
أع��ل��ن��ت م���ؤخ���راً وك���ال���ة م��ودي��ز 
إنفستورز سيرفس الدولية للتصنيف 
االئتماني تعديل النظرة املستقبلية 
لبنك اخل��ل��ي��ج م��ن “مستقرة” إل��ى 
“إيجابية”، مع تثبيت تصنيفات البنك 
طويلة األمد عند املرتبة “A3”. وذكرت 
وكالة موديز في بيان صحفي نشرته 
مؤخراً إن هذا التعديل في التصنيف 
ي��أت��ي م��دف��وع��اً بالتحسن ف��ي ج��ودة 
أص��ول بنك اخلليج وربحيته خالل 
الفترة القادمة، واحتمال انخفاض 
خسائر احملفظة على م��دى دورت��ه��ا 
التشغيلية، وذل��ك نتيجة تخفيض 
تركز ال��ق��روض ملقترض واح��د وفي 
القطاعات االقتصادية التي تشهد أكثر 
التقلبات، باإلضافة إلى التحسينات 
في معايير االئتمان ل��دى البنك على 

مدى السنوات املاضية.
وت��ع��ك��س ال��ن��ظ��رة املستقبلية 
اإليجابية توقعات موديز مبزيد من 
التحسن في ج��ودة موجودات البنك، 
م��ع ان��خ��ف��اض م��س��ت��وي��ات ال��ق��روض 

املتعثرة، وذل��ك متاشياً مع متوسط 
ال��ق��ط��اع امل��ص��رف��ي ال��ك��وي��ت��ي، وق��وة 
تغطية املخصصات للقروض املتعثرة. 
ويعزز تلك التوقعات ما تتوقعه وكالة 
التصنيف من حتسن للبيئة التشغيلية 
في الكويت على مدى الفترة من االثني 
عشر إلى الثمانية عشر شهراً املقبلة، 
مم��ا ي��ؤي��د ان��خ��ف��اض ف��رص��ة تكون 

القروض املتعثرة.
وتعليقاً ع��ل��ى إع���الن التصنيف 
االئتماني م��ن م��ودي��ز، صرحت دالل 
الدوسري، مساعد مدير عام عالقات 
املستثمرين في بنك اخلليج، قائلًة: 
“يستمر بنك اخلليج بالتمتع مبزيد 
من التقدير على املستوى العاملي من 
حيث التحسن امل��ت��واص��ل ف��ي ج��ودة 
األص����ول. ونشعر بالفخر بتعديل 
النظرة املستقبلية لبنك اخلليج من 
“مستقرة” الى”إيجابية” ، وتثبيت 
تصنيفه م��ن قبل وك��ال��ة م��ودي��ز في 
املرتبة “A3”. وبهذا الرأي االئتماني 
الصادر م��ؤخ��راً، أصبح بنك اخلليج 

مصنفاً في املرتبة “A” من قبل وكاالت 
التصنيف االئتماني األربع في العالم، 
مع نظرة مستقبلية “إيجابية” من 

اثنتني من الوكاالت األربعة”.
ه��ذا، وال ي��زال بنك اخلليج يحظى 
ب��ال��ت��ق��دي��ر ف��ي��م��ا يتعلق ب��اجل��دارة 
االئتمانية والقوة املالية على املستوى 
العاملي. وباإلضافة إلى قيام موديز 
مؤخراً بتعديل النظرة املستقبلية الى 
“إيجابية”، فقد قامت باملثل وكالة 
ستاندارد آند بورز الدولية للتصنيف 
ائتماني ف��ي ال��ع��ام امل��اض��ي بتعديل 
النظرة املستقبلية م��ن “مستقرة” 
إلى “إيجابية”، مع تثبيت التصنيف 
 ”-A“ االئتماني للمصدر عن املرتبة
ف��ي يونيو 2017. كما قامت وكالة 
فيتش للتصنيف االئ��ت��م��ان��ي برفع 
تصنيف اجل��دارة املالية لبنك اخلليج 
 ”+bb“ إلى املرتبة ”bb“ من املرتبة
م��ع تثبيت تصنيف البنك للمصدر 
 ”+A“ على املدى الطويل عند املرتبة
مع نظرة مستقبلية “مستقرة”. أما 

وكالة كابيتال إنتليجنس فقد قامت 
مؤخرا برفع تصنيف البنك من املرتبة 
“BBB+” إل��ى املرتبة “A-”، مع 

نظرة مستقبلية “مستقرة”.
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من »مستقرة« إلى »إيجابية«

وكالة موديز للتصنيف االئتماني تعدل النظرة املستقبلية لبنك اخلليج

 0.355 0.302 واليورو عند  الدينار  يستقر  أمام الدوالر عند 
استقر سعر ص��رف ال���دوالر األم��ري��ك��ي مقابل الدينار 
الكويتي امس  االثنني عند مستوى 302ر0 دينار كما استقر 
اليورو عند مستوى 355ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف 

يوم اول أمس األحد.
وقال بنك الكويت املركزي في نشرته اليومية على موقعه 
اإللكتروني إن سعر صرف اجلنيه اإلسترليني انخفض إلى 

مستوى 405ر0 دينار في حني استقر الفرنك السويسري 
عند مستوى 302ر0 دينار بينما بقي ال��ني الياباني عند 

مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.
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دالل الدوسري

.. و يرعى البطولة النسائية الرمضانية لكرة القدم 
يفتخر بنك اخلليج بتقدميه الرعاية 
للبطولة النسائية لكرة ال��ق��دم، للعام 
ال��ث��ان��ي ع��ل��ى ال���ت���وال���ي، وذل����ك ضمن 
مجموعة األن��ش��ط��ة الرمضانية التي 
يتبناها لهذا العام. وانطلقت البطولة 
ي��وم السبت امل��واف��ق 19 مايو اجل��اري، 
وتختتم املباراة النهائية باحتفال خاص 
ي��ق��ام ي��وم اخلميس امل��واف��ق 31 مايو، 
حيث تقام مباريات البطولة على استاد 
جابر األحمد، مبشاركة 16 فريق و192 
العبة ً من الكويت ودول مجلس التعاون 

اخلليجي.
وتعليقاً ع��ل��ى رع��اي��ة ال��ب��ن��ك لهذه 
ال��ف��ع��ال��ي��ة ال��ري��اض��ي��ة، ص��رح��ت جلني 
القناعي، مدير مشارك في قسم االتصاالت 
اخلارجية لدى بنك اخلليج قائلًة: “متثل 

الصحة واللياقة البدنية اح���دى أهم 
مالمح استراتيجية برنامج املسؤولية 
االجتماعية ال��ذي يتبناه بنك اخلليج. 
تقوم شركة Eighty Percent بتنظيم 
ب��ط��ول��ة النسائية ل��ك��رة ال��ق��دم، وه��ي 
شركة اجتماعية ذات أهداف رياضية مت 
تأسيسها على يد ثالث سيدات كويتيات، 
وت��ع��ن��ى ب��ش��ؤون ال��ري��اض��ة واللياقة 
البدنية. وم��ن ه��ذا املنطلق، يسر بنك 
اخلليج دع��م مثل تلك امل��ب��ادرات التي 
تشجع امل��رأة على تعزيز إتباع أسلوب 

حياة نشط وصحي.”
 ومن جهتها صرحت رابعة الهاجري، 
عضو اللجنة املنظمة للبطولة: “نحن 
س��ع��داء بتنظيم ه��ذه البطولة للعام 
الثالث على التوالي. لقد شهدنا جناحاً 

كبيراً خ��الل املوسمني امل��اض��ني، وكلنا 
ثقة في حتقيق املزيد من النجاح في هذا 
املوسم بفضل مساهمة الشركاء والرعاة 
للبطولة. ومن هنا ال يسعني إال أن أتقدم 
بجزيل الشكر والعرفان إلى أس��رة بنك 
اخلليج على دعمهم ورعايتهم للبطولة، 
ف��ي سبيل حتقيق أه��داف��ه��ا امل��ن��ش��ودة 
وه��ي خلق منصة احترافية للرياضة 
النسائية في الكويت”. وخ��الل الشهر 
الكرمي أيضاً، يقوم بنك اخلليج بتبني 
العديد من امل��ب��ادرات واألنشطة، التي 
تتضمن توزيع صناديق الطعام على 
األس��ر احمل��ت��اج��ة، وإج���راء زي���ارات إلى 
املستشفيات لالحتفال بالقرقيعان مع 
األطفال املرضى، باإلضافة إل��ى إطالق 

إعالنه التلفزيوني الرمضاني السنوي.

عن بيع قسائم ملك الدولة في املزاد العلني

1.8 مليون دينار  »املالية« تعلن حتصيل مبلغ 
أعلنت وزارة املالية عن حتصيل مبلغ 
1.8 مليون دينار كويتي من بيع قسائم 
ملك الدولة في أول م��زاد لها خالل السنة 
املالية اجلديدة، وتدخل هذه املزادات ضمن 
البرنامج االصالحي املالي للدولة والذي 
يشمل من ضمن أهدافه العمل على تعزيز 
وتعظيم منو إيرادات الدولة الغير نفطية، 
حيث قد قامت الوزارة بتحصيل 5.4 مليون 

دينار كويتي من بيع قسائم ال��دول��ة في 
إيرادات السنة املالية 2017/2018.

وقد مت تنظيم املزاد من قبل قطاع شؤون 
أمالك الدولة بوزارة املالية في يوم االثنني 
املوافق 14 مايو 2018، حيث مت من خالله 
بيع قسائم ملك الدولة ممثلة في قسيمة 
مبنطقة األندلس والبالغة مساحتها 1015 
متر مربع بقيمة بلغت 600 ال��ف د.ك، و 

قسيمة مبنطقة حولي والبالغة مساحتها 
688 متر مربع سكن استثماري بقيمة 

بلغت 1.2مليون د.ك.
وتعقد وزارة املالية هذه امل��زادات وفقاً 
للمادة رق��م 6 من املرسوم بالقانون رقم 
)105( لسنة 1980 في شأن نظام أمالك 
ال��دول��ة، وال��ت��ي تنص على ) ي��ك��ون بيع 
أمالك الدولة اخلاصة العقارية عن طريق 

امل��زاد العلني بعد اإلع��الن عنه بالنشر في 
اجل��ري��دة الرسمية وف��ي ج��ري��دة محلية 

يومية مرة واحدة على األقل(.

شعار وزارة املالية

»برقان« يعلن زيادة رأس املال امُلصدر 
250 مليون دينار واملدفوع إلى 

أعلن بنك برقان عن حصوله 
على موافقة بنك الكويت املركزي 
اول أمس األحد 20 مايو اجلاري، 
على زي���ادة رأس امل���ال املُ��ص��در 
وامل��دف��وع إل��ى 250 مليون دينار 

عن طريق إصدار أسهم نقدية.
وقال البنك في بيان للبورصة 
الكويتية، ام��س  االث��ن��ني، إن هذا 
من شأنه أن يؤدي إلى قيام البنك 
بتنفيذ هذه الزيادة من خالل طرح 
أسهم زي��ادة رأس امل��ال لالكتتاب 
العام مع حق األولوية للمساهمني 
ف��ي السنة امل��ال��ي��ة احل��ال��ي��ة بعد 
احل��ص��ول على ك��اف��ة امل��واف��ق��ات 
ال��الزم��ة واس��ت��ي��ف��اء اإلج����راءات 

املطلوبة.
وأكد البنك في البيان أعلى أن 
أي تغيير في قيمة عالوة اإلصدار 
يخضع إلبالغ بنك الكويت املركزي 

ُمسبقاً.
كما أعلن البنك أن��ه سيقووم 
ب���اإلع���الن ع��ن ك��اف��ة التفاصيل 
املُتعلقة بعملية اإلصدار وسعرها 
بعد احلصول على جميع املوافقات 
ال��الزم��ة وك��ذا ال��ش��روط اخلاصة 

بها.
وأشار البنك إلى حصيلة زيادة 
رأس امل��ال متثل مت��وي��الً إضافياً 
حتى 62 مليون دينار، الفتاً بأن 
عملية طرح أسهم زيادة رأس املال 
ُتعزز ُمعدل رأس امل��ال الرقابي 

للبنك.
ك��ان الرئيس التنفيذي للبنك 
إدواردو إي��غ��وري��ن ق���ال مطلع 

األس��ب��وع امل��اض��ي، إن “برقان” 
يستهدف زيادة رأس املال بحدود 
60 مليون دينار، مع مراعاة أن 

تكون األسواق مفتوحة، موضحاً 
ب��أن قيمة سهم البنك منخفضة 

جداً.

مقر بنك برقان

1.7 مليار دينار النقد املتداول في أبريل
زاد النقد املتداول للدينار الكويتي 
بفئاته املختلفة خالل أبريل السابق 
بنسبة %0.6 على أساس سنوي، وفق 
بيان صادر عن بنك الكويت املركزي 

اول  أمس األحد.
وب���ل���غ ح���ج���م ال���ن���ق���د امل����ت����داول 
واملسكوكات بنهاية أب��ري��ل املاضي 
1.69 مليار دينار )5.59 مليار دوالر(، 
مقابل 1.68 مليار دينار )5.56 مليار 

دوالر( بالشهر املناظر من 2017.
وع��ل��ى أس����اس ش���ه���ري، ت��راج��ع 
إجمالي النقد واملسكوكات بالشهر 
امل��اض��ي بنسبة %1.74، علماً بأنه 
كان يبلغ 1.72 مليار دينار في مارس 

السابق.
وسجلت األوراق النقدية املتداولة 
في ختام أبريل السابق 1.67 مليار 
دينار، مقابل 1.65 مليار دينار في 

نفس الشهر من العام املاضي بنمو 
.1.2%

وت��ص��درت فئة العشرين دي��ن��اراً 
الفئات الورقية األكثر ت���داوالً خالل 
الشهر امل��اض��ي بقيمة بلغت 1.01 
مليون دي��ن��ار، تلها فئة 10 دنانير 
بقيمة 521.99 مليون دي��ن��ار، ثم 5 

دنانير بقيمة 83.31 مليون دينار.
وبشأن مجموع قيم املسكوكات فقد 
سجلت 26.74 مليون دينار بنهاية 
الشهر امل��اض��ي، مرتفعة %5.6 عن 
قيمتها في أبريل 2017 البالغة 25.33 

مليون دينار.
وأظ��ه��رت البيانات أي��ض��اً ارتفاع 
امل��وج��ودات بنسبة %7.1 في أبريل 
املاضي إلى 10.29 مليار دينار، مقابل 
9.6 مليار دينار في الشهر ذات��ه من 

مقر بنك الكويت املركزيالعام املاضي.

»وربة«  يواصل مسيرة التشجيع 
على العطاء 

انطالقا من معاني الرحمة واإلنسانية في 
شهر رمضان الفضيل، وحرصه على حث 
املجتمع على فعل اخلير في هذا الشهر املبارك 
تبعا لتعاليم الدين اإلسالمي احلنيف، أطلق 
بنك وربة إعالنه املرئي اخلاص بهذه املناسبة 
وال��ذي يحمل في معانيه رسائل اجتماعية 

تشجع على التبرع ومشاركة احملتاجني.
وتنبثق فكرة اإلع��الن من روحية العطاء 
وكسب االج��ر والرحمة، حيث ان بنك وربة 
يكافئ عمالئة من حاملي بطاقاتهاالئتمانية 
ومسبقة ال��دف��ع ش��ه��ري��ا وب��ش��ك��ل تلقائي 
ب��االس��ت��رداد النقدي على قيمة مشترياتهم 
داخل وخارج دولة الكويت، ومن خالل هذه 
الشراكة االستراتيجة يوفر البنك لعمالئه 
اخل��ي��ار للتبرع الكلي أو اجل��زئ��ي م��ن هذا 
املبلغ املسترد ال��ى البنك الكويتي للطعام 
وذلك للمساهمة في مساعدة األسر املتعففة 

واحملتاجة داخل دولة الكويت.
و العمالء الراغبني بالتبرع في هذا اإلطار، 
يستطيعون اتباع خطوات سهلة وبسيطة 
عبر تطبيق وربة االلكتروني ، لتفعيل هذه 
اخلدمة واختيار نسبة التبرع بأما 25% ، 
%50 ، 75، أو %100 من مبلغ االسترداد 

النقدي.
وفي هذا السياق، قال أمين سالم املطيري، 
املدير التنفيذي لالتصال املؤسسي في بنك 
ورب��ة: “أن برنامج بنك ورب��ة للمسؤولية 
االجتماعية خالل شهر رمضان املبارك يحفل 
باملبادرات اإلنسانية والفعاليات التي تخول 
كافة أف��راد املجتمع من عمل اخلير والتبرع 
ملساعدة االخرين. وانطالقا من هذا املبدأ، يأتي 
اعالن بنك وربة املرئي خالل الشهر الفضيل 

لكي يحفز على تطبيق تعاليم الدين اإلسالمي 
احلنيف املبنية على العطاء ومساعدة االنسان 

ألخيه االنسان”.
الى ذلك، أضاف املطيري الى أن هذه املبادرة 
ليست بحملة مؤقتة بل برنامج مستمر انطلق 
في شهر رمضان املبارك  بهدف تسهيل عملية 
التبرع باستخدام التكنولوجيا التقنية عبر 

الهواتف الذكية. 
جتدر اإلش��ارة الى أن برنامج بنك وربة 
للمسؤولية االجتماعية خالل الشهر الفضيل، 
يزخر بجملة من الفعاليات الهادفة واملصممة 
لكي حتفز على ال��ع��ط��اء وامل��س��اع��دة وهي 
تتضمن سلسلة من الزيارات الى دور الرعاية، 
تعاونا مع بنك الكويتي للطعام  إضافة الى 
تطبيق Fayez الرياضي واحلصري الذي 
يشجع املجتمع على رياضة املشي ومكافأتهم 
بعدد من الهدايا القيمة تبعا للنقاط التي 
يراكمونهاأسبوعيا أو شهريا. ان استراتيجية 
بنك وربة للمسؤولية االجتماعية تستند على 
ب��ذل كل اجلهود املمكنة للنهوض باملجتمع 

وتثقيف األجيال ونشر ثقافة العطاء.

شعار وربة

يتخلله توزيع وجبات إفطار وتقدمي مكافآت وجوائز نقدية للمشاركني 

»الوطني« يرعى برنامج »مدفع اإلفطار« في قصر نايف 
ي��ق��دم بنك ال��ك��وي��ت الوطني 
وجبات اإلفطار في قصر نايف 
يومياً خالل شهر رمضان املبارك 
حيث يتواجد الصائمون يومياً 
ملتابعة إط���الق م��دف��ع اإلف��ط��ار، 
وذلك في إطار رعايته لبرنامج 
“مدفع االفطار” على تلفزيون 
ال��ك��وي��ت ل��ل��ع��ام ال��ث��ال��ث على 
التوالي. وتندرج ه��ذه املبادرة 
ض��م��ن ب��رن��ام��ج��ه ال��رم��ض��ان��ي 
السنوي “افعل اخلير في شهر 

اخلير”. 
وت��ت��ض��م��ن رع��اي��ة ب��رن��ام��ج 
“مدفع االفطار” توزيع جوائز 
ن��ق��دي��ة ق��ي��م��ة ع��ل��ى احل��ض��ور 
املشاركني الذين يواكبون موعد 
انطالق مدفع اإلفطار على الهواء 

مباشرة من قصر نايف.
وقال املدير التنفيذي في إدارة 
التواصل والعالقات العامة في 
بنك الكويت الوطني، عبداحملسن 
الرشيد “إن بنك الكويت الوطني 
يواصل التزامه بهذه املبادرة 
للعام ال��ث��ال��ث على ال��ت��وال��ي، 
حيث يتواجد املتطوعون من 
موظفي البنك يومياً في قصر 
نايف عند موعد إط��الق مدفع 
اإلفطار لتوزيع وجبات اإلفطار 
ع��ل��ى ال��ص��ائ��م��ني، ك��م��ا سيقدم 
البنك جوائز قيمة للمشاركني 
في برنامج املسابقات اليومي 
الذي يقدمه تلفزيون الكويت في 

هذه املناسبة”.  ولفت الرشيد 
إلى أن مبادرات برنامج “افعل 
اخلير في شهر اخلير” ج��زء ال 
يتجزأ من مشروع بنك الكويت 
الوطني لالستدامة، والذي يهدف 
إلى توفير ما يلزم لدعم أهداف 
العيش الكرمي والتعليم والصحة 
كأبرز معالم تطور املجتمعات 

وتقدمها.
وأض��اف الرشيد أن الوطني 
ي��وف��ر سنوياً وج��ب��ات اإلف��ط��ار 

ألكبر عدد من الصائمني سواء من 
خالل خيمة الوطني الرمضانية 
أو م��ن خ��الل زي����ارات ميدانية 
إل��ى املساجد ومناطق التجمع 
السكاني الكثيف، وذلك في إطار 
سعي البنك ألن يكون األق��رب 
إلى مجتمعه ومتابعة احتياجات 
مختلف فئاته عن كثب انطالقاً من 

التزامه باملسؤولية االجتماعية.
وجتدر اإلشارة إلى أن برنامج 
بنك الكويت الوطني الرمضاني 

ي��أت��ي ف��ي إط���ار ال���ت���زام البنك 
بخدمة املجتمع، حيث تترجم 
هذه احلملة الرسالة االجتماعية 
واإلنسانية التي يقدمها، وتؤكد 
حرصه ومتسكه بواجباته جتاه 
أفراد املجتمع انطالقا من موقعه 
كمؤسسة مصرفية عريقة لطاملا 
ك��ان��ت م��ن ال����رواد ف��ي الكويت 
واملنطقة في مجال املسؤولية 
االجتماعية وأسست لنهج راسخ 

في هذا املجال.

رعاية الوطني لبرنامج مدفع اإلفطار

فائض الكويت التجاري 
مع اليابان يرتفع للمرة 

األولى خالل ثالثة أشهر 
أظهرت بيانات رسمية صدرت امس  االثنني 
أن الفائض التجاري للكويت مع اليابان زاد 
بنسبة 3ر16 باملئة خالل ابريل املاضي على 
أس��اس سنوي ليبلغ 1ر49 مليار ي��ن )441 
مليون دوالر( مسجال بذلك ارتفاعا للمرة األولى 

خالل ثالثة أشهر.
وذك��رت وزارة املالية اليابانية في تقرير 
أن ص��ادرات الكويت الى اليابان سجلت قفزت 
بنسبة 5ر17 باملئة على أساس سنوي لتصل 
الى 1ر64 مليار ين )576 مليون دوالر( لتنمو 

بذلك للشهر الثاني على التوالي.
وأوضحت ال���وزارة أن واردات الكويت من 
اليابان ارتفعت في املقابل بنسبة 6ر21 باملئة 
لتصل ال��ى 15 مليار ين )135 مليون دوالر( 
مسجلة ب��ذل��ك زي���ادة للشهر ال��س��ادس على 

التوالي.
واش��ارت الى ان العجز في امليزان التجاري 
الياباني مع منطقة الشرق األوسط بشكل عام 
قفز خالل ابريل املاضي بنسبة 7ر27 باملئة الى 
7ر578 مليار ين )2ر5 مليار دوالر( اثر ارتفاع 
صادرات املنطقة الى اليابان بنسبة 8ر21 باملئة 

مقارنة بالشهر نفسه من 2017.
وقالت ان النفط اخل��ام واملنتجات النفطية 
امل��ك��ررة وال��غ��از الطبيعي املسال التي تشكل 
نسبة 96 باملئة من اجمالي صادرات املنطقة الى 
اليابان ارتفعت بنسبة 2ر23 باملئة خالل ابريل 

املاضي مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق.
واضافت ان اجمالي واردات منطقة الشرق 
االوسط من اليابان ارتفع في املقابل بنسبة 8ر6 

باملئة بفعل الطلب على املركبات.


