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28.61 دوالر النفط الكويتي يرتفع إلى 
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2.14 دوالر ليبلغ 
28.61 دوالر في التداوالت األخيرة مقابل 26.47 دوالر 
في تداوالت يوم اجلمعة املاضي وفقا للسعر املعلن من 

مؤسسة البترول الكويتية.   
وفي األس��واق العاملية ارتفعت العقود اآلجلة خلام 
برنت 64 سنتا مبا يعادل 0.8 باملئة ليتم تسويتها عند 

36.17 دوالر للبرميل كما ارتفعت العقود اآلجلة خلام 
غ��رب تكساس الوسيط األمريكي 1.10 دوالر أو 3.3 

باملئة لتجري تسويتها عند 34.35 دوالر للبرميل.

ت��وق��ع ال��رئ��ي��س التنفيذي 
وال��ش��ري��ك امل��ؤس��س ملؤسسة 
البناء للمقاوالت عبد الله وليد 
احل��م��د ارت���ف���اع وت��ي��رة النمو 
في قطاع البناء والتشييد في 
ال��س��وق احمل��ل��ي خ���ال مرحلة 
ما بعد كوورنا،الفتاً أن جدية 
احل��ك��وم��ة ف��ي توزيع33 ألف 
قسيمة سكنية تقريباً ف��ي كل 
م��ن مدينة امل��ط��اع  ب��واق��ع 28 
أل��ف قسيمة وجنوب عبد الله 
امل��ب��ارك ب��واق��ع 4 آالف قسيمة 
وهو ما سيكون له أبلغ األثر في 
ارتفاع الطلب على البناء ومن 
ث��م حتقيق انتعاشه متوقعة 

للمقاولني وشركات البناء. 
وأض����اف احل��م��د ،ف���ي بيان 
صحافي ،أن سعر متر البناء 
شهد منواً على وقع الطلب على 
البناء في مدينة صباح األحمد 
السكنية التي شهدت بناء ما 
ي��ق��ارب 12 أل��ف قسيمة،ومع 
منطقة غرب عبدالله املبارك قبل 
الكورونا شهد سقوط ما يعادل 
النصف وه��ي قد تكون فرصة 
مل��اك قسائم املطاع القتناص 
فرصة تعطش الشركات للبناء .

الطلب على البناء
ولفت الى أن سوق البناء في 
الكويت يتوقف على العرض 
والطلب، حيث ترتفع األسعار 
مع ارتفاع الطلب من قبل مالكي 
القسائم على البناء ويتراجع 
مع موجة الركود التي يشهدها 
ال��س��وق، ب��اإلض��اف��ة ال��ى امل��واد 
واالي���دي العاملة التي لها اثر 

واضح في تفاوت االسعار .
وأوضح احلمد أنه مع زيادة 
احتياج  ماك العقارات للبناء 
في كل من مدينة املطاع وجنوب 
عبدالله املبارك ،سيكون هناك 
منافسة بني املقاولني والشركات 
للفوز بتلك القسائم وبناء تلك 

القسائم. 
وأضاف أنه مع تراجع حجم 
االس��ت��ي��راد م��ن ب��ع��ض امل���واد 
الرئيسية للبناء من بعض الدول 
املوبوءة بفيروس كورونا ، دفع 
الرتفاع تلك األسعار موضحاُ أن 
م��ادة اجلبس على سبيل املثال 
ادت الى ارتفاع في سعر املتر ما 

يقارب 30% .
وحذر احلمد املاك من التوقيع 

على ال��ع��ق��ود املبهمة ،مطالبا 
امل��اك مراجعة تلك العقود من 
قبل مختصني اح��ت��رازي��ا لعدم 
الوقوع في عمليات النصب من 
العقود املبهمة والوهمية،والتي 
تؤدي إلى وقوع مالك القسيمة 
في فخ املقاوالت الوهمية التي 

جتعله عرضة للنصب. 
وأوضح أن من بني الشروط 
املطلوبة في اختيار الشركة أن 
تكون لديها خبرة وكيان قائم 
ويكون لها ال��ق��درة على تنفيذ 
التغييرات املطلوبة بعد البناء 
وه��و م��ا ي��ع��رف خ��دم��ة م��ا بعد 
البيع ، كما أن الشركة متتلك 
ط��اق��م إداري وف��ن��ي ق���ادر على 
تنفيذ ب��ن��اء القسيمة بدرجة 

كبيرة من املهنية.  
ولفت الى ان عالم البناء قد 
يشهد ركود في بداية االمر الذي 

ميثل الركود قبل العاصفة.

يعقد بنك الكويت املركزي اجتماعات 
حتضيرية مع البنوك احمللية لاستعداد 
ل��ع��ودة األع��م��ال ف��ي القطاع املصرفي 
بعد انتهاء فترة احلظر الشامل، بشكل 

تدريجي وصوالً للتشغيل الكامل.
وق��ال املركزي الكويتي، في تغريدة 
على حسابه الرسمي مبوقع التواصل 
االجتماعي “تويتر”، إن ذل��ك حسب 
القواعد املوضوعة لهذا الغرض ضمن 
ق���رارات مجلس ال����وزراء، وتعليمات 

السلطات الصحية في هذا الشأن.
وكانت الكويت ق��ررت تطبيق حظر 
شامل على ال��ب��اد ب��داي��ة م��ن 10 مايو 
اجل��اري وحتى 30 من ذات الشهر في 
سبيل وق��ف انتشار ف��ي��روس كورونا 

اجلديد.
وكان بنك الكويت املركزي قرر زيادة 
عدد أفرع البنوك العاملة إلى 35 باملئة، 
قبل ب��دء تطبيق احل��ظ��ر ال��ش��ام��ل، من 
إجمالي عدد فروع كل بنك، وذلك عقب 
إع��ان احت��اد مصارف الكويت، في 11 
م��ارس املاضي، غلق القطاع املصرفي 
في الباد اعتباراً من تاريخه، في خطوة 

للوقاية من تفشي فيروس كورونا.
وكانت األف��رع العاملة متت زيادتها 

ف��ي 22 أب��ري��ل امل��اض��ي لتصل إل��ى 25 
باملئة في حدٍّ أقصى من إجمالي الفروع 

العاملة لكل بنك.
وأك�����د احت�����اد م���ص���ارف ال��ك��وي��ت 
ف��ي وق��ت سابق متتع البنوك احمللية 
بالقوة واملتانة واملستويات العالية من 
مؤشرات السامة املالية التي تؤهلها 
المتصاص الصدمات الناجمة عن تفشي 
فيروس كورونا املستجد، والتعامل مع 

هذه األزمة والظروف االستثنائية.
وخ��ال م��ارس امل��اض��ي، ق��رر احت��اد 
مصارف الكويت تأجيل مدفوعات أقساط 
القروض وأقساط البطاقات االئتمانية 
مل��دة 6 أش��ه��ر؛ وذل��ك ضمن اإلج���راءات 
االستثنائية املتخذة ملواجهة انتشار 
الفيروس التاجي. وجتدر اإلش��ارة إلى 
أن كثيراً من األنشطة واخلدمات التي 

تقدمها البنوك احمللية “إلكترونية”.

أعلن بنك وربة حصوله على موافقة 
بنك الكويت املركزي وهيئة أسواق املال 
على اإلص��دار الثاني بقيمة ال تتجاوز 

150 مليون دينار.
وتابع البنك في بيان لبورصة الكويت 
خال جلسة تداول أمس األربعاء، أن ذلك 
يأتي حتت مظلة برنامج إصدار الصكوك 
بقيمة ال تتجاوز ملياري دوالر أمريكي، 

أو ما يعادله بالعمات األخرى.
وأوض��ح بنك ورب��ة أن الغرض من 
اإلص����دار تعزيز السيولة ل��دي��ه، إلى 
جانب تنويع مصادر التمويل، فضاً عن 

األغراض التجارية العامة للبنك.
وكانت أرب��اح البنك ارتفعت 29.8 
باملائة ف��ي ال��ع��ام امل��اض��ي، لتصل إلى 
16.54 مليون دينار في العام املاضي، 
مقابل أرباح بقيمة 12.74 مليون دينار 
في عام 2018.  وأقرت اجلمعية العامة 
غير العادية للبنك زي���ادة رأس امل��ال 
املصرح به واملصدر واملدفوع بالكامل 
بقيمة 7.5 مليون دينار متثل 5 باملائة 
من رأس املال. من جانبه، أشار الرئيس 

التنفيذي في البنك شاهني الغامن خال 
اجتماع العمومية لبنك ورب��ة املنعقدة 
مؤخراً الى أن منو ملحوظ في امليزانية، 
وذل����ك ب��ال��ت��زام��ن م���ع احل���ف���اظ على 
مستويات عالية من الرسملة، حيث بلغ 
معدل كفاية رأس املال 18.48 في املئة، 
وهو أعلى من املعدل املطلوب من اجلهات 

الرقابية، ومتطلبات اتفاقية بازل 3.
وأض���اف أن احل��ص��ة السوقية من 

التمويل بصفة عامة، ارتفعت إلى حوالي 
5.41 في املئة حاليا، بينما ارتفعت 
ح��ص��ة ب��ن��ك ورب���ة م��ن مت��وي��ل األف���راد 
حتديدا إلى ما يقارب 3.50 في املئة، الى 
جانب حتقيق معدالت منو متميزة في 
احملفظة االئتمانية للشركات وصلت إلى 
39.8 في املئة عن طريق جذب العديد من 
الشركات التشغيلية املعروفة مباءتها 
املالية واالقتصادية، مع التمسك الشديد 

بأعلى معايير اجل���ودة االئتمانية، 
ودراسة وتنويع املخاطر.

وأف��اد الغامن ب��أن البنك جنح خال 
ع��ام 2019 ف��ي إص���دار صكوك بقيمة 
500 مليون دوالر، مع فترة استحقاق 
تصل إل��ى 5 س��ن��وات، مما يعكس مدى 
ق���درة بنك ورب���ة على تعزيز مكانته 
وث��ق��ة املستثمرين ب��أدائ��ه املستقبلي 
املتميز، س��واء على الصعيد احمللي أو 
الدولي، وهي أول صكوك ذات أولوية 
غير مضمونة تصدرها مؤسسة مالية 
ك��وي��ت��ي��ة، ومت إدراج���ه���ا ف��ي ب��ورص��ة 

ناسداك دبي وبورصة أيرلندا.
احملفظة التمويلية

وميلك بنك ورب��ة محفظة متويلية 
جيدة بعد أن متكن من مواصلة حتسينه 
جل��ودة احملفظة التمويلية خ��ال عام 
2019، حيث بلغت نسبة التمويات 
املتعثرة إلى إجمالي محفظة التمويل ما 
نسبته 1.1 في املئة، مقارنة ب�4.1 في 

املئة، كما في نهاية عام 2018”.

أكدت وكالة موديز للتصنيفات االئتمانية تقييم 
القوة املالية للشركة األهلية للتأمني عند “A3”، مع 

نظرة مستقبلية مستقرة.
وحسب بيان لبورصة الكويت أمس األربعاء، 
فإن التصنيف يعكس املركز املالي القوي للشركة 
من حيث األق��س��اط املكتتبة، وتنوع منتجاتها، 
فضاً عما تشير إليه النظرة املستقبلية املستقرة 
من غياب أي مؤشرات سلبية قد تضعف التصنيف 

للشركة في املستقبل.
ويعكس التصنيف أيضاً العامة التجارية 
املتنامية إلعادة التأمني من خال شركتها الفرعية 
الكويتية إلع��ادة التأمني، وتكتتب الشركة معظم 
أن��واع التأمني، باإلضافة إلى التأمني على احلياة 

والصحي، مع تنوع منتجاتها القوي.
وكانت أرب��اح “األهلية” ارتفعت 7.9 باملائة 
في العام املاضي، لتصل إلى 10.24 مليون دينار، 
مقابل أرباح عام 2018 البالغة 9.49 مليون دينار.

وفي نهاية أبريل املاضي، أقر مساهمو الشركة 
توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية للعام 
املاضي بنسبة 25 باملائة بواقع 25 فلساً للسهم، 
وأسهم منحة )مجانية( بنسبة 5 باملائة بواقع 5 

أسهم لكل 100 سهم.
ع��ل��ى اجل��ان��ب اآلخ����ر، أك����دت وك��ال��ة م��ودي��ز 
التصنيف االئتماني ملجموعة اخلليج للتأمني عند 
مستوى “A3”، مع تعديل نظرتها املستقبلية من 

“مستقرة” إلى “سلبية”.

زيادة حصة »بورصة الكويت« 
33 باملئة في »املقاصة« إلى 

زادت شركة بورصة الكويت من حصتها في الشركة الكويتية 
للمقاصة إلى نحو 33 في املئة، بعد متلكها حلصة شركة املركز 

املالي الكويتي خال الفترة القليلة املاضية.
وعّينت البورصة عبدالله حمد التركيت ممثاً لها مبجلس 
إدارة »املقاصة«، بديًا عن ممثل »املركز« فهد العبداجلليل، 

وذلك بعد أن باتت املالك األكبر برأسمال »املقاصة«.
ومتثل املقاصة حلقة إستراتيجية مهمة في منظومة السوق، 
السيما في ظل دوره��ا احمل��وري اخلاص بالتسوية والتقاص 
وغيرها من اخلدمات التي تقدمها للمنظومة ولعموم األوساط 
االستثمارية، فيما أوضحت امل��ص��ادر أن الصفقة متت عبر 

القنوات الرسمية للسوق.
ويشغل التركيت العديد من املواقع املهمة، منها رئاسة مجلس 
إدارة شركة الصفاة لاستثمار إلى جانب عضوية مجلس إدارة 
وأمانة سر احتاد شركات االستثمار، إضافة إلى عضويته في 

مجالس إدارات شركات خدمية وعقارية.
وعلى صعيد دورة عمل البورصة عقب انتهاء احلظر الشامل 
اعتباراً من األح��د املقبل، قالت شركة بورصة الكويت بأن 
لديها خطة للتعامل مع الطوارئ يتم استغالها بشكل منظم 
وبإشراف مباشر من قبل مجلس اإلدارة وبالتنسيق اليومي مع 

هيئة أسواق املال.
وتوقعت أن تعود البورصة للعمل بنحو 25 إلى 30 في 
املئة من قوتها البشرية، تطبيقاً للمعايير والضوابط الصحية 
املق�����ررة، على أن تواص��ل الكوادر األخ���رى دورة العم���ل من 
املنازل بحسب احلاجة، ووف���قاً ملا تفرضه الضرورات خال 

املرحلة املقبلة إلى حني عودة العمل بالطاقة البشرية كاملة.
وأش��ارت البورصة لديها إستراتيجية للعودة للعمل فوراً 
حال حصولها على الضوء األخضر من قبل اجلهات احلكومية 
املختصة، في الوقت الذي حترص فيه على اتباع اإلرش��ادات 

املقررة لتفادي أي إشكاليات.

106.7 نقطة املؤشر العام يربح 

ارتفاع جماعي ملؤشرات البورصة بعد عطلة العيد
استهلت بورصة الكويت تعامات 
م��ا بعد عطلة عيد الفطر امل��ب��ارك امس 
األربعاء على ارتفاع  مؤشر السوق العام 
105.7 نقطة ليبلغ مستوى 5020.4 
نقطة بنسبة صعود بلغت 2.17 في 

املئة.
ومت ت���داول كمية أسهم بلغت 212 
مليون سهم مت��ت عبر 10377 صفقة 
نقدية بقيمة بلغت 46.5  مليون دينار 

)نحو 158 مليون دوالر(.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5.1 
نقطة  ليبلغ مستوى 4166.7 نقطة 
بنسبة صعود بلغت 0.12 في املئة من 
خال كمية أسهم بلغت 79.11 مليون 
سهم متت عبر 3379 صفقة نقدية بقيمة 
3.9 مليون دينار )نحو 13.2  مليون 
دوالر(. كما ارتفع مؤشر السوق األول 
157.3  نقطة ليبلغ مستوى 5453.3 
نقطة بنسبة صعود بلغت 2.9 في املئة 
م��ن خ���ال كمية أس��ه��م بلغت 132.8 
مليون سهم متت عبر 6998 صفقة بقيمة 
6ر42 مليون دينار )نحو 144.8 مليون 

دوالر(.
وف���ي غ��ض��ون ذل���ك ارت���ف���ع  مؤشر 
)رئيسي 50( 1.2 نقطة ليبلغ مستوى 
4056.1 نقطة بنسبة  صعود بلغت 
0.03 ف��ي املئة م��ن خ��ال كمية أسهم 
بلغت 3ر61 مليون سهم متت عبر 2488  
صفقة نقدية بقيمة 3.1 مليون دينار 

)نحو 10.5  مليون دوالر(.
وك��ان��ت ال��ش��رك��ات األك��ث��ر ارت��ف��اع��ا 
ه��ي )االع����ادة( و)س��ن��ام( و)امل��س��اك��ن( 
و)تسهيات( اما شركات )اهلي متحد( 
و)الدولي( و)بيتك( و)خليج ب( فكانت 
األك��ث��ر ت���داوال ف��ي ح��ني ك��ان��ت شركات 
)كميفك( و)ورب���ة ت( و)ح��ي��ات كوم( 

و)جتاري( األكثر انخفاضا.

ش�����رك�����ات ال����ب����ن����اء س���ت���ح���ص���ل ع����ل����ى ح��ص��ة 
ك�������اف�������ة م����س����ت����ق����ب����ا ف��������ا داع�������������ي ل���ل���ق���ل���ق

الطمع  وع��دم  ،ال��ت��ع��اون  ،االم��ان��ة  اخل��ب��رة   
م���ع���اي���ي���ر ه���ام���ة الخ���ت���ي���ار ش����رك����ات ال��ب��ن��اء 

33 ألف قسيمة في مدينتي املطاع وجنوب عبد الله املبارك لبناء نحو 

احلمد: انتعاش ملموس لقطاع البناء 
والتشييد بعد أزمة كورونا

عبدالله وليد احلمد

عقب انتهاء فترة احلظر الشامل

»املركزي« يعقد اجتماعات للتحضير 
لعودة األعمال املصرفية

 62 »التجارة«ترصد 
سوقًا مركزيًا للتأكد 

من مدى إنسيابية 
تسليم املنتجات

أعلنت وزارة التجارة والصناعة 
رص��د 64 جمعية وسوقا مركزيا 
وم��ح��ا جت��اري��ا وصيدلية خال 
جوالتها التفتيشية ومراقبة 74 
فرع متوين للتأكد من مدى إنسيابية 
سير عمليات البيع وتسليم املواد 
الغذائية ملستحقيها والوقوف على 
مدى إلتزامها واحملافظة على ثبات 

أسعار املنتجات.
وقالت ال��وزارة في بيان رسمي 
لها أمس االربعاء ان جوالت فرقها 
التفتيشية مستمرة في عملها وذلك 
في ظل القرارات املعمول بها بشأن 
اإلجراءات املعنية ملواجهة تداعيات 
إنتشار ع���دوى ف��ي��روس ك��ورون��ا 
)سارس كوف - 2( املسبب ملرض 

)كوفيد - 19(.
وذك����رت ب���أن م��رك��ز ال��ط��وارئ 
التابع لها استقبل 277 شكوى 
عبر اخلط الساخن )135( مشددة 
على ض��رورة االلتزام في القانون 
ملا متر به الباد من ظرف استثنائي 
وانها ستكون وفرقها التفتيشية 
باملرصاد لكل من تسول له نفسه 

من استغال الظرف احلالي.

بعد أن حصل على موافقة اجلهات الرقابية 

150 مليون دينار بنك »وربة« بصدد إصدار صكوك بقيمة 

“مجموعة اخلليج للتأمني” وتعدل نظرتها املستقبلية ل� 

موديز تؤكد تصنيفات »األهلية للتأمني« الكويتية
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