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»املركزي« يخصص إصدار سندات
200 مليون دينار  وتورق بقيمة 

أعلن بنك الكويت املركزي أمس االثنني 
تخصيص اص��دار سندات وت��ورق بقيمة 
اجمالية بلغت 200 مليون دينار كويتي 

)نحو 660 مليون دوالر أمريكي(.

وقال )املركزي( في بيان لوكالة االنباء 
الكويتية )كونا( ان اجل االصدار بلغ ثالثة 

أشهر مبعدل عائد 125ر1 في املئة.
وك���ان )امل���رك���زي( أص���در ف��ي 14 من 

يونيو احلالي )سندات وت��ورق( بقيمة 
290 مليون دي��ن��ار )نحو 975 مليون 
دوالر( بأجل ثالثة أشهر وبعائد بلغ 

125ر1 في املئة.

 ك���ش���ف ال���رئ���ي���س امل���ال���ي 
وال�����ش�����ري�����ك ف������ي ش���رك���ة  
»UPayments.com« للدفع 
اإلل��ك��ت��رون��ي حمد علي البحر 
ع��ن إط��الق ميزة ج��دي��دة ضمن 
خدمة » URent » والتي توفر 
ن��ظ��ام متكامل ل��دف��ع وحتصل 
االيجارات من خالل نظام ادارة 
ام��الك على االنترنت مخصص 
للشركات العقارية ولشركات 
إدارة األم��الك ومالك العقارات، 
مبينا أن��ه م��ع امل��ي��زة اجل��دي��دة 
س��وف يتمكن املستأجرين من 
الدفع وسداد اإليجار عن طريق 
» ك��ي ف��اس��ت« وه��و م��ا يساعد 
على تسهيل وتبسيط عملية دفع 
اإليجارات ويساعد على تسريع 

عملية التحصيل للمالك .
وأض��اف البحر في تصريح 
صحفي أن هذه خدمة يورينت 

من upayments.com تساعد 
املستأجرين على دف��ع اإليجار 
من أي مكان في العالم وذلك من 
خالل الدخول علي فاتوره يتم 
ارسالها عبر الرسائل القصيرة 
SMS. وعند دف��ع االي��ج��ار من 
خ��الل االنترنت، سيتم تخزين 
بيانات بطاقة املستأجر بأمان 
م���ن خ���الل KFast لتسهيل 
وتسريع الدفع للشهور املقبلة ، 
مما يعزز مرونة السداد وكذلك 
يحقق س��رع��ة واس��ت��ق��رار في 
حتصيل اإلجار للمالك ،موضحا 
أن تلك اخل��دم��ة م��ع ك��ي فاست 
ل��ن تطلب ج��ه��د ، ح��ي��ث ميكن 
للعميل أن يقوم بالعملية فقط 
عن طريق ادخ��ال الرقم السري 
دون احل��اج��ة إل��ي ادخ���ال رقم 
البطاقة أو بيانات تستغرق 
وقت مما يجعل هذه امليزة سهلة 

وسريعة ومرنة ومحببة لدى 
املستأجرين.

وأش������ار إل����ي أن ال��ع��ق��ار 
االس��ت��ث��م��اري وال��ت��ج��اري في 
السوق احمللي يشهد جهود كبيرة 
في تقليل املصاريف واستمرارية 

االي���رادات مما يتطلب التوجه 
للتكنولوجيا، والسيما التي 
تعزز الثقة بني املالك واملستأجر 
وتسريع عمليات دفع وحتصيل 
اإليجارات بطرق آمنة وسلسة، 
األم���ر ال���ذي ب���ات واض��ح��ا في 
األش��ه��ر امل��اض��ي��ة خ��اص��ة بعد 
تفشي وباء كورونا في البالد، 
وازدي����اد اق��ب��ال املستهل على 

التعامالت االلكترونية.
ولفت البحر  إل��ى أن عملية 
دف��ع اإلي��ج��ارات » أون الي��ن » 
أصبحت ميزة جيدة ساهمت 
ف��ي دع���م تطبيق اإلج�����راءات  
املتعلقة باالشتراطات الصحية 
وفيروس كورنا املستجد حيث 
يبتعد اجلميع ف��ي معامالتهم 
ع��ن مباشرة مالمسة ال��ك��اش ، 
فضال عن تخفيف أعباء وجهود 
مضنية ل��ل��ت��واص��ل ب��ني امل��ال��ك 

واملستأجر في الكثير من األحيان 
لتوصيل ال��ك��اش مل��الك العقار 
وه���و م��ا ق��د ي��ع��رض البعض 
لفقدان او ضياع جزء من املبالغ 
املالية،  خاصة وإن كانت كبيرة 
إليجارات أو صغيرة ألفراد كون 

الكاش يتعرض ملخاطر.
 وق����ال ال��ب��ح��ر  إن ش��رك��ة 
»upayments.com«  لديها 
ح���زم���ة م���ن احل���ل���ول ال��ذك��ي��ة 
خل��دم��ات ال��دف��ع اإلل��ك��ت��رون��ي 
وهي من الشركات الرائدة التي 
توفر خدمات متطورة ومبتكرة 
للتكنولوجيا املالية في الكويت 
، حيث حترص علي التنافسية 
ف��ي ك��اف��ة م��ا ي��ق��دم م��ن خدمات 
ل��ع��م��الئ��ه��ا ل��ت��ك��ون ال��س��ب��اق��ة 
واملبتكرة للحلول واالنظمة 
املتخصصة لقطاعات االعمال 

املختلفة.

 KFast البحر: »يوبيمنتس » توفر خدمة  
لسداد اإليجارات للعقارات 

اص���در االحت����اد ال��ك��وي��ت��ي ل��ت��ج��ار ال��ذه��ب 
واملجوهرات بيان اعالمي نفي فيه ان الذهب 
املوجود في الكويت مغشوش ، وفيما يلي نص 

البيان : 
تبني ل��الحت��اد خ��الل الفترة األخ��ي��رة قيام 
ب��ع��ض احل��س��اب��ات امل��ش��ب��وه��ة ع��ل��ى وس��ائ��ل 
التواصل االجتماعي بالتعريض بسمعة قطاع 
الذهب واملجوهرات في الكويت ، ومحاولة 
التشكيك   واحل��اق االتهامات بكافة العاملني 
بقطاع الذهب واملجوهرات عن طريق تضخيم 
حادثة فردية تتعلق مبخالفة أحد األشخاص 
املنحرفني من اجلنسية اآلسيوية والذي ميثل 
نفسه منفرداً ، عندما قام بتزوير ختم وزارة 
التجارة بكمية متاثل موجودات محل ذهب ، 
و التي ال ميكن أن تقارن أو تعمم على حجم 
الذهب امل��ت��داول في السوق الكويتي و الذي 
يقدر باألطنان ،  كما أنه لم يثبت الى اآلن وجود 
تالعب في عيار الذهب املختوم باخلتم املزور  
حيث قامت تلك احلسابات بتضخيم احلدث و 
تعميم هذا اإلتهام على كل القطاع و العاملني 
فيه ، بل و ربطت اح��داث قدمية مضى عليها 
سنوات بتلك احلادثة ، قاصدة إث��ارة البلبلة       
و الشك بني الناس وهو ما يضر ض��رراً بالغاً 

على قطاع الذهب و املجوهرات في الكويت و 
اإلقتصاد الكويتي و سمعة البالد عاملياً ، علماً 
بأن جتارة الذهب واملجوهرات و العاملني فيها  
من أهم الركائز االقتصادية للبالد و كانت وال 
تزال مثال للجودة و املصداقية على املستوى 

احمللي و العاملي .
كما و أن ضبط املخالفة املشار إليها يؤكد 
على ال��دور الفعال لألجهزة الرقابية بالدولة       
و التي تستخدم أح��دث األجهزة و أشد النظم 
الرقابية و التفتيشية ، و يؤكد كذلك على أن 
القطاع يخضع دائما للرقابة و التفتيش بصفة 
دورية ، و ميكن ألي مستهلك مراجعة الوزارة 
لفحص الذهب ، وهو أحد الضمانات التي تؤكد 

على سالمة العمل بهذا القطاع بصفة عامة.
وحرصاً من احتاد جتار الذهب واملجوهرات 
الكويتي على سمعة العاملني بالقطاع ، فإنه 
يهيب بالكافة التزام املصداقية ، وعدم اإلساءة 
الى سمعة اي قطاع إقتصادي وطني بأي شكل 
من األشكال ، مع حفظ حق االحت��اد في اتخاذ 
كافة اإلج��راءات القانونية ضد كل من تسول 
له نفسه محاولة تشويه أو النيل من سمعة 
العاملني بقطاع الذهب واملجوهرات أو من قام 

بنشر اإلشاعات دون دليل.

»احتاد جتار الذهب«:
ذهـب الكــويـت غــيـر مـغـشـوش

»كامكو إنفست« تستضيف كاثي وود أحد 
املستثمرين في الرقمنة والتقنية األكثر تأثيرًا

تستضيف كامكو إنفست، كاثي وود، 
الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي 
لالستثمار ف��ي آرك إنفست ف��ي ن��دوة 
افتراضية ي��وم األرب��ع��اء امل��واف��ق 30 
يونيو 2021 الساعة السادسة مساًء 

بتوقيت الكويت.
سُتعقد ال��ن��دوة بالتعاون م��ع آرك 
إنفست ونكو إلدارة األص��ول وسيوفر 
ه���ذا احل���دث ال��ف��ري��د وال���رائ���ع فرصة 
لالستماع إل��ى أف��ك��ار ك��اث��ي ح��ول ما 
تعتقد أنها منصات االبتكار اخلمس: 
تسلسل احلمض النووي والروبوتات 
وتخزين الطاقة والذكاء االصطناعي 
وتكنولوجيا العمالت الرقمية. كما 
سيتم التطرق خالل الندوة إلى مواضيع 

أخرى عديدة.
كاثي وود ه��ي امل��ؤس��س والرئيس 

التنفيذي والرئيس التنفيذي لالستثمار 
ف��ي آرك إنفست وتعتبر واح���دة من 

املستثمرين في الرقمنة والتقنية األكثر 
ت��أث��ي��راً. اشتهرت بدعواتها الكبيرة 
بشأن االبتكار واالجتاهات االستثمارية 
اجلديدة. سجلت آرك إنفست كمستشار 
استثماري ل��دى جلنة األوراق املالية 
والبورصات األمريكية في يناير من 
العام 2014. بصفتها الرئيس التنفيذي 
لالستثمار وم��دي��راً للمحفظة، ق��ادت 
كاثي تطوير فلسفة آرك إنفست ونهجها 
االس��ت��ث��م��اري م��ع حتملها املسؤولية 
النهائية عن أي قرارات استثمارية يتم 

اتخاذها.
جن��ح��ت ك��اث��ي وف��ري��ق��ه��ا ف��ي بناء 
سجل ح��اف��ل ب���اإلجن���ازات ليس فقط 
من خالل األداء، وإمنا من خالل تفاعل 
اجلمهور مع آرائ��ه��م ح��ول االجتاهات 

االستثمارية.

كاثي وود
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65.86 مليون دينار 5.9 باملئة  لتصل إلى  السيولة تقلصت بنسبة 

البورصة تواصل الصعود..
50« يخالف االجتاه و»رئيسي 

واصلت بورصة الكويت صعودها في 
ختام تعامالت أم��س  االثنني، حيث ارتفع 
مؤشرها ال��ع��ام %0.16، وصعد السوق 
األول %0.11، وسجل الرئيسي منواً بنسبة 
%0.30، فيما خالف »رئيسي 50« االجتاه 

وتراجع وحيداً بنحو 0.11%.
وتقلصت سيولة البورصة بنسبة 5.9% 
لتصل إل��ى 65.86 مليون دي��ن��ار مقابل 
70.02 مليون دينار ، كما تراجعت أحجام 

التداول بنحو %8.9 لتصل إلى 360.26 
مليون سهم مقابل 395.34 مليون سهم 

بجلسة سابقة .
وسجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً 
بصدارة التأمني بنمو نسبته %1.78، بينما 
تراجع 6 قطاعات أخرى يتصدرها الطاقة 
بانخفاض معدله %0.98، واستقر قطاع 
التكنولوجيا وحيداً. وجاء سهم »التقدم« 
على رأس القائمة اخلضراء لألسهم املُدرجة 

بارتفاع نسبته %7.52، فيما تصدر سهم 
»الشارقة« القائمة احلمراء ُمتراجعاً بنحو 
%9.23. وت��ص��در سهم »وطنية« نشاط 
ال��ت��داوالت ب��ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت على كافة 
املستويات، لثاني جلسة على التوالي، وذلك 
بأحجام بلغت 39.26 مليون سهم من خالل 
تنفيذ 536 صفقة حققت سيولة بقيمة 8.21 
مليون دينار تقريباً، ليتراجع السهم عند 

اإلقفال بنسبة 0.48%.

االحتياطي األجنبي في الكويت 
13 مليار دينار بنهاية مايو يتجاوز 

ارت��ف��ع االح��ت��ي��اط��ي النقدي 
للكويت للشهر ال��ث��ان��ي على 
ال��ت��وال��ي ب��ن��ه��اي��ة ش��ه��ر مايو 
امل��اض��ي ل��ي��ص��ل إل���ى مستوى 
13.05 مليار دي��ن��ار بارتفاع 
على أساس شهري بلغت نسبته 
%3 وبزيادة قدرها 379 مليون 
دينار خ��الل الشهر، باملقارنة 
مع 12.68 مليار دينار في أبريل 
امل��اض��ي، علماً ب��أن االحتياطي 
النقدي وصل إلى أعلى مستوى 
تاريخي له في أكتوبر املاضي 
عندما وصل إلى 13.883 مليار 

دينار.
ومي��ث��ل االح��ت��ي��اط��ي النقد 
األجنبي للبالد إجمالي األرصدة 
النقدية واحلسابات والسندات 
وش���ه���ادات اإلي����داع وأذون����ات 
اخلزانة وودائع العملة األجنبية 

لدى بنك الكويت املركزي.
وب��ح��س��اب االح��ت��ي��اط��ي��ات 
ال��س��ائ��ل��ة جن���د أن���ه���ا تغطي 
احتياجات الكويت من الواردات 
ألكثر من 13 شهراً وهو ما يفوق 
املع�دل العامل�ي ب� 4 أضعاف، 
حيث يعتبر احلد اآلمن أن يغطي 
االح��ت��ي��اط��ي ال��ن��ق��دي األجنبي 
السائل بعدم احتساب الذهب 
3 أش��ه��ر م���ن م��ت��وس��ط قيمة 

الواردات.
وك���ع���ادة ج��م��ي��ع ال��س��ن��وات 

السابقة ل��م يتغير احتياطي 
الكويت من الذهب الذي استقر 
ع��ن��د 79 ط��ن��اً بحسب مجلس 
احتياطي الذهب العاملي وتبلغ 
القيمة الدفترية لتلك الكمية من 
الذهب لدى الكويت 31.7 مليون 
دي��ن��ار؛ وذل���ك حسب األس��ع��ار 
وق��ت ال��ش��راء ول��ي��س بالقيمة 

السوقية احلالية.
وبحسب النشرة الشهرية 
لبنك الكويت امل��رك��زي، وصل 
إج��م��ال��ي م����وج����ودات ال��ب��ن��ك 
13.22 مليار دينار موزعة بني 
االحتياطات األجنبية السائلة 
ال��ت��ي متثل ال��س��واد األع��ظ��م ب� 
13.059 مليار دينار، باإلضافة 

إلى االحتياطات الذهبية بقيمة 
31.74 مليون دينار واحتياطات 
أخ��رى مبقدار 130.89 مليون 

دينار.
وتقيس املوجودات األجنبية 
ق���وة امل��رك��ز امل��ال��ي اخل��ارج��ي 
والقدرة على مقاومة الضغوط 
التي تتعرض لها العملة احمللية.

حمد البحر

»غرفة التجارة« تعقد لقاء افتراضيًا 
مع وزارة الزراعة العمانية

بتنظي��م مشت�رك بي�ن غرف�ة 
جت�ارة وصن�اعة الكوي�ت وسفارة 
سلطنة عمان ل��دى دول��ة الكويت، 
سيعقد » ال��ل��ق��اء االف��ت��راض��ي عن 
االستثمار في مجال الثروة الزراعية 
واحليوانية والسمكية »، برئاسة 
د. احمد بن ناصر البكري – وكيل 
وزارة الثروة الزراعية والسمكية 

وموارد املياه بسلطنة عمان، وذل��ك 
في متام الساعة 10:00 من صب��اح 
ي��وم االثنني املواف��ق 28 يونيو 

.2021
ويهدف اللقاء الى وضع األسس 
وال��ب��رام��ج الكفيلة برفع معدالت 
التبادل التجاري واالستثمارات 
ف���ي م���ج���ال ال���ث���روة ال��زراع��ي��ة 

واحليوانية والسمكية واستقطاب 
ال��ق��ط��اع اخل���اص وتفعيل دوره 
ف��ي العملية اإلنتاجية وتعزيز 
منظومة األمن الغذائي ودعم مبدأ 
ال��ت��ن��وي��ع االق��ت��ص��ادي وحتقيق 
التنمية املستدامة، وتذليل العقبات 
التي تواجه األنشطة االستثمارية 

املختلفة.


