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2.5 مليون دينار من بنك محلي »عقار« تقترض 
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وقعت شركة عقار لالستثمارات 
العقارية عقد تسهيالت مع أحد البنوك 
احمللية، مببلغ 2.45 مليون دينار 
)8.09 مليون دوالر( ، وأوضحت 

ــي بــيــان لــبــورصــة أمــس   الــشــركــة ف
الثالثاء، أنــه سيتم استخدام قيمة 

العقد في دعم أنشطتها التشغيلية.
وكــانــت أربـــاح الشركة تراجعت 

%31.1 فــي الــعــام املــاضــي، لتصل 
إلى 1.21 مليون دينار؛ مقابل أرباح 
بنحو 1.76 مليون ديــنــار فــي عام 
2017 ، وأقرت عمومية عقار توصية 

مجلس اإلدارة بتوزيع %5 أرباحاً 
نقدية للعام املاضي، بواقع 5 فلوس 
نقداً، بقيمة ُتقدر بنحو 1.06 مليون 

دينار.

28.79 مليون دينار  20 باملئة  إلى  السيولة تقلصت 

البورصة ُتغلق على تباين.. واملؤشر الرئيسي يواصل الصعود
أنهت بــورصــة الكويت تعامالتها أمس  
الثالثاء على انخفاض املؤشر العام 98ر26 
نقطة ليبلغ مستوى 28ر5538 نقطة بنسبة 

انخفاض بلغت 48ر0 في املئة.
ــداوالت املؤشر 3ر145  وبلغت كميات ت
مليون سهم متت من خــالل 5805 صفقات 
نقدية بقيمة 7ر28 مليون دينار كويتي )نحو 

71ر94 مليون دوالر أمريكي(.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6ر6 نقطة 
ليصل إلى مستوى 77ر4851 نقطة وبنسبة 
14ر0 في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 
4ر84 مليون سهم متت عبر 2638 صفقة 
نقدية بقيمة 6ر4 مليون دينار )نحو 18ر15 

مليون دوالر(.
وانخفض مؤشر السوق األول 31ر43 
نقطة ليصل إلى مستوى 14ر5900 نقطة 
وبنسبة انخفاض 73ر0 في املئة من خالل 
كمية أسهم بلغت 9ر60 مليون سهم متت 
عبر 3167 صفقة بقيمة 11ر24 مليون دينار 

)نحو 56ر79 مليون دوالر(.
وكانت شركات )فيوتشر كيد( و)ميدان( 
ــالل( و)ســكــب ك( األكثر  ــه ــة( و)ال ــاي و)رم
ارتــفــاعــا فــي حــن كانت أسهم )صناعات( 
و)عقارات ك( و)اهلي متحد( و)خليج ب( 
و)آن( األكثر تداوال أما األكثر انخفاضا فكانت 

)يونيكاب( و)العقارية( و)الراي( و)وطنية 
م ب( و)األنظمة(.

وتابع املتعاملون إيضاحا بشأن تعامل 
شخص مطلع على أسهم بنك الكويت الوطني 
فضال عن إفصاح مكمل بشأن زيادة رأسمال 
شركة )وربة كبيتل( وإعالن بورصة الكويت 
تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير 

مدرجة ملصلحة حساب وزارة العدل.
بهذا أنهت املؤشرات اجللسة على تباين، 
حيث تراجع املؤشران العام واألول بنسبة 
%0.48 و%0.73 على الترتيب، فيما واصل 
املــؤشــر الرئيسي صــعــوده ُمرتفعاً بنحو 

.0.14%
وسجلت مــؤشــرات 4 قطاعات تراجعاً 
بصدارة التكنولوجيا بنحو %6.54، فيما 
ارتفعت مؤشرات 8 قطاعات أخرى يتصدرها 

الرعاية الصحية بواقع 6.83%.
وقال احمُللل الفني لسوق املال، بدار البدر 
إن التباين في أداء املــؤشــرات جــاء بضغط 
مــن عمليات جني األربـــاح التي استهدفت 
حتقيق مكاسب بعد االرتفاعات املتتالية في 

اجللسات السابقة.
وأوضـــح الــبــدر أن اجللسة لــم تخلو من 
عمليات مضاربية سريعة على بعض األسهم 
ــو مــا ســاعــد في  الصغيرة واملتوسطة وه

صعود املؤشر الرئيسي حتديداً، بينما اختلف 
الوضع بالنسبة للسوق األول الــذي شهد 
ــاح على أسهم قيادية وتشغيلية  جني أرب

وخاصة البنوك.
فنياً، قال البدر إن املؤشر العام تخلى عن 
املقاومة 5550 نقطة واجته نحو خط الدعم 
األول عند 5530، وأصبح من الضروري 
احملافظة على متاسكه فوق مستوى الدعم 
خالل جلستي اليوم األربعاء وغداً اخلميس 
لتأكيد املسار الصاعد، وهو أمر يتشابه كثيراً 

مع مؤشر السوق األول.
وجاء سهم »يونيكاب« على رأس القائمة 
احلمراء لألسهم املُدرجة بانخفاض نسبته 
%11.69، فيما تصدر سهم »فيوتشر كيد« 

القائمة اخلضراء ُمرتفعاً بنحو 19.47%.
وتقلصت سيولة الــبــورصــة %20 إلى 
28.79 مليون دينار مقابل 35.95 مليون 
دينار ، كما تراجعت أحجام التداول 15.3% 
إلــى 145.38 مليون سهم مقابل 171.71 

مليون سهم.
وحقق سهم »الكويت الوطني« أنشط 
سيولة بالبورصة بقيمة 5.48 مليون دينار 
ُمتراجعاً %2.4، فيما تصدر سهم »صناعات« 
الكميات بتداول 12.78 مليون سهم ُمتراجعاً 

.0.52%

ضمن الفعاليات التي ينظمها البنك التجاري الكويتي 
جلميع أصحاب احلسابات لديه، قام البنك وفي بادرة 
جديدة ضمن االحتفاالت بعيد األم، بتنظيم ورشة 
لتنسيق الزهور لعميالت حساب اخلدمات املصرفية 
الشخصية وذلك بدعوة العميالت للمشاركة في جتربة 

.FLOWERED مميزة في هذه الورشة بالتعاون مع
وفي تعليقها على الفعاليات التي تضمنتها ورشة 
تنسيق الزهور التي نظمها التجاري لعميالته، قالت 
السيدة / نــورا كايد – مدير تنفيذي رئيس اخلدمات 

ــاءت فكرة تنظيم هذه  املصرفية الشخصية »لقد ج
الدورة ملشاركة عميالت اخلدمات املصرفية الشخصية 
فرحة االحتفاالت بعيد األم من خالل إحلاقهم بورشة 
 .«  FLOWERED تنسيق الــزهــور بالتعاون مــع
وتابعت نورا كايد مبينة أن التسجيل في الورشة القى 
إقباالً كبيراً من قبل عميالت حساب اخلدمات املصرفية 
الشخصية حيث اكتملت جميع مقاعد الدورة ومت إقامة 
الدورة على مدى ثالثة أيام وحظيت بحضور الفت من 
عميالت اخلدمات املصرفية الشخصية الالتي استمتعن 

باملشاركة في تعلم كيفية تنسيق أنواع الزهور وكذلك 
ــورود  تعلم كيفية اختيار ألــوان الــزهــور وجتهيز ال
لالستخدام حتى تدوم فتره أطول للمناسبات السعيدة. 
وفي ختام الورشة، عبرت عميالت التجاري عن شكرهن 

للبنك على تنظيم هذه الورشة التي جاءت مميزة.
ومن املعروف أن البنك التجاري الكويتي يحرص 
على تنظيم العديد من الفعاليات لكافة شرائح عمالئه 
بهدف مكافأتهم على اختيارهم للبنك التجاري الكويتي 

كمصدر خلدماتهم املصرفية. 

جانب من ورشة تنسيق الزهور

األم  بعيد  احتفااًل  الزهور  تنسيق  ورشة  ينظم  »التجاري« 

أعلن بيت التمويل الكويتي – البحرين، 
»بيتك- البحرين«، ، عن حتديث تطبيق 
»بيتك جزيل« اإللكتروني، أول منصة 
رقمية “Fintech” مــن نوعها لفتح 
احلسابات املصرفية، حيث أصبح بإمكان 
مواطني دول مجلس التعاون اخلليجي 
املقيمن في اخلليج اآلن فتح حسابات 
مصرفية في البحرين عن بعد وخالل 

دقائق معدودة فقط ودون عناء السفر.
ويسمح التحديث اجلــديــد للعمالء 
اخلليجين بإجراء املعامالت املصرفية 
واحلصول على اخلدمات املالية داخل 
مملكة الــبــحــريــن بــاإلضــافــة لسهولة 
استخدام وإدارة حساب التوفير اخلاص 
بالعميل وإمكانية فتح حسابات الوكالة 
االستثمارية وإصدار البطاقات االئتمانية 
وغيرها مــن اخلــدمــات املصرفية.  كما 
ــذه املنصة اإللكترونية ميزة  تــوفــر ه
التعرف على العميل إلكترونياً، عن طريق 
التحقق من صحة معلوماته وذلــك عند 
 Video( إجراء خدمة االتصال عن ُبعد
Conferencing( دون احلــاجــة 
لزيارة فرع البنك. وبهذه املناسبة، قال 
عبد احلكيم اخلــيــاط، العضو املنتدب 
والرئيس التنفيذي لـ«بيتك- البحرين«: 
»يسعدنا بأن نكون اول من يتيح إمكانية 
فتح حساب مصرفي ملواطني دول مجلس 
التعاون اخلليجي عبر منصتنا املصرفية 

الرقمية دون زيــارة الفرع. ونحمد الله 
تعالى أن يسرلنا توفير أحــدث تقنيات 
ـــ Fintech الــتــي تساهم فــي تقدمي  ال
خدمات مالية مميزة وميسرة ملواطني 
دول مجلس التعاون اخلليجي مما يسهم 
في زيادة التكامل اخلليجي، ومما يؤكد 
على التزاماتنا جتــاه عمالئنا الــكــرام 
باستمرارية التطوير في منصة بيتك 
جزيل لتقدمي خــدمــات فــريــدة ومفهوم 
جديد للخدمات املصرفية مبني على فكرة 

الصيرفة املجتمعية املستدامة.
ومــن جانبه، قــال خالد رفيع رئيس 
املجموعة املصرفية لـ«بيتك- البحرين«: 
ــورون جـــدا بــهــذا التحديث  ــخ »نــحــن ف
اجلديد لتطبيق »بيتك جزيل للصيرفة« 
اإللكتروني. ومنذ إطالق التطبيق العام 
املــاضــي، عملنا بجد لتحسن مميزات 
وخدمات املنصة، وذلك إلتزاما منا بتقدمي 
جتربة مصرفية رقمية شاملة لعمالئنا 

الكرام«.

– البحرين«: »جزيل« أول منصة رقمية  »بيتك 
»Fintech« لفتح احلسابات املصرفية

اختتم بنك الكويت الوطني حملة »وّفر واربح 
مع زينة«، والتي أطلقها خالل العام 2018، حيث 
أعلن البنك عن أسماء 10 فائزين في السحب الربع 
سنوي ملبلغ 250 دينار كويتي، فضالً عن السحب 

السنوي ملبلغ 500 دينار كويتي.
ويخصص بنك الكويت الوطني حساب »زينة« 
لألطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً لتعليمهم 
ـــار  أهــمــيــة املــعــامــالت املــصــرفــيــة وكيفية االدخ
للمستقبل من خالل باقة تتضمن حساب مصرفي، 
وبطاقة سحب آلي، ومجموعة متنوعة من اخلدمات 
واألنشطة التي تهدف إلى تعريف األطفال باملبادئ 

األساسية لإلدخار وكيفية إدارة شؤونهم املالية. 
وفاز بالسحب السنوي مببلغ 500 دينار كويتي 
كل من: منيره طالل فهد الغامن، منار صالح  محمد 
علي، عمر خالد عبدالوهاب الشطي، عبد العزيز 
فـــواز عبد العزيز العثمان، رقــيــه محمد طاهر 
درويش، مرمي فيصل منصور الصباح، الشيخ علي 
سعود علي الصباح، نوف جاسم بدر الصميط، 
صالح سليمان عبدالعزيز العثمان، زينب إبراهيم 

عباس بخش.
كما فاز بالسحب الربع سنوي مببلغ 250 دينار 
كويتي كل من: عبدالله فيصل عيسى اليعقوب، 
غاليه عادل مبرد العازمي، عبدالعزيز أحمد محمد 
البشر، زيد حسن اسماعيل  اجلزاف، منيره ناصر 
منسي العنزي، زهراء علي عبدالله أبل، محمد بدر 
ناصر اللنقاوي، نور فوزي صالح العطار، فيصل 

سعد فيصل املطوع، نور حسان محمد عبدالسالم.
وبهذه املناسبة أعلنت بــدور العدساني، من 
مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية في بنك 

الكويت الوطني قائلة: »نبارك لكل الفائزين في هذه 
احلملة للعام 2018 والتي أردنا من خاللها مكافأة 
عمالء حساب زينة من خــالل السحوبات الربع 
سنوية والسحب السنوي، ونحن نعد عمالء حساب 

زينة باملزيد من املفاجآت خالل العام احلالي.«
وتابعت العدساني قائلة:«يقدم حساب زينة 
باقة متنوعة من املكافآت والنشاطات املتعددة على 
مــدار العام والتي نسعى من خاللها إلى ترسيخ 
ثقافة اإلدخار لدى األطفال، وتقدمي جتربة مصرفية 
متميزة تناسب أعمارهم، كما يقدم احلساب فرصة 

مميزة لألهل للتخطيط ملستقبل أوالدهم«.

العدساني : احلساب يعلم األطفال كيفية إدارة شؤونهم املالية

»الوطني« يعلن عن الفائزين
 في حملة »وّفر واربح مع زينة«

أظهرت النتائج املالية للشركة الكويتية للكيبل 
التلفزيوني تراجح خسائر الربع الرابع من العام 

املاضي بنسبة %59.8 على أساس سنوي.
وبحسب بيان الشركة لبورصة أمــس  الثالثاء، 
بلغت خسائر الفترة نحو 12.52 ألف دينار )41.34 
ألف دوالر(؛ مقابل خسائر الربع الرابع من عام 2017 

والبالغة 31.16 ألف دينار )102.9 ألف دوالر(.
وحققت الشركة خسائر سنوية للعام املاضي 
بقيمة 83.92 ألف دينار؛ مقابل خسائر عام 2017 
والبالغة آنــذاك 191.86 ألــف ديــنــار، بتراجع في 

اخلسائر بنسبة 56.3%.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن اخلسائر 
السنوية في العام املاضي تعبر عن وضــع السوق 
خالل الفترة والذي أدى بدوره إلى انخفاض إيرادات 

الشركة.
وأوضــحــت الشركة أن مجلس اإلدارة قــرر في 
اجتماعه اعتماد البيانات املالية السنوية للعام 
املاضي، ووافق على اعتماد خطة املشاريع املستقبلية 
للشركة. كما قرر مجلس اإلدارة إرجاء زيادة اإليرادات 
واحلد من النفقات ومناقشتها في االجتماع القادم، 
فيما وافق املجلس على دراسة التخارج من استثمارات 

الشركة بجمهورية اليمن.

»الكويتية للكيبل« ُتقلص خسائرها 
12.5 ألف دينار 60 باملئة إلى  الفصلية 

بدور العدساني

.. عضو مجلس إدارة بالبنك يقوم  بشراء 
0.849 دينارًا للسهم 100 ألف سهم بسعر 

وفي سياق آخر أعلن بنك الكويت الوطني 
عن قيام عضو مجلس إدارة بالبنك بشراء 100 
ألف سهم من أسهم البنك بتاريخ 10 فبراير 

.2019
وقال »وطني« في بيان للبورصة الكويتية، 
أمس  الثالثاء، إن طارق صباح السامرائي قام 
بشراء األسهم املذكورة بسعر 0.849 ديناراً 
للسهم، لتبلغ القيمة اإلجمالية للشراء 84.9 

ألف دينار.
وتراجع سهم »وطني« في البورصة بنسبة 

%2.07 عند سعر 0.898 ديــنــاراً، وذلــك في 
متام الساعة 11:45 قبل ظهر اليوم بتوقيت 
الكويت، حيث مت تــداول 3.72 مليون سهم 

بقيمة 3.32 مليون دينار.
ويبلغ رأســمــال البنك املــدفــوع 621.33 
مليون دينار، فيما يبلغ عدد األسهم املُصدرة 

6.52 مليار سهماً.
ومتــتــلــك املــؤســســة الــعــامــة للتأمينات 
االجتماعية حصة مباشرة وغير مباشرة في 

رأسمال البنك بنسبة 5.53%.

عبداحلكيم اخلياط وخالد رفيع

»اخلليج« يجري السحب 
ربع السنوي األول 

حلساب الدانة اليوم
يجري بنك اخلليج السحب الربع السنوي 
األول حلساب الــدانــة الــيــوم، لــإلعــالن عن 
الفائز بجائزة نقدية قيمتها 150،000 دينار 
كويتي. يقام السحب على الهواء مباشرة 
ــو نبض الكويت 88.8 إف  ــة رادي عبر إذاع
إم، مــن خــالل برنامج »ديــوانــيــة الياقوت 
واألنــصــاري« وذلــك في متام الساعة 1:30 
ظهراً، بحضور واشراف ممثل وزارة التجارة 

والصناعة.
وسيقام سحب الدانة ربع السنوي الثاني 
فــي 26 يونيو 2019 على جــائــزة قيمتها 
250،000 دينار كويتي، يليه السحب ربع 
السنوي الثالث في 25 سبتمبر 2019 على 
جائزة قيمتها 500،000 دينار كويتي. أما 
السحب األخــيــر ســوف يقام فــي 16 يناير 
2020 وسيتخلل هذا السحب تتويج مليونير 
الدانة لعام 2019 الذي سيحصل على جائزة 

بقيمة مليون دينار كويتي.
ويشجع 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.
كما يوفر حساب الدانة أيضاً العديد من 
اخلدمات املتميزة منها خدمة »بطاقة الدانة 
لإليداع احلصري« التي متنح عمالء الدانة 

حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم.


