«املركزي» يخصص إصدار سندات وتورق بـ  240مليون دينار
أعلن بنك الكويت املركزي تخصيص إصدار سندات
وتورق بقيمة إجمالية بلغت  240مليون دينار كويتي
(نحو  792مليون دوالر أمريكي).
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وق��ال (امل��رك��زي) في بيان لوكالة األنباء الكويتية
(كونا) أمس االثنني إن اجل اإلصدار ثالثة أشهر مبعدل
عائد  3في املئة.

وكان آخر إصدار سندات وتورق لبنك الكويت املركزي
في  23سبتمبر املاضي بقيمة  200مليون دينار (نحو
 660مليون دوالر) لنفس االجل.
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السيولة زادت  55.6باملئة لتصل إلى  20.49مليون دينار

البورصة تغلق على تراجع ..وأداء مستقر بالسوق األول
تراجع املؤشران العام والرئيسي للبورصة الكويتية
في نهاية تعامالت أم��س االث��ن�ين ،بنسبة  0.09باملائة
و 0.33باملائة على الترتيب ،فيما أنهى مؤشر السوق األول
التداوالت شبه مُستقرا ً.
وزادت سيولة البورصة  55.6باملائة لتصل إلى 20.49
مليون دينار مقابل  13.17مليون دينار  ،كما ارتفعت
أحجام التداول  26.5باملائة إلى  107.44مليون سهم مقابل
 84.91مليون سهم بجلسة سابقة .
وسجلت مؤشرات  6قطاعات تراجعاً بصدارة السلع
االستهالكية بانخفاض ق��دره  4باملائة ،بينما ارتفعت
م��ؤش��رات  3قطاعات أخ��رى يتصدرها ال��ع��ق��ارات بنمو
نسبته  1.18باملائة.
وج��اء سهم «أم القيوين» على رأس القائمة احلمراء
بانخفاض نسبته  9.95باملائة ،فيما تصدر سهم «وربة

للتأمني» االرتفاعات بنمو معدله  16.45باملائة.
وحقق سهم «الكويت الدولي» أنشط سيولة بالبورصة
بقيمة  3.44مليون دينار مُرتفعاً  0.75باملائة ،فيما تصدر
سهم «عقارات الكويت» نشاط الكميات بتداول 15.68
مليون سهم مُرتفعا ً  2.73باملائة.
وأنهت بورصة الكويت تعامالتها على انخفاض املؤشر
العام 05ر 5نقطة ليبلغ مستوى 7ر 5716نقطة بنسبة
انخفاض 09ر 0في املئة.
وبلغت كميات تداوالت املؤشر 4ر 107مليون سهم متت
من خالل  4504صفقات نقدية بقيمة 4ر 20مليون دينار
كويتي (نحو 3ر 69مليون دوالر أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4ر 15نقطة ليصل
إلى مستوى 03ر 4725نقطة بنسبة 33ر 0في املئة من
خالل كمية أسهم بلغت 7ر 63مليون سهم متت عبر 2019

صفقة بقيمة 6ر 3مليون دينار (نحو 2ر 12مليون دوالر).
كما انخفض مؤشر السوق األول 12ر 0نقطة ليصل إلى
مستوى 9ر 6225نقطة من خالل كمية أسهم بلغت 7ر43
مليون سهم متت عبر  2485صفقة بقيمة 8ر 16مليون
دينار (نحو 12ر 57مليون دوالر).
وكانت شركات (وربة ت) و(عربي ق) و(املصالح ع)
و(فيوتشر كيد) و(أسمنت خليج) األكثر ارتفاعا في حني
كانت أسهم (عقارات ك) و(الدولي) و(ابيار) و(برقان)
و(دانة) األكثر تداوال فيما كانت شركات (قيون ا) و(الراي)
و(م سلطان) و(وطنية د ق) و(دانة) األكثر انخفاضا.
وشهدت اجللسة إع�لان موافقة مجلس إدارة شركة
يونيكاب لالستثمار والتمويل على توقيع عقد قرض بني
الشركة وأح��د البنوك الكويتية مببلغ  20مليون دينار
(نحو  68مليون دوالر).

«إيكويت» :بدء اإلنتاج التجاري ملصنع «إم اي جلوبال» في تكساس
أعلنت مجموعة إيكويت الكويتية
أم��س االث��ن�ين ب��دء التشغيل الرسمي
لالنتاج التجاري ملصنع (ام اي جلوبال)
اململوك لها في والية تكساس األمريكية
بطاقة انتاجية تقدر بنحو  750000طن
متري سنويا من اإليثيلني جاليكول.
وقالت املجموعة في بيان صحفي إن
ملكية املصنع تعود إلى شركة (أم إي
جلوبال) األمريكية اململوكة لها بالكامل
موضحة أن املصنع سينتج مواد ألياف
اإليثيلني جاليكول وثنائي اإليثيلني
جاليكول ال��ت��ي تستخدم ف��ي ع��دد من
التطبيقات.
ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي
ملجموعة (إيكويت) راميش راماجندران
قوله إن التنفيذ الناجح للمشروع أظهر
قدرة (إيكويت) على االستفادة من أفضل
املمارسات العاملية في هذا املجال بدءا من
السالمة وص��وال إلى االلتزام باجلدول

الزمني والقدرة على مراقبة التكاليف.
وأض����اف رام��اج��ن��دران أن املصنع
اجل��دي��د ه��و أول استثمار رئيسي من
الشركة على ساحل اخلليج األمريكي
بسعة إنتاجية تقدر ب  750ال��ف طن

متري سنويا من االيثيلني جاليكول.
من جانبه قال النائب األول للرئيس
في (إيكويت) ناصر الدوسري إن املصنع
سيعزز وجود املجموعة العاملي ويأتي
كجزء من خططتها املستمرة لتحقيق

قيمة مضافة باعتبارها منتجا وموردا
لاليثيلني جاليكول.
وتعتبر مجموعة (إيكويت) إحدى
اجل��ه��ات ال��ع��امل��ي��ة ال���رائ���دة ف��ي إن��ت��اج
البتروكيماويات وث��ان��ي أك��ب��ر منتج
لاليثيلني جاليكول على مستوى العالم.
ومتتلك املجموعة وتتولى تشغيل
مجمعات صناعية في الكويت وأمريكا
الشمالية وأوروب����ا إلن��ت��اج أك��ث��ر من
ستة ماليني ط��ن سنويا م��ن اإليثيلني
واإليثيلني جاليكول والبولي إيثيلني
وتيريفثاالت البولي إيثيلني والستايرين
مونيمر والبرازيلني والعطريات الثقيلة
والبنزين.
وت��ض��م امل��ج��م��وع��ة ش��رك��ة صناعة
ال��ك��ي��م��اوي��ات ال��ب��ت��رول��ي��ة وش��رك��ة
داو ل��ل��ك��ي��م��اوي��ات وش��رك��ة ب��وب��ي��ان
للبتروكيماويات وشركة القرين لصناعة
الكيماويات البترولية.

على تطبيق الهواتف الذكية واملوقع اإللكتروني

«وربة» يطلق منصة «عالقات املستثمرين»
فى أطار سعى بنك وربة الدائم لتقدمي
أف��ض��ل اخل��دم��ات واحل��ل��ول املصرفية
التى يحتاجها املتعاملني معه ،يطلق
ب��ن��ك ورب����ة خ��دم��ة ج��دي��دة م��ن خ�لال
م��وق��ع��ه االل��ك��ت��رون��ي وتطبيقه على
الهواتف الذكية « »Warbabank IR
ب��واب��ة خ��اص��ة حت��ت مسمى «ع�لاق��ات
املستثمرين» وذل��ك بهدف تزويد كافة
املستثمرين بالعديد من املعلومات حول
األداء املالى والتشغيلى واداء تداول سهم
البنك .وي��أت��ى إط�لاق منصة «عالقات
املستثمرين» كخطوه مبتكره من قبل
بنك وربة حيث انه يعد اول بنك كويتى
يقدم تلك املنصة بواسطة تطبيق خاص
للهواتف الذكية والتى من خاللها سيوفر
مجموعة متكاملة من املعلومات بالدقة
الالزمه وفى الوقت املناسب ملستخدمى
تلك البيانات ووفق آخر املستجدات.

خالد حافظ

وح��ول إط�لاق هذه البوابة اجلديدة،
علق خالد حسن حافظ رئيس مجموعة

الرقابة املالية والتخطيط في بنك وربة
قائال « :متاشياً مع اللوائح الصادرة عن
بنك الكويت املركزي وهيئة سوق املال
واجلهات ذات الصلة ،وأيضا مع شعورنا
باملسؤولية جت��اه مستثمرينا ،يقدم
بنك وربة بوابة «عالقات املستثمرين»
بحيث تكون مبثابة املنصة اآلمنة للتزوّ د
بجميع املعلومات النوعية والكميّة
بكل شفافية ومصداقية عن األداء املالي
واالقتصادي واالجتماعي لبنك وربة،
وهو ما سيمكن املستثمر من األطالع على
كافة املستجدات املتعلقة بالبنك ويعزز
وسائل التواصل املتاحة»
وأض��اف حافظ  « :يتمتع بنك وربة
بسمعة طيبة ومتنامية ب�ين أوس��اط
املجتمع األقتصادى الكويتي ال سيّما
لكونه واح����دا ً م��ن ال��ب��ن��وك اإلسالمية
التي جنحت باجلمع ما بني العمل وفق

أحكام الشريعة اإلسالمية وأيضا ً تقدمي
خدمات ومنتجات مصرفية إسالمية
ذات قيمة مضافة حتقق أكبر العوائد
على تعامالت العمالء البنكية .والى
جانب ذل��ك يتمتع البنك بسمعة جيدة
فى أسواق املال محليا و دوليا من خالل
عمليات البنك املميزة و خاصة أصدارات
البنك املتميزة التى قام بها مؤخرا من
صكوك وزيادة رأس املال والتى ساهمت
فى أتساع وتنوع قاعدة املستثمرين
للبنك .ومن هذا املنطلق ،نرى أن إطالق
بوابة املستثمرين ستعزز من صورة
بنك وربة كما ستزيد من ثقة املستثمرين
احل��ال��ي�ين واجل����دد ال���ى ج��ان��ب توفير
األطمئنان حول اوضاع األستثمار لدينا
من خالل وسيلة تكنولوجية عصرية،
سريعة وسلسة ميكنه الوصول لها في
أي وقت ومكان».

«أسواق املال» جتدد موافقتها
لتأسيس شركة مقفلة

أص��درت هيئة أس��واق املال
الكويتية أم��س االثنني القرار
رق��م  150لسنة  2019بشأن
جتديد امل��واف��ق��ة املبدئية على
تأسيس شركة مساهمة كويتية
مقفلة مت��ارس أنشطة أوراق
مالية.
ويأتي ذلك القرار بنا َء على
طلب الشركة الكويتية العاملية
ألم��ان��ة احل��ف��ظ ب��ش��أن جتديد
املوافقة املبدئية ال��ص��ادرة عن
هيئة أس��واق امل��ال مل��دة مماثلة،
وق���رار مجلس مفوضي هيئة
أسواق املال في اجتماعه رقم 32
لسنة  2019املنعقد في  8أكتوبر
.2019
وحسب بيان للهيئة ،فقد مت
جتديد املوافقة املبدئية مل��دة 6
أشهر مماثلة؛ الستكمال إجراءات
تأسيس شركة مساهمة كويتية
مقفلة مت���ارس أنشطة أوراق
مالية وفقاً للبيانات املذكورة
ف��ي ال��ق��رار رق��م  5لسنة 2017

الصادر في يناير .2017
واش����ارت أس����واق امل���ال إل��ى
أن املوافقة تبدأ من  11أكتوبر
اجلاري ،وحتى  9أبريل 2020؛
وذلك الستكمال إجراءات تأسيس
الشركة التي س��ت��زاول أنشطة
األوراق املالية محل الترخيص
والستيفاء املعايير التي حتددها
الهيئة.
وت��اب��ع��ت « :ع��ل��ى ال��ش��رك��ة
املشار إليها في هذا القرار االلتزام
باألحكام االنتقالية ال��واردة في
امللحق رق��م  3ل��ل��ق��رار رق��م 72

ل��س��ن��ة  2015ب��ش��أن إص���دار
الالئحة التنفيذية للقانون رقم
 7لسنة  2010وت��ع��دي�لات��ه،
وق����رارات التأسيس ،وق��ان��ون
إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم
نشاط األوراق املالية وتعديالته
وكتاب الهيئة».
ونوهت في البيان بأنه على
اجل��ه��ات املختصة تنفيذ ه��ذا
القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتبارا من ت��اري��خ  11أكتوبر
 2019وي��ن��ش��ر ف��ي اجل��ري��دة
الرسمية.

إضافة األسواق العاملية إلى منصة التداول

«بوبيان كابيتال» تطور التداول اإللكتروني
طبق ًا ألحكام الشريعة اإلسالمية

«برقان» يواصل رعايته لفعاليات فرقة األحمدي املوسيقية

فرقة األحمدي املوسيقية

ضمن إطار إلتزامه بإحتضان اإلبداع وإثراء احلياة
الثقافية في الكويت وللعام السادس على التوالي ،كشف
بنك برقان ،أحد أبرز املساهمني في دعم الفنون والتبادل
الثقافي في الكويت ،عن دعمه ورعايته لفرقة األحمدي
املوسيقية ملوسم  2019و  ، 2020حيث سيواصلون
عملهم املشترك في رفع املعايير الفنية.
تعد فرقة األحمدي املوسيقية واح��دة من من أعرق
الفرق املوسيقية الفنية احمللية ويشكل احلفل السنوي
للفرقة مزيجا ً من موسيقى اجلاز واملوسيقى الكالسيكية
واألوبرا واملوسيقى املعاصرة ويضم قرابة  100فناناً
من العازفني احملترفني في أداء عروضها على املسرح.
وتواصل أيضا الفرقة املوسيقية العريقة تعزيز مواهب

الشباب الكويتي الفنية للمحترفني وتنمية قدراتهم على
عزف املوسيقى الكالسيكية.
ويتيح الدعم السنوي من بنك برقان لفرقة األحمدي
املوسيقية تقدمي موسيقى كالسيكية واسعة النطاق
وذات مفاهيم ومعايير عاملية للجماهير الكويتية.
كما يهدف البنك إلى تعزيز املشهد الثقافي ،واالرتقاء
باملواهب الفنية احمللية لتعزيز قدراتهم وإكتساب
مهارات جديدة توفر لهم فرصاً أوسع في جميع أنحاء
العالم.
في العام املاضي ،وحتت رعاية بنك برقان ،أحيت
فرقة األحمدي املوسيقية التي تأسست قبل  65عاماً،
أك��ب��ر حفل موسيقي كالسيكي ف��ي ال��ك��وي��ت قدمته

أوركسترا تتألف من  130فناناً من جميع أنحاء العالم،
واح���دة م��ن أش��ه��ر سيمفونيات م����وزارت مبشاركة
موسيقيني عامليني من اململكة املتحدة وروسيا وبلغاريا.
وي���ن���درج دع���م ب��ن��ك ب��رق��ان مل��ث��ل ه���ذه امل���ب���ادرات
ض��م��ن ب���رن���ام���ج ب��ن��ك ب���رق���ان اإلج��ت��م��اع��ي حتت
عنوان»»»ENGAGEمعا ً لنكون التغيير» ،الذي يهدف
إلى تسليط الضوء على اجلوانب املهمة واملؤثرة في
املجتمع عبر تعزيز الرفاه اإلجتماعي من خالل املبادرات
اإلجتماعية والتعليمية والثقافية والصحية .ويأتي
نهج حملة»»ENGAGEمتاشياً مع مبادئ البنك،
كمؤسسة مالية كويتية رائ��دة ،حيث ينسجم أسلوب
سياساته مع إحتياجات ومصالح املجتمع.

بدرية احلميضي

سليمان العنزي

أعلنت شركة بوبيان كابيتال لإلستثمار (الذراع
االستثماري لبنك بوبيان) عن تطوير خدمة بوبيان
للتداول لتشمل الدخول الى االسواق العاملية االمريكية
واالوروبية وسوق اململكة املتحدة والتى مت تطويرها
لتوفر أفضل جتربة للعمالء من خالل االستفادة من
أحدث التقنيات املبتكرة عن طريق املوقع اإللكتروني
وتطبيق بوبيان للتداول عبر املوبايل.
و قالت مديرة إدارة األص��ول و ال��ت��داول بدرية
حمد احلميضي بشركة بوبيان كابيتال «إن إضافة
عدد من االس��واق العاملية الى خدمة بوبيان للتداول
االلكتروني سواء عبر املوقع االلكتروني او تطبيق
بوبيان للتداول عبر املوبايل ما هو إال نتاج البحث
الدائم عن التوسع و التطور في خدماتنا التي نسعى
دائما ان نقدمها للمستثمرين من خالل أحدث أنظمة
التداول املطورة والتي تتيح للعمالء امكانية تصفح
املنصة بسهولة وسالسة» .وأوضحت احلميضي ان
شركة بوبيان كابيتال لالستثمار تعد من الشركات
الرائدة بالكويت التي متكن عمالئها من فرصة التداول
لالسهم املطابقة الح��ك��ام الشريعة االسالمية في
االسواق اخلليجية و العاملية عبر االنترنت من خالل

موقع  Boubyan Brokerageللتداول االلكتروني
او من خالل تطبيق بوبيان للتداول عبر املوبايل.
من جانبه أوض��ح محلل إدارة ال��ت��داول سليمان
خليفة العنزي «ان��ه بإمكان عمالء بوبيان للتداول
اآلن ان يتداولوا في االسواق اخلليجية والعاملية من
خالل حساب تداول واحد مع امكانية الدخول املباشر
إل��ى األس��ه��م املطابقة ألح��ك��ام الشريعة اإلسالمية
في األس��واق العاملية  ،حيث يعد حل مثالي للعمالء
املهتمني بتنمية ثرواتهم أو إدارت��ه��ا خ��ارج نطاق
منطقة اخلليج» .وأكد العنزي على توافر العديد من
اخلدمات والتسهيالت عبر خدمة التداول االلكتروني،
حيث سيتمكن العمالء من تنفيذ أوامر الشراء والبيع
و أوام���ر التعديل واإلل��غ��اء واحل���د بطريقة سهلة
وتفاعلية ،واإلطالع على تفاصيل احملفظة وملخص
احلساب وإدارة حسابات التداول في األسواق املختلفة
 ،باالضافة الى متابعة مباشرة للتحليالت والرسوم
البيانية وبيانات السوق لتقدمي الطلبات بسرعة.
هذا الى جانب االطالع على آخر األخبار وتصريحات
السوق ،الى جانب رسومات بيانية وأدوات متطورة
لتحليل األسهم.

«أعيان لإلجارة» تبيع أحد األصول العقارية
أعلنت شركة أعيان لإلجارة واالستثمار عن حتقيق
أرب��اح بقيمة  71ألف دينار من بيع عقار في منطقة
أبوفطيرة احلرفية .وقالت «أعيان» في بيان للبورصة
أمس االثنني ،إن العقار يخص أحد الشركات التابعة
واململوكة للمجموعة بنسبة  100باملائة.
وأوض��ح��ت أن العقار مت بيعه بقيمة إجمالية

تبلغ  950ألف دينار .وأف��ادت «أعيان» أن األرب��اح
الناجتة من البيع سوف تنعكس على البيانات املالية
للمجموعة بالربع الرابع من العام اجلاري .وحتولت
الشركة للربحية في الربع الثاني من العام اجلاري
بقيمة  367ألف دينار؛ مقابل خسائر بنحو 253.8
ألف دينار في الفترة ذاتها من العام املاضي.

