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اعلن  بنك برقان عن أول مجموعة من الفائزين في 
سحب شهر يوليو، في حملة الصيف »تسوق واربح 
200% من قيمة مشترياتك«. وتّوج البنك كالً من 
الفائزين احملظوظني:  عبدالوهاب عبدالله الرمضان 
وشيخ محمد عارف وفوزية اخلرس وبدر الغيث 

وطالل علي بدر ملك

وأوضح بنك برقان أن هذه احلملة تستمر ملدة 3 
أشهر، من 16يونيو وحتى 29 سبتمبر 2019، حيث 
يعلن البنك أسماء خمسة رابحني محظوظني خالل 
شهري يوليو وأغسطس و10 رابحني خالل شهر 

سبتمبر بإسترجاع %200 من قيمة مشترياتهم.
وتتزايد فرص فوز العمالء بناءاً على استخدامهم 

للبطاقات، حيث سيحصل العميل على فرصة واحدة 
لدخول السحب لكل 10 دنانير يتم انفاقها داخل 
الكويت عند استخدام البطاقات االئتمانية أو مسبقة 
الدفع و3 فرص لكل 10 دنانير تنفق خارج الكويت 
عند استخدام البطاقات االئتمانية، السحب اآللي 

ومسبقة الدفع.

أطلق بنك اخلليج بالتعاون مع شركة 
ماستركارد أول بطاقة ماستركارد وورلد 
إيليت ائتمانية معدنية ُتصدر في الكويت 
وتوفر خاصية الدفع عند ُبعد. وتتوفر بطاقة 
وولــد إيليت املعدنية اآلن حصرياً لعمالء 
املصرفية اخلــاصــة لــدى البنك ممــن توجه 
لهم الدعوة فقط، وتتيح حلامليها االستفادة 
من مجموعة واسعة من الفوائد واخلدمات 

املميزة داخل الكويت وعلى مستوى العالم.
ـــد إيليت املعدنية  وتــوفــر بطاقة وورل
حلامليها جتارب تسوق سريعة وأكثر راحة، 
وهــي مــزودة بتقنية االتــصــال قريب املدى 
»NFC« وتتيح حلامليها إجــراء املعامالت 
عند ُبعد لعمليات الــشــراء، مما يوفر على 
العمالء عناء إدخــال ومترير بطاقتهم عبر 
أجهزة نقاط البيع في كل مرة يقومون فيها 

بسداد قيمة مشترياتهم.
وفي هذه املناسبة، قال أحمد األمير، مساعد 
املدير العام لالتصاالت اخلارجية لدى بنك 
اخلليج: »تسرنا مواصلة التعاون والعمل 
مــع شركائنا فــي القطاع املصرفي لتقدمي 
خدمات مبتكرة وإبداعية حصرياً لعمالء 
بنك اخلليج. ونحن سعداء بإعالننا اليوم 
ــد إيليت  عن طــرح بطاقة ماستركارد وورل

االئتمانية املعدنية، حيث بات بإمكان عمالئنا 
االستفادة من خدمة كونسيرج بنك اخلليج 
التي تقدمها شركة لويس فورتني، واملصممة 
خصيصاً لعمالئنا. وتقدم لويس فورتني 
كونسيرج خدماتها لعمالئنا ســواء داخل 
الكويت أو حول العالم. وميكن أيضاً حلاملي 
ــد إيليت املعدنية  بطاقة ماستركارد وورل
االستفادة من مجموعة واسعة من العروض 
ــا احلصرية األخـــرى والــتــي تشمل  ــزاي وامل
الدخول إلى أكثر من 1200 صالة انتظار في 
املطارات وخصومات على الفنادق وعروض 
تأجير السيارات والتأمني على السفر واملزيد 

من العروض األخرى«.
ــر: »ميــكــن لعمالء  ــي وأضــــاف أحــمــد األم
اخلدمات املصرفية اخلاصة لدى بنك اخلليج 
ــالم بطاقة  ــت ــن وجــهــت لــهــم الـــدعـــوُة اس مم
ماستركارد وورلــد إيليت االئتمانية ابتداًء 
مــن الــيــوم، حيث حرصنا على طرحها في 
هذا التوقيت املثالي الذي يتزامن مع موسم 
السفر والعطالت. ونفخر بنجاحنا في إطالق 
هذه البطاقة التي تعتبر األولــى من نوعها 
ــرى بــأن عمالءنا األوفــيــاء  فــي الكويت، ون
يستحقون أن يكونوا أول املستفيدين من 

جميع املزايا احلصرية التي تقدمها«.

وعلق سومو روي، مدير عام ماستركارد 
ــر بطاقة  ــوف ــالً: »ت ــائ ــي الــكــويــت وقــطــر ق ف
ماستركارد وورلــد إيليت املعدنية من بنك 
اخلليج، والتي تعّد األولــى من نوعها في 
الكويت، مجموعة مــن الفوائد واخلــدمــات 
املتميزة لعمالء اخلدمات املصرفية اخلاصة 
لــدى البنك. وتتمتع هــذه البطاقة املتاحة 
لعمالء البنك ممن توجه لهم الدعوة فقط، 
مبكانة بارزة بني أكثر حلول الدفع تطوراً في 
السوق، ويسعدنا أن نتعاون مع بنك اخلليج 
لتقدمي بطاقة وورلــد إيليت لعمالئهم. كما 
تسهم خاصية الدفع دون تالمس في تعزيز 
جتربة استخدام هذه البطاقة، حيث تضمن 
حلامليها إجــراء عمليات الدفع اليومية بكّل 

سرعة وُيسر«.
ميكن حلاملي بطاقة ماستركارد وورلد 
إيليت التمتع بالعديد من املزايا داخل الكويت 
ــك إثـــراء جتــارب  وحــول الــعــالــم، مبــا فــي ذل
سفرهم عبر خدمة كونسيرج بنك اخلليج 
التي تقدمها شركة لويس فورتني، املتخصصة 
في تقدمي خدمات الرفاهية التي تدعم أمناط 
احلــيــاة، وتشمل االستقبال والترحيب من 
فئة كبار الشخصيات في أكثر من 470 مطاراً 
حول العالم. فضالً عن ذلــك، ميكن حلاملي 

البطاقة التمتع بتجربة سفر مريحة من 
خالل االستفادة من اخلصومات على الفنادق 
التابعة ملجموعة فنادق »ماريوت بونفوي« 
و«التحالف العاملي للفنادق«. ومن مزاياها 
األخرى أيضاً التمتع بخدمة الدخول إلى أكثر 
من 1200 صالة انتظار في املطارات حول 
العالم واالستفادة من تأمني السفر حتى مبلغ 
500،000 دوالر أمريكي لهم ولعائالتهم، 
والتمتع بخصومات على تأجير السيارات 

إضافة إلى خصومات على خدمة كرمي.
وميكن أيضا حلاملي بطاقة ماستركارد 
ــد إيليت االستفادة من برنامج نقاط  وورل
بنك اخلليج وهو أسرع برنامج مكافآت في 
الكويت والــذي مينح حاملي البطاقة نقاطاً 
قَيمة الستخدامها في حجز رحالت الطيران 
واإلقامة الفندقية ومجموعة عروض السفر 
املوسمية احلصرية. وعلى املستوى احمللي، 
ميكن للعمالء االستفادة من خصومات في 
أكثر من 150 منفذ تسوق وما يزيد عن 300 
مطعم ومقهى. ومقابل كل استخدام لبطاقة 
ماستركارد وورلـــد إيليت بقيمة 1 دينار 
كويتي، يحصل العميل على 3 نــقــاط في 
حالة استخدامها داخل الكويت و6 نقاط عند 

استخدامها دولياً.

تراجعت املؤشرات بورصة  بنهاية 
تعامالت أمس  الثالثاء، للجلسة الثالثة 
على التوالي، وسط تراجع ملحوظ في 
مستويات التداول حتت ضغط التوترات 
السياسية التي تتصدر املشهد في منطقة 

اخلليج.
وأنــهــى املــؤشــر الــعــام للبورصة 
الكويتية اجللسة متراجعاً 0.25 باملائة 
عند مستوى 6023.92 نقطة خاسراً 
ــران  ــؤش 15.18 نــقــطــة، كــمــا هــبــط امل
الرئيسي واألول بنسبة 0.06 و0.32 

باملائة على الترتيب.
وتقلصت سيولة البورصة 8.8 باملائة 

لتصل إلى 21.27 مليون دينار مقابل 
23.31 مليون دينار ، كما انخفضت 
أحجام التداول 28.3 باملائة إلى 95.79 
مليون سهم مقابل 133.66 مليون سهم 

بجلسة سابقة .
وسجلت مؤشرات 6 قطاعات انخفاضاً 
بــصــدارة التأمني بواقع 1.03 باملائة، 
بينما ارتفعت مؤشرات 4 قطاعات أخرى 
يتصدرها السلع االستهالكية بنمو 

نسبته 2.19 باملائة.
وقــال احمللل الفني لسوق املــال سعد 
الــرومــي فــي تصريحات صحافية  إن 
استمرار التراجع اليوم لثالث جلسة 

على التوالي ُينذر مبزيد من الهبوط في 
اجللسات املُتبقية من يوليو ، وذلك على 
عكس توقعاتنا اإليجابية التي انطلقت 

في مطلع الشهر.
وأوضــح الرومي أن الشاهد في هذا 
التراجع الذي طال البورصة الكويتية 
هــو نفس الــشــاهــد فــي تــراجــع غالبية 
أسواق املنطقة، أال وهو الُبعد السياسي 
ــراً بشكل كبير على  ــؤث ـــذي بــات م وال
الوضع االقتصادي وسلوك املتعاملني 

باألسواق.
وأشــار إلى أن استمرار هذا الصراع 
الدائر بني أمريكا والصني من جهة، وبني 

دول اخلليج وأمريكا مع إيران من جهة 
أخــرى، بات يؤجج الوضع وُيهدد أمن 

املنطقة بني احلني واآلخر.
ــي بــأن الــتــوقــع الفني  ــروم ونـــوه ال
السلبي لتلك الفترة العصيبة التي متر 
بها املنطقة هو أمر طبيعي؛ نظراً لعدم 
ظهور بوادر على حل األزمات املشتعلة 

قريباً.
ــرار حالة  ــم ــت وتــوقــع الـــرومـــي اس
التراجع على مستوى األداء والتداوالت 
فــي اجللستني املتبقيتني مــن األسبوع 
ــاه  اجلــــاري، خــاصــة إذا مــا تــأكــد االجت
الهابط غداً للمؤشر العام وتراجع دون 

احلاجز النفسي عند 6000 نقطة.
وانهت بورصة الكويت تعامالتها 
على انخفاض املــؤشــر الــعــام 18ر15 
نقطة ليبلغ مستوى 9ر6023 نقطة 

بنسبة انخفاض بلغت 25ر0 في املئة.
وبلغت كميات تداوالت املؤشر 6ر95 
مليون سهم متت من خالل 5421 صفقة 
نقدية بقيمة 2ر21 مليون دينار كويتي 

)نحو 08ر72 مليون دوالر أمريكي(.
وانخفض مؤشر الــســوق الرئيسي 
77ر2 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر4810 
نقطة بنسبة 06ر0 في املئة من خالل 
كمية أسهم بلغت 4ر55 مليون سهم 
متــت عبر 2257 صفقة نقدية بقيمة 
2ر3 مليون دينار )نحو 88ر10 مليون 

دوالر(.
كما انخفض مــؤشــر الــســوق األول 
19ر21 نــقــطــة لــيــصــل إلـــى مستوى 
2ر6640 نقطة بنسبة 32ر0 في املئة 
من خالل كمية أسهم بلغت 2ر40 مليون 
سهم متت عبر 3164 صفقة بقيمة 9ر17 
مليون ديــنــار )نــحــو 86ر60 مليون 

دوالر(.

15.18 نقطة أنهت تعامالتها على انخفاض املؤشر العام 

رئيسي مؤثر  السياسي  والُبعد  البورصة..  على  ُيخيم  السلبي  األداء   

أعلن بنك الكويت املركزي أمس  الثالثاء، طرح 
سندات وتورق مقابل بقيمة 240 مليون )790.66 
مليون دوالر(، بعائد 3 باملائة. وحسب البيانات 
املنشورة على موقع املركزي الكويتي، متت تغطية 
اإلصــدار بواقع 11.1 مرة، علماً بأن حجم الطلب 

عليه بواقع 2.66 مليار دينار.
وبلغ أجل اإلصــدار 3 أشهر، إذ تستحق في 22 
أكتوبر 2019، طبقاً للمركزي. وتتوافق قيمة 
السندات مع أخر إصدار للمركزي ، كما تتوافق مع 

العائد واألجل.
وســنــدات وتـــّورق مقابل هي »ســنــدات محلية 
يطرحها الكويت املركزي للبنوك العاملة بالقطاع 
املصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد 

من السيولة في السوق«.
وُتستخدم تلك السندات أيضاً في ضخ سيولة 
إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك، ودفع 
قيمتها بعد خصم العائد، كما متثل إحدى األدوات 

لتنفيذ السياسية النقدية املتعلقة بأسعار الفائدة.

»املركزي«: تغطية إصدار سندات 
11 مرة التورق 

املتحدثون في املؤمتر

متاحة لعمالء املصرفية اخلاصة من خالل دعوة موّجهة بشكل حصري فقط

»اخلليج«: إطالق أول بطاقة ماستركارد معدنية للدفع دون تالمس 

متداولون في البورصة

مسؤلو البنك مع قيادات ماستركارد

بطاقة ماستركارد وورلد إيليت
يقدم بنك اخلليج بطاقة ماستركارد 
وورلد إيليت االئتمانية وهي أول بطاقة 
معدنية مــزودة بخاصية الدفع دون 

تالمس
البطاقة وورلد إيليت من بنك اخلليج 
هي أول بطاقة ائتمان معدنية ُتصدر 
في الكويت وتوفر خاصية الدفع  دون 
تالمس وتتيح حلامليها االستفادة من 
مجموعة واسعة من الفوائد واخلدمات 
املميزة داخــل الكويت وعلى مستوى 
العالم. بات بإمكان عمالئنا االستفادة 
من خدمة كونسيرج بنك اخلليج والتي 
تقدمها شركة لويس فــورتــني، وهي 

مصممة خصيصاً لعمالء بنك اخلليج
ــد إيليت اآلن  وتتوفر بطاقات وول
ــة املصرفية  ــدم حــصــريــاً لــعــمــالء اخل
ــدى البنك ممــن تــوجــه لهم  اخلــاصــة ل

الدعوة فقط.

وتضمن بطاقة وورلد إيليت اجلديدة 
مــن بنك اخلليج االســتــمــتــاع بفوائد 
وعــروض مصّممة حسب طلب العميل 
 Louisمــن خــالل خــدمــات كونسيرج

Fourteen  احلصرية.
اجلدير بالذكر أن بنك اخلليج أول 
بنك في الكويت يقدم خدمة الكونسيرج 
من Louis Fourteen. ميكن لعمالئنا 
اآلن جتربة أفضل وسائل الراحة على 
الصعيدين احمللي والــدولــي. ستكون 
ــة مــتــاحــة 365/7/24  ــدم هـــذه اخل
لتزويد حاملي البطاقة بأعلى مستويات 
الرفاهية محلًيا وأثناء السفر. ميكن 
 Louis حلاملي البطاقة االتــصــال بـــ
Fourteen على رقم هاتف مخصص 
حصري لبنك اخلليج على الرقم 965+ 
2208 5640  محلًيا أو  1+ 312 479 

9131   دولًيا.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية 
أمس  الثالثاء تفعيل خدمة تقدمي ميزانية شركات 
األشخاص عبراملوقع اإللكتروني ملركز الكويت 
لألعمال )kbc.gov.kw(.وقالت )التجارة( في 
بيان صحفي إن العملية تتضمن تقدمي البيانات 
املالية من خالل املوقع اإللكتروني ملركز الكويت 
لألعمال وحتميلها على شكل ملف بصيغة )بي.

دي.إف( دون احلاجة ألخذ موعد لتقدميها ورقيا.
وأضافت أن هذا االجــراء يشمل جميع شركات 
ــذات شــركــات الشخص الواحد  ــال األشــخــاص وب
وشركات ذات املسؤولية احملدودة موضحة أنه مت 

ضم جميع شركات األشخاص باستثناء الشركات 
املساهمة.

وذكــرت أنه سوف تتوفر من خالل هذا اإلجراء 
جميع البيانات املالية للشركة من خالل النظام 
اإللكتروني بحيث ميكن املراجعة والبحث والرجوع 

للبيانات املالية في أي وقت وبسهولة ويسر.
وبينت )الــتــجــارة( أن هــذه البيانات متاحة 
حاليا فقط للوزارة وخصوصا قسم امليزانيات في 
إدارة شركات األشخاص وفي القريب سيتم إجراء 
حتسينات أفضل بالنسبة للعميل ومكتب التدقيق 

احملاسبي والوزارة.

»التجارة«: تفعيل خدمة تقدمي 
ميزانية شركات األشخاص إلكترونيًا 16.08 باملئة من األسهم املصدرة لبنك اخلليج اليوم مزاد على 

تعقد شركة )بــورصــة الــكــويــت( الــيــوم  األربــعــاء 
جلسة مزاد لبيع عدد 157ر157ر490 سهما من األسهم 
املــصــدرة لبنك اخلليج متثل 081ر16 فــي املــئــة من 
رأسماله بسعر ابتدائي قدره 312 فلسا للسهم الواحد 
بقيمة 9ر152 مليون دينار كويتي )نحو 8ر519 مليون 

دوالر أمريكي(.
وقــالــت البورصة على موقعها اإللكتروني أمس  
الثالثاء إن افتتاح املزاد سيتم وفقا للسعر األعلى بني كل 
من السعر االبتدائي املذكور أو متوسط سعر إقفال السهم 
وذلك عن كل يوم تداول خالل الفترة املمتدة من تاريخ 

توقيع العقد االبتدائي 13 يونيو 2019 وحتى إقفال 
جلسة التداول في تاريخ املــزاد.وأوضــحــت البورصة 
في هذا اإلفصاح أنه مت االتفاق بني الشركة الكويتية 
لالستثمار )حساب عمالء 1 - طــرف بائع( ملصلحة 
العميل الهيئة العامة لالستثمار وبنك اخلليج )حساب 
عمالء 3003 - طــرف مشتر( ملصلحة العميل شركة 
)الغامن التجارية(. وأكدت أن املزاد سيخضع لشروط 
تتمثل في إيــداع شيك مصرفي بقيمة 10 في املئة من 
إجمالي قيمة الصفقة ملن يرغب في دخول املزاد مبوعد 

أقصاه الساعة التاسعة والنصف من صباح غد.

وأضافت أن املزايدة ستبدأ الساعة الواحدة ظهرا على 
أن يرسو املزاد في متام الساعة الواحدة وخمس عشرة 
دقيقة ظهرا في اليوم ذاته على املشتري االبتدائي ما لم 

يتقدم متزايد آخر بسعر أعلى.
ــر بسعر أعــلــى من  ــه إذا تــقــدم مشتر آخ وذكـــرت أن
السعر االبتدائي ومضى على هذا السعر خمس دقائق 
دون أن يتقدم متزايد آخر بسعر أعلى يرسو عليه املزاد 
مبينة أنه ستراعى الوحدات السعرية املعمول بها في 
البورصة ويجوز ألي من املزايدين املزايدة بأكثر من 

وحدة سعرية.


