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ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 76 سنتا في 
تداوالت أول أمس ليبلغ 61ر60 دوالر أمريكي مقابل 
85ر59 دوالر للبرميل في تداوالت االثنني املاضي 

وفقا للسعر املعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفــي األســـواق العاملية استقرت أســعــار النفط 
أول أمس الثالثاء بفعل التفاؤل بانحسار توترات 

التجارة األمريكية الصينية.
وارتــفــع سعر برميل نفط خــام القياس العاملي 

مزيج برنت 29 سنتا ليصل عند التسوية الى 
مستوى 03ر60 دوالر كما ارتفع سعر برميل النفط 
اخلام األمريكي 13 سنتا ليصل إلى مستوى 34ر56 

دوالر.

تراجعت املؤشرات الكويتية بشكل جماعي 
فــي خــتــام تــعــامــالت أمـــس  األربـــعـــاء، حيث 
هبط املؤشر العام 0.43 باملائة، وانخفض 
املؤشران الرئيسي واألول بنسبة 0.27 باملائة 

و0.48 باملائة على الترتيب.
وارتفعت السيولة بنحو طفيفة إلى 21.85 
مليون دينار مقابل 21.78 مليون دينار ، بينما 
تراجعات أحجام التداول 26.3 باملائة إلى 
118.89 مليون سهم مقابل 161.37 مليون 

سهم بجلسة سابقة .
وسجلت مــؤشــرات 9 قــطــاعــات تراجعاً 
يتصدرها السلع االستهالكية بانخفاض 
نسبته 4.76 بــاملــائــة، فيما تــصــدر املــواد 
األســاســيــة االرتــفــاعــات بنمو معدله 0.42 

باملائة.
ــاء سهم »مــنــازل« على رأس القائمة  وج
احلمراء لألسهم املُدرجة بالبورصة بانخفاض 
قدره 13.33 باملائة، بينما تصدر سهم »عمار« 

القائمة اخلضراء ُمرتفعاً بنسبة 10 باملائة.
ــط سيولة  ــش ــك« أن ــت ــي ــق ســهــم »ب ــق وح
بالبورصة بقيمة 4.48 مليون دينار ُمتراجعاً 
0.91 باملائة، فيما تصدر سهم »أبيار« نشاط 
الكميات بتداول 13.69 مليون سهم ُمرتفعاً 

1.43 باملائة.
وتعليقاً على جلسة ، قــال امُللل الفني 
لسوق املال نزار يونس إن السوق األول شهد 
التراجع األكبر نتيجة هبوط 14 سهماً من 
أصل 19 ُمدرجاً باملؤشر، حيث أثرت األسهم 

القيادية بشكل واضـــح فــي حــركــة املؤشر 
والبورصة ككل.

وأشــار يونس إلــى أن السوق األول كان 
قريباً من مالمسة مستوى 6650 نقطة والتي 
تفاءلنا حولها مع إغالقه مرتفعاً ، إال أنه ارتد 
نزوالً ليقترب من كسر خط الدعم عند 6610 
والعودة ُمجدداً للهبوط أسفل احلاجز املئوي 

6600 نقطة.
ونوه إلى أنه وعلى الرغم من هبوط مؤشر 
السوق الرئيسي إال أنه ما زال هناك فرصة 
لالرتداد صعوداً إذا ما جنح في احلفاظ على 
ـــالق أعــلــى مستوى 4800 نقطة، لكن  اإلغ
استمرار الهبوط خلامس جلسة على التوالي 

ُيهدد هذا االحتمال.

أظهر مسح تراجع أرباح شركات قطاع 
الــعــقــارات املـــدرج بالبورصة الكويتية 
40.8 باملائة في الربع الثاني من العام 
ــاري، على أســاس سنوي، وفقا ملسح  اجل

موقع مباشر .
ــاح  وبحسب اإلحــصــائــيــة، بلغت أرب
34 شركة مدرجة بالقطاع خالل الفترة 
14.345 مليون ديــنــار )47.3 مليون 
دوالر(، مقابل أرباح بنحو 24.233 مليون 
دينار )79.9 مليون دوالر( بالربع الثاني 

من 2018.
وعلى مستوى النتائج نصف السنوية، 
بلغت أربـــاح شــركــات القطاع 52.975 
مليون دينار )174.7 مليون دوالر(، مقابل 
أرباح بنحو 61.409 مليون دينار )202.5 
مليون دوالر( للفترة ذاتها بالعام السابق، 

بتراجع نسبته 13.7 باملائة.
وشكلت أربـــاح القطاع 14.4 باملائة 
من إجمالي أرباح السوق الكويتي بالربع 
الثاني من 2019، والبالغة 543.251 
مليون دينار، فيما استحوذ القطاع على 
4.7 باملائة مــن إجمالي أربـــاح السوق 
بالنصف األول والبالغة 1121.705 

مليون دينار.
ـــاح  ــي« أكــبــر األرب ــان ــب وتــصــدرت »امل
بالقطاع على املستويني الفصلي والنصف 
سنوي، حيث بلغت أرباحها بالربع الثاني 
14.05 مليون دينار بنمو نسبته 11.5 

باملائة، كما ارتفعت أرباحها بالنصف 
األول من 2019 بنسبة 12.3 باملائة إلى 

27.8 مليون دينار.
وحققت »األرجان« أقل األرباح بالقطاع 
خالل الربع الثاني من العام اجلــاري 21 
23 ألف دينار، بينما سجلت »الكويتية 
العقارية« أقل األرباح خالل النصف األول 

من العام بنحو 29 ألف دينار.
أما شركة »أبيار« فكانت صاحبة أكبر 
اخلسائر على املستويني الفصلي والنصف 
سنوي، حيث تكبدت خسائر بقيمة 19.67 
مليون دينار في الربع الثاني من 2019، 
وبلغت خسائرها خالل النصف األول من 

العام نحو 19.81 مليون دينار.

وسجلت »مشاعر« أعلى معدل منو في 
النتائج داخل القطاع خالل الربع الثاني 
من 2019 والنصف األول من العام، بنسب 
بلغت 911.6 باملائة و791.9 باملائة على 

الترتيب.
ووضعت اخلسائر الكبيرة التي تكبدتها 
»أبيار« الشركة في صدارة أعلى معدالت 
التراجع في النتائج داخل القطاع العقاري 
خالل فترتي الربع الثاني والنصف األول 

من 2019.
وحول أداء القطاع العقاري وشركاته 
املــدرجــة ببورصة الــكــويــت، قــال امُللل 
املالي لألسواق محمد صديقي لـ«مباشر«، 
إن العقارات في الكويت تشهد حالة من 

االستقرار النسبي خالل اخلمس سنوات 
األخيرة، إال أن االضطرابات األخيرة في 
املنطقة أثرت نوعاً ما على نشاط السوق 

العقاري ونتائج الشركات بالتبعية.
ــح الديب أن حركة بيع وشــراء  وأوض
ــرات  ــؤش ــك مب ــذل الــعــقــارات مــرتــبــطــة ك
ــار النفط  ــع ـــرى منها أس اقــتــصــاديــة أخ
واملــعــادن وكــذلــك ســوق العمالت، ولكل 
مؤشر منها تأثير ُمختلف على مستوى 

نشاط القطاع.
ــى أن تباين نتائج القطاع  وأشـــار إل
العقاري ما بني الربعني األول والثاني من 
العام اجلاري ُيفسر حالة اخلوف واحلذر 
الشديد من قبل املستثمرين واملتداولني في 
البورصة أو خارجها، حيث جاءت نتائج 
الربع األول إيجابية بدعم وجود ُمحفزات 
استثمارية وأخــبــار إيجابية وصفقات 
متنوعة، بينما كان املردود سلبياً في الربع 
الثاني نظراً لالضطرابات امُليطة باملنطقة 
وهــو ما انعكس على نتائج النصف في 
املُجمل. ويرى الديب أن التحول الرئيسي 
في نتائج القطاع - ســواء على املستوى 
الفصلي أو النصف سنوي - يعود بشكل 
رئيسي للنتائج السلبية لشركة »أبيار« 
التي حتولت إلى اخلسارة في الربع الثاني 
وتفاقمت خسائرها نصف السنوية مبا 
تتجاوز نسبته 31340 باملائة، وهي نسبة 

غير طبيعية.

14.345 مليون دينار 34 شركة مدرجة بلغت  مكاسب 

41 باملئة بالربع الثاني أرباح قطاع العقارات الكويتي تتراجع 
ــــة سحب  ــرى بــنــك ورب ــج  ي
ــي الــثــانــي  ــوع ــب الــســنــبــلــة االس
والثالثني اليوم اخلميس ؛ ويتم 
إجراء السحوبات بحضور ممثل 
عن وزارة التجارة والصناعه و 

موظفي بنك وربة.
ميثل حساب السنبلة اخليار 
ــل لــكــل الــراغــبــني بتوفير  ــث األم
ـــوال وحتقيق عــوائــد مالية  األم
ثابتة على أرصدتهم في الوقت 
نفسه باالضافة الى  فرصاً للفوز 
بــجــوائــز نــقــديــة طـــوال الــعــام. 
ــع رغــبــتــه بتطوير  ومتــاشــيــاً م
وحتـــديـــث خــدمــاتــه وحــلــولــه 
املصرفية مبا يتوافق مع حتقيق 
املصلحة والفائدة األكبر لعمالئه 
ونــظــراً لتنامي قــاعــدة عمالئه 
والــتــجــاوب الكبير الـــذي لقاه 
احلساب، يعيد بنك وربة إطالق 
حملة »السنبلة« بحّلة جديدة 
ومتطورة في 2019 تطوي في 
ثناياها جــوائــز نقدية وعينية 
أكبر ، حيث قــام بتعديل وتيرة 
السحوبات والقيمة اإلجمالية 
للجوائز النقدية والعينية التي 
يحصل عليها العمالء لتصل الى 

أكثر من مليون دينار كويتي!
يستمر البنك بالسحوبات 
االسبوعية على خمسة رابحني 
1000 دينار لكل منهم ، وتتميز 
السنبلة في 2019 بالسحوبات 
الكبرى )Mega Draws( التي 
تقام كــل ربــع سنة لتكشف عن 
خمسة رابحني، ويكون من نصيب 
ــف دينار  الــرابــح األول 100 أل
كويتي ، وأربعة رابحني بسيارات 
Land Cruiser VXR.  وملنح 
العمالء املزيد من الفرص للربح، 
ــة بــزيــادة اجلوائز   قــام بنك ورب

بسحب الـ Mega Draw األخير 
لعام 2019 بإضافة سيارتي الند 

كروز من نفس الفئة.
وأمــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــفــرص 
الربح، فيحق لكل عميل فرصة 
لــدخــول السحب مقابل كــل 10 
دنانير في احلــســاب.  هــذا وقدم 
ــة  حــالً استثماريا آخر  بنك ورب
باسم وديعة السنبلة التي تعد 
املودعني بعوائد متوقعة تصل 
ـــح في  ـــى 3.5% وفــــرص رب ال
سحوبات السنبلة طــوال فترة 

االستثمار.

»وربة« يجرى سحب »السنبلة« األسبوعي

أعلن بنك اخلليج عن الفائز 
فــي السحب الــشــهــري السابع 
حلساب الراتب لهذا العام. وقد 
حالف احلظ هــادي سالم شايع 
الهاجري، الذي فاز بجائزة نقدية 
تعادل 12 ضعف الــراتــب. ومت 
إجراء السحب في الفرع الرئيسي 
للبنك، وبحضور وإشراف ممثل 

من وزارة التجارة والصناعة.
مينح حساب الراتب العمالء 
اجلـــدد ممــن يــقــومــون بتحويل 
رواتبهم إلى بنك اخلليج فرصة 
ــزة نقدية  ــائ ــول عــلــى ج ــص احل

فورية قدرها 100 دينار كويتي 
ــد لغاية  ــوائ ـــدون ف أو قـــرض ب
10،000 دينار كويتي، شرط 
أالَ يقل الراتب الذي يتم حتويله 
إلى بنك اخلليج عن 500 دينار 

كويتي. 
ــالء اجلـــدد  ــم ــع وبــإمــكــان ال
ــول عــلــى بــطــاقــات فيزا  ــص احل
وماستركارد االئتمانية بدون 
رســوم سنوية في العام األول، 
مع إمكانية احلصول على قرض 
تصل قيمته إلى 70،000 دينار 
وتسديده خالل مدة 15 سنة، أو 

قرض استهالكي تصل قيمته إلى 
25،000 دينار كويتي. 

ــا يــوفــر عــــرض حــســاب  ــم ك
الراتب لعام 2019 إلــى جميع 
العمالء الكويتيني اجلــدد ممن 
يقومون بتحويل رواتبهم إلى 
بنك اخلليج، فــرصــة الــدخــول 
تلقائياً في السحوبات الشهرية 
والــفــوز ب 12 ضعف الــراتــب، 
وفـــي الــســحــب الــســنــوي على 
أكــبــر جــائــزة حلــســاب الــراتــب 
فــي الكويت وهي 100 ضعف 

الراتب.

»اخلليج«:هادي الهاجري فاز بجائزة 
12 ضعف الراتب نقدية تعادل 

21.85 مليون دينار السيولة ارتفعت بنحو طفيفة إلى 

األكبر اخلاسر  األول  والسوق  البورصة   ملؤشرات  جماعي  هبوط 

أعلنت شركة أالفــكــو لتمويل شــراء 
وتأجير الطائرات عن إخراج طائرتني من 
طراز »بوينغ B737 - 800« من اتفاقية 
التأجير مع شركة الطيران الهندية »جيت 
إيــروايــز«؛ نتيجة تخلف األخــيــرة في 

االلتزام ببنود العقد.
وقالت »أالفــكــو« في بيان للبورصة 
الكويتية أمــس  األربعاء، إن الطائرتني 
ــة »إيـــر  ــرك ســيــتــم تــأجــيــرهــمــا عــلــى ش
فــيــســتــارا« الهندية أيــضــاً بعد الفوز 

مبناقصة طرحتها الشركة.
ـــت »أالفــــكــــو« أن إخــــراج  ـــح وأوض
الطائرتني من عقد التأجير مع »جيت 
إيروايز« سيترتب عليه نقصان القيمة 
اإليجارية املستقبلية )فرق التأجير بني 

الشركتني الهنديتني(.
وأفادت بأنه مت تقدمي مطالبات مالية 
مببلغ 28 مليون دوالر إلدارة مت تعيينها 
مــن قبل احلــكــومــة الهندية للنظر في 
املطالبات املقدمة من أصحاب املصالح مع 

شركة »جيت إيروايز«.
وأشــــــارت إلــــى أن قــيــمــة الصفقة 
للطائرتني تبلغ 80 مليون دوالر مبا 

ُيعادل 24.5 مليون دينار حسب القيمة 
املُعلنة، كما أن القاعدة التأجيرية لهذا 
النوع من الطائرات في الوقت احلالي 

تكون باحتساب 0.6 - 0.8 باملائة من 
قيمة الطائرة املُعلنة كإيجار شهري.

ــر املــالــي من  وبينت »أالفــكــو« أن األث
الصفقة سينعكس على البيانات املالية 
للشركة ابتداًء من الربع الرابع للسنة 
املالية املنتهية في 30 سبتمبر 2019 
ويستمر لفترة تــقــارب 3 ســنــوات من 

تسليم الطائرتني.
ــــر املــالــي  ــة إن األث ــرك ــش وقـــالـــت ال
للصفقة يتعذر اإلفــصــاح عنه لتأثيره 
على تنافسية »أالفكو« في سوق شراء 
وتــأجــيــر الــطــائــرات، حيث ستتعرض 
الشركة إلــى ُمــســاءالت قانونية نتيجة 
خرق اتفاقية السرية في حال اإلعالن عن 

القيمة اإليجارية.
كانت أرباح »أالفكو« تراجعت 58.2 
باملائة للتسعة أشهر املنتهية فــي 30 
يونيو 2019، لتصل إلى 13.135 مليون 
دينار مقارنة بـربح قدره 31.432 مليون 

دينار للفترة املماثلة من عام 2018.

»أالفكو« ُتخرج طائرتني من اتفاقية تأجير مع »جيت إيروايز« الهندية

في إطار تعزيز نطاق خدماته املصرفية 
في قارة أوروبا وتلبية احتياجات عمالئه 
مبختلف الــشــرائــح، أطلق بيت التمويل 
 ،)KT Bank AG(  الكويتي- أملــانــيــا
خدمة جــديــدة فــي أوروبـــا بالتعاون مع 

»بيتك تركيا«. 
من خالل اخلدمة اجلديدة، بات بإمكان 
أي عميل أو فرد االستفادة من خدمة بنك 
»بيتك- أملــانــيــا«، أول بنك إســالمــي في 
أوروبا، سواء كان مقيماً في أملانيا أو أي بلد 
أوروبي، عبر حتويل مبالغ مالية لغاية 5 

آالف يورو إلى تركيا بدون رسوم.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات 
املصرفية لــألفــراد، محمد أورال: »افتتح 
»بيتك-أملانيا« التابع لبنك »بيتك- تركيا«، 
أول فرع له في أملانيا عام 2015، ويقدم 
حالياً خدماته إلــى العمالء املقيمني في 
أوروبا، وبرلني، وفرانكفورت، ومانهامي، 
وكولونيا، فيما ينوي افتتاح فــرع آخر 
في ميونيخ قريباً هذا العام. وبالتعاون 
مع »بيتك- أملانيا«، يوفر »بيتك- تركيا« 
اآلن خدمة جديدة لكل األفــراد سواء كانوا 

عمالء لدى البنك أم ال. وبإمكان املواطنني 
األتراك الذين يعيشون في أي بلد أوروبي، 
ســواء كانوا عمالء لــدى »بيتك- أملانيا« 
 KT(ــرع اآلن تــابــع لـ أم ال، زيـــارة أي ف
Bank AG( وحتويل مبالغ مالية تصل 
قيمتها لغاية 5 آالف يورو بدون رسوم إلى 

»بيتك- تركيا«.
وأضــاف أورال: »هذه اخلدمة اجلديدة 
مستمرة حتى نهاية العام اجلاري. ونحن 
على ثقة أن اخلدمة اجلديدة ستجد صدى 

لــدى من يعيشون خــارج تركيا، السيما 
وأنهم غير مضطرين لسداد رسوم مقابل 
حتويل أموالهم، فضالً عن سرعة ومرونة 

وسهولة التحويل«.
وأشار أورال إلى أن »بيتك- تركيا« يوفر 
خدمات عديدة لتلبية متطلبات واحتياجات 
ــح الــعــمــالء املــقــيــمــني في  ــرائ مختلف ش
 Our Homeland« أوروبا، ومنها منتج
Account« وهو حساب ادخار مخصص 
للذين يعيشون في اخلــارج ويتيح لهم 

تقييم مدخراتهم في تركيا بكل بساطة 
 Our »وسهولة عن طريق فتح حساب

Homeland« في »بيتك- تركيا«. 
وبالتالي، ميكن للعميل حتويل أمواله 
ــن خــالل  ــاب م ــس ـــوم لــهــذا احل ـــدون رس ب
»بيتك- أملانيا« ولــو وصلت قيمة املبلغ 
ــورو. وميكن  ــراد حتويله إلــى 5 آالف ي امل
للعمالء الذين يعيشون في اخلارج تقييم 
مدخراتهم بالليرة واليورو والــدوالر، كما 
ميكن لعمالء حسابات الذهب املتوافقة 
مع الشريعة التحقق من حساباتهم في 
»بيتك- تركيا« من خالل املوبايل أو األفرع 
اإللكترونية، أو إجــراء أي حتويل مالي 
إلكتروني)EFT( أو حتويل أموالهم إلى 
تركيا بــدون رســوم، حتى وإن لم يكونوا 
في تركيا. إضافة إلى ذلك، بإمكان العمالء 
ــداول بالعمالت األجنبية واملــعــادن  ــت ال
ــام العمل على مــدار 24  الثمينة طــوال أي
ــش مــريــحــة عبر  ــوام ــن خـــالل ه ســاعــة م
املوبايل أو الفرع اإللكتروني واالستفادة 
أيضاً من استئجار صندوق ودائع بأسعار 

خصومات تصل لغاية 50%.

الفرع بصدد افتتاح فرع جديدة في ميونيخ هذا العام

»بيتك- أملانيا«: حتويل األموال من أوروبا إلى تركيا بدون رسوم

 استالم اجلائزة

»فيتش« ترفع تصنيف »كويت 
إنرجي« بنظرة مستقرة

رفــعــت وكــالــة فيتش للتصنيفات االئتمانية 
التصنيف الطويل األجــل ملصدر العمالت األجنبية 
 ،)CCC( من )B - ( لشركة »كويت إنــرجــي« إلــى

ومنحتها نظرة مستقبلة مستقرة.
وأشارت »فيتش« إلى أن هذا التصنيف يعكس إزالة 
الشكوك املتعلّقة بسداد الشركة لسندات بـ250 مليون 
دوالر استحقت في 4 أغسطس ، لكن وكالة التصنيف 
اختارت سحب تصنيف الشركة لـ«أسباب جتارية«، 

بحسب ما أعلنت على موقعها اإللكتروني.
وقالت الوكالة: ســددت »كويت إنرجي« سندات 

مستحقة في 4 أغسطس اجلــاري بقيمة 250 مليون 
دوالر مع الشركة األم UEG ومقرها هونغ كونغ.

ولفتت إلــى أن التصنيف يعكس حتسن الوضع 
املالي لـ«كويت إنرجي«؛ األمر الذي يجعلها من دون 
ديــون، كما يعكس التصنيف أيضاً النطاق الضيق 
للشركة من خالل إنتاج 28 ألف برميل يومياً من النفط 
في 2018، والتعرض لبلدان شديدة اخلطورة، مثل 
العراق ومصر، ُمشيرة إلى أنها تقّيم معايير االئتمان 
ــي«، وأنــهــا قامت بتقييم  ــرج اخلــاصــة بـــ«كــويــت إن

الشركة بشكل مستقل.


