«التجارة» :ارتفاع الصادرات الكويتية غير النفطية  17باملئة في مايو املاضي
قالت وزارة التجارة والصناعة أمس الثالثاء إن الصادرات
الكويتية غير النفطية ارتفعت بنسبة  17في املئة خالل شهر
مايو املاضي مقارنة مع الشهر ذاته من العام املاضي.
وأوضحت ال��وزارة في بيان صحفي أن إجمالي الصادرات
للدول العربية واألجنبية بلغ نحو 4ر 9مليون دينار كويتي
(نحو  31مليون دوالر أمريكي) في مايو املاضي مقابل ثمانية
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ماليني دينار (نحو 5ر 26مليون دوالر) في نفس الشهر من
العام املاضي.
وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى الدول العربية
باستثناء دول مجلس التعاون اخلليجي بلغ 4ر 4مليون
دينار (نحو 5ر 14مليون دوالر) مقابل خمسة ماليني دينار
(نحو 5ر 16مليون دوالر) إلى ال��دول األجنبية .وذك��رت أن

الصادرات الكويتية إلى دول مجلس التعاون اخلليجي بلغت
5ر 2مليون دينار (نحو 3ر 8مليون دوالر) في شهر مايو
املاضي .وبينت أن العراق تصدر قائمة الدول العربية األكثر
استيرادا لصادرات الكويت تاله األردن ثم لبنان فاجلزائر ثم
املغرب فمصر ثم تونس مضيفة أن قطر حلت في الترتيب األول
خليجيا تلتها السعودية فاإلمارات ثم عمان وأخيرا البحرين.
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أنهت تعامالتها على ارتفاع املؤشر العام  63.4نقطة

مؤشرات «البورصة» تتباين للجلسة الثانية على التوالي
تباينت امل���ؤش���رات الكويتية ف��ي نهاية
تعامالت أمس الثالثاء؛ للجلسة الثانية على
التوالي ،حيث ارتفع املؤشران العام واألول
بنسبة  0.62و 0.89باملائة على الترتيب ،فيما
تراجع مؤشر السوق الرئيسي  0.16باملائة.
وأن��ه��ت ب��ورص��ة الكويت تعامالتها على
ارتفاع املؤشر العام 4ر 36نقطة ليبلغ مستوى
3ر 5917نقطة بنسبة صعود بلغت 62ر 0في
املئة.
وبلغت كمية تداوالت املؤشر 6ر 192مليون
سهم متت من خالل  7810صفقات نقدية بقيمة
 45مليون دينار كويتي (نحو  153مليون دوالر
أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4ر 7نقطة
عند مستوى 2ر 4781نقطة بنسبة 16ر 0في
املئة من خالل كمية أسهم بلغت 3ر 105مليون
سهم متت عبر  3069صفقة نقدية بقيمة 8ر6
مليون دينار (نحو 12ر 23مليون دوالر).
وارت��ف��ع مؤشر السوق األول 6ر 57نقطة
ليصل إل��ى مستوى 5ر 6496نقطة بنسبة
ارت��ف��اع بلغت 89ر 0في املئة من خ�لال كمية

أسهم بلغت 2ر 87مليون سهم متت عبر 4741
صفقة بقيمة 1ر 38مليون دينار (نحو 8ر129
مليون دوالر).
وجاءت شركات (وثاق) و(العيد) و(مراكز)
و(ب��ي��ان) و(ال��ع��ق��اري��ة) األك��ث��ر ارت��ف��اع��ا في
حني كانت أسهم (أهلي متحد) و(عقارات ك)
و(بيتك) و(زي��ن) و(أبيار) األكثر ت��داوال فيما
كانت شركات (يوباك) و(قيوين أ) و(متدين ع)
و(املصالح ع) و(الراي) األكثر انخفاضا.
وت��اب��ع امل��ت��ع��ام��ل��ون إف��ص��اح��ا م��ن شركة
(مشاريع الكويت القابضة) بشأن احلصول
على موافقة هيئة أس���واق امل���ال على نشرة
االكتتاب العام إلصدار وطرح أسهم رأس مال
جديدة فضال عن إفصاح تكميلي من بنك الكويت
الدولي بشأن اصدار صكوك بقيمة  300مليون
دوالر ضمن الشريحة االولى اإلضافية لرأسمال
البنك.
وتقلصت سيولة البورصة  34.2باملائة
لتصل إلى  45.09مليون دينار مقابل 68.57
مليون دينار ب��األم��س ،كما تراجعت أحجام
التداول  20.1باملائة إلى  192.66مليون سهم

مقابل  241.08مليون سهم بجلسة االثنني.
امل��ل��ل الفني لسوق امل���ال ،يعقوب
وق��ال حُ
املشعان إن��ه كلما اقتربنا من ي��وم  25يونيو
اجلاري؛ وهو املوعد املرتقب لتسجيل انضمام
ال��س��وق الكويتي مبؤشر «إم إس س��ي آي»،
جند الضغط زاد على البورصة وعلى األسهم
وخ��اص��ة القيادية التي تستهدفها احملافظ
والصناديق واالستثمارات األجنبية.
وأوض��ح املشعان أن استمرار النمو خالل
مطلع جلسات األسبوع اجلاري وفي األسبوع
املاضي أمر منطقي ،وكذلك التباين الذي حدث
اليوم وأم��س ،وم��ن املتوقع أن تستمر عملية
التباين خ�لال معظم اجللسات املتبقية حتى
 25اجل��اري ،لكن اجليد في األمر هو احملصلة
اإليجابية لألداء.
فنياً ،أوضح املشعان أن املؤشر العام جتاوز
حاجز مئوي مهم اليوم لم يبلغه من قبل وهو
حاجز  5900نقطة ،وأصبح قريباً من جتاوز
املستوى األهم  6000نقطة التي من املتوقع أن
يتجاوزها قبل موعد انضمام السوق في مؤشر
«إم إس سي آي».

جانب من تداوالت البورصة

«وربة» نظّ م فعاليات رمضانية شملت كافة شرائح املجتمع
ك��ان برنامج بنك ورب��ة االجتماعي
خالل شهر رمضان املبارك حافال بالعديد
م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ح���رص خاللها
على التواصل مع املجتمع ومشاركته
معاني الشهر الكرمي الداعية الى العطاء
والتسامح .وانبثقت هذه الفعاليات من
صلب استراتيجية البنك للمسؤولية
االجتماعية املبينة على اهتمام البنك
العميق بكافة شرائح املجتمع وبناء
عليه ،تنوعت فعاليات البنك خالل
ش��ه��ر رم��ض��ان لتشمل ع���دة ن���واح في
احلياة فتضمنت حمالت عطاء وحمالت
للمحافظة على صحة اجلسم والعقل
أثناء الصيام ونشر الثقافة اإلسالمية
عبر وسائل التواصل االجتماعي؛ وفيما
يلي نبذة عن فعاليات بنك ورب��ة خالل
شهر رمضان الفضيل:

التواصل والتراحم
انطالقا م��ن إمي��ان��ه بأهمية حتقيق
التواصل االجتماعي مع مختلف الشرائح
والعمل مببادئ ديننا االسالمي احلنيف
ال��ت��ي حت��ث ع��ل��ى ال��ت��ق��ارب ب�ين جميع
أف��راد املجتمع؛ استهل فريق بنك وربة
التطوعي أول��ى نشاطاته خ�لال شهر
رمضان املبارك بزيارة النزالء في دار
رعاية املسنني بقسميها الرجال والنساء
التابعة ل���وزارة ال��ش��ؤون االجتماعية
والعمل واألطفال املرضى في املستشفى
األميري لتهنئتهم بحلول الشهر الفضيل

صحتك أفضل

جانب من زيارة دور الرعاية للمسنني

واالط��م��ئ��ن��ان ع��ل��ى أح��وال��ه��م .وخ�لال
الزيارتني ،عمل فريق بنك وربة التطوعي
على تهنئة املسنني واألطفال بحلول شهر
رمضان ،ومشاركتهم الروح الرمضانية
السامية ،مقدمني إليهم الهدايا التذكارية
من وحي املناسبة املباركة ،كما حرص
الفريق على التواصل معهم وبث االمل
والسرور في أنفسهم لكي يعيشوا بركة
الشهر الفضيل ومعانيه السامية.

إفطار صائم
عمالً باحلديث النبوي الشريف « مَنْ
صا ِئمًا كَانَ َل ُه ِم ْث ُل أ َْج�� ِرهِ» ،تعاون
فَطَّ َر َ
بنك وربة للسنة الثانية على التوالي مع

البنك الكويتي للطعام واإلغاثة لتوزيع
وجبات االفطار على الصائمني ،حيث قام
البنك بتغطية ع��ددا ً أكبر من املناطق في
أنحاء دولة الكويت وتقدمي عدد أكبر من
الوجبات جاوزت ال  1000وجبة يومياً.
يجدر بالذكر أن بنك وربة يتيح لعمالئه
من حاملي البطاقات االئتمانية ومسبقة
الدفع شهريا القيام بالتبرع الكلي أو
اجلزئي بقيمة  1%التي يستردونها نقدا ً
من مشترياتهم داخ��ل وخ��ارج الكويت
أثناء استخدام البطاقات لبنك الكويتي
للطعام واإلغ��اث��ة وذل��ك للمساهمة في
مساعدة األسر املتعففة واحملتاجة داخل
دولة الكويت.

ه��ذا وق��د ح��رص بنك ورب��ة خالل
شهر رمضان الفضيل على تعزيز
ث��ق��اف��ة ال��ري��اض��ة واحمل��اف��ظ��ة على
الصحة بشكل سليم من خالل تنظيم
سلسلة فعاليات تطبيق «»Fayez
للمشي ف��ي مجمع االفنيوز والتي
امتدت على مدار عطل نهاية األسبوع
األرب��ع��ة ف��ي شهر رم��ض��ان امل��ب��ارك.
حيث متكّن رواد املجمع من املشاركة
في ه��ذه امل��ب��ادرة التي أطلقها البنك
رغبة منه بتحفيز عموم املجتمع على
ممارسة الرياضة خالل شهر رمضان
املبارك ملا لها من آث��ار إيجابية على
سالمة البدن وأيضا الفوز بجوائز
عدة من خالل السحب اليومي الذي
أجراه البنك لتحفيزهم لالستمرار في
هذا النهج.

نشاطات وفعاليات للموظفني:
وك��ع��ادت��ه ف��ي ك��ل س��ن��ة ،نظم بنك
ورب��ة مسابقة حلفظ القرءان الكرمي
ألبناء املوظفني مت تقسيمها الى فئتني؛
الفئة األول��ى تضم متسابقني من عمر
 6الى عشر سنوات والفئة الثانية من
عمر  11الى  14سنة ،حيث مت اختيار
عشر فائزين من كل فئة وحصلوا على
جوائز نوعية تشجيعا لهم على دأـبهم
حلفظ السور القرآنية املباركة.

كابيتال انتليجنس تؤكد تصنيف «كامكو» عند  BBBمع نظرة مستقبلية مستقرة
أعلنت شركة كامكو لالستثمار ،عن
قيام وكالة التصنيف االئتماني الدولية
«كابيتال انتليجنس» في اخ��ر تقرير لها
على تأكيد التصنيف طويل األجل املمنوح
لشركة كامكو عند مستوى «  « BBBو
التصنيف قصير االجل عند « »A3مع نظرة
مستقبلية مستقرة.
ووف��ق �اً للتقرير ال��ص��ادر ع��ن كابيتال
انتليجنس ،يعزى تصنيف كامكو لقوة
أصولها امل��دارة ومنو اعمال االستثمارات
البنكية واستحواذها مؤخرا ً على حصة
األغلبية في شركة بيت االستثمار العاملي
(جلوبل) .حيث بلغ اجمالي قيمة األصول
امل��دارة من قبل كامكو  13.8مليار دوالر
أمريكي كما في  31م��ارس  ،2019مبا في

ذلك تأثير االستحواذ على حصة األغلبية
في جلوبل .وفضالً عن النمو الهائل الذي
شهدته األص���ول امل���دارة ،ساهمت عملية
االستحواذ على توسعة النطاق اجلغرافي
للشركة وتعزيز امكانياتها وقدراتها وما

توفره من عروض عبر صناديق االستثمار
املختلفة .كما أكدت كابيتال انتليجنس على
حتسن مستويات السيولة ،ومتيز كامكو
بسجل مهني حافل ومكانة رائدة في إدارة
األصول.

وف��ي س��ي��اق تعليقه على اخل��ب��ر ،قال
الرئيس التنفيذي لكامكو ،فيصل منصور
صرخوه« :إن تأكيد كابيتال انتليجنس
للتصنيف االئتماني لكامكو يؤكد على قوة
أداء الشركة ومتانة مركزها املالي وما تتميز
به من آفاق منو واعدة .ونؤمن بأن تصنيف
كابيتال انتليجنس يعكس مدى قوة فريق
عمل كامكو ومتانة أعمال الشركة والتي
نسعى دائما لتعزيزها من خ�لال تطبيق
استراتيجية النمو والتوسع .كما نؤكد
استمرارنا في مواصلة استغالل مواردنا
التنظيمية على أكمل وج��ه ،مع االستفادة
من اقتناص الفرص اجل��دي��دة في أس��واق
رأس املال الناشئة على املستوى االقليمي
لتحقيق نتائج مستدامة ملساهمينا« .

بالتعاون مع برنامج اعادة الهيكلة و العديد من املؤسسات التعليمية

«بوبيان» يطلق برنامج التدريب الصيفي للطالب و الطالبات
أع��ل��ن ب��ن��ك ب��وب��ي��ان ع���ن إط�ل�اق
برنامج ال��ت��دري��ب الصيفي امليداني
لطلبة اجلامعات و الكليات احلكومية
واخلاصة و ايضا ً بالتعاون مع برنامج
إع��ادة هيكلة القوى العاملة و العديد
من اجلامعات و املؤسسات التعليمية
ابتداء من هذا االسبوع حتي نهاية شهر
اغسطس.
وص��رح مدير عام مجموعة امل��وارد
ال��ب��ش��ري��ة ف��ي ال��ب��ن��ك ع���ادل احل��م��اد
« ب��ن��ك ب��وب��ي��ان مستمر ف��ي خططه
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة وب��رام��ج��ه امل��م��ي��زة
ب��ال��ت��ع��اون م��ع مختلف امل��ؤس��س��ات
التعليمية احلكومية واخل��اص��ة في
سبيل دعم امل��وارد البشرية الوطنية
وإم����داد ال��ق��ط��اع امل��ص��رف��ي الكويتي
بأفضل الكوادر الوطنية»
واضاف ان هذا البرنامج التدريبي

عادل احلماد

الصيفي هو عبارة عن فرصة مميزة
مينحها بنك بوبيان للطلبة و الطالبات

م��ن ش��ب��اب اجل��ام��ع��ات وال��ك��ل��ي��ات و
املعاهد امن��ا تهدف إل��ى دع��م وتدريب
ال��ك��ف��اءات الوطنية ف��ي ال��وق��ت ال��ذي
تؤهل املميزين منهم للحصول على
وظيفة في بنك بوبيان ال��ذي يعتبر
االكثر جذبا للشباب الكويتي.
وأكد احلماد ان بنك بوبيان بدء في
اخذ استعداداته بني ادارات��ه املختلفة
ووضع خطة تدريبية متعددة املراحل
تناسب جميع التخصصات الدراسية و
البدء في استقبال مجموعات من الطلبة
الذين مت اختيارهم بعناية بعد اجتياز
املقابلة الشخصية و تتراوح أعمارهم
بني  18ال��ي  22عاما ب��دءا من يونيو
وتنتهي في اغسطس  ، 2019حيث
سيتم خاللها تدريب املشاركني تدريبا ً
عملياً على العديد م��ن االم���ور التى
تتعلق باخلدمات املصرفية باختالف

« التجاري» :اختتام ناجح للبرنامج
االجتماعي واخليري في شهر رمضان

ادارات��ه��ا من خالل زي��ارات ميدانية و
محاضرات و تدريب عملي حقيقي.
وق��ال احلماد «خ�لال ه��ذا التدريب
نحرص ان يستفيد منه الطالب قدر
االم��ك��ان وان ي��ت��ول��د ل��دي��ه الشعور
بالتأقلم مع بيئة العمل املصرفية التي
يتواجد فيها الطالب داخ��ل بوبيان
ويتعاون فيها يوميا مع موظفينا الذين
يحرصون على نقل خبراتهم للمتدرب
مما يشعره بأنه اصبح فرد من عائلة
بوبيان وليس فقط متدرب.
م���ن ن��اح��ي��ة اخ����رى اك����د احل��م��اد
ان ب��وب��ي��ان ي��ول��ى امل����وارد البشرية
اهمية خاصة س��واء تلك التى تلتحق
بالتدريب لديه او م���وارده العاملة
انطالقا م��ن مسؤوليته االجتماعية
وحرصه على املشاركة في التنمية على
مستوى الكويت.

توزيع الفطور محافظة حولي

أس��دل البنك التجاري الكويتي الستار على
برنامجه الرمضاني االجتماعي ال��ذي أطلقه مع
بداية شهر رمضان املبارك والذي هدف في مجمله
إلى إبراز روح التكافل والتواصل االجتماعي بني
أف��راد املجتمع حيث شمل العديد من النشاطات
واملبادرات اخليرية واإلنسانية واالجتماعية التي
استمرت طوال شهر رمضان الفضيل.
وفي هذا السياق ،قالت نائب مدير عام -قطاع
التواصل املؤسسي -أماني الورع «يواصل البنك
التجاري رسالته الهادفة إل��ى خدمة كل أطياف
املجتمع م��ن خ�لال برنامج اجتماعي وإنساني
وخيري أعده البنك خصيصا ً لشهر رمضان الفضيل
والقى جناحاً كبيرا ً ملسه البنك من خالل متابعيه
على صفحات التواصل االجتماعي ،حيث استهل
البنك الشهر الفضيل بتنظيم زي��ارة ال��ى مرضى
مستشفى الرازي لتهنئتهم بحلول الشهر واملساهمة
في رسم البسمة على وجوه املرضى .كما قام البنك
بتوزيع الهدايا على األسر املتعففة.
وتابعت أم��ان��ي ال���ورع مبينة أن البنك ومن
خ�لال برنامجه االجتماعي خ�لال شهر رمضان
الفضيل وللسنة الرابعة على التوالي واصل حملته
«سحوركم علينا» التي شملت ت��وزي��ع وجبات
السحور على عمال التنظيف والبناء املتواجدين
في مواقع عملهم وفي مختلف املناطق واحملافظات،
وذلك مبشاركة موظفي قطاع التواصل املؤسسى
وعدد من املوظفني املتطوعني.
وف��ي س��ي��اق ال��ت��ع��اون ب�ين البنك ومحافظات
الكويت ،أش��ارت أماني ال��ورع إلى تنوع األنشطة
والفعاليات اخل��ي��ري��ة واإلن��س��ان��ي��ة خ�لال شهر
رمضان ،حيث قام البنك برعاية حفل القرقيعان
الذي نظمته كل من محافظة مبارك الكبير ومحافظة
األحمدي ،كما رعى البنك بطولة محافظة األحمدي
لكرة قدم الصاالت التي نظمتها احملافظة لقاطنيها،
أما بالنسبة حملافظة حولي ،فقد ساهم البنك في

مشروع إفطار صائم ال��ذي شمل توزيع وجبات
اإلفطار ،كما قام البنك برعاية املسابقة الرمضانية
التي نظمتها محافظة العاصمة والتي سيعلن الحقا ً
عن أسماء الفائزين فيها وتوزيع اجلوائز املالية
عليهم ،وفي سياق التعاون مع محافظة اجلهراء
فقد رعى البنك بطولة دورة كرة القدم التي نظمتها
احملافظة.
وكالعادة في شهر رمضان الكرمي ،قام البنك
بتنظيم زي���ارة إل��ى قسم األط��ف��ال ف��ي مستشفى
الطب الطبيعي والتأهيل الصحي لالحتفال مع
نزالء ومراجعي املستشفى بفرحة القرقيعان ،كما
قام باملساهمة في توفير هدايا القرقيعان ألطفال
مركز الفهد ومرضى مستشفى األم��راض السارية
ومركز الكويت للصحة النفسية ،مبا يعكس جهود
البنك لالحتفال بهذه املناسبة العزيزة على قلوب
اجلميع.
وفي مبادرة جديدة ،قام البنك بتنظيم مائدة
اإلف��ط��ار لكل من موظفي قطاع شئون العمليات
املركزية ( )112ورج��ال جناح طيران الشرطة
في قاعدة الشيخ نواف األحمد اجلوية التابعتني
ل��وزارة الداخلية وذلك تقديرا ً جلهودهم املبذولة
لضمان سالمة وأم��ن وراح���ة اجلميع ف��ي كافة
األوقات وخصوصاً خالل ساعات الذروة في شهر
رمضان.
وبينت أماني ال��ورع أن البرنامج االجتماعي
للبنك خالل األيام األخيرة من شهر رمضان اكتسب
مزيدا ً من الزخم وتضمن فعاليات مرتبطة بالعشر
األواخر من الشهر منها قيام البنك بتوزيع «هدية
رم��ض��ان» على م��رت��ادي امل��س��اج��د خ�لال العشر
األواخر من شهر رمضان ومشاركة البنك في توزيع
وجبات السحور على رواد املسجد الكبير الذين
توافدوا على املسجد حلضور شعائر صالة التهجد
وإحياء ليلة  27رمضان وذلك بالتنسيق والتعاون
مع البنك الكويتي للطعام.

«اخلليج» يعلن الفائز في السحب
الشهري اخلامس حلساب الراتب
أعلن بنك اخلليج عن الفائز في السحب الشهري
اخلامس حلساب الراتب لهذا العام .وق��د حالف
احلظ وضحة نافع العتيبي حيث ف��ازت بجائزة
نقدية تصل قيمتها إل��ى  12ضعف ال��رات��ب .ومت
إجراء السحب في إذاعة نبض الكويت FM88.8
(برنامج ديوانية الياقوت واألنصاري) ،بحضور
وإشراف ممثل من وزارة التجارة والصناعة.
مينح حساب الراتب العمالء اجلدد ممن يقومون
بتحويل رواتبهم إلى بنك اخلليج فرصة احلصول
على جائزة نقدية فورية قدرها  100دينار كويتي
أو قرض بدون فوائد لغاية  10,000دينار كويتي،
ش��رط أالَ يقل الراتب ال��ذي يتم حتويله إل��ى بنك
اخلليج عن  500دينار كويتي.

وبإمكان العمالء اجلدد احلصول على بطاقات
فيزا وماستركارد االئتمانية بدون رسوم سنوية
في العام األول ،مع إمكانية احلصول على قرض
تصل قيمته إلى  70,000دينار وتسديده خالل
مدة  15سنة ،أو قرض استهالكي تصل قيمته إلى
 25,000دينار كويتي.
كما يوفر ع��رض حساب ال��رات��ب لعام 2019
إلى جميع العمالء الكويتيني اجلدد ممن يقومون
بتحويل رواتبهم إلى بنك اخلليج ،فرصة الدخول
تلقائياً في السحوبات الشهرية وال��ف��وز ب 12
ضعف ال��رات��ب ،وف��ي السحب السنوي على أكبر
ج��ائ��زة حلساب ال��رات��ب ف��ي الكويت و ه��ي 100
ضعف الراتب.

