
ق���ام���ت وك����ال����ة ك��اب��ي��ت��ال 
إنتليجنس الدولية للتصنيف 
االئ��ت��م��ان��ي بتثبيت تصنيف 
بنك اخلليج للعمالت األجنبية 
على امل��دى الطويل والعمالت 
األجنبية على املدى القصير عند 
 ،”A1“ واملرتبة ”+A“ املرتبة
على التوالي. وفي الوقت ذاته، 
قامت وكالة كابيتال إنتليجنس 
أيضاً بتصنيف بنك اخلليج على 
املستوى  االئتماني القائم بذاته 
عند املرتبة “a-”، م��ع نظرة 

مستقبلية “مستقرة”.
وم����ن ج��ه��ة أخ�����رى، ق��ام��ت 
الوكالة أيضاً بتثبيت تصنيف 
س��ن��دات بنك اخلليج املساندة 
البالغة قيمتها 100 مليون د.ك. 
وفقاً ملعيار ب��ازل 3 للشريحة 
الثانية من رأس املال عند املرتبة 
“BBB+”، مع نظرة مستقبلية 

“مستقرة” لتلك السندات.
وي��ع��زى ال��س��ب��ب األس��اس��ي 
لتثبيت التصنيف ف��ي كلتا 

احلالتني إل��ى االن��ت��ش��ار اجليد 
وال����راس����خ ل��ن��ش��اط ال��ب��ن��ك، 
خ��اص��ًة ف��ي م��ج��ال اخل��دم��ات 
املصرفية الشخصية، وج��ودة 
ال��ق��روض، ع���الوًة على املركز 
القوي ل��رأس امل��ال واملؤشرات 
املريحة للسيولة. كما تعكس 
التصنيفات حجم بنك اخلليج 
ك��راب��ع أكبر بنك ف��ي الكويت، 
لتمتعه بشبكة ف��روع واسعة 
النطاق وحصة جيدة من السوق 
في كل من ال��ق��روض وال��ودائ��ع 
في القطاع املصرفي، وذلك بناًء 
على ما ذكرته وكالة كابيتال 

إنتليجنس في تقريرها.
وفي هذا الصدد، ذكرت وكالة 
كابيتال إنتليجنس أن: “قوة 
بنك اخلليج تنبع في األس��اس 
من انتشاره اجليد وال��راس��خ، 
وال���ذي ت��ع��ززه شبكة واسعة 
النطاق من الفروع. وقد ساهم 
من�����وذج ال���ن���ش���اط امل��ص��رف��ي 
للبنك بشكل ع���ام، باإلضافة 

إل��ى االستراتيجيات الفعالة 
التي ينتهجها، في احلفاظ على 
حصته م��ن ال��س��وق، مم��ا أدى 
بدوره إلى حتقيق البنك ألرباح 
جيدة عبر دورة النشاط. كما 
أن بنك اخلليج لديه إطار شامل 
وراس��خ للحوكمة، مت تصميمه 

بغية حتقيق األداء امل��ت��وازن 
وااللتزام باللوائح الرقابية في 

هذا الشأن.”
وتعليقاً على إع��الن وكالة 
ك��اب��ي��ت��ال إن��ت��ل��ي��ج��ن��س ل��ه��ذه 
ال��ت��ص��ن��ي��ف��ات، ص��رح��ت دالل 
ال���دوس���ري، ن��ائ��ب م��دي��ر ع��ام 
ع���الق���ات امل��س��ت��ث��م��ري��ن ببنك 
اخلليج، قائلًة: “نحن في غاية 
السرور بتثبيت تصنيف البنك 
للعمالت األجنبية على امل��دى 
 ”+A“ ال��ط��وي��ل ع��ن��د امل��رت��ب��ة
وتصنيف ال��س��ن��دات املساندة 
للشريحة ال��ث��ان��ي��ة م��ن رأس 
املال عند املرتبة “BBB+” من 
قبل وكالة كابيتال إنتليجنس 
للتصنيف االئ��ت��م��ان��ي. حيث 
يعكس ذل���ك ال��ت��ق��دي��ر ال��دول��ي 
ال��ذي يحظى به بنك اخلليج ما 
يحققه البنك من حتسن مستمر 
ف��ي ج��ودة األص���ول والربحية 
وقوة رأس املال وسالمة أوضاع 

السيولة لديه.”

ه��ذا، وال ي��زال بنك اخلليج 
يحظى بالتقدير الدولي جلدارته 
االتئمانية وقوته املالية، حيث 
 ”A“ إن��ه مصنف ف��ي امل��رت��ب��ة
م��ن جميع وك���االت التصنيف 
االئتماني األرب��ع الكبرى على 

املستوى العاملي.
فباإلضافة إل��ى قيام وكالة 
ك��اب��ي��ت��ال إنتليجنس م��ؤخ��راً 
بتثيبت التصنيف، ف��إن بنك 
اخل��ل��ي��ج م��ص��ن��ف ف��ي امل��رت��ب��ة 
“A+” ل��ع��ج��ز امل���ص���در عن 
ال��س��داد م��ع ن��ظ��رة مستقبلية 
“مستقرة” م��ن ق��ب��ل وك��ال��ة 
 ”-A“ ف��ي��ت��ش، وف���ي امل��رت��ب��ة
لتصنيف اإلئتماني للمصدر مع 
نظرة مستقبلية “مستقرة” من 
قبل وكالة ستاندارد آند بورز 
العاملية للتصنيف االئتماني، 
وفي املرتبة “A3” للودائع على 
املدى الطويل مع نظرة مستقبلية 
“إيجابية” من قبل وكالة موديز 

خلدمات املستثمرين.

للعمالت األجنبية على املدى الطويل

»كابيتال إنتليجنس« تثبت تصنيف
»+A« اخلليج« عند املرتبة«

دالل الدوسري

11 alwasat.com.kwاقتصاد Sunday 21th July 2019 - 13 th year - Issue No.3483األحد 18 ذو القعدة 1440 ه�/ 21 يوليو  2019 - السنة  الثالثة عشرة -   العدد 3483

»التجاري« يكرم الدكتور 
صالح العجيري

قام البنك التجاري الكويتي ، ممثالً  مبدير 
ع��ام – قطاع التواصل املؤسسي – الشيخة 
نوف سالم العلي الصباح ونائب املدير العام 
– أماني ال��ورع بتكرمي عالم الفلك الدكتور 
ص��ال��ح العجيري ، وذل���ك ت��ق��دي��راً لتعاونه 

وإسهاماته في إصدارات رزنامة البنك.  
وب��ه��ذه املناسبة صرحت الشيخة  نوف 
الصباح قائلة “ُيسعدنا أن نكرم الدكتور 
صالح العجيري  وفاًء جلهوده وتعاونه مع 
البنك التجاري على م��دار األع���وام املاضية  
بتوفير ج���داول العطالت الرسمية للدولة 
وتوثيقها في رزنامة البنك السنوية، حيث 
ُيعتبر تقومي العجيري هو التقومي املعترف 
واملعمول به في دولة الكويت”. وتابعت مثمنة 
دوره الهام ومشاركاته الفعالة في مجال علم 
الفلك والتي ساهمت بصورة كبيرة ومباشرة 
ف��ي وج���ود م��رص��د فلكي ف��ي دول���ة الكويت 

كمقر للمهتمني بعلوم الفلك من املتخصصني 
والهواة. 

ومن جانبها، قالت أماني ال��ورع “جاء هذا 
التكرمي للدكتور صالح العجيري ال��ذي ُيعد 
أح��د رج��االت الرعيل األول في العلم والفكر 
وال���ذي أث��رى املكتبة العربية بالعديد من 
املؤلفات في مجال علم الفلك، وله الكثير من 
اإلض��اف��ات العلمية في ه��ذا املجال من خالل 
أبحاثه العلمية والعديد من الكتب والندوات 
واحملاضرات التي قدمها في املراكز العلمية 
املتخصصة واملشاركات املتميزة في املؤمترات 
العلمية احمللية والدولية”، متمنية أن ميتعه 

الله مبوفور الصحة والعافية. 
وب��ه��ذه املناسبة، أع��رب ال��دك��ت��ور  صالح 
العجيري، عن سعادته الكبيرة بالتكرمي، 
متمنياً ألسرة البنك التجاري مزيداً من التقدم 

واالزدهار.  

الشيخة نوف الصباح وأماني الورع تكرمان العجيري

وافقت اجلمعية العامة العادية وغير 
العادية لشركة ب��ران��دات دوت ك��وم على 
زيادة رأسمال الشركة من مليون إلى 1.5 
مليون دينار، أي بزيادة قدرها 500 ألف 
دي��ن��ار، وذل���ك ع��ن ط��ري��ق ط��رح 5 ماليني 
سهم لالكتتاب بقيمة إسمية قدرها 100 
فلس للسهم ال��واح��د تسدد على دفعات 
من أرص��دة املساهمني املقيدين بسجالت 
الشركة بتاريخ انعقاد اجلمعية العمومية 
وحت��دد ملمارسة االكتتاب بحق االولوية 
مل��دة 15 ي��وم��اً، وبعد انقضائها يتم فتح 
ب��اب االكتتاب ملساهمني ج��دد، وتفويض 
مجلس االدارة بوضع الضوابط والشروط 
إلستدعاء رأس امل��ال والتصرف بكسور 

االسهم.
وق��ال رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 

التفيذي لشركة براندات دوت كوم، مبارك 
البدر، أمام اجلمعية العامة العادية وغير 
العادية ع��ن السنة المالية املنتهية في 
31 ديسمبر 2018، والتي عقدت بنسبة 
حضور بلغت %86.42، ان ال��ه��دف من 
وراء زي���ادة رأس امل���ال ه��و ال��ت��وس��ع في 
أغ���راض وأنشطة الشركة، الف��ت��اً إل��ى أن 
“براندات” متتلك كل من شركة “إيفكو 
لتوصيل الطلبات االستهالكية”، وشركة 

“براندات دوت كوم” بنسبة 100%.
وأض���اف ان األول��وي��ة ب��االك��ت��ت��اب في 
أسهم زيادة رأس املال ستكون للمساهمني 
احلاليني وبسعر سهم 100 فلس وبدون 
ع���الوة اك��ت��ت��اب، فيما سيتم ف��ي املرحلة 
الثانية فتح الباب أمام دخول مساهمني جدد 
بسعر 100 فلس للسهم وعالوة إصدار 25 

فلساً، حيث من املقرر إضافة عالوة االكتتاب 
إلى حقوق املساهمني بالشركة.

اجلمعية العمومية
وكانت عمومية “براندات دوت كوم” 
قد وافقت على جميع بنود جدول االعمال 
مب��ا فيها تقرير مجلس االدارة وتقرير 
مراقب احلسابات، كما وافقت على توصية 
مجلس االدارة ب��ع��دم ت��وزي��ع أرب���اح عن 
السنة املالية املنتهية ف��ي 31 ديسمبر 
2018، فيما وافقت اجلمعية غير العادية 
على زيادة رأس مال الشركة من مليون إلى 
1.5 مليون دينار عن طريق طرح 5 ماليني 
سهم لإلكتتاب، وعلى تعديل نص امل��ادة 
6 من عقد التأسيس وامل��ادة 5 من النظام 
االس��اس��ي )ب��ع��د احل��ص��ول على موافقة 

اجلهات املختصة(.

100 فلس للسهم  5 ماليني سهم لالكتتاب بقيمة  عن طريق طرح 

1.5  مليون دينار »براندات دوت كوم« ترفع رأسمالها إلى 

مبارك البدر

خطوات سريعة لضمان استمرار اخلدمة

»بيتك«: حتديث بيانات العمالء عبر
kfhonline على الهواتف الذكية

يتيح بيت التمويل الكويتى “ بيتك” خدمة 
حتديث بيانات عمالئه عن طريق تطبيق “ بيتك 
اونالين “ kfhonline  على الهواتف الذكية 
مما يوفر على العمالء الوقت واجلهد ويؤكد 
توجه “ بيتك” نحو اخلدمات التقنية مبا يضمن 
للعمالء افضل مستوى ممكن من الدقة والسرعة 

والراحة .
ومن خالل اج��راءات بسيطة ومتتابعة عبر 
تطبيق kfhonline تبدأ بدخول العميل على 
حسابه، ثم على اخلدمات العامة، ومنها الى 
حتديث البيانات ، ليتابع العميل بعد املوافقة 
على ال��ش��روط واالح��ك��ام ، تصويرواجهتى 
البطاقة املدنية ، ثم متضى اخلطوات الى تعبئة 
البيانات املطلوبة وينتظر العميل رمز التفعيل 
ال��ذى يصله ف��ى رس��ال��ة نصية عبر الهاتف ، 
لتنتهى العملية بعد االستجابة لطلب ادراج رمز 
التفعيل ، وبذلك يكون العميل قد حدث بياناته 
بسهولة وسرعة ، وفى املكان والزمان املناسبني 
ل��ه، ودون حاجة ال��ى زي��ارة الفرع اواالتصال 

باخلدمة الهاتفية.
وتؤكد امليزة اجلديدة التى يطرحها بيتك من 
خالل تطبيق kfhonline على الهواتف الذكية 
ح��رص��ه ال��دائ��م على راح���ة عمالئه وتوظيف 
قدراته التقنية لتقدمي افضل املزايا واستشعاره 

الهمية االج���راء املطلوب حيث يعتبر حتديث 
البيانات وف��ق معلومات البطاقة املدنية من 

شروط استمرار اخلدمة املصرفية .
ويعتبر تطبيق kfhonline على الهواتف 
ال��ذك��ي��ة اح��د وس��ائ��ل ت��ق��دمي اخل��دم��ة للعمالء 
مبنتهى السرعة والسهولة واالم��ان ، اذ يتيح 
التطبيق خدمات عديدة ومتنوعة فى متناول 
العميل ، اب��رزه��ا خدمات مصرفية ومتويلية 
واخرى تتعلق بالبطاقات املصرفية والتحويالت 
املالية داخ��ل وخ��ارج الكويت، باالضافة الى 
اخل��دم��ات االستثمارية املتعلقة باحلسابات 
وال��ودائ��ع وغيرها كمنظومة متكاملة، تضع 
اكثرما يحتاجه العميل حتت تصرفه فى اى زمان 

ومكان يختاره .
ويلقى تطبيق kfhonlineجتاوبا واقباال 
كبيرين من العمالء على االستخدام واالستفادة 
مم��ا ي��وف��ره م��ن خ��دم��ات، ف��ى ظ��ل ت��زاي��د كبير 
فى استخدام الهواتف الذكية، وق��درة عالية 
لدى معظم شرائح العمالء على التعامل مع 
التطبيقات املصرفية ، وما تقدمه من خدمات 
ساهمت فى توسيع نطاق الصيرفة ، وتغيير 
الوجه التقليدى للتعامالت البنكية ، وحتقيق 
ال��ش��م��ول امل��ال��ى وت��ع��زي��ز املنافسة وج��ودة 

اخلدمة .

5 رابحني في  سحوبات  »وربة«: 
»السنبلة« االسبوعية 

88 مليار دينار   :               
مبيعات سوق العقار خالل 
2019 النصف األول من 

قال بنك “KIB” ان مبيعات سوق العقار 
الكويتي خ��الل النصف األول م��ن العام 
احلالي بلغت نحو 88 مليار دينار كويتي 
)نحو 4ر290 مليار دوالر امريكي( )عقود 
ووكاالت( مرتفعة بنسبة 11 في املئة على 

أساس سنوي.
واض��اف البنك في تقريره عن )سوق 
العقار الكويتي( الصادر اليوم السبت ان 
مؤشر عدد الصفقات املسجلة في السوق 
لذات الفترة ارتفعت بنحو 19 في املئة على 
أس��اس سنوي ليبلغ 3539 صفقة مقابل 
2973 صفقة سجلت خالل النصف األول 

من عام 2018.
وبني ان هذا التحسن جاء في مؤشرات 
أداء ال��س��وق مدعوما بشكل أس��اس��ي من 
قطاعي السكني والتجاري حيث ارتفعت 
مبيعات القطاع السكني للنصف األول من 
عام 2019 بنسبة 24 في املئة على أساس 
سنوي لتبلغ 790 مليون دينار )نحو 6ر2 

مليار دوالر(.
وأش��ار الى ان مؤشر عدد الصفقات في 
القطاع السكني ارتفع بنحو 21 في املئة 
على أساس سنوي ليبلغ 2421 صفقة كما 
ارتفعت مبيعات القطاع التجاري لذات 
الفترة وعلى أس��اس سنوي بنحو 25 في 
املئة لتبلغ 300 مليون دينار )نحو 990 

مليون دوالر(.
وذك��ر ان مبيعات القطاع االستثماري 
تراجعت بنحو 18 في املئة خالل النصف 
األول من ع��ام 2019 وذل��ك بسبب األداء 
الضعيف نسبيا ال��ذي سجل خ��الل الربع 
األول من هذا العام مشيرا الى أن القطاع 
االس��ت��ث��م��اري سجل خ��الل ال��رب��ع الثاني 
من العام مستويات مبيعات مقاربة لتلك 

املسجلة في الربع الثاني من عام 2018.
واضاف ان املبيعات خالل الربع الثاني 
من عام 2019 ارتفعت لتسجل أكبر قيمة 
منذ الربع الرابع من عام 2014 حيث بلغت 

مبيعات سوق العقار الكويتي مستويات 
قياسية خالل عام 2014.

واشار الى ان عالمات التحسن تواصلت 
في أداء مؤشرات السوق والتي بدأت خالل 
ع��ام 2018 ول��ك��ن ب��زخ��م م��ت��ف��اوت ضمن 
القطاعات حيث جاء االرتفاع في مبيعات 
السوق خالل الربع الثاني من عام 2019 
مدعوما من القطاع السكني الذي ارتفعت 
مبيعاته بنسبة 20 في املئة على أساس 
سنوي لتبلغ 387 مليون دينار )نحو 2ر1 

مليار دوالر(.
واض��اف ان عدد الصفقات املسجلة في 
القطاع السكني ارتفعت بنحو 16 في املئة 
على أس��اس سنوي ليبلغ 1184 صفقة 
مبينا ان مبيعات قطاعي االستثماري 
والتجاري خالل الربع الثاني من عام 2019 
ج��اءت مقاربة لنظيراتها املسجلة خالل 

الربع الثاني من 2018.
وق�����ال ال��ب��ن��ك ان م��ب��ي��ع��ات ال��ق��ط��اع 
االستثماري بلغت نحو 352 مليون دينار 
)نحو مليار دوالر( متراجعة بأقل من 2 
في املئة على أس��اس سنوي كما بلغ عدد 
الصفقات في القطاع االستثماري نحو 440 
صفقة متراجعا بنسبة 11 في املئة على 

أساس سنوي.
وذك���ر ان مبيعات ال��ق��ط��اع ال��ت��ج��اري 
ت��راج��ع��ت بنحو 2 ف��ي امل��ئ��ة على أس��اس 
س��ن��وي لتبلغ 126 مليون دي��ن��ار )نحو 
415 مليون دوالر( مع ارتفاع كبير في 
ع��دد الصفقات املسجلة ف��ي ال��ق��ط��اع إثر 
تسجيل مجموعة من الصفقات لبيع محال 
جتارية في منطقة صباح األحمد البحرية.
واشار الى ان 14 صفقة سجلت في الشريط 
الساحلي بقيمة اجمالية بلغت 72 مليون 
دينار )نحو 237 مليون دوالر( كما بلغت 
مبيعات القطاع احلرفي نحو 42 مليون 
دينار )نحو 138 مليون دوالر( موزعة على 

34 صفقة.
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»برقان« يطلق برنامج تأهيل الشباب
للقطاع املصرفي الصيفي 

أع��ل��ن بنك ب��رق��ان، ت��دري��ب و 
تأهيل 20 متدرب ومتدربة من 
طلبة امل���دارس الثانوية خالل 
ف��ت��رة ال��ص��ي��ف. وي����دور نطاق 
برنامج التدريب الصيفي لعام 
2019 الذي تنّظمه إدارة التعلم 
والتطوير في بنك برقان في كل 
عام، حول دورات تعليمية مكثفة 
ملدة أسبوعني مخصصة للشباب، 
فيما يتضمن أيضا البرنامج ورش 
ع��م��ل ملجموعة م��ن ال��ت��دري��ب��ات 
العملية والنظرية الهدف منها 
تثقيف الشباب بالقطاع املصرفي.

ك��م��ا ي���ح���رص ب��ن��ك ب��رق��ان 
سنويا على إعداد أفضل البرامج 
التدريبية املخصصة للطلبة خالل 
السنة بشكل ع��ام و خ��الل فترة 
الصيف بشكل خ��اص. و تعتبر 
ه��ذه امل��ب��ادرة تأكيدا على التزام 
البنك باملسؤولية االجتماعية و 
حرصه الدائم على تأهيل كوادر 
و مخرجات شبابية تكون عنصر 
مفيد و فعال في املجتمع الكويتي. 
كما يحرص البنك على استثمار 
الطاقات الشبابية التي تشكل 
النواة الرئيسية للكوادر الوطنية 
املستقبلية وإت���اح���ة الفرصة 
امامهم للتعرف على واقع العمل 
امل��ص��رف��ي وت��ش��ج��ي��ع��ه��م على 
االل��ت��ح��اق مستقبال مبؤسسات 

ال��ق��ط��اع اخل���اص بشكل ع���ام و 
بالقطاع املصرفي بشكل خاص. 
و يؤمن البنك بأن تدريب و تأهيل 
ال��ط��اق��ات الشبابية ف��ي مرحلة 
مبكرة من العمر تساعد في إعداد 
و صنع ق��ادة املستقبل بكفاءة 

مهنية عالية.

 فمن خالل البرنامج الصيفي 
الذي أعده بنك برقان خالل فترة 
الصيف لطلبة الثانوية التي 
تتراوح أعمارهم ما بني 15 إلى 
19 عاما على م��دى أسبوعني ، 
استطاع  20 متدرب و متدربة 
االستفادة من التدريبات النظرية 

و العملية أيضا، حيث سنحت لهم 
الفرصة خلوض جتربة مصرفية 
واق��ع��ي��ة م��ن خ��الل زي���ارة أف��رع 
البنك. و مت ال��ت��دري��ب امليداني 
حت��ت إش���راف م���دراء و موظفني 
األف�����رع، ال��ذي��ن ح��رص��وا على 
تعليم املتدربني أسلوب العمل 

اجلماعي و روح الفريق، كيفية 
التعامل مع العمالء بجودة خدمة 
عالية، التعرف أكثر على أسلوب 
العمل املصرفي ، كيفية تفادي 
األخطاء املصرفية و العمل على 
حلها و طرق بيع منتجات البنك 

الصحيحة.

متدربو البنك

اعلن  بنك وربة عن اسماء الرابحني 
في سحب السنبلة االسبوعي السابع 
والعشرون بحضور ممثل عن وزارة 
التجارة والصناعه و موظفي بنك 

وربة.
وبالنسبة للعمالء الذين حالفهم 
احل��ظ خ��الل سحب السنبلة السابع 
والعشرون، فقد ت��وج 5 رابحني من 
عمالء بنك وربة حصل كل منهم على 
1000 دينار كويتي وه��م: انتصار 
عطا الله مجبل الرشيدى، طالل كنعان 
محمد العتيبى، عامر غزالن بعيجان 
العازمى، سعيد خلف سعيد الفرحان، 

و ساير بدر محمد الساير.
ميثل حساب السنبلة اخليار األمثل 
لكل الراغبني بتوفير األموال وحتقيق 

عوائد مالية ثابتة على أرصدتهم في 
الوقت نفسه باالضافة ال��ى  فرصاً 

للفوز بجوائز نقدية طوال العام.
ومت��اش��ي��اً م��ع رغ��ب��ت��ه بتطوير 
وحتديث خدماته وحلوله املصرفية 
مب��ا ي��ت��واف��ق م��ع حتقيق املصلحة 
والفائدة األكبر لعمالئه ونظراً لتنامي 
قاعدة عمالئه والتجاوب الكبير الذي 
لقاه احلساب، يعيد بنك وربة إطالق 
ح��س��اب “السنبلة” بحّلة جديدة 
ومتطورة في 2019 تطوي في ثناياها 
جوائز نقدية وعينية أكبر ، حيث قام 
بتعديل وتيرة السحوبات والقيمة 
اإلجمالية للجوائز النقدية والعينية 
التي يحصل عليها العمالء لتصل الى 

أكثر من مليون دينار كويتي!

KIB


