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»التجاري«  يعلن  الفائزين في سحبي النجمة  و حملة »راتبك وفوقه كاش«
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ــاري بــإجــراء الــســحــب األســبــوعــي  ــج ــت قـــام الــبــنــك ال
على«حساب النجمة »و حملة »راتبك وفوقه كاش »وقد مت 
إجراء السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة 

لطيفة اجليعان.  
وجاءت نتائج السحب على النحو التالي :  سحب حساب 
النجمة األسبوعي جائزة بقيمة  5,000 دينار كويتي كانت 

من نصيب  عبير خالد الصراف , السحب األسبوعي حلملة 
»راتبك وفوقه كاش« جائزة بقيمة 1,000 دينار كويتي 

كانت من نصيب  نايف محمد البناقي  .
وقــد أوضــح البنك أن جوائز حساب النجمة أصبحت 
مميزة بحجم مبالغ اجلوائز املقدمة باإلضافة إلى تنوعها 
طوال السنة, وتتضمن السحوبات جائزة أسبوعية بقيمة 

5,000 د.ك, وشهرية بقيمة 20,000 د.ك, وجائزة نصف 
سنوية وقدرها نصف مليون )500,000( د.ك , باإلضافة 
إلى أكبر جائزة في العالم مرتبطة بحساب مصرفي والتي 
حصــل البنك مبوجبها على شهـــادة غينيس لألرقـــام 
القياسيـــة والبالغــــة مليــــون ونصف ) 1,500,000 

دينار كويتي ( .

اختتمت أعــمــال االجــتــمــاع السنوي 
الــرابــع للبنك اآلســيــوي لالستثمار في 
البنية التحتية في لوكسمبورغ, والتي 
شــارك فيها وزيــر املالية د.نــايــف فالح 
احلجرف ممثالً عن دولة الكويت, حيث 
إن الــكــويــت تعتبر عضو مــؤســس في 
البنك. هذه هي املشاركة األولــى في تلك 

االجتماعات.
 وعقد الــوزيــر إجتماعات مع كل من 
رئيس البنك جني ليكون ونائب رئيس 
ــي الكسندر, ومت من خاللهم  البنك دان
مناقشة ما يتعلق مبساهمة دولة الكويت 
في أعمال البنك, اضافة الى بحث سبل 
تعزيز التعاون بني البنك ودولة الكويت, 
ــرات املــؤســســات  ــب ــن خ واإلســتــفــادة م

الكويتية في مجال التنمية الدولية.
وفي كلمة له بعد اإلجتماع قال معالي 
ــالح احلجرف  وزيـــر املــالــيــة  د.نــايــف ف
»تعد الصني ثاني أكبر اقتصاد في العالم 
ومتوقع لها أن تصبح األولـــى, وكــون 
البنك يتخذ من العاصمة الصينية بكني 
مقراً له, وبوجود 100 دولــة عضو في 
البنك, فإن ذلك يعكس االهتمام الكبير 
ـــدور املــأمــول لهذا البنك التنموي,  وال
وقـــد حــرصــت دولـــة الــكــويــت عــلــى أن 
تكون من أوائــل الــدول التي وقعت على 
االنضمام للبنك اآلســيــوي لالستثمار 
في البنية التحتية, وأن تكون من الدول 
التي لها دور وحضور فاعل في املنظمة 
مــن خــالل مشاركتها  فــي االجتماعات 

ليست فقط كعضو مــؤســس, بــل تأتي 
بخبرة كبيرة في مجال متويل املشاريع 
التنموية السيما وأن الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية هو أحد 
ــدم مؤسسات التنمية املستدامة في  أق
العالم وهو ما أشاد به رئيس البنك خالل 

لقائه.« 
وحول العالقات الكويتية-الصينية 
أضــاف احلجرف قائالً »إن العالقة بني 
البلدين الشقيقني متميزة, وقــد توجت 
بزيارة تاريخية لسيدي حضرة صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح إلــى الصني في يونيو 
2018, تبعها افــتــتــاح مكتب للهيئة 
العامة لإلستثمار في شنغهاي, وهو 

أول مكتب يفتتح بعد مكتب الهيئة في 
لــنــدن, والـــذي أفتتح فــي 1953 وهو 
ما يعكس أهمية العالقات التجارية 
واالستثمارية التي توليها الكويت إلى 

جمهورية الصني.«
ــاع الــســنــوي  ــم ــت كــمــا تــضــمــن االج
اجتماعاً ملجلس محافظي البنك شهد 
مناقشة التقرير السنوي وانضمام 
ثــالث دول كأعضاء جــدد للبنك, وهم 
جمهورية بنني وجيبوتي وروانـــد, 
باإلضافة إلى انعقاد جلسات حوارية 
وورش عمل لبحث سبل االستثمار 
في مشاريع البنى التحتية املستدامة 
وحتقيق التكامل االقتصادي بني الدول 

األعضاء.

في سياق مساعيه الرامية إلى ترجمة 
التوجيهات التي خلصت إليها اجللسة 
احلوارية التي نظمتها اللجنة الوزارية 
التنسيقية برئاسة نائب رئيس مجلس 
الـــوزراء وزيــر الــدولــة لشؤون مجلس 
ــع قــيــادات  الـــــوزراء أنـــس الــصــالــح, م
ـــ الــتــي حضرتها  اجلــهــات احلكوميةـ 

نائب املدير العام لبنك االئتمان الكويتي 
للشؤون املالية واإلداريـــة والقانونية 
ــ عقدت اإلدارة التنفيذية  عبير بوطيبانـ 
للبنك اجتماعا صباح أمس األحد  ترأسه 
نائب رئيس مجلس اإلدارة املدير العام 

صالح املضف .
 وقالت الناطقة باسم البنك حباري 

اخلشتي فــي تصريح صحافي عقب 
االجتماع : إن املضف شدد خالل االجتماع 
على أهمية تنفيذ توجيهات مجلس 
الــــوزراء وعــلــى رأســهــا تكثيف العمل 
لتحقيق تطلعات املواطنني واالرتــقــاء 
مبستوى اخلدمات املقدمة إليهم وترجمة 
مخرجات اجللسة احلوارية على أرض 

الواقع . 
وأوضحت اخلشتي أن »نائب مدير 
البنك عبير بوطيبان عرضت على اإلدارة 
التنفيذية مجريات اجللسة احلوارية وما 
طرحته من رؤى وما أبداه املشاركون من 
آراء ومقترحات ال سيما ما يتعلق منها 

بالبنك وخدماته . 
وأضافت: إن اإلدارة التنفيذية وجهت 
ــرع الــى مراعاة أعلى  كل اإلدارات واألف
درجـــات الــدقــة واالنــضــبــاط وااللــتــزام 
باملعايير احملاسبية, مــؤكــدة حرص 
البنك الــدائــم واملستمر على التعاون 
مع األجهزة الرقابية ومن بينها ديوان 
احملاسبة وجهاز املراقبني املاليني وجلنة 
امليزانيات واحلساب اخلتامي مبجلس 
األمة واألخذ بتوصياتها املتعلقة بقواعد 
وإجراءات تنفيذ امليزانية ونتائج فحص 
احلساب اخلتامي , ومعاجلة ما قد تبديه 
هذه اجلهات من مالحظات وتالفي تكرار 

أي منها مستقبال. 
وأشـــارت اخلشتي إلــى أن احلساب 
اخلتامي لبنك االئــتــمــان الكويتي عن 
ــان موضع  السنة املــالــيــة املنقضية ك
اشادة وثناء النواب خالل اجللسة التي 
عقدها مجلس األمة ملناقشة امليزانيات 
واحلسابات اخلتامية لعدد من اجلهات 
احلكومية, مؤكدة أن البنك سيواصل 
العمل بالنهج ذاته القائم على التعاون 
البناء واإليــجــابــي واالنــفــتــاح على كل 
اآلراء واملقترحات الهادفة الى حتسني 

مستوى اخلدمات واالرتقاء بها.

اإلدارة التنفيذية للبنك عقدت اجتماعا لتدارسها ووجهت للعمل بتوصيات األجهزة الرقابية 

»االئتمان« : ماضون لترجمة مخرجات حوار اللجنة الوزارية 

استهلت بورصة الكويت تعامالتها األسبوعية 
أمس األحــد على ارتفاع املؤشر العام 4ر1 نقطة 
ليبلغ مستوى 5ر6128 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 

02ر0 في املئة.
وبلغت كميات تداوالت املؤشر 238 مليون سهم 
متت من خالل 7709 صفقات نقدية بقيمة 6ر38 
مليون دينار كويتي )نحو 24ر131 مليون دوالر 

أمريكي(.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 18ر8 نقطة 
ليصل إلى مستوى 5ر4853 نقطة بنسبة 17ر0 
في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 8ر167 مليون 
سهم متت عبر 4505 صفقات نقدية بقيمة 14ر11 

مليون دينار )نحو 8ر37 مليون دوالر(.
كما انخفض مؤشر السوق األول 7ر1 نقطة 
ليصل إلى مستوى 05ر6775 نقطة بنسبة 03ر0 

في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 16ر70 مليون 
سهم متت عبر 3204 صفقات بقيمة 4ر27 مليون 

دينار )نحو 16ر93 مليون دوالر(.
وكانت شركات )الــهــالل( و)آن( و)عربي ق( 
و)وثــاق( و)جتــارة( األكثر ارتفاعا في حني كانت 
أسهم )أعيان( و)خليج ب( و)االمتياز( و)السالم( 
و)أهلي متحد( األكثر تــداوال بينما كانت شركات 
ــدار(  )الــديــرة( و)رمي( و)رمـــال( و)مــنــازل( و)م

األكثر انخفاضا.
وتابع املتعاملون إيضاحني منفصلني بشأن 
ــداوالت غير االعتيادية على أسهم شركتي  ــت ال
مجموعة )جــي إف إتــش املالية( و)بيت األوراق 
املالية( فضال عن إعالن )بورصة الكويت( تنفيذ 
بيع أوراق مالية مــدرجــة وأخـــرى غير مدرجة 

ملصلحة وزارة العدل.-

البورصة تستهل تعامالتها األسبوعية 
1.4 نقطة على ارتفاع املؤشر العام 

جانب من تداوالت البورصة

د. نايف احلجرف يصافح داني الكسندر

أعــلــن بنك اخلليج عــن عرض 
جديد يستمتع به حاملو بطاقات 
بنك اخلليج االئتمانية هذا الصيف, 
بــالــتــعــاون مــع فــنــدق راديــســون 
بلو الكويت, حيث يحصل عمالء 
بنك اخلليج من حاملي البطاقات 
االئتمانية على خصومات بقيمة 
ــن مطعم الــبــوم  ــل م ــي ك %15 ف
للمأكوالت البحرية والستيك, 
ومطعم وشرفة البستان, ومطعم 
ـــاووس الــصــيــنــي, وســكــاي  ـــط ال

لوجن. 
يأتي هذا العرض ضمن عروض 

برنامج املطاعم التي يطرحها بنك 
ــداء مــن شهر يوليو  ــت اخلليج اب
اجلاري, والتي يستمتع من خاللها 
جميع حاملي بطاقات بنك اخلليج 
االئتمانية بخصومات تصل إلى 
%20 فــي أكــثــر مــن 300 مطعم 
ومقهى في الكويت, من املطابخ 

العاملية املختلفة.
ــــال مــســاعــد املـــديـــر الــعــام  وق
لــالتــصــاالت اخلــارجــيــة فــي بنك 
اخلليج, أحمد األمير: »نطلق هذا 
الشهر عروض برنامج املطاعم التي 
نتعاون فيها مع عدد من املطاعم 

واملــقــاهــي الشهيرة فــي الكويت, 
مــثــل مجموعة املــطــاعــم الفخمة 
املوجودة في فندق راديسون بلو 
الكويت. من خــالل هــذا العرض, 
يتمكن عــمــالء بــنــك اخلــلــيــج من 
حاملي البطاقات االئتمانية من 
االستمتاع بخصومات فــي أكثر 
من 300 مطعم ومقهى من املطابخ 
العاملية التي شكلت صورة الكويت 
كوجهة سياحية للغذاء. يسعدنا 
أن نقدم هــذا البرنامج لعمالئنا 
اليوم, ونعدهم مبواصلة العمل 

على تقدمي األفضل دائًما.«

»اخلليج«  يتعاون مع »راديسون بلو« 
لتقدمي عروض حلاملي البطاقات االئتمانية

أحمد األمير

شهدت منصة )تــداوالت نظام خــارج املنصة( 
املعروف اختصارا ب)أو.تي.سي( خالل جلسات 
األسبوع املنتهي يوم اخلميس املاضي انخفاضا في 
قيمة التداوالت إذ مت تداول 8ر2 مليون سهم بقيمة 
4ر46 ألف دينار كويتي )نحو 7ر157 ألف دوالر 

أمريكي( متت عبر 44 صفقة.
وقالت شركة )املوازي دوت كوم( في تقرير لها 
أمس  األحد إن شاشة الصفقات الفورية سجلت أداء 
سلبيا إذ بلغ حجم التداوالت 08ر1 مليون سهم 
بقيمة 24 ألف دينار )نحو 6ر81 ألف دوالر( متت 

عبر 31 صفقة.
وأضافت الشركة أن الصفقات اخلاصة سجلت 

أداء سلبيا خالل األسبوع إذ بلغت التداوالت نحو 
7ر1 مليون سهم بقيمة نحو 4ر22 ألف دينار )نحو 

16ر76 ألف دوالر( متت عبر 13 صفقة.
وابتكرت بــورصــة الكويت هــذه املنصة التي 
تتسم باملصداقية لتسهيل عملية تــداول األوراق 
املالية غير املدرجة من بيع وشراء وتسوية وتقاص 
ومتيزت باستحداث موقع إلكتروني هو األول من 

نوعه على مستوى املنطقة.
ــداول هــذه االوراق سابقا تتم  وكانت عملية ت
بطريقة يدوية تفتقد للشفافية إذ عانى املتداولون 
تخوفا من مدى جديتها وحقيقة األسعار وصعوبة 

حتصيل املبالغ.

2.8 مليون سهم  »أو.تي.سي«: تداول 
46.4 ألف دينار بقيمة 

التقى  برئيس »البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية«

احلجرف: مد جسور التعاون بني الكويت
 وثالث أكبر بنك تنموي بالعالم

املضف يترأس اجتماع اإلدارة التنفيذية للبنك

أطلق بيت التمويل الكويتي »بيتك« حملة بعنوان » 
بطاقات »بيتك«- Visa مفتاح بيتك فى اوروبــا« التي 
متنح عمالء »بيتك«جتربة غير مسبوقة وفريدة من 
نوعها, فتعتبر احلملة سابقة على الساحة املصرفية 
اذ ميكن ان يحقق استخدام بطاقة Visa – بيتك فى 
الكويت اوفــي اخلــارج بدينار على االقــل , حلم امتالك 
عقار فى اوروبا , ما يعكس مدى اهتمام »بيتك« بعمالئه 

واحلرص على مكافأتهم بشكل مميز .
وقال نائب مديرعام البطاقات املصرفية للمجموعة 
فى » بيتك« منر ياسني , ان احلملة اجلديدة ممتدة لغاية 
16 سبتمبر 2019 , اذ تتيح فرصة الفوز لـ 3 عمالء 
,على مــدى 3 شهور من خــالل 3 سحوبات , يفوز كل 
عميل بجائزة نقدية تخصص لشراء ممتلكات عقارية 
من اختياره في اوروبا , مشيرا الى انه في سبيل توفير 
افضل الظروف للعميل الفائز حتى يتمكن من الشراء 
بشكل ناجح , فإن »بيتك« يقدم  تذكرتي سفر فئة رجال 
األعمال للفائز ومرافق , الى جانب إقامة ملدة 5 ليال 
في فندق 5 جنوم في الدولة األوروبية التى سيشترى 
العميل الفائز العقار فيها , باإلضافة إلى منحة نقدية 
بقيمة 1000 دينار , واكد ياسني ان احلملة عالوة على 

جوائزها  فهى متميزة فى جانب اخر وهو مبلغ االنفاق 
املطلوب باستخدام البطاقة , الذى يبدأ من دينار واحد 
, فبمجرد إنفاق حامل البطاقة دينار كحد أدنــى على 
إجمالي عمليات الشراء خالل مدة احلملة , يتأهل لدخول 
السحب النهائي مبعدل فرصة مقابل كل دينار مشتريات 
داخــل الكويت , وفرصتني مقابل كل دينار مشتريات 

خارج الكويت , مشيرا الى ان العمالء املؤهلني للدخول 
 Visa »في هذه احلملة هم مستخدمي بطاقات »بيتك
بحيث ان طرح احلملة خالل موسم السفر والعطالت 
يساهم فى منح العمالء جتربة مصرفية مميزة وفرص 
فوز لدى استخدامهم بطاقات Visa »بيتك« , كما ان 
ــل او خــارج  ربــط اجلــائــزة بامكانية االســتــخــدام داخ
الكويت رغبة فى تشجيع استخدام البطاقات فى السوق 
احمللى, وتنشيط مبيعات التجار, وحتقيق العدالة 
فى الفرص بني العمالء , مشددا على مواصلة اجلهود 
بالتعاون مع شركة Visa, لتخطيط وتنفيذ العديد من 
احلمالت,  ملا لها من مردود ايجابى على مستوى رضا 
العمالء ومعدالت االستخدام وتوسيع احلصة السوقية 

ل » بيتك« فى مجال البطاقات بانواعها املختلفة . 
ــد ان »بيتك« يــواصــل بهذه احلملة االبتكرار  واك
وتعزيز ريــادتــه فــي ســوق البطاقات املصرفية فى 
الكويت واستمرارا للنجاحات خصوصا بعد اصدار 
اول بطاقة معدنية )Metal Card( في الكويت لعمالء 
اخلدمات اخلاصة لألفراد , إضافة على ذلك حصول 
بيتك على جائزة أســرع منو لبطاقات Visa الصرف 

اآللي في الكويت.

فرصة غير مسبوقة » مشتريات بدينار تتيح متلك عقار«  

Visaمفتاح بيتك في أوروبا« »بيتك« يطلق حملة »بطاقات »بيتك«-  

منر ياسني

أظهر تقرير وزارة املالية لشهر يونيو 2019, منو 
االقتصاد الكويتي 2.6 باملائة في الربع األول من العام 

اجلاري.
وبحسب البيان الصادر امس األحد, وصل الناجت 
احمللي باألسعار الثابتة خالل الفترة إلى 10.048 
مليار دينار, مقابل 9.792 مليار دينار للفترة املماثلة 
بعام 2018.  وذكر البيان أنه مت تقدير الناجت احمللي 
للكويت باألسعار اجلــاريــة خــالل الربع األول من 
2019 بنحو 10.33 مليار دينار, مقارنة بـ 10.021 

مليار دينار في الربع األول بالعام املاضي.
وفي حالة تناول منو القطاعات املختلفة, املكونة 
للناجت احمللي اإلجمالي, بني الربعني األول لعامي 
2018 و2019, يالحظ أن أعلى معدل منو باألسعار 

اجلارية, كان من حصة »املطاعم والفنادق« )13.2 
باملائة(, ثم »اخلــدمــات األخــرى« )12 باملائة(, ثم 
»الــزراعــة والصيد« )11.5 باملائة(, ثم »اخلدمات 

الشخصية« )10.5 باملائة(.
أمــا على مستوى األســعــار اجلــاريــة فقد وصلت 
معدالت النمو, خــالل الفترة املــذكــورة إلــى: )14.7 
ـــرى«, ثم »املطاعم  باملائة( لقطاع »اخلــدمــات األخ
والفنادق« )13.3 باملائة(, ثم »الصناعة التحويلية« 
)10.2 باملائة(, و«اخلــدمــات الشخصية« )10.4 
باملائة(. ولعل أهم ما ميكن مالحظته من سلوك هذه 
املعدالت القطاعية هو أن تصدر معدل النمو املرتفع 
سواء باألسعار اجلارية أو الثابتة لم يكن من حصة 

القطاعات املرتبطة برؤية الكويت 2035.

االقتصاد الكويتي ينمو 
2.6 باملئة في الربع األول


