
قال البنك التجاري الكويتي، امس  األحد، إن 
محكمة التمييز قضت برفض الطعن املقدم من 
الشركة األهلية القابضة بشأن مديونيها جتاه 

املصرف والبالغة 24 مليون دينار.
ويعود تاريخ القضية إلى عام 2011، حيث 
مت بيع محجوزات شركة األهلية القابضة في 
مزاد علني في سوق الكويت لللأوراق املالية، 
والتي تتضمن منقوالت األسهم وأسهم محفظة 
مملوكة لأهلية القابضة وملللرت القضية 
بسلسلة من التأجيالت تضمنت بعضها إيقاف 

املزاد.
وكانت أرباح البنك التجاري نصف السنوية 
قد بلغت 1.99 مليون دينار، مقابل ربح قدره 
11.51 مليون دينار بالنصف األول من 2016، 

بارتفاع نسبته 7.7%.
كما أجلرى البنك التجاري الكويتي السحب 
اليومي على “حساب النجمة”، يللوم األحللد 
املوافق 23 يوليو 2017 في املركز الرئيسي 
للبنك، وذلللك الختيار 5 من العمالء أصحاب 
هذا احلساب للفوز بجائزة قدرها 7000 دينار 
كويتي لكل واحد منهم. وقد أسفر السحب الذي 
مت بحضور وزارة التجارة والصناعة ممثلة 

عبدالعزيزاشكناني عن فوز كل من:  ناصر احمد 
املنيخ

و أبرار حمدان الهديه و طارق محمد زريق 
و زيشان اشرف محمد اشرف  و روماني عزت 

عبداملسيح ابراهيم . 
ويتميز حساب النجمة بتأهيل عمالئه للفوز 
بجائزة يومية قدرها -/7000 دينار كويتي 
تعد أكبر جللائللزة سحب يومي فللي الكويت ، 
باإلضافة إلللى ذلللك يقدم احلساب سحوبات 
ربع سنوية تتيح للعمالء الفوز بجوائز كبرى 
متكنهم من حتقيق جميع أحالمهم تبدأ من 100 
ألف دينار كويتي  للربع األول ثم تزيد مبعدل 
50 ألف دينار كويتي لكل فترة فصلية لتصل 
إلى 250 ألف دينار كويتي في الربع األخير 
من العام. هذا وميكن للعميل التمتع باملزايا 
اإلضافية التي يوفرها حساب النجمة وهي 
احلصول على بطاقة سحب آلللي، واحلصول 
على بطاقة ائتمان بضمان احلساب، والتمتع 

بجميع اخلدمات املصرفية التي يوفرها البنك.
والبنك التجاري الكويتي إذ يهنئ جميع 
الفائزين في سحب النجمة، فإنه يسترعى 
انتباههم أنلله   سيتم قيد اجلوائز النقدية في  
حساباتهم لدى البنك ، ويثمن في الوقت ذاته 
دور وزارة التجارة والصناعة وتعاونها الدائم 
وإشرافها الفعال على عمليات السحب التي متت 

بسالسة وشفافية.
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 0.302 الدوالر يستقر أمام الدينار عند 
استقر سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل 
الدينار الكويتي امللس  االحللد عند مستوى 
302ر0 دينار فيما ارتفع اليورو إلى مستوى 
352ر0 دينار مقارنة بأسعار صللرف يوم 

اخلميس املاضي.

وقلللال بنك الللكللويللت املللركللزي فللي نشرته 
اليومية على موقعه اإللكتروني إن سعر صرف 
اجلنيه اإلسترليني انخفض الللى مستوى 
392ر0 دينار فيما ارتفع الفرنك السويسري 
الللى مستوى 319ر0 ديللنللار بينما بقي الني 

الياباني عند مستوى 002ر0 ديللنللار دون 
تغيير.

وفي الواليات املتحدة تراجع سعر صرف 
الللدوالر أمللام العمالت الرئيسية األخللرى في 
تعامالت يوم اجلمعة املاضي ليصل إلى أدنى 

مستوى له في 13 شهرا وذلك بسبب املخاوف 
السياسية املتجددة في واشنطن بعد تصريح 
رئيس البنك املركزي األوروبللي ماريو دراغي 
حللول مناقشة البنك ملستقبل برنامج شراء 

السندات خالل فصل اخلريف.
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أغلقت بللورصللة الكويت تداوالتها 
املللس  األحلللد على ارتللفللاع مؤشراتها 
الرئيسية الثالثة بواقع 6ر18 نقطة 
للسعري ليبلغ مستوى 6799 نقطة 
و78ر0 نقطة للوزني و 97ر0 نقطة 

ل)كويت 15(.
وبلغت قيمة األسهم املتداولة حتى 
ساعة اإلغالق نحو 4ر21 مليون دينار 
كللويللتللي )نللحللو 7ر70 مللللليللون دوالر 
أمريكي( في حني بلغت كمية األسهم 
املتداولة نحو 3ر119 مليون سهم متت 

عبر 3892 صفقة.
وكلللانلللت أسللهللم شلللركلللات )بلليللتللك( 

و)وطللنللي( و)االمللتلليللاز( و)املللبللانللي( 
و)اهلي متحد( و)زيللن( األكثر تللداوال 
في حني كانت أسهم شركات )اجيال( 
و)بللوبلليللان د ق( و)يللاكللو( و)اسمنت 

ابيض( و)اعيان( األكثر ارتفاعا.
ويعد )كللويللت 15( مللؤشللرا لقياس 
أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 
شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة 
السوقية التي تستوفي شروط السيولة 
املعتمدة فللي اختيار الشركات ضمن 

املؤشر.
وصمم )كويت 15( ليكون املقياس 
الرائد لالقتصاد الكويتي وليتبع أداء 

بورصة الكويت ككل بغرض احلصول 
على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل 
تلللداول املشتقات وقلليللاس العائد على 

االستثمار وأداء الصناديق واحملافظ.
وتتم مراجعة واختيار الشركات 
املتضمنة في )كويت 15( مرة كل ستة 
أشهر ليعكس الشركات ذات السيولة 
األعلى واحلجم األكبر من حيث القيمة 

الرأسمالية.
وسجل املؤشر السعري منواً نسبته 
%0.28 ليصل إلى النقطة 6799.67، 
رابحاً 18.65 نقطة. كما ارتفع املؤشر 
الللوزنللي %0.19، وصللعللد كللويللت 15 

بنسبة %0.10 مللقللارنللة مبستويات 
إقفالهما بجلسة اخلميس املاضي.

وتقدم قطاع النفط والغاز القطاعات 
املرتفعة بللل %2.91، بدفع صعود 3 
أسهم تقدمها بتروجلف بنسبة 4.23%. 
كما صعد البنوك %0.86، مدعوماً بنمو 
7 أسهم على رأسها التجاري بنسبة 

%3.13 وارتفاع الوطني 1.17%.
وفي املقابل تصدر السلع االستهالكية 
التراجعات بل %9.79، متاثراً بتصدر 
سهم أغللذيللة القائمة احلللمللراء بنسبة 
%13.15 وهو أدنى مستوى للسهم في 
13 شهراً، وتراجع سهم ميزان 0.76%.

وعلى مستوى الللتللداوالت، ارتفعت 
الكميات اليوم إلى 119.30 مليون سهم 
مقابل 98.5 مليون سهم باألمس، كما 
صعدت السيولة إلللى 21.40 مليون 
دينار مقابل 16.6 مليون دينار بجلسة 

اخلميس.
وتصدر سهم االمتياز املرتفع 0.59% 
الكميات بل 19.1 مليون سهم، بينما جاء 
سهم بيتك على راس السيولة بواقع 4.2 

مليون دينار، مرتفعاص 2.13%.

وكلللانلللت املللللؤشللللرات قلللد استهلت 
التعامالت على ارتفاع جماعي؛ حيث 
صعد الللسللعللري %0.25، كما ارتفع 
الوزني %0.55، وزاد كويت 15 بنسبة 

.0.76%

21.4 مليون دينار قيمة األسهم املتداولة بلغت نحو 

البورصة تستهل تعامالت األسبوع 
على ارتفاع وسط ترقب باقي النتائج

جانب من تداوالت البورصة

شعار البنك التجاري

كشف  عن  الفائزين  في السحب اليومي »حلساب النجمة«

استقبل فرع بنك اخلليج في مشرف الطفلة حكم لصالح »التجاري«  في دعوى مديونية األهلية القابضة
آمنة حسن بن نخي، ذات الثمانية أعللوام، 
الفائزة بجائزة سحب الدانة ربع السنوي 
الثاني لهذا العام. حيث تسلمت عائلة آمنة 
اجلائزة النقدية البالغة قيمتها 250،000 
د.ك، وذلللك يوم اخلميس املوافق 20 يوليو 
2017، وكان في إستقبالهم مدير فرع البنك 
في مشرف، وممثلي اإلدارة العليا في البنك، 

الذين قاموا بتهنئتهم وتسليمهم اجلائزة.
وقللد عبر أفلللراد عائلة آمنة عللن فرحتهم 
بتلقي خبر فوز ابنتهم،  وتوجهوا  بالشكر 
إلى بنك اخلليج على هذه اجلائزة القيمة التي 
كانت مفاجأة رائعة بالنسبة لهم، كما أنها 
ستفتح املجال لتحقيق الكثير من التطلعات 
والطموحات التي قد تتمناها إبنتهم آمنة في 

املستقبل.
مت إجللللراء سللحللب الللدانللة ربلللع السنوي 
الثاني على الهواء مباشرًة عبر “برنامج ربع 
الديوانية” اإلذاعي على راديو نبض الكويت 
88.8، وذلك يوم اخلميس املوافق 13 يوليو 

2017، حتت إشللراف ممثل وزارة التجارة 
والصناعة.

يتضمن برنامج سحوبات الللدانللة لعام 
2017 سحوبات يومية، خالل أيام العمل، على 
جائزتني لفائزين قيمة كل منهما 1000 دينار 
كويتي. وسحوبات ربع سنوية، إضافة إلى 
السحب على اجلائزة الكبرى. ومن املقرر إقامة 

السحب ربع السنوي الثالث في 28 سبتمبر 
2017 على جائزة قيمتها 500،000 دينار 
كويتي، أما السحب الرابع واألخير فسيقام في 
11 يناير 2018 وسيتخلل هذا السحب تتويج 
مليونير الدانة لعام 2017 الذي سيحصل على 

جائزة نقدية قيمتها مليون دينار كويتي.
ويشجع بنك اخلليج عمالءه على زيللادة 

فللرص فوزهم عن طريق زيللادة املبالغ التي 
يتم إيداعها فللي حساب الللدانللة، واللللذي يتم 
بكل سهولة سواء عبر أجهزة الصراف اآللي 
التفاعلية أو أجهزة اإليللداع اإلعتيادية أو من 
خالل خدمة الدفع اآللي اجلديدة، كما بالطبع 
ميكن إمتام عمليات اإليللداع عبر زيارة أي من 

فروع البنك املنتشرة في أنحاء الكويت.

تسليم اجلائزة

»اخلليج« يكشف عن  الفائز بسحب »الدانة«

تناقش اجلمعية العامة غير العادية لشركة 
سند القابضة، في 6 أغسطس املقبل، زيادة رأس 
املللال بواقع 31.73 مليون ديللنللار، ليصل إلى 

43.73 مليون دينار.
وبحسب إفصاح الشركة للبورصة الكويتية، 
امس  األحد، فإن الزيادة ستتم عن طريق إضافة 
21.73 مليون دينار عن طريق حساب دائني 
الشركة، و10 ماليني دينار عن طريق اكتتاب 

خاص مبساهمي الشركة.
وتنظر العمومية في زيللادة رأس املللال إلى 
43.73 مليون دينار موزعاً على 437.30 مليون 
سهم، بقيمة اسمية 100 فلس، علماً بأن رأس 
املال كان يبلغ نحو 12 مليون دينار، موزعاً على 

120 مليون سهم.
وأوضلللح اإلفللصللاح أن العمومية ستناقش 
تعديل املادة 4 و5 من النظام األساسي، بإضافة 
متويل أو إقراض الشركات التي متتلك بها سند 
أسهماً أو حصصاً وكفالتها لدى الغير، على أال 

تقل نسبة مشاركة سند بالشركة عن 20%.
وكان مجلس إدارة الشركة قد وافق، في أبريل 
املاضي، على زيللادة رأس املللال بقيمة 31.73 

مليون دينار، كما وافقت هيئة أسواق املال على 
زيادة رأس مال سند في 10 يوليو اجلاري.

عمومية  »سند« تناقش زيادة رأس املال لـ43.7 مليون دينار

في إطار دعمه املتواصل ألنشطة املؤسسة

»الوطني« يرعى برنامج لوياك اجلديد »جاهز«
يرعى بنك الكويت الوطني برنامج “جاهز” 
الللذي تقدمه مؤسسة لوياكالتطوعيةويهدف 
إلىتهيئة الللشللبللاب املشاركينلدخول سوق 
العملعبر نشر الثقافة الوظيفية لديهم، وذلك 
في إطللار دعم البنكأنشطة املؤسسةوانطالقاً 
من دوره الريادي في دعم املؤسسات املجتمعية 

واإلنسانية الفاعلة.
وتشمل رعاية بنك الكويت الوطني تقدمي 
دعماً كامالً لبرنامج “جاهز” الذي سيستمر ملدة 
عشرة أيام من تاريخ30 يوليو إلى 10 أغسطس 
2017 ومن الساعة 5 – 8 مساًء من األحد إلى 
اخلميس، وذلكمن خالل توفير جهاز تدريبي 
ذوي خبرة وكفاءة عالية وبرامج متخصصة 
للمشاركني والتي تتضمن التعريف بعدد من 
اخلللبللرات املهمة مثل: خدمة العمالء، تطوير 
اللللذات، كيفية كتابة السيرة الللذاتلليللة، جللودة 

اخلدمة وكيفية إجراء مقابلة عمل.
وفي هذه املناسبة قالت مسؤولة العالقات 
الللعللامللة فلللي بللنللك الللكللويللت الللوطللنللي جلللوان 
العبداجلليل”إن البنك يوّفر من خالل برنامج 
“جاهز” قيمة مضافة حقيقية للشباب مينحهم 
خاللها جتربة مميزة للتعرف عن قللرب على 
اخلبرات التي تسهم في تهيئتهم لدخول سوق 

العمل من خالل دورات تدريبية مكثفة”.
وأضافت أن البرنامج يتضمن محاضرات 
تعليمية يقدمها مجموعة مللن احملللاضللريللن 

منإدارة املللوارد البشرية في البنك حوخلدمة 
العمالءوجودة اخلدمات املقدمة باإلضافة إلى 
بعض اخلبرات الوظيفية األخللرى، مشيرة إلى 
أن البرنامج سيشارك فيه 30 طالب وطالبة 

تتراوح أعمارهم بني 16 و21 عاماً.
وأوضللحللت أن رعاية بنك الكويت الوطني 

ألنللشللطللة لللويللاك تللأتللي انللطللالقللاً مللن رسالته 
االجتماعية الهادفة إلى دعم كافة شرائح املجتمع 
ومؤسساته وخاصة املؤسسات التي تعنى 
بالشباب، السيما وأنهم يحتاجون إلللى كافة 
احملفزات ليكونوا شركاء فاعلني في التنمية 

املجتمعية وخدمة املجتمع.

البنك يواصل نشاطه االجتماعي

تللوصللل بنك بللرقللان، امللللدرج بالبورصة 
الكويتية، التللفللاق مللع مجموعة سيتي الند 
جللروب للتطوير العقاري لتمويل مشروع 
املجموعة “سيتي الند” في مدينة دبي، بقيمة 

94.2 مليون دوالر.
وأوضح البنك في بيان، أن الصفقة املمولة 
من قبل كونسورتيوم من البنوك، تتضمن بناء 
مجمع على مساحة 2.2 مليون قللدم مربعة، 

سيشكل وجهة عائلية من الطراز العاملي.
وقللال نائب رئيس املديرين التنفيذين في 
برقان، رائد الهقهق، إن البنك ينظر إلى »سيتي 
النللد مللول« على أنلله استثمار جلللاذب، مبينا 
أن %30 من املساحات التجارية املتاحة مت 
حجزها بالفعل من قبل عالمات جتارية عاملية 

وكبيرة.
وفي مطلع يوليو اجلاري، كشفت مجموعة 
سيتي النللد استكمال صفقة للحصول على 
متويل بقيمة 142.74 مليون دوالر، مبوجب 
حتالف بني بنك اإلمللارات دبي الوطني )مدير 

الصفقة(، وبنك برقان الكويتي.
كما أعلن بنك برقان، عن أسماء الفائزين في 
السحوبات اليومية على حساب يومي، وقد 

فاز كل واحد منهم بجائزة 5000 دك
وكان احلظ في هذه السحوبات من نصيب: 
محمد عبدالله  احلمدومحمد عبدالله على 
وسللاره حسن القطان وفاطمة جعفر معرفي 

وعبدالوهاب عبدالصمد  الصفار .
وتابع البنك : باألضافة للسحب اليومي، 
بنك برقان يوفر سحب ربع سنوي حلساب 
“يومي” للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125،000 
دينار كويتي.  وللتأهل للسحوبات الربع 
سنوية يتعني على العمالء ان ال يقل رصيدهم 
عن500  د.ك ملدة شهرين كاملني قبل تاريخ 
السحب و كما ان كل10 د.ك متثل فرصة واحده  
لدخول السحب. وإذا كان رصيد احلساب 500 
دينار كويتي وما فوق، سوف يكون صاحب 
احلساب مؤهل للدخول في كل من السحوبات 

مقر بنك برقاناليومية والربع سنوية.

أعلن  الفائزين بسحب حساب يومي

94  مليون دوالر »برقان« يوقع اتفاقية لتمويل »سيتي الند« بـ 

االستثمار بالعقارات أحد أنشطة سند القابضة

تناقش مجموعة اخلصوصية 
القابضة، يللوم األربللعللاء املقبل 
26 يوليو، البيانات املالية عن 
الربع الثاني املنتهي في 30 يونيو 

.2017
وكللانللت أربلللاح املجموعة قد 
سجلت نحو 150.81 ألف دينار 
)494.31 ألف دوالر( في الربع 
األول من 2017، مقابل خسائر 
قيمتها 120.22 أللللف ديللنللار 

)394.05 ألف دوالر( خالل الربع 
املماثل من العام السابق.

وأظهرت القوائم املالية للشركة 
بالربع األول منو الربح التشغيلي 
خالل الفترة بنسبة %0.6؛ ليصل 

إلى 658.22 ألف دينار.
وارتلللفلللع سللهللم اخلصوصية 
بنسبة %4.4 إلللى مستوى 95 
فلللللسللاً، بحلول الللسللاعللة 10:17 

صباحاً.

القابضة  اخلــصــوصــيــة  يــولــيــو..   26
تناقش البيانات املالية للربع الثاني

أحد معارض الترويج للاخلصوصية

السعودية تطرح أمام »ويبو« 
إستراتيجياتها لتعزيز 

الوصول إلى االقتصاد املعرفي
أكدت السعودية أنها تعمل حاليا على عدد من االستراتيجيات 
لتعزيز الوصول إلى االقتصاد املعرفي كرافد من روافد التنمية، 
حيث مت إنشاء عدد من اجلامعات في األعوام القليلة املاضية 
في األقاليم كافة، وإنشاء عدد من املدن االقتصادية والصناعية 
وحاضنات التقنية، كما وضعت اململكة رؤيللة استراتيجية 
تنموية “رؤية 2030” ُتعد نقطة حتول للمملكة بهدف جعلها 

من أكبر الدول االقتصادية عامليا في املجاالت غير النفطية.
وقالت في ورقللة من تسع صفحات إلللى املنظمة العاملية 
للملكية الفكرية “ويبو” لدعم ترشيحها فللي استضافة 
مكتب خارجي للمنظمة من بني أربعة مكاتب جديدة محتملة 
فللي الللعللام املقبل )السنة املالية 2018/ 2019( يتنافس 
عليها تسعة مرشحني، إن العمل جار اآلن على إنشاء الهيئة 
السعودية للملكية الفكرية لضم جميع مجاالت امللكية الفكرية 
باململكة حتت مظلة واحدة.  وذكرت أن الهيئة املقبلة ستتمتع 
باالستقالل التام ماليا وإداريلللا، يتبعها وضع استراتيجية 
موحدة بالتعاون مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية “ويبو”، 
وهي خطوات تأتي متوافقة مع توجه اململكة في “برنامج 

التحول الوطني 2020”.


