
أص���در بنك الكويت امل��رك��زي، 
امس  األربعاء، سندات بقيمة 100 
مليون دينار ألجل عام ، وفقا ملوقع 

مباشر االقتصادي .
وطبقاً لبيانات امل��رك��زي، فإن 
اإلصدار قم مت تغطيته بنحو 5.75 
مرة، وبلغ العائد نحو %2.5 وهو 
أعلى عائد منذ طرحه سندات في 
21 يونيو السابق بقيمة 50 مليون 

ألجل 10 سنوات.
وبلغ حجم إص���دارات املركزي 
ل��ل��س��ن��دات ط��وي��ل��ة األج����ل ال��ت��ي 
يتراوح استحقاقها من سنة وحتى 
10 سنوات نحو 2 مليار دينار منذ 

بداية 2017.
وكان أخر إصدار ألدوات الدين 
العام طرحه املركزي في 19 يوليو 
اجل��اري بقيمة 100 مليون دينار 

ألجل عام وبعائد 2%.

وت��ت��ج��ه ال��ك��وي��ت إل���ى إص���دار 
السندات لتمويل عجز امل��وازن��ة، 
حيث أعلن وزير املالية الكويتي، أن 
حجم اإلنفاق في املوازنة اجلديدة 
2017 - 2018 ارتفع %5.3 إلى 
19.9 مليار دينار، مقارنة ب�18.9 

مليار دينار باملوازنة احلالية.
وق��ال أن��س الصالح، إن ب��اده 
تسعى ل��زي��ادة حصيلة السندات 
إل��ى 20 مليار دينار، ب��دالً من 10 
مليارات دينار، وزي��ادة مدتها إلى 
30 عاماً، وإصدار صكوك كجزء من 

أدوات الدين.
وأعلنت املالية في 28 مارس 
امل��اض��ي، أن احل��ك��وم��ة الكويتية 
قدمت تعديات على قانون الدين 
العام، الفتاً إلى أن التعديل مينح 
ص��اح��ي��ات إص����دار ص��ك��وك دي��ن 

إسامية.
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ارتفاع صادرات النفط اخلام الكويتي للصني بنسبة أربعة في املئة
اظهرت بيانات حكومية صينية ام��س  االرب��ع��اء ارتفاعا في 
صادرات النفط اخلام الكويتي للصني في النصف االول من العام 
احلالي بنسبة اربعة في املئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام املاضي 

لتصل الى 324 ألف برميل يوميا.
وذكرت البيانات الصادرة عن االدارة العامة للجمارك الصينية 

ان ص��ادرات النفط اخل��ام الكويتي الى الصني جت��اوزت في شهر 
يونيو املاضي 300 الف برميل يوميا للمرة الرابعة على التوالي اذ 
صدرت دولة الكويت 315 الف برميل يوميا الى الصني بانخفاض 
يصل ال��ى 5ر3 في املئة على اس��اس سنوي. وف��ي سياق متصل 
ارتفعت واردات الصني من النفط اخل��ام في شهر يونيو املاضي 

بنسبة 9ر17 في املئة مقارنة بالعام املاضي لتصل الى 8ر8 مليون 
برميل يوميا. وال تزال روسيا اكبر مزود نفط خام الى الصني اذ 
قفزت صادراتها بنسبة 1ر27 في املئة على اساس سنوي لتصل 
الى 28ر1 مليون برميل يوميا تليها انغوال التي بشحناتها التي 

بلغت 01ر1 مليون برميل يوميا مرتفعة بنسبة 5ر10 في املئة.
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أغلقت بورصة الكويت تداوالتها  امس  األربعاء 
على ارتفاع املؤشر السعري 2ر13 نقطة ليبلغ 
مستوى 6845 نقطة و 57ر0 نقطة للمؤشر 
الوزني في حني انخفض مؤشر )كويت 15( بواقع 
65ر0 نقطة. وبلغت قيمة األسهم املتداولة حتى 
ساعة اإلغ��اق نحو 8ر16 مليون دينار كويتي 
)نحو 5ر55 مليون دوالر أمريكي( في حني بلغت 
كمية األسهم املتداولة نحو 2ر148 مليون سهم 

متت عبر 4395 صفقة.
وك��ان��ت أسهم ش��رك��ات )االم��ت��ي��از( و)بيتك( 
و)أهلي متحد( و)وطني( و)زين( و)أبيار( األكثر 
ت��داوال في حني كانت أسهم شركات )متدين ا( 
و)ورب��ة ت( و)وث��اق( و)اج��وان( و)املنتجعات( 
األكثر ارتفاعا. ويعد )كويت 15( مؤشرا لقياس 
أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة 

كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي 
تستوفي ش��روط السيولة املعتمدة في اختيار 
الشركات ضمن املؤشر. وصمم )كويت 15( ليكون 
املقياس الرائد لاقتصاد الكويتي وليتبع أداء 
بورصة الكويت ككل بغرض احلصول على أقصى 
قدر من الشفافية وتسهيل تداول املشتقات وقياس 

العائد على االستثمار وأداء الصناديق واحملافظ.
وتتم مراجعة واختيار الشركات املتضمنة في 
)كويت 15( مرة كل ستة أشهر ليعكس الشركات 
ذات السيولة األع��ل��ى واحل��ج��م األك��ب��ر م��ن حيث 

القيمة الرأسمالية.
وواص��ل املؤشر السعري للبورصة ارتفاعه 
للجلسة الرابعة على التوالي، حيث ارتفع عند 
اإلغ��اق %0.19، إلى النقطة 6845.76، رابحاً 
13.23 نقطة. كما واصل املؤشر الوزني تسجيل 

صعوده اخلامس على التوالي، ليرتفع 0.14%، 
عند مستوى 417.6 نقطة، رابحاً 0.57 نقطة.

وخالف مؤشر كويت 15 االجت���اه، ليتراجع 
%0.07، متدنياً إل��ى النقطة 952.95، خاسراً 
0.65 نقطة، وذلك بعد أن حقق أربعة ارتفاعات 

متتالية.
وحققت مؤشرات 8 قطاعات ارتفاعاً أبرزها 
النفط والغاز، وسجل صعوداً بنسبة %2، بدفع 
من منو 3 أسهم بالقطاع يتقدمها نابيسكو بنحو 
%5.3 بدعم م��ن النتائج النصفية اإليجابية 

للشركة.
وسجل قطاع االتصاالت منواً بنسبة 0.68%، 
مع صعود أسهم القطاع باستثناء سهم زين الذي 

استقر عند اإلغاق.
وواصل قطاع البنوك تقدمه ليرتفع 0.14%، 

متجاوزاً حاجز ال� 956 نقطة ويقترب من هدفه 
��ل��ل الفني  الثاني عند 967 نقطة، بحسب احملحُ

ألسواق املال، نواف العون.
في املقابل، تراجع 4 قطاعات أبرزها الصناعة، 
وانخفض بنسبة %0.7، بضغط من هبوط عدة 

أسهم بالقطاع تصدرها يوباك بنحو 7.14%.
وتقلصت السيولة بشكل الف���ت، لتتراجع 
%31.3 إلى 16.85 مليون دينار مقابل 24.52 
مليون دي��ن��ار ب��األم��س، فيما ارتفعت الكميات 
إلى 148.3 مليون سهم مقابل 126.61 مليون 
سهم بجلسة الثاثاء. وتصدر سهم أبيار نشاط 
التداول على مستوى الكميات بحجم بلغ 20.62 
مليون سهم، مرتفعاً %3.64، فيما تصدر سهم 
االمتياز نشاط السيولة بقيمة 2.53 مليون دينار، 

متراجعاً 0.59%.

31 باملئة السيولة تتراجع  

»15 البورصة تغلق على ارتفاع املؤشرين السعري والوزني وانخفاض »كويت 

مقر بورصة الكويت

مقر البنك املركزي

»املركزي«  يصدر سندات بقيمة 
100 مليون دينار ألجل عام

مشروع درة مارينا التابع ل� إنوفيست

أعلن بنك الكويت الوطني عن 
أسماء اخلمسة فائزين احملظوظني 
في السحب األسبوعي والشهري 
حلساب اجلوهرة، حيث مت إعان 
اس��م الفائز احملظوظ باجلائزة 
ال�شهرية بقيمة 125 ألف دينار 
كويتي وأربعة فائزين جلوائز 
قيمة كل منها 5 آالف دينار خال 
البث املباشر لبرنامج الديوانية 
على إذاع���ة م��اري��ن��ا أف ام يوم 
الثاثاء املوافق 25 يوليو 2017، 
وذل���ك ف��ي ح��ض��ور ممثل وزارة 

التجارة والصناعة. 
وق��د مت االت��ص��ال بالفائز في 

السحب الشهري حلساب اجلوهرة 
ع��ل��ى ب���ه���اى م��ح��م��د ع��ل��ى أن���ور 
وإب��اغ��ه ب��ف��وزه ب��اجل��ائ��زة على 
الهواء مباشرة من خال البرنامج، 

وتعمل السحوبات األسبوعية 
والشهرية والربع سنوية حلساب 
اجلوهرة على مكافأة عماء بنك 
الكويت الوطني املخلصني، وتعد 
تلك السحوبات م��ن أكبر وأق��دم 

اجلوائز التي تقدمها احلسابات 
املصرفية على مستوى املنطقة 

بأكملها.
وقال على بهاى محمد على أنور 
الفائز في السحب الشهري بجائزة 

ال��� 125 أل��ف دينار: “لم استطع 
ت��ص��دي��ق اخل��ب��ر ع��ن��دم��ا تلقيت 
االتصال” وأضاف قائا: “أنا في 
قمة السعادة لتعاملي م��ع بنك 
الكويت الوطني وتشرفت بتلقي 

تلك اجلائزة الرائعة!”.
ويتيح حساب اجلوهرة إمكانية 
فتح احلساب ألي عميل واحلصول 
على ف��رص للفوز بجوائز تصل 
قيمتها إلى 250 ألف دينار كويتي. 
ويدخل عماء اجلوهرة تلقائياً في 
السحب على جوائز بقيمة 5،000 
دينار أسبوعياً و125 ألف دينار 
شهرياً واجل��ائ��زة الكبرى بقيمة 
250 ألف دينار ربع سنوياً، حيث 
أن كل 50 دينار تقم بإيداعها في 
حساب اجل��وه��رة متنحك فرصة 

لتكون سعيد احلظ التالي.

شعار الوطني

في السحب الشهري حلساب اجلوهرة

125 ألف دينار »الوطني«  يعلن  الفائز بجائزة الـ 

أقرت اجلمعية العمومية العادية لشركة رابطة 
الكويت واخلليج للنقل )كي جي إل( امس  األربعاء 
توصية مجلس إدارت��ه��ا ب��ت��وزي��ع أس��ه��م منحة 
مجانية بنسبة 5 في املئة عن السنة املالية املنتهية 

في 2016.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة سعيد دشتي 
في كلمته أم��ام اجتماع اجلمعية العمومية التي 
انعقدت بنسبة حضور بلغت 27ر50 في املئة إن 
إجمالي إيرادات التشغيل للعام املالي 2016 بلغت 
44 مليون دينار كويتي )نحو 145 مليون دوالر 
أمريكي( في حني بلغ إجمالي املصروفات لنفس 

العام 35 مليون دينار )نحو 115 مليون دوالر(.
وأض��اف دشتي أن صافي األرب��اح للعام املالي 

2016 بلغ 1ر2 مليون دينار )نحو 9ر6 مليون 
دوالر( بزيادة متثل ما نسبة 31ر2 في املئة عن 

السنة املالية 2015.
وذكر أن اجلمعية العمومية وافقت على توصية 
مجلس اإلدارة باقتطاع 10 في املئة من األرب��اح 
الصافية حلساب االحتياطي اإلجباري واقتطاع 10 
في املئة من األرب��اح الصافية بحساب االحتياطي 
االختياري في حني مت تأجيل اجلمعية العمومية 

غير العادية للشركة وذلك لعدم اكتمال النصاب.
وأوض��ح أن الشركة تتطلع إلى حتقيق املزيد 
من النمو في أعمالها عام 2017 من خال تطوير 
وتنويع اخلدمات التي تقدمها وشركاتها التابعة 
لعمائها على املستوى احمللي واإلقليمي من أجل 

حتقيق املزيد من األرباح والعوائد املرجوة ملصلحة 
مساهميها.

وقال إن الشركة تسعى أيضا إلى احلصول على 
املزيد من العقود واملشاريع اجلديدة بجانب العقود 
واملشاريع التي تقوم الشركة وشركاتها التابعة 
بتنفيذها حاليا مع اجلهات احلكومية والقطاع 

اخلاص.
 أش��ار إلى أن مجلس اإلدارة احلالي استحدث 
مجموعة من السياسات واللوائح والنظم للعمل بها 
بشكل متازم مع سياسات ولوائح الشركة لتعزيز 
ثقافة اإلدارة الرشيدة في الشركة مبا يتماشى مع 
قواعد حوكمة الشركات وفق ما أقرته هيئة أسواق 

املال في الكويت.

2016 5 في املئة أسهم منحة عن السنة املالية  عمومية »كي.جي.إل« تقر توزيع 

»برقان« يقدم فرصه حلضورفيلم 
»The Dark Tower« مجانًا

أعلن بنك ب��رق��ان و بالتعاون م��ع “جراند 
 ”Youth“ سينماز”، عن منح عماء حساب
للشباب، فرصة حصرية حلضور العرض األول 
لفيلم “”The Dark Tower مجانا في “جراند 

سينماز” في مركز احلمراء للتسوق.
واض���اف : سيكون ال��ع��رض متاحاً لعماء 
احل��س��اب ي��وم اخلميس امل��واف��ق 3 أغسطس 
2017، وميكن لكل عميل م��ن عماء حساب 
“Youth”، ان يحصل على تذكرتني مجانيتني 
حلضور أحد العرضني ، العرض األول الساعة  

5:30 مساًء أو العرض الثاني 8:00 مساًء. 
كما قال : حلجز املقاعد املجانية، يجب على 
عماء حساب “Youth” للشباب مراجعة 
شباك تذاكر “جراند سينماز” في مركز احلمراء 

للتسوق  وإبراز بطاقتهم.  

وتابع : يأتي هذا العرض كجزء من مجموعة 
واس��ع��ة م��ن االم��ت��ي��ازات احل��ص��ري��ة، ال��ت��ي مت 

تصميمها خصيصاً لتتناسب مع منط حياتهم.
وخ��ت��م : ي��ذك��ر ان ح��س��اب “Youth” هو 
للشباب للذين تتراوح أعمارهم ما بني ال� 15 
و25 عاماً، والذين يسعون لتحقيق مستقبل 
مكلل بالنجاح. احل��س��اب ال يتطلب ح��د ادن��ى 
لفتحه، ول��ي��س ه��ن��اك ح��د أدن���ى م��ن الرصيد 
للحفاظ عليه، كما يقدم احلساب بطاقة مسبقة 
الدفع مجانا و بطاقة الصرف اآللي لاستفادة 
م��ن ب��اق��ة واس��ع��ة م��ن اخل��ص��وم��ات مجموعة 
مختارة من املطاعم واحملات التجارية في جميع 
أنحاء الكويت، هذا إلى جانب اخلصم احلصري 
لعماء احلساب لدى جراند سينماز في مركز 

احلمراء للتسوق وذا جيت مول. مقر بنك برقان

مع خصومات مغرية وآلية تسديد مرنة بنفس سعر الكاش 

»وربة« بالتعاون مع »الساير« يطلق حلوال متويلية لشراء سيارات لكزس 
اع��ل��ن  بنك ورب���ة ع��ن ت��ع��اون��ه م��ع شركة 
محمد ناصر الساير – املوزع العام واحلصري 
لسيارات لكزس في الكويت- ألط��اق عرض 
جديد لعماء البنك وغيرهم على سيارات لكزس 

اجلديدة من موديل 2017.
يندرج ه��ذا العرض من ضمن خدمات بنك 
قة لتقدمي حلول متويلية  وربة املصرفية اخلااّ
مرنة تناسب كافة احتياجات العماء وتلبي 
متطلباتهم مب��ا يتوافق معأحكام الشريعة 

اإلسامية السمحاء.
وب��اإلض��اف��ة ال��ى إمكانية تقسيط جميع 
م��ودي��ات س��ي��ارات ل��ك��زس 2017لغاية 4 
سنواتوبنفس سعر ال��ك��اش، وكما سيحصل 
العميل على العديد من املزايا التابعة للعرض 
ومن ضمنها: خصومات تصل الى 1000 دينار 
كويتي، تامني شامل للسنه الثانية مجانا. 
ضمان مل��دة 5 س��ن��وات، صيانة مجانية ملد 5 

سنوات أو 50 أل��ف كيلومتر )أيهما أوالً( مع 
استبدال املكابح؛ تسجيل السيارة باملرور مجاناً 

وتأمني طرف ثالث.
صمم ورب��ة العرض اجلديد تلبية لرغبات 
عمائه وتفضياتهم في اقتناء سيارات لكزس 
الفاخرة والتي تلقى رواج��اً كبيراً في السوق 
الكويتية السيما وأن��ه��ا مصناّعة وف��ق أعلى 
معايير املتانة والفخامة. وملشاركة العماء 
تفاصيل حلول بنك ورب��ة لتمويل السيارات، 
يخصص البنك فريقاً متمرساً للمبيعات، 
يتواجد أف��راده في كافة أفرع وكاالتالسيارات 
حيث يتولون اإلجابة على كافة استفسارات 
العماء ومشاركتهم حلول البنك الريادية 
للتمويل مع شرح مزايا التمويل التي يقدمها 

البنك.
وعاوة على ذلك، سيتواجد فريق بنك وربة 
في مول االفينيوز ) التوسعة 3 (  ابتداء من 

يوم اخلميس املوافق 27 يوليو وعلى م��دار 3 
أي��ام لغاية 29 يوليو لتزويد جميع الراغبني 
باملعلومات الكافية حول هذا العرض وحول 
آلية الدفع وماهية االقساط الشهرية املترتبة 
عليه. كما ميكن للعماء الراغبني باالستفادة 
من هذا العرض االستعام عن االوراق املطلوبة 

إلمتام االجراءات. 
ومن اجلدير بالذكر أن هذا هو التعاون الثالث 
ما بني بنك وربة ومؤسسة محمد ناصر الساير 
وأوالده حيث أطلقا في وق��ت سابق برنامج 
كاسب لتمويل ش��راء ال��س��ي��ارات ال��ذي ميكن 
العماء من احلصول على نظام متويل جديد 
لشراء السيارات وفق عقود مساومةبأقساط 
مرنة وبطريقة مبتكرة متتد على 5 سنوات. 
كما أطلقا عرضاً لتمويل مختلف أنواع سيارات 
تويوتا الند ك��روزر 2017 وال��ذي القى رواجاً 

كبيراً بني أوساط املجتمع الكويتي.

سلاّم “بيت التمويل الكويتي 
“بيتك” ج��وائ��ز الفائزين في 
ال��س��ح��ب اخل��ام��س م��ن حساب 
ال����راب����ح ال�����ذي اج�����ري حتت 
اشراف ممثل عن وزارة التجارة 
والصناعة، حيث فاز 3 من عماء 
“بيتك” بسيارتي راجن روفر
HSE 2017 و3 كيلو غرام من 
سبائك الذهب من “بيتك” بنسبة 

نقاء 999.9.
وأعرب الفائزون وهم: محمد 
سليمان ال���دوس���ري – س��ي��ارة 
 HSE 2017راجن روف��ر موديل
، لطيفة خ��ال��د م���دوه – سيارة 
 HSE 2017 راجن روفر موديل
، وأحمد عبد الله العويصي – 3 
كيلو ذهب، عن سعادتهم بالفوز 
بهذه اجلوائز، مشيدين مبميزات 
ح��س��اب ال���راب���ح ال����ذي يتوفر 
للعماء ال��راغ��ب��ني ف��ي حتويل 
روات��ب��ه��م وادارة حساباتهم 
الشخصية مع امكانية االدخ��ار 
واالستثمار وذلك لكونه حساب 
توفير استثماري يحقق توزيعات 

سنوية للعميل ب��االض��اف��ة الى 
فرص الفوز بجوائز قيمة عبارة 
 HSE ع��ن سيارتي راجن روف��ر
2017 للفائزين االول والثاني، 
و3 كيلو من الذهب للفائز الثالث 

وذلك كل ربع سنة.
وي��ف��ت��ح ح��س��اب “الرابح” 

ب��ال��دي��ن��ار ال��ك��وي��ت��ي ل���أف���راد، 
ويشترط حتويل الراتب كشرط 
أساسي لدخول السحب، واستمرار 
حتويله في احلساب. كما يشترط 
دخول السحب ان يودع العميل 3 
رواتب خال االشهر الثاثة التي 
تسبق السحب، وان ال يقل الرصيد 

االدن���ى للحساب ع��ن 50 دينار 
في نهاية كل شهر خ��ال االشهر 
ال��ث��اث��ة ال��ت��ي تسبق السحب، 
علما ان كل 50 دينار اضافية في 
احلساب تضاعف فرص العميل 

في الربح.
وي���واص���ل “بيتك” ت��ق��دمي 

منتجات متميزة تلبي طموحات 
العماء وتؤكد متيزه على صعيد 
اخل���دم���ات امل��ص��رف��ي��ة وتلبية 
ط��م��وح��ات ال��ع��م��اء وف��ق��ا ألعلى 
معايير اجل����ودة، مب��ا ي��ع��زز من 
رضاهم ويرسخ دعائم “بيتك” 

ومكانته الرائدة عامليا.

املدير التنفيذي نهال املسلم تسلم احد الفائزين جائزة الذهب

»بيتك« يسّلم سيارتني راجن روفر
3 كغ ذهب للفائزين بسحب »الرابح« 2017 و   

قالت شركة إنوفست )INOVEST(، امل��درج��ة ببورصتي 
البحرين والكويت، امس  األربعاء، إن وزارة اإلسكان البحرينية 
قامت بترسية مناقصة املرحلة األخيرة من مشروع تطوير مدينة 
األمير تشارلز على شركة تامكون للمقاوالت اململوكة لها بالكامل، 

وفقاً لبيان صحفي.
وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة الكويت، أن املرحلة 
األخيرة من املشروع تتضمن إنشاء عدد 51 فيا عن أعمال البنية 
التحتية املرتبطة بها بقيمة قدرها 4.4 مليون دينار بحريني 

)11.6 مليون دوالر أمريكي(.
وقالت الشركة، في البيان، إن املشروع سيدعم بصورة إيجابية 
إيراداتها، والتي سيتم احتسابها وفقاً لنسبة اإلجناز خال فترة 

اإلنشاء املمتدة من 9 إلى 12 شهراً.
وكانت وزارة اإلسكان اتفقت في مايو املاضي مع مؤسسة األمير 

تشارلز لتطوير مشاريع اإلسكان االجتماعي مبملكة البحرين.

12 مليون دوالر إنوفست تفوز بعقد بقيمة 


