حكم نهائي لـ»يونيكاب» في دعوى بطالن وكالة وعقد تأجير
أعلنت شركة يونيكاب لالستثمار والتمويل عن صدور
حكم نهائي من محكمة التمييز لصالح «يونيكاب» وشركة
اإلسكان العقارية؛ في دع��وى بطالن وكالة وبطالن عقد
تأجير.
وقالت «يونيكاب» في بيان للبورصة أم��س األربعاء،
إن حكم «التمييز» جاء بعدم قبول الطعن بغرفة املشورة،
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علماً بأن حكم االستئناف قضى بإلغاء احلكم امل ُستأنف فيما
قضى به والقضاء بأحقية املستأنف فيهما في متلك عقار
التداعي بعد أن يُسدد املدعى عليه (عبدالعزيز عبدالرحمن
احل��داد) مبلغ  2.045مليون دينار .وكان حكم أول درجة
قضى في الدعوى األصلية امل ُقامة من اخلصم ،عبدالعزيز
احلداد ،برفضها وفي الدعوى الفرعية امل ُقامة من «يونيكاب»

و»اإلسكان» بإلزام املدعى عليه مببلغ  2.358مليون دينار.
ثم جاء حكم االستئناف في االستئناف امل ُقام من الشركتني
بالرفض ،وفي االستئناف امل ُقام من اخلصم بإلغاء احلكم
املستأنف فيما قضى به والقضاء بأحقية املستأنف في متلك
عقار التداعي بعد سداده مبلغ  2.045مليون دينار؛ وهو ما
أيده حكم التمييز.
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كمية تداوالت املؤشر العام بلغت  175.2مليون سهم

التباين يسيطر على مؤشرات البورصة عند اإلغالق

تباينت امل���ؤش���رات الكويتية أم��س
األربعاء ،لثالث جلسة على التوالي ،حيث
ت��راج��ع امل��ؤش��ران ال��ع��ام واألول بنسبة
 0.43و  0.63على الترتيب ،فيما ارتفع
مؤشر ال��س��وق الرئيسي بنسبة 0.14
باملائة.
وتقلصت سيولة البورصة  22.3باملائة
إل��ى  35.03مليون دينار مقابل 45.09
مليون دينار باألمس ،كما تراجعت أحجام
التداول  9باملائة إلى  175.41مليون سهم
مقابل  192.66مليون سهم باجللسة.
وسجلت مؤشرات  7قطاعات تراجعاً
بصدارة التكنولوجيا بانخفاض نسبته
 9.96باملائة ،فيما ارتفعت مؤشرات 3
قطاعات أخ��رى يتصدرها النفط والغاز
بنمو قدره  0.94باملائة.

وتصدر سهم «عربي قابضة» القائمة
احلمراء لألسهم امل ُدرجة بتراجع نسبته
 10باملائة ،فيما جاء سهم «يوباك» على
رأس القائمة اخل��ض��راء مُ رتفعاً بنحو
 16.02باملائة.
وأن��ه��ت ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت تعامالتها
أمس األربعاء على انخفاض املؤشر العام
4ر 25نقطة ليبلغ مستوى 9ر 5891نقطة
بنسبة انخفاض بلغت 43ر 0في املئة.
وبلغت كمية ت��داوالت املؤشر 2ر175
مليون سهم متت من خالل  7439صفقة
نقدية بقيمة  35مليون دينار كويتي (نحو
 119مليون دوالر أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8ر6
نقطة عند مستوى 06ر 4788نقطة بنسبة
14ر 0في املئة من خالل كمية أسهم بلغت

6ر 116مليون سهم مت��ت عبر 3146
صفقة نقدية بقيمة 4ر 7مليون دينار
(نحو 16ر 25مليون دوالر).
وانخفض مؤشر السوق األول  41نقطة
ليصل إلى مستوى 5ر 6455نقطة بنسبة
انخفاض بلغت 63ر 0في املئة من خالل
كمية أسهم بلغت 6ر 58مليون سهم متت
عبر  4293صفقات بقيمة 5ر 27مليون
دينار (نحو 5ر 93مليون دوالر).
وج����اءت ش��رك��ات (ي���وب���اك) و(ب��ي��ت
الطاقة) و(آسيا) و(شارقة أ) و(ال��راي)
األكثر ارتفاعا في حني كانت أسهم (املدينة)
و(أع��ي��ان) و(أب��ي��ار) و(االف��ك��و) و(أهلي
متحد) األكثر ت��داوال فيما كانت شركات
(ع��رب��ي ق) و(مت��دي��ن ع) و(األن��ظ��م��ة)
و(اكتتاب) و(متدين أ) األكثر انخفاضا.

جانب من تداوالت البورصة

ضمن حملة «اربح مع حسابي» للشباب

«بيتك» 10 :عمالء فازوا بـ  250دينار ًا لكل منهم بالسحب  11لـ «حسابي»

ممثلو «بيتك» على هامش السحب

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك»
أسماء الفائزين في السحب احلادى عشر
لبرنامج «حسابي» للشباب الذي جري
حتت اش��راف ممثل عن وزارة التجارة
والصناعة ،ضمن اط��ار حملة «ارب��ح
مع حسابي» التي متنح العمالء فرصة
الفوز بسيارتني خالل فترة احلملة و120
جائزة نقدية بقيمة  250دينار لعشر
فائزين شهريا.
والفائزون بجائزة  250دينار هم:
س��ل��وى حمد اجل�ل�اوى  ،فيصل حامد
عوض  ،نورا سلطان الدوسرى  ،اميرة
خالد هذال  ،جلني خالد العمانى  ،سعد

عبدالله الصواغ  ،محمد سليمان احلشان
 ،عبدالعزيز على عبدالرحمن  ،عائشة
صالح املطيرى  ،تهانى فرحان املطيرى .
يذكر أن عميلة «بيتك» نايفة علي مبرد
الشمري قد فازت بالسحب على السيارة
األول��ى  ،BMW 420iوال زال��ت فرصة
الفوز متاحة للعمالء ..فبمجرد حتويل
املكافأة االجتماعية على برنامج حسابي،
سيدخل العمالء بالسحب الشهري على
جائزة قيمتها  250دينار كويتي شهريا،
ب��االض��اف��ة ال��ى السحب على السيارة
الثانية  BMWالفئة الرابعة.
وتؤكد ه��ذه احلملة اهتمام «بيتك»

بعمالئه م��ن الشباب م��ع امل��وازن��ة بني
مختلف شرائح العمالء حسب طبيعة كل
شريحة ،واحل��رص على السعي الدائم
لتقدمي افضل املزايا لهم.
ويطرح «بيتك» برنامج «حسابي»
للشباب مبزايا نوعية ،ضمن االهتمام
املتواصل بشرائح العمالء املختلفة،
وابتكار صيغ منتجات وخدمات جديدة
يتم من خاللها ال��وف��اء باحتياجات كل
شريحة مبا يالئم خصائصها العمرية
واهتماماتها املتعددة ،بحيث تتناسب مع
كل شرائح العمالء وتلبي احتياجاتهم في
احلصول على خدمة متميزة وفق معايير

وأساليب ال تقل عن نظيرتها العاملية من
حيث اجلودة والدقة والسرعة.
وم��ن أه��م امل��زاي��ا ال��ت��ي يتم تقدميها
ضمن برنامج «حسابي» للشباب هي
ح��ص��ول ع��م�لاء شريحة الشباب على
بطاقة «حسابي» للسحب اآللي ()ATM
ذات تصميم شبابي مميز ،باإلضافة
إل��ى متكينهم من احلصول على بطاقة
«حسابي» مسبقة الدفع وفق الضوابط
االئ��ت��م��ان��ي��ة ل��ـ «ب��ي��ت��ك» ،وال��ت��ي ميكن
استخدامها متاما مثل البطاقة االئتمانية
حل��ج��وزات ال��ف��ن��ادق وال��ط��ي��ران عامليا
وعبر االنترنت ،واستخدامها في أجهزة
الدفع ( )P.O.Sفي احملالت التجارية،
باإلضافة إلى العديد من العروض التي
يتم تقدميها بشكل متواصل وبأكثر
من مجال ،حيث يتم تقدمي خصومات
كبيرة في مجموعة مختارة من اشهر
واهم املتاجر واحملالت التي تبيع السلع
واملنتجات اخلاصة بالشباب.
ويستمر «بيتك» ب��اط�لاق احلمالت
التسويقية ملكافأة عمالءه الشباب من
حملة برنامج «حسابي» ،ومن ابرزها
حملة «خلها على حسابي» التي القت
ترحيبا كبيرا من اصحاب البرنامج ملا
تقدمه م��ن ع��روض حصرية ومميزات
كبيرة تلبي تطلعاتهم.
ويعبر «حسابي» للشباب عن طموح
وتطلعات وخصائص ه��ذه الشريحة،
وينسجم م��ع ت��وج��ه��ات «ب��ي��ت��ك» نحو
استقطاب أكبر ع��دد ممكن منهم ،حيث
ميثل الشباب نسبة كبيرة من املجتمع
الكويتي ،كما ميثل مبادرة من «بيتك»
ن��ح��و ت��ن��وي��ع امل��ن��ت��ج��ات واخل���دم���ات
املصرفية.

إمتام صفقة بيع على أسهم بنك
«األهلي املتحد – البحرين»
ن��ف��ذ ب��ن��ك «األه���ل���ي امل��ت��ح��د
– البحرين» بعض صفقات البيع
علي  373.5أل��ف سهم من قبل
مستثمرين و أشخاص رئيسيني.
و مت التنفيذ عن طريق بيع
 173.552سهم بسعر 0.842
دوالر للسهم  ،إل��ي جانب بيع
 200أل��ف سهم بسعر 0.850
دوالر ل��ل��س��ه��م ،ط��ب��ق��ا لبيان
لبورصة البحرين.
و كانت الصفقة قد مت إمتامها
املوافق  10يونيو اجلاري.
و ارتفعت أرباح البنك املدرج
في بورصتي البحرين و الكويت
بنسبة  10.4%ع��ل��ي أس��اس
سنوي في الربع األول من عام
 2019لتصل إلي  72.7مليون
دينار ،مقارنة ب  65.87مليون
دينار بحريني خالل الربع األول
من عام .2018
و في عام  ،2018زادت أرباح
بنك «األهلي املتحد – البحرين»
بنسبة  12.7%مقارنة بعام
.2017

استقالة الرئيس التنفيذي
لـ«سنرجي» وتعيني آخر

السكب الكويتية توصي بتخفيض رأس املال
أوص��ى مجلس إدارة شركة السكب
الكويتية في اجتماعه  ،بتخفيض رأس
امل��ال بنسبة  53باملائة م��ن 15.388
مليون دينار إلى  7.233مليون دينار.
وقالت الشركة في بيان للبورصة
الكويتية ،أم��س األرب��ع��اء ،إن املجلس
أوصى بتوزيع مبلغ اخلفيض والبالغ
 8.156مليون دينار على املساهمني كل
بنسبة حصته في رأس املال.
كما أوص��ى مجلس إدارة «السكب»
بتخفيض ع�لاوة اإلص��دارة بنسبة 53
باملائة من  17.1مليون دينار لتصبح
 8.037مليون دي��ن��ار ،وت��وزي��ع مبلغ
التخفيض البالغ  9.063مليون دينار
على املساهمني كل بنسبة حصته في
رأس املال.

وأوصى املجلس بتخفيض االحتياطي
اإلجباري ليكون بنسبة  50باملائة من
رأس امل��ال بعد التخفيض من 5.463
مليون دي��ن��ار ليصبح  3.616مليون
دينار ،وتوزيع مبلغ التخفيض والبالغ
 1.847مليون دينار على املساهمني كل
بنسبة حصته في رأس املال.
وأوضحت الشركة أن مجلس اإلدارة
أوصى بتعديل عقد التأسيس والنظام
األساسي بإضافة أغراض جديدة لنشاط
الشركة.
وأف����ادت ال��ش��رك��ة ب���أن أث���ر عملية
التخفيض سوف يترتب عليها تخفيض
كل من حقوق امللكية (حقوق املساهمني)
واألص����ول امل��ت��داول��ة مببلغ 19.066
مليون دينار.

حقل نفط بحري

من داخل مصنع الشركة

الكويتيون يشترون الذهب خوفا من التوترات في اخلليج
كشف تقرير صادر عن االحتاد الكويتي لتجار الذهب
واملجوهرات ،عن تزايد إقبال الكويتيني على شراء الذهب
خالل مايو املاضي ،وذلك بالتزامن مع سيطرة القلق على
منطقة اخلليج من التوترات القائمة بني الواليات املتحدة
وإيران.
وأظهر التقرير ،أن الكويتيني واملقيمني اشتروا نحو 4
أطنان من الذهب ،خاصة السبائك اخلفيفة ،بقيمة 165
مليون دوالر ،وهو ما اعتبره التقرير أعلى حجم شراء
للذهب في البالد منذ نحو  10سنوات.
وق��ال االحت��اد إن «السبب الرئيسي لهذا االرتفاع
التاريخي في حجم الشراء ،يرجع الى بحث املواطنني
واملقيمني عن املالذ اآلمن للسيولة النقدية املتوفرة لديهم،
ليكون الذهب اخليار األمثل أمام هؤالء حلفظ أموالهم».
وأش��ار إلى أن متوسط احملفظة االستثمارية للذين
اشتروا الذهب خالل مايو  ،تراوحت بني  5آالف دوالر
و 15أل��ف دوالر .وبحسب بيانات وزارة التجارة،
ارتفعت أسعار الذهب خالل ذلك الشهر بنسبة  3في
املائة.

وقال رجب حامد ،خبير املعادن الثمينة إن الذهب يظل
استثمارا ً آمنا ً وقت األزمات ،مشيرا إلى أن عدم االستقرار
السياسي واالقتصادي يعتبر من أهم األسباب املؤثرة
على أسعار الذهب.
وتوقع حامد ،استمرار أسعار الذهب في الصعود
خالل العام اجلاري  ،2019بنسب قد تصل إلى  12في
املائة ،وذلك في ظل زيادة الطلب العاملي ،نتيجة ضبابية
املوقف باملنطقة وكذلك التوترات التجارية العاملية.
وتصاعدت التوترات التجارية بني الواليات املتحدة
والصني منذ مايو املاضي ،حيث فرضت واشنطن رسوما
جمركية بنسبة  25في املائة على ما قيمته  200مليار
دوالر من السلع الصينية ،لترد بكني بفرض رسوم
جمركية بنسبة  25في املائة على سلع أميركية بقيمة
 60مليار دوالر.
ولم تقتصر املواجهة بني الواليات املتحدة والصني،
على فرض الرسوم اجلمركية ،وإمنا امتدت إلى التضييق
على الشركات الكبرى ،ما ينذر بتأزم االقتصاد العاملي.
وقال يعقوب الفيلكاوي ،مدير عام شركة املدينة لبيع

وشراء املشغوالت الذهبية في الكويت« :على الرغم من
ارتفاع أسعار الذهب ،إال أن حجم املبيعات لم يتراجع،
حيث حدث العكس في السوق احمللية ،فما زالت عملية
شراء املعدن النفيس مستمرة ،ليس فقط على السبائك
إمنا أيضا على املشغوالت».
وأضاف الفيلكاوي أن الذهب سيظل الوسيلة األفضل
من الناحية االدخ��اري��ة ،رغ��م أن��ه استثمار ذات عائد
منخفض ،مشيرا إلى أن هناك إقبال في السوق احمللية
على السبائك اخلفيفة التي تصل أوزانها إلى  250غرام.
وك��ان تقرير ص��ادر عن وح��دة األب��ح��اث مبجموعة
بوسطن كونسلتينغ غ��روب األميركية ،قد أش��ار إلى
ارتفاع ثروات الكويتيني اخلاصة ،منذ بداية العام وحتى
نهاية إبريل بنسبة  19في املائة ،لتصل إلى  370مليار
دوالر ،مقارنة مع  310مليارات دوالر بنهاية .2018
وأظهر التقرير ،الذي نشرته «العربي اجلديد» نهاية
مايو املاضي ،أن النمو األكبر في الثروات كان لشريحة
األث��ري��اء الذين ميتلكون ما ي��ت��راوح من  50إل��ى 100
مليون دوالر.

أعلنت شركة سنرجي القابضة عن تقدم ناصر
بدر الشرهان باستقالته من منصبه رئيسا ً تنفيذيا ً
للشركة؛ وذلك الرتباطات خاصة.
وقالت «سنرجي» في بيان للبورصة الكويتية،
أم���س األرب���ع���اء ،إن مجلس اإلدارة واف���ق على
االستقالة ،مع بقاء الشرهان في منصبه كنائب
لرئيس مجلس إدارة الشركة.

كما أعلنت «سنرجي» ع��ن تعيني محمد حمد
السالم مبنصب الرئيس التنفيذي للشركة ،وذلك
اعتبارا ً من  11يونيو/حزيران .2019
كانت خسائر «سنرجي» ارتفعت  4.5باملائة في
الربع األول من العام اجلاري ،لتصل إلى 206.96
ألف دينار؛ مقابل خسائر بقيمة  198.15ألف دينار
بالربع األول من عام .2018

«وربة» يجري سحوبات «السنبلة»
يجرى بنك ورب��ة سحب السنبلة االسبوعي
الثاني والعشرون والثالث والعشرون باإلضافة
إل��ى سحب السنبلة اخل��اص باألطفال ف��ي متام
الساعة احلادية عشر ظهرا ً من اليوم اخلميس ؛
ويتم إجراء السحوبات بحضور ممثل عن وزارة
التجارة والصناعه و موظفي بنك وربة.
ميثل حساب السنبلة اخليار األمثل لكل الراغبني
بتوفير األم��وال وحتقيق عوائد مالية ثابتة على
أرصدتهم في الوقت نفسه باالضافة ال��ى فرصاً
للفوز بجوائز نقدية ط��وال العام .ومتاشياً مع
رغبته بتطوير وحتديث خدماته وحلوله املصرفية
مبا يتوافق مع حتقيق املصلحة والفائدة األكبر
لعمالئه ونظرا ً لتنامي قاعدة عمالئه والتجاوب
الكبير الذي لقاه احلساب ،يعيد بنك وربة إطالق
حملة «السنبلة» بحلّة جديدة ومتطورة في 2019
تطوي ف��ي ثناياها ج��وائ��ز نقدية وعينية أكبر

«وربة» يجرى سحوبات «السنبلة»

 ،حيث ق��ام بتعديل وتيرة السحوبات والقيمة
اإلجمالية للجوائز النقدية والعينية التي يحصل
عليها العمالء لتصل ال��ى أكثر من مليون دينار
كويتي!

