سعر برميل النفط الكويتي ينخفض لـ  51.37دوالر

انخفض سعر برميل النفط الكويتي  45سنتا في
تداوالت أمس األول الثالثاء ليبلغ 37ر 51دوالر أمريكي
مقابل 82ر 51دوالر للبرميل في تداوالت أمس األول وفقا
للسعر املعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
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وفي األسواق العاملية انخفضت أسعار النفط أمس مع
صدور تقرير حكومي أمريكي توقع تسجيل إنتاج النفط
الصخري في شهر مايو املقبل أكبر زيادة شهرية منذ أكثر
من سنتني.

وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العاملي مزيج
برنت  47سنتا ليصل عند التسوية إلى مستوى 89ر54
دوالر كما انخفض سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط
األمريكي  24سنتا ليصل إلى مستوى 41ر 52دوالر.
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الشركة حققت منوا بنسبة  40في املئة

عمومية «املركز» تقر توزيع أرباح
نقدية مبعدل  6في املئة لعام 2016
ال � � � �غ� � � ��امن :ال� � �ت� � �ن� � ��وع ف � � ��ي االس� � �ت� � �ث� � �م � ��ارات
س � � ��اه � � ��م ف� � � ��ي حت� � �س� � ��ن أرب� � � � � � � ��اح ال� � �ش � ��رك � ��ة
وافقت اجلمعية العمومية العادية لشركة املركز
املالي الكويتي «املركز» أمس األربعاء على توزيع
أرباح نقدية مبعدل  6في املئة على مساهمي الشركة
لنهاية السنة املالية املنتهية في ديسمبر .2016
وق��ال رئيس مجلس إدارة الشركة ض��رار الغامن
خ�لال اجلمعية العمومية ال��ع��ادي��ة ال��ت��ي انعقدت
بنسبة حضور بلغت  86في املئة إنه رغم التحديات
املستجدة على بيئة االستثمار العاملي واإلقليمي فإن
الشركة حققت منوا بنسبة  40في املئة في صافي
أرباحها للمساهمني لعام  2016مقارنة بها عام
.2015
وأضاف الغامن أن عدة عوامل ساهمت في حتسن
أرب��اح الشركة منها التنوع في مجمل استثمارات
الشركة وارتفاع دخل الشركة التشغيلي ودخلها من
الرسوم واألت��ع��اب ومرونة املنتجات االستثمارية
للشركة وتأقلمها بصورة مستمرة مع ظروف السوق
والسجل الطويل واحلافل لنشاط الشركة في اخلدمات
املالية والتمويلية.
وأوضح أنه في الكويت باستثناء الربع األخير من
عام  2016أدى تراجع ثقة املستثمرين وضعف أداء
الشركات خالل العام إلى تالشي عوائد أسواق األسهم
وخفض حجم التداول اليومي بصورة تاريخية.
وذكر أنه كما احلال في باقي دول مجلس التعاون

اخلليجي فقد تعافى سوق األسهم الكويتي من خسارة
بلغت  5في املئة في أغسطس بقياس مؤشر (بي اند
اس) ليغلق على ارتفاع بنسبة 4ر 2في املئة في نهاية
العام.
وب�ين أن (امل��رك��ز) حقق ع��ام  2016صافي ربح
للمساهمني بلغ 03ر 4مليون دينار كويتي (2ر13
مليون دوالر أمريكي) أي  8فلوس للسهم الواحد
مقارنة بصافي ربح للمساهمني بلغ 88ر 2مليون
دينار (46ر 9مليون دوالر) أي  6فلوس للسهم عام
.2015
ولفت إلى ارتفاع صافي الربح للمساهمني بنسبة
 40في املئة على أس��اس سنوي نتيجة ارتفاع قيم
استثمارات الشركة ومنو دخلها من الرسوم واألتعاب
في حني بلغت حقوق املساهمني املجمعة 2ر 93مليون
دينار (حوالي  306مليون دوالر) كما في نهاية عام
.2016
وأشار الغامن إلى أن إجمالي الدخل التشغيلي بلغ
9ر 13مليون دينار (نحو 6ر 45مليون دوالر) في
نهاية عام  2016مما يشكل ارتفاعا نسبته  24في
املئة مقارنة بإجمالي الدخل التشغيلي لعام 2015
ال��ذي بلغ 2ر 11مليون دينار (نحو 7ر 36مليون
دوالر) وبلغ دخل الشركة من الرسوم واألتعاب 8ر7
مليون دينار (نحو 5ر 25مليون دوالر) بارتفاع

جانب من عمومية شركة املركز املالي الكويتي

نسبته  6في املئة مقارنة بعام  .2015وتوقع نظرا
للظروف االقتصادية غير املسبوقة على صعيد
املنطقة والعالم أن تستمر حالة الغموض في املناخ
االستثماري على امل��دى الطويل مع ظهور حتديات
جديدة على امل��دى املتوسط :وم��ازال��ت نقاط قوتنا
تتمثل في السياسات احلصيفة إلدارة املخاطر ومرونة
عملياتنا ومنتجاتنا االستثمارية وقدرتها في التكيف
مع ظروف السوق سريعة التغير”.

وأض��اف أنه لضمان استمرار الشركة في اجتياز
التحديات بنجاح واالستفادة من الفرص املتاحة
بكفاءة “سوف نستمر في تبني مجموعة من املبادرات
التي ترتكز على فلسفة (امل��رك��ز) في النمو بثبات
واستدامة”.
وتوقع استمرار الظروف املضطربة في أس��واق
األسهم اخلليجية لعام  2016على مدى عام 2017
أيضا مع بعض الفرص االستثمارية اجلذابة وسيتبع

بجملة من التحديثات تخضع ملعايير املرونة والسهولة

«برقان» يستعد إلقامة مهرجان
«التراياثلون» بالتعاون
مع نادي الكورنيش غد ًا

«وربة» يطوّر خدمة الـ «أونالين» وتطبيقات الهواتف الذكية
تستند استراتيجية بنك وربة اخلمسية اجلديدة
(  )2017-2021ف��ي رك��ن رئيسي م��ن ركائزها
األساسية على تطوير البنية الرقمية للبنك عبر
توفير خدمات إلكترونية متطورة حتاكي أه��م ما
يحتاجه العميل؛ وبناء عليه ،كثّف البنك جهوده
مؤخرا في سبيل حتقيق مكانة متقدمة في اخلدمات
املصرفية اإللكترونية حيث أطلق جملة من اخلدمات
املتطورة متاشيا م��ع روح العصر التكنولوجية
والتقدم الرقمي الذي يشهده قطاع الصيرفة عامليا
وب��ات مطلبا ملحا من العمالء نسبة ملا يقدمه من
سهولة ومرونة في إجناز املعامالت املصرفية من أي
مكان مختصرا عليهم الوقت واجلهد.
وإلضافة املزيد من معايير املرونة على املعامالت
املصرفية عبر موقعه اإللكتروني (ورب��ة أونالين)
وكذلك تطبيقات بنك ورب��ة للهواتف الذكية  ،عمل
بنك وربة مؤخرا على تطويرها لتكون أكثر وضوحا
للمستخدم وأكثر سهولة في االستخدام مما يجعلها
املقصد األول للعمالء إلجناز معامالتهم املصرفية عبر
الشبكة العنكبوتية بيسر وسهولة فائقني.
وف��ي ه��ذا اإلط��ار حت��دث السيد /هيثم التركيت،
رئ��ي��س مجموعة تكنولوجيا امل��ع��ل��وم��ات قائال:
“تتضمن التطويرات إضفاء األلوان الواضحة على
كافة الزوايا مع نصوص تفصيلية للخدمات مصاغة
بشكل مهني ،وهي كفيلة بإعطاء العميل شروحات

هيثم التركيت

وافية عن كافة استفساراته”.
وأض���اف التركيت أن م��ب��ادرة ورب��ة ف��ي تطوير
موقعه اإللكتروني وربة أونالين وكذلك تطبيقات
بنك ورب��ة للهواتف الذكية ملا تشهده من زي��ارات

كثيفة للعمالء الراغبني باحلصول على خدمات
وربة اإللكترونية ،السيما وأنها تندرج حتت مسمى
“اكسبرس” ،قد صممت لكي تلبي متطلبات العمالء
ف��ورا .وتشمل خدمات ورب��ة أونالين محفظة غنية
من اخلدمات املتنوعة وهي :فتح حساب اكسبرس
بخمس دقائق فقط ،وخدمة اكسبرس للدفع السريع
التي تتيح للعمالء حتويل األموال من أي بنك محلي
حلساباتهم اخلاصة وتسديد مستحقات بطاقاتهم
االئتمانية أو أقساط املرابحة من خالل وربة أونالين
أو تطبيقات بنك وربة للهواتف الذكية مجانا على
مدار الساعة .أما خدمة املستفيد اكسبرس ،فتخول
العميل إضافة مستفيد بنك وربة عن طريق إدخال
رقم الهاتف النقال فقط من خالل ورب��ة أونالين أو
تطبيق بنك ورب��ة للهواتف الذكية .كما يستطيع
العمالء فتح حسابات أونالين مثل حساب السنبلة
وكذلك الودائع.
إلى ذلك أضاف التركيت أنه عبر وربة أونالين
وك��ذل��ك عبر تطبيق بنك ورب���ة للهواتف الذكية
يستطيع العمالء شراء بطاقات  iTunesأو Google
 Playوطلب العيادي اخل��اص��ة بهم عبر خدمة
“العيدية اكسبرس” والتي ستكون جاهزة للحصول
عليها من أي فرع يحددونه.
وم��ن ضمن قائمة خ��دم��ات بنك ورب���ة أون�لاي��ن
هي “التحديث اكسبرس” التي تخول العمالء من

طالت معظم أسهم القطاعات املدرجة

ضغوطات بيعية عنيفة تهوي بتعامالت البورصة
ضغط متعمد من جانب بعض املضاربني على
صغار املستثمرين للخروج بعشوائية من األسهم
التي يتاجرون عليها
أنهت بورصة الكويت تعامالت جلسة أمس
األربعاء على انخفاض بسبب تعرض حركة األسهم
ملوجات من الضغوطات البيعية العنيفة التي طالت
معظم أسهم القطاعات املدرجة التي كانت حتت
مرمى املتاجرة عدا قطاع السوق املوازي مما انعكس
سلبا على املؤشرات الرئيسية لتسدل في اخلانات
احلمراء .وبدا من مسار اجللسة منذ البداية حتى
قرع جرس اإلغالق تركيز عمليات البيع على العديد
من األسهم سواء كانت الكبيرة أو الصغيرة في حني
استحوذت بعض الشركات التي تدور حولها بعض
األخبار على قائمة األكثر ارتفاعا ومنها (هيومن
سوفت) و(املشتركة) و(البناء) و(اجنازات).
وك��ان الفتا الضغط املتعمد من جانب بعض
امل��ض��ارب�ين ع��ل��ى ص��غ��ار املستثمرين للخروج
بعشوائية من األسهم التي يتاجرون عليها لتستمر
هذه الوتيرة حتى فترة املزاد (دقيقتان قبل اإلغالق)
ليستطيع املؤشر السعري تعديل نحو  20نقطة
من اخلسائر كما كانت هناك شركات وصلت إلى
ح��دوده��ا الدنيا منها سهم مصرفي .واستمرت

عمليات جني األرب��اح في اجت��اه بعض الشركات
اخلاملة التي تراجعت ب��ص��ورة الفتة للجلسة
الرابعة على التوالي وسط استقرار عدد قليل من
األس��ه��م القيادية السيما التي أعلنت ع��ن بعض
التوزيعات سواء كانت املنحة أو النقدية.
ومن املتوقع أن تشهد اجللسة اخلتامية لألسبوع
غدا اخلميس استمرار ذات املنهجية للضغوطات
وجني األرب��اح نظرا لتوفير السيولة لدى بعض
املتعاملني الذي يفضل الدخول في تعامالت االسبوع
املقبل وفق استراتيجة العرض والطلب.
وت��اب��ع املتعاملون إفصاحا ع��ن ت���داول سهم
(املتحد) دون أسهم منحة بنسبة  8في املئة من
رأس املال املدفوع ( 8أسهم لكل  100سهم) اعتبارا
من اليوم األربعاء وت��داول سهم (التجاري) دون
أسهم منحة بنسبة  10ف��ي املئة م��ن رأس امل��ال
املدفوع ( 10أسهم لكل  100سهم) اعتبارا من يوم
غد اخلميس.
كما تابع املتعاملون إفصاحا عن ت��داول سهم
(مدينة األع��م��ال) دون أسهم منحة بنسبة  5في
املئة م��ن رأس امل��ال امل��دف��وع ( 5أسهم لكل 100
سهم) اعتبارا من الغد والكشف عن تنفيذ بيع
أوراق مالية ملصلحة إدارة التنفيذ في وزارة العدل

إضافة إلى إفصاح (زين) بخصوص ضريبة دعم
العمالة الوطنية .وشهدت اجللسة إفصاحا من عدة
صناديق عن النتائج ربع السنوية ومنها (املثنى
للمصارف اإلسالمية اخلليجية) و(مؤشر املثنى
اإلسالمي) و(بيتك اخلليجي) وصندوق (الهدى)
اإلسالمي التابع لشركة (املال).
وبالنظر إل��ى الشركات التي كانت ف��ي ب��ؤرة
االرتفاعات فكانت ت��دور حول (البناء) و(ياكو)
و(املشتركة) و(بحرية) و(اجن���ازات) أما األكثر
ت���داوال فكانت (رم����ال) و(اب���ي���ار) و(التعمير)
و(الساحل) و(االثمار).
واستهدفت الضغوطات البيعية وعمليات
جني األرب����اح أس��ه��م ال��ع��دي��د م��ن ال��ش��رك��ات في
مقدمتها (سنام) و(رمي) و(منازل) و(املواساة)
و(لوجستيك) في حني شهدت اجللسة ارتفاع أسهم
 16شركة وانخفاض أسهم  91شركة من إجمالي
 137شركة متت املتاجرة بها.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت
 )15على 2ر 23مليون سهم متت عبر  797صفقة
نقدية ليغلق املؤشر عند مستوى 8ر 926نقطة
بقيمة  10ماليني دينار كويتي (نحو 7ر 32مليون
دوالر أمريكي).

حتميل صورة عن بطاقاتهم املدنية لتحديث بياناتهم
بكل سهولة وي��س��ر .وم��ن اخل��دم��ات املميزة التي
يقدمها بنك ورب��ة أيضا عبر “وربة أونالين” هي
خدمة “اكسبرس شات” التي تسمح ل��زوار املوقع
بالتواصل مباشرة مع موظفي البنك واحلصول على
إجابات حول استفساراتهم.
أما خدمة “التمويل اكسبرس” واملندرجة حتت
حلول بنك وربة التمويلية ،فتخول العميل البدأ في
تقدمي طلب التمويل عن طريق املوقع اإللكتروني
لتخويل البنك من االستعالم عن معلوماته لدى
شبكة  CINETوذل��ك فقط عبر استخدام التوقيع
اإللكتروني ،وبذلك يكون بنك وربة أول بنك يطلق
خدمة بنكية مبنية على التوقيع اإللكتروني .وثمة
خدمة مميزة إضافية على موقع بنك ورب��ة وهي
“الشيكات اكسبرس” ،فعبرها يستطيع العميل طلب
دفتر شيكات واختيار الفرع الذي يود االستالم منه.
كل ذلك يضاف إليه أيضا خدمة “كشف احلساب
التفصيلي” عن عمليات اإلي��داع أو اخلصم حسب
التواريخ أو قيمة املبالغ وخدمة “التحويل اكسبرس”
التي تسمح بتحويل مبالغ مالية من العمالء إلى أكثر
من مستفيد بنفس الوقت؛ وختاما خدمة “دخول
اكسبرس” وه��ي اخل��دم��ة عبر تطبيق بنك ورب��ة
للهواتف الذكية  IOSوالتي تخول العميل من الدخول
إلى حسابه باستخدام بصمة االصبع.

ال � � ��دوالر ي �س �ت �ق��ر أم ��ام
الدينار عند 0.304

استقر سعر ص��رف ال���دوالر األم��ري��ك��ي مقابل
الدينار الكويتي أمس األربعاء عند مستوى 304ر0
دينار فيما ارتفع اليورو إلى مستوى 326ر 0دينار
مقارنة بأسعار صرف أمس.
وقال بنك الكويت املركزي في نشرته اليومية
على موقعه اإللكتروني إن سعر ص��رف اجلنيه
اإلسترليني ارتفع إلى مستوى 390ر 0دينار في
حني ارتفع الفرنك السويسري إلى مستوى 305ر0
دينار بينما بقي ال�ين الياباني دون تغيير عند
مستوى 002ر 0دينار.
وفي الواليات املتحدة تراجع سعر صرف الدوالر
مقابل العمالت الرئيسية األخرى في تعامالت أمس
الثالثاء عقب هبوط عائدات السندات األمريكية ما
أدى إلى الضغط على الدوالر إضافة إلى انخفاض
إنتاج قطاع الصناعات التحويلية األمريكي للمرة
األولى في سبعة أشهر.
في موازاة ذلك ارتفع اجلنيه اإلسترليني ألعلى
مستوياته في أكثر من ستة أشهر أم��ام ال��دوالر
األمريكي في تعامالت أمس في أعقاب دعوة رئيسة
الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى إجراء انتخابات
عامة مبكرة قبل مفاوضات اخل��روج من االحت��اد
األوروبي.

(املركز) سياسة دفاعية في هذه األس��واق للحفاظ
على إجمالي األصول حتت إدارة الشركة مع استهداف
فرص استثمارية جديدة خللق عوائد إيجابية وهي
االستراتيجية التي حسنت أداءه عام  .2016وقال
الغامن إن من املتوقع ع��ام  2017أن تشهد عمليات
ال��دم��ج واالس��ت��ح��واذ واالس��ت��ش��ارات من��وا مدفوعا
باملشاريع احلكومية ومشاريع الشراكة بني القطاعني
العام واخلاص وصفقات الشركات متوسطة احلجم.

يستعد بنك برقان لرعاية مهرجان “ بنك برقان لرياضة التراياثلون”
الضخم ،الذي ينظم بالتعاون مع نادي الكورنيش يومي  21و 22أبريل
 .2017وشجع بنك برقان جميع الفئات للمشاركة في مهرجان عطلة
نهاية األسبوع الكبير ،والذي يأتي التزاماً منه بتوفير مبادرات تساهم
في دع��م منط حياة رياضية صحية ،وضمن سعيه لتشجيع محبي
رياضة التراياثلون بتوفير منصة ملمارسة رياضتهم والتنافس فيها.
ومع توقعات مبشاركة أكثر من  500شخص ،يقسم املهرجان األول
من نوعه في الكويت إلى  4فئات ،ويهدف إلى تشجيع الصغار والشباب
والكبار من اجلنسني على التدرب واملشاركة في املسابقات الرياضية
املتنوعة.
وينطلق املهرجان يوم اجلمعة في  21أبريل  ،2017بداية بسباق
األكواثلون ،ويتضمن الركض ملسافة  2.5كلم ،و 500متر ،إضافة إلى
مسابقة سباحة ملسافة  2.5كلم للمشاركني .كما يشمل يوم اجلمعة
سباق األكواثلون لألطفال بني  6و 9سنوات ،ويتضمن سباحة ملسافة
 100متر ،وركضاً ملسافة  1كلم .باإلضافة إلى ذل��ك ،يشهد املهرجان
أيضاً ،سباق سباحة ملسافة  200متر ،وركض ملسافة  2كلم لألطفال من
 10إلى  12عاماً ،فضالً عن سباق املجموعات .ويشهد املهرجان أيضاً
العديد من الفعاليات واألنشطة الترفيهية للعائالت واألطفال ،ويتيح
الفرصة للفوز بالعديد من اجلوائز القيمة .وأعرب البنك عن فخره برعاية
املبادرات املجتمعية املختلفة ،التي تساعد على تعزيز موقعه الريادي في
السوق احمللي ،وإظهار مساهمته بتعزيز مفهوم املسؤولية اإلجتماعية
في الكويت ،وكمساهم رئيسي في حتقيق التطور اإليجابي الذي يخدم
أفراد املجتمع.

بعد الواليات املتحدة

أملانيا باملرتبة الثانية عامليا
في جذب االستثمارات األجنبية

اظ��ه��رت دراس����ة اق��ت��ص��ادي��ة نشرت
نتائجها أمس االربعاء ان املانيا حتتل في
العام احلالي املرتبة الثانية بعد الواليات
امل��ت��ح��دة وق��ب��ل ال��ص�ين م��ن ناحية جذب
االستثمارات االجنبية املباشرة.
وع������زت م���ؤس���س���ة االس���ت���ش���ارات
االق��ت��ص��ادي��ة (اي���ه ت��ي ك��ي��رن��ي) ذل��ك في
الدراسة التي قدمتها للصحفيني ألسباب
عدة اهمها قرار خروج اململكة املتحدة من
عضوية االحت��اد االوروب��ي االمر الذي قد
يجعل أملانيا خالل هذا العام وفي االعوام
املقبلة من اكبر الدول املستفيدة من خروج
البريطانيني م��ن املجموعة االوروب��ي��ة.
ووفق الدراسة فإن أملانيا متكنت في هذا
العام من ازاح��ة الصني من املركز الثاني
بينما بقيت ال��والي��ات املتحدة في املركز
االول وذل��ك رغم السياسات االقتصادية
امل��ث��ي��رة للجدل ال��ت��ي تنتهجها االدارة
االمريكية اجلديدة بقيادة الرئيس دونالد
ترامب.
وع��ن اسباب ذل��ك قالت املؤسسة انه

اضافة ال��ى تبعات اخل��روج البريطاني
من االحت��اد األوروب���ي التي قد تأتي في
ص��ال��ح امل��ان��ي��ا ف���إن ال��ق��وة االق��ت��ص��ادي��ة
املستقرة واالوض��اع السياسية وضخامة
ال��س��وق الداخلية جتعل أملانيا جاذبة
لالستثمارات االجنبية .وتأتي الواليات
املتحدة وأملانيا والصني في املراتب االولى
والثانية والثالثة على التوالي وبعدها
تأتي بريطانيا وكندا واليابان في املراكز
الرابعة واخلامسة والسادسة .واشارت
الدراسة الى ان الدولة العربية الوحيدة
التي تأتي ضمن ال��دول ال 25االول��ى في
العالم من ناحية جذب االستثمارات هي
دولة االمارات العربية املتحدة التي تأتي
في املرتبة ال.21
وجت���ري امل��ؤس��س��ة م��ن��ذ ع���ام 1998
دراس������ات ت��ق��ي��س م���ن خ�لال��ه��ا امل��ن��اخ
االستثماري في جميع دول العالم وقابلية
هذه الدول الستيعاب استثمارات اجنبية
مباشرة معتمدة على استطالعات جتريها
بني نخبة من املديرين العامليني.

