«برقان» 5 :فائزين بسحب حساب يومي
أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات
اليومية على حساب يومي ،وق��د ف��از كل واح��د منهم
بجائزة  5,000د.ك
وكان احلظ في هذه السحوبات من نصيب :سعود
عبدالرحمن السمكه وعمران مزمل نقوى ومحمد الوزان

10

وروان صالح محمود نبتيتي ومنى عباس حمزه إبراهيم
 .باإلضافة للسحب اليومي ،بنك برقان يوفر سحب
ربع سنوي حلساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة
 125,000دينار كويتي .وللتأهل للسحوبات الربع
سنوية يتعني على العمالء أن ال يقل رصيدهم عن500

د.ك مل��دة شهرين كاملني قبل تاريخ السحب و كما أن
كل 10د.ك متثل فرصة واحده لدخول السحب .وإذا كان
رصيد احلساب  500دينار كويتي وما فوق ،سوف يكون
صاحب احلساب مؤهل للدخول في كل من السحوبات
اليومية والربع سنوية.
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أنهت تعامالتها على ارتفاع املؤشر العام  17.99نقطة

مؤشرات البورصة ترتفع في اخلتام وسط تباين بالتداوالت
ارتفعت املؤشرات الرئيسية للبورصة في
ختام تعامالت أم��س األرب��ع��اء ،وس��ط تباين
بالتداوالت  ،وصعد مؤشر السوق األول 0.35
باملائة ،كما ارتفع املؤشران العام والرئيسي
بنسبة  0.29باملائة و 0.14باملائة على التوالي.
وانخفضت السيولة إل��ى  24.36مليون
دينار ،مقابل  25.96مليون دينار يوم اخلميس
السابق ،بينما ارتفعت أحجام ال��ت��داول عند
 173.79مليون سهم مقارنة بـ 167.92مليون
سهم في اجللسة السابقة.
يشار إلى أن بورصة الكويت أغلقت تداوالتها
أي��ام (األح���د واالث��ن�ين وال��ث�لاث��اء) باألسبوع
احلالي أمام املستثمرين احتفاالً بعيد األضحى
املبارك.
وشهدت بورصة الكويت ارتفاع  9قطاعات
أب��رزه��ا البنوك بنسبة  0.41باملائة ،بينما
تراجع قطاعا اخلدمات االستهالكية واتصاالت

بنسبة  0.30باملائة ل�لأول و 0.22باملائة
للثاني.
وانهت تعامالتها على ارتفاع املؤشر العام
99ر 17نقطة ليبلغ مستوى 2ر 6122نقطة
بنسبة ارتفاع بلغت 29ر 0في املئة.
وبلغت كميات ت���داوالت امل��ؤش��ر 7ر173
مليون سهم متت من خالل  5831صفقة نقدية
بقيمة 3ر 24مليون دينار كويتي (نحو 62ر82
مليون دوالر أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7ر 6نقطة
ليصل إل��ى مستوى 3ر 4903نقطة بنسبة
14ر 0ف��ي املئة م��ن خ�لال كمية أسهم بلغت
7ر 130مليون سهم متت عبر  3299صفقة
نقدية بقيمة 3ر 5مليون دينار (نحو 02ر18
مليون دوالر).
كما ارتفع مؤشر السوق األول 4ر 23نقطة
ليصل إل��ى مستوى 10ر 6742نقطة بنسبة

35ر 0ف��ي املئة م��ن خ�لال كمية أسهم بلغت
01ر 43مليون سهم متت عبر  2532صفقة
بقيمة  19مليون دينار (نحو 6ر 64مليون
دوالر).
وكانت شركات (آن) و(عمار) و(اكتتاب)
و(كفيك) و(امل��ع��دات) األكثر ارتفاعا في حني
كانت أسهم (آن) و(امل��س��ت��ث��م��رون) و(أهلي
متحد) و(أبيار) و(املدينة) األكثر تداوال بينما
كانت شركات (العيد) و(أرجان) و(املنتجعات)
و(أسمنت خليج) و(نور) األكثر انخفاضا.
وتابع املتعاملون افصاحا عن تراجع أرباح
شركة (مركز سلطان للمواد الغذائية) خالل
الربع الثاني من العام  2019بنسبة بلغت
2ر 69في املئة لتبلغ 1ر 1مليون دينار (6ر3
مليون دوالر) مقارنة مع 6ر 3مليون دينار
(04ر 12مليون دوالر) أرباحا في .2018
كما شهدت اجلسة افصاحا عن معلومات

جوهرية من شركة (البنك األهلي املتحد) حول
احتمال بيع أسهمه وشركته التابعة في شركة

في النصف األول من 2019

حلول مبتكرة ومرنة ذات عوائد استثمارية جيدة

«بيتك» :باقة متنوعة من اخلطط االستثمارية تلبي مختلف احتياجات العمالء
انطالقاً من دوره الريادي في طرح
حلول فريدة ومنتجات مبتكرة ،يواصل
بيت التمويل الكويتي «بيتك» متيزه في
تلبية تطلعات العمالء وتوفير أفضل
احللول واخلطط االستثمارية وفق أعلى
املعايير العاملية في اجلودة والتميز.
واخلطط االستثمارية طويلة األجل
ال��ت��ي يوفرها البنك ه��ي «جامعتي»،
و»إجناز» ،و»رفاء» ،و»ثمار» ،و»شفاء»،
لتلبية احتياجات العميل املختلفة من
تعليم أو انشاء مشروع خاص أو زواج
أوخطة تقاعد أو رعاية صحية.
وتساهم كافة اخلطط االستثمارية
طويلة األجل التي يوفرها «بيتك» ،في
تشجيع العمالء وحتفيزهم على تعزيز
ثقافة التخطيط للمستقبل واالدخ��ار،
وحت��دي��د أول��وي��ات اإلن��ف��اق األس���ري،
وض����رورة تعزيز ف��رص زي���ادة دخل
األس��رة من خالل حلول مبتكرة ومرنة
ذات عوائد استثمارية جيدة.
خطة االستثمار للرعاية الصحية
«ش���ف���اء» :ب��إم��ك��ان العميل االش��ت��راك
ف��ي اخل��ط��ة وحت��دي��د املبلغ اإلجمالي
املستهدف ،وسيقوم البنك بإعداد اخلطة
التي تناسبه .وتوفر «ش��ف��اء» حماية
تكافلية حلاالت  11مرض من األمراض
املستعصية وال��وف��اة والعجز الكلي
الدائم ،وبإمكان العميل احلصول على

املبلغ املدخر عند احلاالت الطارئة.
خطة «جامعتي» للتعليم :أم��ا عن
أغراض التعليم اجلامعي ،يوفر «بيتك»
خطة «جامعتي» التي تلبي أغ��راض
التعليم اجلامعي لألبناء عند بلوغهم
سن  18عاماً ،إذ يستطيع العميل حتديد
مبلغ مستهدف للخطة ،ويتم استثمار
املبالغ فيها وإيداع األرباح سنويا ،وكافة
األرباح املتراكمة عندما يحني وقت دخول
االبناء للجامعة».
خطة «رف��اء» ل��ل��زواج :خطة «رف��اء»

مصممة ملواجهة تكاليف زواج األبناء،
وت��ع��ن��ي ال��ت��خ��ط��ي��ط امل��ب��ك��ر حلياتهم
األس��ري��ة ،إذ يستطيع اآلب��اء واألمهات
املساهمة ف��ي زواج أبنائهم م��ن اآلن،
بتحديد مبلغ معني لتغطية مصاريف
ال���زواج ،واحلصول عليها جميعا عند
نهاية اخلطة.
خطة «اجناز» النشاء مشروع خاص:
بيتك» يحرص على حتقيق تطلعات
الشباب من خالل خطة «اجناز» ،متعددة
األغراض ،اذ يستطيع الشباب من خاللها

التخطيط املسبق وحتقيق أحالمهم
املستقبلية بالبدء في استثمار مدخراتهم
حتى يحني ال��وق��ت امل��ن��اس��ب لتحقيق
اهدافهم ،كإقامة مشروع خاص او شراء
منزل مناسب وغيره.
خطة «ثمار» ملرحلة ما بعد التقاعد:
وع���ن م��رح��ل��ة م��ا ب��ع��د ال��ت��ق��اع��د ،يوفر
«بيتك» خطة «ثمار» التي تساعد على
االستمتاع بحياة تقاعدية مريحة بعد
عناء العمل لسنوات طويلة ،إذ يستطيع
العميل حتديد مبلغ ويتم استثمار املبالغ
املدفوعة ،تستحق جميعها عند انتهاء
اخلطة ببلوغ سن التقاعد.
نسب أرب��اح جيدة :وتتمتع اخلطط
االس��ت��ث��م��اري��ة ط��وي��ل��ة األج���ل ب��أرب��اح
استثمارية جيدة ويتم فيها استهداف
مبلغ يرغب العميل في احلصول عليه
مستقبال يتراوح بني  4آالف إل��ى 120
ألف دينار ،ومن خالل خطة منظمة يقوم
بادخار هذا املبلغ على دفعات شهرية
خالل فترة محددة مسبقا تتراوح بني 2
–  39سنة حسب شروط كل خطة ،وفي
الوقت ذاته يتم استثمار املبالغ املتراكمة
واحتساب أرباح استثمارية سنوية مع
إمكانية تعديل املبلغ املراد استثماره أو
الدفعات الشهرية في أي وق��ت ،إضافة
إلى السحب حتى  40%من املبلغ بنهاية
العام األول.

«املتحد» يتلقى عرض ًا لبيع
حصته في «كميفك»
تلقى البنك األهلي املتحد امل��درج ببورصتي
الكويت والبحرين وشركته التابعة البنك األهلي
املتحد عرض شراء من «صالح الذكير» ألسهمها
املجتمعة في شركة الكويت وال��ش��رق األوس��ط
لالستثمار املالي «كميفك».
وحسب بيان لبورصة الكويت ،أمس األربعاء،
فإن أسهم األهلي املتحد املجتمعة في «كميفك»
تبلغ  74.3باملائة من األسهم املصدرة.
يشار إل��ى أن رأس م��ال كميفك يبلغ 26.38
مليون دينار كويتي ،موزعاً على  263.81مليون
سهم ،بقيمة اسمية  100فلس للسهم الواحد.
ويستحوذ البنك األهلي املتحد البحريني على

 67.33باملائة في البنك األهلي املتحد الكويتي.
وك��ان البنك األهلي املتحد الكويتي نفي في
نهاية يوليو السابق ،تلقى اتصاالت أولية من
أط��راف ع��دة أعربت عن اهتمامها بشراء حصة
«املتحد» في «كميفك» ،منوهاً بأن األمر ال يزال في
طور املناقشات األولية ،ودراسة الفرض البديلة.
وميتلك األهلي الكويتي  49.55باملائة في
رأسمال «كميفك» ،فيما ميتلك البنك األهلي املتحد
البحريني حصة بنحو  25باملائة في رأس املال.
وبحلول الساعة  09:14صباحاً بتوقيت
الكويت ،ارتفع سهم كميفك  1.71باملائة إلى سعر
 59.5فلس.

« زين» تُكرّم الطلبة الفائزين في برنامج «كُ ن»

تكرمي أحد الفرق الفائزة بحضور مسؤولي لوياك

ل��ري��ادة األع��م��ال االجتماعية ق��د شهد
مُ شاركة  64طالباً وطالبة تراوحت
أعمارهم ما بني  16-12عاما ً شكّلوا 14
فريقاً مُختلفاً لكل فريق فكرته املميزة
مل��ش��روع رب��ح��ي مُ��س��ت��دام اجتماعياً،
وش��ارك��ت زي���ن ف��ي ت��ك��رمي الفائزين
بالبرنامج خالل احلفل اخلتامي الذي

أ ُق��ي��م ف��ي م��س��رح اجلامعة األمريكية
بالكويت وه��م  -امل��رك��ز األول :فريق
 Edullyالذي قدّم خدمات إلكترونية
مُبتكرة تُساعد الشباب على التصدّي
لظاهرة التنمّر ،واملركز الثاني :فريق
 ECOMESHال���ذي ص��مّ��م ح��اوي��ة
مُبتكرة إلعادة تدوير امل ُخلّفات ،واملركز

«الوطنية العقارية» حتقق 6.6
مليون دينار أرباح ًا صافية
أعلنت الشركة الوطنية العقارية ،التي تعمل
حاليا ً على تطوير مشاريع بقيمة إجمالية تتجاوز
ملياري دوالر أمريكي في الشرق األوسط وشمال
أفريقيا ،عن نتائجها املالية للنصف األول من
عام  ،2019حيث حققت صافي أرباح بلغت 6.6
مليون دينار كويتي ،في حني بلغت ربحية السهم
 4.9فلس للسهم الواحد.
وبلغت اإليرادات التشغيلية في النصف األول
 8.5مليون دينار كويتي ،وبلغت األرب��اح قبل
الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء 11.8
مليون دينار كويتي .وبنهاية الفترة ذاتها ،بلغ
إجمالي أصول الشركة  465.9مليون دينار.
كما سجلت الشركة انخفاضاً بنسبة 16.2%
في إجمالي املطلوبات لتبلغ  194.9مليون دينار
كويتي ف��ي ال��رب��ع الثاني م��ن  ،2019ف��ي حني
انخفضت القروض والسلفيات بنسبة .18.5%
وق���ال ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس إدارة الشركة
وال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ،فيصل جميل سلطان
العيسى« :تواصل الشركة الوطنية العقارية
تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز وضعها
ال��ن��ق��دي م��ن خ�ل�ال تخفيض م��س��ت��وى ديونها
والتركيز على حتسني أداء أصولها التشغيلية
وتطوير مشاريعها التجارية والسكنية الضخمة.
وف��ي غ��ض��ون ع���ام ،جنحت الشركة بتخفيض
مستوى دي��ون��ه��ا بشكل م��ل��ح��وظ ،ف��ي ح�ين أن
محفظة أصولها املدرة للدخل في الكويت واألردن
وليبيا وال��ع��راق سجلت أدا ًء أفضل لتنعكس
ف��ي نتائج ال��ش��رك��ة ».وعلى صعيد املشاريع
قيد التطوير ،تقدّمت الشركة في عملية تطوير
مجمع رمي مول الواقع في أبو ظبي حيث يعد من
أكبر املشاريع التجارية الذي سيستقطب كبرى
العالمات العاملية واإلقليمية التي سبق أن أكدّت
تأجيرها في املجمع.
أم��ا ف��ي م��ص��ر ،بلغ م��ش��روع ج��ران��د هايتس
السكني املتكامل والضخم مرحلة متقدّمة من
التطوير وتسليم الوحدات السكنية .وميتد هذا
املشروع على مساحة إجمالية تبلغ أربعة ماليني
متر مربع يلبي االحتياجات السكنية لعدد السكان
املتنامي في القاهرة وضواحيها.

فيصل العيسى

وأض���اف س��ل��ط��ان« :يُ��ع��د ك��ل م��ن مجمع رمي
مول ومشروع جراند هايتس من االستثمارات
الواعدة التي ستمكّن الشركة من تعزيز مركزها
املالي عبر تنويع مصادر دخلها التشغيلية في
السنوات القادمة ».أما فيما يخص محفظة أصول
الشركة امل���درّة للدخل ،تدير الشركة الوطنية
العقارية في الكويت مشروع الواجهة البحرية
سوق شرق ومنتجع اجلون .وفي األردن ،متتلك
وتدير مجمع جنوب العقبة االستثماري الذي
يوفر مساحات مخصصة للتخزين واملصانع
والشركات واخلدمات اللوجستية على مساحة
 1.5مليون متر مربع وفي مناخ استثماري جذاب
يسهّل الوصول لألسواق الدولية ويتمتع بفوائد
اتفاقيات التجارة احلرة .وفي ليبيا ،يعد مشروع
بالم ري��زي��دان��س السكني م��ن املشاريع األكثر
أماناً ورقياً مبوقعه على ساحل البحر املتوسط
ف��ي منطقة ج��ن��زور ،إح��دى ض��واح��ي العاصمة
طرابلس .وف��ي ال��ع��راق ،تشغّ ل الشركة عقارا ً
يتم تأجيره وتعمل كذلك على فرص استثمارية
جديدة بالقرب من الطريق الدائري األكبر واألكثر
ازدحاما ً في مدينة إربيل.

«وربة» يجري سحب
«السنبلة» األسبوعي

خالل احلفل اخلتامي في مسرح اجلامعة األمريكية بالكويت

ش���ارك���ت زي����ن ب��ت��ك��رمي ال��ط��ل��ب��ة
والطالبات الفائزين باملراكز الثالث
األولى في برنامج «كُن» لريادة األعمال
االجتماعية ،وذلك خالل احلفل اخلتامي
الذي أ ُقيم في مسرح اجلامعة األمريكية
بالكويت ضمن شراكتها االستراتيجية
م��ع مؤسسة «ل��وي��اك» غير الربحية
لتنمية وتطوير مواهب الشباب.
وذك��رت الشركة في بيان صحافي
أن دعمها لبرنامج «كُن» لريادة األعمال
االجتماعية للسنة الثانية على التوالي
أتى ضمن شراكتها االستراتيجية مع
«ل��وي��اك» التي متتد ه��ذا ال��ع��ام ألكثر
من  15سنة متواصلة ،وهي الشراكة
التي تأتي حتت مظلة استراتيجيتها
للمسؤولية االجتماعية واالستدامة،
والتي ترتكز بشكل كبير ح��ول تنمية
وت��ط��وي��ر ق��ط��اع ال��ش��ب��اب والتعليم
وباألخص فيما يتعلق بتنمية مجاالت
ري���ادة األع��م��ال ل��دى الفئات العمرية
الشابة.
وأوض��ح��ت زي��ن أن برنامج «كُ��ن»

(الكويت والشرق األوس��ط لالستثمار املالي)
فضال عن اع�لان (بورصة الكويت) عن تنفيذ

بيع أوراق مالية مدرجة وأخ��رى غير مدرجة
ملصلحة وزارة العدل.

الثالث :فريق Top Team Talent
منصة إلكترونية لربط
ّ
ال��ذي ابتكر
الشباب املُبدع مع اجلهات التي تُقدّم
الدعم لألفكار اإلبداعية لتنمية مهاراتهم،
وسيشارك أعضاء الفرق الفائزة في
رح��ل��ة تعليمية مم��ي��زة إل���ى سلطنة
عمان بهدف تعزيز مهاراتهم في العمل
اجلماعي والقيادة واكتشاف ال��ذات.
وف��ي شهر يوليو امل��اض��ي استضافت
زين ورشة عمل مل ُنتسبي برنامج «كُن»
ل��ري��ادة األع��م��ال االجتماعية في مركز
زين لإلبداع  ZINCمبقرها الرئيسي
في الشويخ ،حيث حاضر في الورشة
خالد العميري صاحب مشروع ،Li3ib
وهو أحد مبادري النسخة الرابعة من
برنامج زي��ن املبتكر Zain Great
 Ideaلتسريع املشاريع التكنولوجية
الناشئة ،حيث شارك الطلبة خبرته في
إطالق مشروعه وأسرار تقدمي املشاريع
التكنولوجية ،وغيرها من اخلبرات التي
ألهمت الطلبة والطالبات في رحلتهم
نحو اإلبداع في ريادة األعمال.

ي��ج��رى بنك ورب���ة سحب
السنبلة االس��ب��وع��ي احل��ادي
وال��ث�لاث�ين ف��ي مت���ام الساعة
احل���ادي���ة ع��ش��ر ظ��ه��ر ال��ي��وم
اخل���م���ي���س ؛ وي���ت���م إج�����راء
السحوبات بحضور ممثل عن
وزارة التجارة والصناعه و
موظفي بنك وربة.
ومي��ث��ل ح��س��اب السنبلة
اخل��ي��ار األم��ث��ل لكل الراغبني
بتوفير األموال وحتقيق عوائد
مالية ثابتة على أرصدتهم
ف��ي ال��وق��ت نفسه ب��االض��اف��ة
ال���ى ف��رص��اً ل��ل��ف��وز بجوائز
نقدية ط��وال العام .ومتاشياً
م��ع رغبته بتطوير وحتديث
خدماته وحلوله املصرفية مبا
يتوافق م��ع حتقيق املصلحة
وال���ف���ائ���دة األك���ب���ر لعمالئه
ونظرا ً لتنامي قاعدة عمالئه
والتجاوب الكبير ال��ذي لقاه
احل���س���اب ،ي��ع��ي��د ب��ن��ك ورب��ة
إطالق حملة «السنبلة» بحلّة
ج��دي��دة وم��ت��ط��ورة ف��ي 2019
ت��ط��وي ف��ي ث��ن��اي��اه��ا ج��وائ��ز
نقدية وعينية أكبر  ،حيث قام
بتعديل وت��ي��رة السحوبات
والقيمة اإلجمالية للجوائز
النقدية والعينية التي يحصل

عليها العمالء لتصل الى أكثر
من مليون دينار كويتي!
يستمر البنك بالسحوبات
االسبوعية على خمسة رابحني
 1000دينار لكل منهم  ،وتتميز
السنبلة في  2019بالسحوبات
ال��ك��ب��رى ()Mega Draws
التي تقام كل ربع سنة لتكشف
عن خمسة رابحني ،ويكون من

نصيب الرابح األول  100ألف
دينار كويتي  ،وأربعة رابحني
ب��س��ي��ارات Land Cruiser
 .VXRوملنح العمالء املزيد
م��ن ال��ف��رص للربح ،ق��ام بنك
وربة بزيادة اجلوائز بسحب
الـ  Mega Drawاألخير لعام
 2019بإضافة سيارتي الند
كروز من نفس الفئة.

