوضحت ان النفط اخل��ام واملنتجات املكررة
والغاز الطبيعي املسال واملوارد الطبيعية االخرى
وال��ت��ي متثل نسبة 0ر 94ف��ي املئة م��ن اجمالي
ص���ادرات املنطقة ال��ى اليابان انخفضت بنسبة
5ر 42في املئة فيما انكمش اجمالي واردات املنطقة
من اليابان بنسبة 3ر 38في املئة مما يعكس تباطؤ
مبيعات السيارات واآلالت والصلب واملعدات
الكهربائية.
وذكرت الوزارة ان ثالث اكبر اقتصاد في العالم
سجل في الشهر املاضي فائضا عامليا للمرة الثالثة
على التوالي بقيمة 0ر 675مليار ين ياباني (4ر6
مليار دوالر امريكي) اال ان اجمالي ال��ص��ادرات
اليابانية انخفض بنسبة 9ر 4في املئة عن العام
السابق حيث ظل الطلب العاملي وخاصة على
الصلب والوقود املعدني والسفن ضعيفا وسط
جائحة فيروس (كورونا املستجد  -كوفيد .)19
ووفقا للتقرير انخفضت واردات اليابان ايضا
بنسبة 2ر 17في املئة بسبب انخفاض فواتير
الطاقة وخاصة النفط اخلام من االمارات العربية
املتحدة والغاز الطبيعي املسال من أستراليا.واشار
ال��ى ان الصني ظلت اكبر شريك جت��اري لليابان
تليها الواليات املتحدة.

أعلن بنك بوبيان عن قرب إعادة
إط�ل�اق ح��س��اب ال��ش��ب��اب برؤيته
وم���زاي���اه اجل���دي���دة وال��ت��ى ميكن
اع��ت��ب��اره��ا جت��رب��ة مم��ي��زة للشباب
الكويتي تواكب تطلعاته وتوجهاته
في عالم اخلدمات املصرفية الرقمية
التى تعتبر ركيزة التطور في عالم
البنوك حول العالم .
وق���ال ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س التنفيذي
لبنك بوبيان عبدالله التويجري
“ ميكن ال��ق��ول ان حساب الشباب
اجلديد لبنك بوبيان سيكون مبثابة
بنك آخر مستقل داخ��ل بنك بوبيان
ف��ي إط���ار السعي خللق شخصية
مستقلة للحساب كونه يستقطب
ال��ش��ب��اب ال��ذي��ن ميثلون أح��د اب��رز
وأه��م الشرائح في املجتمع و التى
يستهدفها البنك”.
واض��اف “ بعد أشهر طويلة من
ال��دراس��ة والبحث مت الوصول إلى
الشكل ال��ذي نعتقد ان��ه األفضل في
مخاطبة الشباب إنطالقا من اخلبرة
التى اكتسبناها في التعامل معهم
على م��دار السنوات املاضية والتى
أهلتنا ملعرفة ك��اف��ة احتياجاتهم
ومتطلباتهم”.
و أكد التويجري “ ان لغة شباب
ال���ي���وم أص��ب��ح��ت ت��ع��ن��ى ال��س��رع��ة

عبدالله التويجري

والتغيير املستمرمبعنى أن��ه يجب
عليك أن ت��ك��ون س��ري��ع �اً ف��ي فهم
متطلباتهم وفي نفس الوقت تنفيذها
باتقان”.
وح����ول م��ف��ه��وم ك���ون احل��س��اب
اجلديد مبثابة بنك داخ��ل بنك قال
التويجري ان��ه ببساطة يعنى ان
احلساب اجلديد على الرغم من كونه
أحد حسابات بوبيان إال انه سيكون
مستقل بشكل كبير وكمثال فانه
سيكون ه��ن��اك ف��ري��ق ك��ام��ل خاص

إلدارة احل��س��اب و اإلش���راف عليه
وال���ذي���ن س��ي��ك��ون��ون م��ن ال��ش��ب��اب
الكويتي وفي أعمار مقاربة لعمالء
حساب الشباب كونهم األكثر قدرة
على مخاطبتهم والتعامل معهم إلى
جانب العديد من األمور األخرى التى
سيشعر بها الشباب في تعامالتهم
مع احلساب اجلديد.
وأش��ار التويجري إل��ى أن بداية
التغيير كانت مع االسم والذي سيتم
تغييره من  Clickإل��ى PRIME
وهو االسم الذي وقع عليه االختيار
ليكون مناسبا ً بصورة أكبر للشباب
وحرصاً منا على مخاطبتهم باللغة
التى يفضلونها.
وعلق التويجري على ذلك بقوله
“ مع التطورات السريعة واملتالحقة
في عالم اليوم ومع التغيرات التى
احدثتها الثورة الرقمية أصبح من
الضروري ان نواكب هذه التطورات
و أن تعبر تصاميم احلساب اجلديد
ع��ن ال����روح اجل��دي��دة للشباب في
الكويت و العالم “ .
من ناحية أخ��رى قال التويجري
أنه وفي ظل التطورات احلالية في
مجال اخلدمات املصرفية الرقمية فقد
ارتأت إدارة البنك ان يكون حلساب
الشباب  PRIMEتطبيق خاص

سيتم إطالقه قريباً و سيتوفر على
مختلف أنواع الهواتف الذكية.
واضاف ان الهدف من ذلك هو أن
يكون للشباب تطبيق خ��اص بهم
ي��واك��ب متطلباتهم واحتياجاتهم
التى نعتقد انها تختلف ع��ن بقية
الشرائح االخ��رى  ،مشيرا ً إل��ى أنه
ونظرا ً لطبيعة الشباب املختلفة فانه
سيكون حل��س��اب ال��ش��ب��اب اجلديد
ح��س��اب��ات خ��اص��ة ب��ه ف��ي مختلف
وسائل التواصل االجتماعي السيما
االنستغرام .
من ناحية أخ��رى قال التويجري
أن بوبيان س��وف يقوم قريباً جدا ً
بإطالق حملة تسويقية كبيرة في
مختلف القطاعات تستهدف الشباب
س��واء من عمالء البنك احلاليني او
العمالء املستهدفني من أج��ل شرح
وتوضيح مزايا احلساب اجلديد.
وتتضمن احلملة املخطط لها هدايا
وسحوبات على جوائز كبرى قيمة
للشباب كما سيتم تقدمي العديد من
العروض املميزة مع أهم احملالت و
العالمات التجارية التي تهم هذه
الشريحة كاملطاعم والكافيهات و
النوادي الرياضية الى جانب محالت
االج���ه���زة االل��ك��ت��رون��ي��ة وم��ح�لات
االزياء.

