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»كيبوينت ترست« ترفع ملكيتها في »جي إف إتش«
أعلنت مجموعة جي إف إت��ش املالية امل��درج��ة أسهمها 
في بورصة البحرين، سوق دبي املالي، وبورصة الكويت 
أن شركة كيبوينت ترست رفعت من نسبة ملكيتها في 
املجموعة.ووفقاً لبيان صحفي للشركة على املوقع الرسمي 
لبورصة البحرين، زادت إجمالي نسبة ملكية شركة 
كيبوينت ترست في مجموعة جي إف إتش املالية إلى 5.03 

باملائة من رأس املال املدفوع.وعقب رفع الشركة مللكيتها، 
وصل إجمالي عدد األسهم التي متتلكها في املجموعة في 
بورصة البحرين وس��وق دبي املالي إلى 185.35 مليون 
سهم.ُيشار أنه منذ أيام أعلنت مجموعة جي إف إتش املالية 
أنها استحوذت من خ��ال شركتها االستثمارية “جي إف 
إتش كابيتال”، على حصة نسبتها 70 باملائة من شركة 

“مارشال” إحدى شركات التكنولوجيا املالية.
 وعلى مستوى النتائج املالية للمجموعة، فقد هبطت 
أرباحها العائدة على حقوق مساهمي بنسبة 38.7 في املائة 
لتصل إلى 6.5 مليون دوالر بنهاية الربع الرابع من العام 
املاضي، ُمقابل 10.6 مليون دوالر في ذات الفترة من عام 

.2018

واصلت املؤشرات الكويتية أمس  االثنني، 
تراجعها للجلسة الثانية على التوالي، 
بالتزامن مع اإلع��ان صباحاً عن كشف 3 
ح��االت مصابة بفيروس ك��ورون��ا املُستجد 
ضمن قائمة ال��ع��ائ��دي��ن م��ن مدينة مشهد 

اإليرانية.
وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت 
صباحاً، أن الفحوصات األولية التي أجريت 
للقادمني من املدينة اإليرانية أسفرت عن 
وجود 3 حاالت حتمل نتائج مؤكدة بإصابتهم 

.)COVID19 بفيروس )كورونا املستجد
وم��ع ت��داول أخبار اإلص��اب��ة على مواقع 
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي، ب���دأت امل��ؤش��رات 
الكويتية في التراجع بحدة عما كانت عليه 
في بداية التعامات، لتتفاقم اخلسائر رويداً 
روي���داً حتى اللحظات األخ��ي��رة م��ن جلسة 

اليوم.
وأنهى املؤشر العام للبورصة الكويتية 

التعامات متراجعاً 1.6 باملائة، وهبط األول 
1.73 باملائة، وانخفض املؤشران الرئيسي 
و”رئيسي 50” بنسبة 1.25 باملائة و1.27 

باملائة على الترتيب.
وزادت سيولة البورصة أم��س 143.6 
باملائة إلى 45.43 مليون دينار مقابل 18.65 
مليون دينار باألمس، كما ارتفعت أحجام 
ال��ت��داول 88.6 باملائة إل��ى 214.81 مليون 
سهم مقابل 113.93 مليون سهم بجلسة 

األحد.
وقال مستشار التحليل الفني ألسواق املال، 
إبراهيم الفيلكاوي ل�”مباشر”، إنه ال ميكن 
إغفال تأثير فيروس كورونا على الوضع 
الصحي قبل االقتصادي، وَم��ْن يتجاهل هذا 

األمر “ُيغالط نفسه مبزيد من التفاؤل”.
وت��اب��ع الفيلكاوي ب��ال��ق��ول: “بعد عزل 
ال��ص��ني، أك��ب��ر دول���ة وه��ي تقريباً املصدر 
األس���اس���ي ل���� 90 ب��امل��ائ��ة م���ن امل��ن��ت��ج��ات 

االستهاكية، وكذلك إعان دول عديدة حلالة 
استنفار وإغاق حدودها مع جيرانها، جند 
هناك من يقلل من تأثير الفيروس وهو أمر 

غير مقبول”.
بالعودة للتداوالت، هبطت مؤشرات 11 
قطاعاً بنهاية اليوم يتصدرها التكنولوجيا 
بنسبة 9.87 باملائة، يليه االتصاالت بواقع 
2.77 باملائة، ثم العقارات 2.03 باملائة، بينما 

لم تشهد البورصة ارتفاعاً ألي قطاع مدرج.
وجاء سهم “التمدين االستثمارية” على 
رأس القائمة احلمراء بانخفاض قدره 9.91 
باملائة، فيما تصدر سهم “فيوتشر كيد” 

القائمة اخلضراء مرتفعاً بنحو 5.83 باملائة.
وح��ق��ق س��ه��م “بيتك” أن��ش��ط سيولة 
بالبورصة بقيمة 8.37 مليون دينار متراجعاً 
1.49 باملائة، بينما تصدر سهم “أهلي متحد 
- البحرين” نشاط الكميات بتداول 7.85 

مليون سهم متراجعاً 2.11 باملائة.

يواصل بيت التمويل الكويتي “بيتك” 
خ��ال عطلة األي���ام الوطنية ف��ي دول��ة 
ال��ك��وي��ت، ت��ق��دمي خدماته املصرفية في 
كافة االوق��ات دون التقيد بساعات عمل 
الفروع او ايام العطل واالجازات، من خال 

مجموعة متطورة من الوسائل التقنية.
وت��ت��وف��ر معظم اخل��دم��ات املصرفية 
بعدة وسائل على مدار الساعة، سواء عبر 
موقعه االلكتروني kfh.com، او عبر 
 KFH Go تطبيق املوبايل، أو عبر فروع
االلكترونية املنتشرة فى العديد من املناطق 
وامل��واق��ع املهمة، باالضافة ال��ى العديد 
من قنوات اخلدمة االلكترونية األخ��رى 
التي تضمن متتع العماء مبجموعة من 
اخلدمات واملنتجات الضرورية وابرزها 
جهاز “XTM” التفاعلي ذات��ي اخلدمة، 

باالضافة إلى سيارات موبي “بيتك”.
وت��وف��ر ف���روع KFH Go للعماء 
منظومة متكاملة من اخلدمات االلكترونية 
الكاملة على مدار الساعة، وبدون تواجد 
او تدخل اي عنصر بشري، ويوفر الفرع 
االلكتروني اكثر من 30 خدمة من التي 

يقدمها الفرع التقليدي.
كما جنح “بيتك” في  تطوير امكانيات 

اج��ه��زة السحب االل��ي واض��اف��ة خدمات 
ج��دي��دة بعضها ي��ق��دم الول م���رة على 
مستوى الكويت، منها السحب النقدي 
عن طريق املوبايل من دون احلاجة إلى 
بطاقة السحب اآللي، وذلك من خال الرمز 
التعريفي QR code، وايضا السحب 
باستخدام البطاقة املدنية أو رقم الهاتف 
ال��ن��ق��ال، م��ع امكانية حتديث معلومات 
البطاقة املدنية، وخدمات تفعيل بطاقات 
السحب االلي اجلديدة واملجددة، وتغيير 
الرقم السري اخل��اص ببطاقة الصرف 

اآللي .
ومي��ك��ن ل��ع��م��اء “بيتك” االس��ت��ف��ادة 
من خدمات ف��روع KFH Go، وأجهزة 
“XTM” التفاعلية ذاتية اخلدمة ومن 
اب��رزه��ا خ��دم��ت��ي ش���راء سبيكة ال��ذه��ب 
)10 غ���رام( واستامها ف���وراً، وطباعة 
الشيكات ال��ف��وري��ة، االول���ى م��ن نوعهما 
في الكويت، والسحب واالي���داع من غير 
بطاقة، وحتديث البيانات مباشرة وفتح 
حسابات ) التوفير – الودائع االستثمارية 
(، باالضافة الى متكني العميل من اجراء 
ح���وار مباشر ب��ال��ص��وت وال��ص��ورة مع 

موظفي اخلدمة على مدار الساعة.

»بيتك«: خدمة العمالء على مدار الساعة خالل العطلة
أصدرت وزارة التجارة والصناعة أمس  االثنني 
ق���راراً يحظر تصدير وإع���ادة تصدير املطهرات 
والقفازات الطبية بكافة أنواعها ومستلزمات فحص 

الكورونا املستجد.
وحسب بيان للوزارة، شمل القرار حظر مؤقت 
لتصدير وإع���ادة تصدير امل��ط��ه��رات واملعقمات 
اخل��اص��ة باجلسم واألس��ط��ح التي حتتوي على 
كلوروهكسيدين من 0.5 باملائة إلى - 0.5 باملائة، 

والكحول اإلثيلي 70 باملائة - 95 باملائة.
كما تضمن احلظر القفازات الطبية، واللبس 
الوقائي )اجلسم واألحذية(، ومستلزمات فحص 

الكورونا املستجد.
وظهر الفيروس في بلدان عدة مجاورة لقطر، 
أب��رزه��ا إي���ران، واإلم���ارات العربية املتحدة، مع 
إع��ان وزارة الصحة الكويتية اليوم االثنني، أن 
الفحوصات األول��ي��ة التي أج��ري��ت للقادمني من 
إي��ران أسفرت عن وج��ود 3 ح��االت حتمل نتائج 
م��ؤك��دة بإصابتهم بفيروس )ك��ورون��ا املستجد 

.)COVID19
ُيشار إلى أن الفيروس أودى بحياة نحو 2619 
حالة، وأصيب به 79558 حالة، لينتشر في 32 

حالة، علماً بأنه متاثل نحو 22615 حالة للشفاء.

»التجارة « حتظر تصدير مستلزمات خاصة 
بفحص »كورونا«

اظهرت إحصاءات أوروبية 
رسمية أم��س  االثنني ارتفاع 
اجمالي التبادل التجاري بني 
الكويت واالحت���اد األوروب���ي 
الى 12ر9 مليار يورو )87ر9 
م��ل��ي��ار دوالر( خ���ال ال��ع��ام 
امل��اض��ي على اس���اس سنوي 
م��ق��اب��ل 92ر8 م��ل��ي��ار ي��ورو 
)65ر9 مليار دوالر( في عام 

.2018
وذك���ر مكتب اإلح��ص��اءات 
األوروب���ي )ي��وروس��ت��ات( في 

بيان ان قيمة واردات االحتاد 
األوروب���ي م��ن الكويت بلغت 
19ر3 مليار ي���ورو )45ر3 
م��ل��ي��ار دوالر( خ���ال الفترة 
املمتدة من يناير الى ديسمبر 
املاضيني مقارنة ب28ر3 مليار 
ي���ورو )55ر3 مليار دوالر( 

بالفترة ذاتها لعام 2018.
ف��ي امل��ق��اب��ل وص��ل��ت قيمة 
ص����ادرات االحت���اد األوروب���ي 
إلى الكويت 93ر5 مليار يورو 
)41ر6 مليار دوالر( في الفترة 

من يناير ال��ى ديسمبر 2019 
مقارنة ب64ر5 مليار يورو 
)10ر6 مليار دوالر( في نفس 

الفترة من العام الذي سبقه.
وميثل كل من الوقود املعدني 
وم��واد التشحيم وامل���واد ذات 
الصلة اجلزء األكبر من واردات 
االحت��اد األوروب��ي من الكويت 
فيما تعتبر اآلالت ومعدات النقل 
وامل��واد الكيميائية واملنتجات 
ذات الصلة أهم عناصر تصدير 

االحتاد إلى الكويت.

ارتفاع التبادل التجاري بني الكويت 
 2019 واالحتاد األوروبي في عام  

143.6 باملئة  السيولة زادت إلى 

عدوى »كورونا« تضرب البورصة 

قالت شركة سبائك الكويت إن أسعار 
الذهب ارتفعت ألعلى مستوياتها في 
س��ب��ع س��ن��وات يحفزها ال��ط��ل��ب على 
امل����اذات اآلم��ن��ة إث��ر اس��ت��م��رار تفشي 
ف��ي��روس )ك��ورون��ا املستجد - كوفيد 

.)19
وأوض��ح��ت )س��ب��ائ��ك ال��ك��وي��ت( في 
تقرير لوكالة األنباء الكويتية )كونا( 
أم��س  االثنني أن الذهب أنهى ت��داوالت 
األسبوع املاضي في بورصة )نيوميكس 
نيويورك( عند مستوى 1648 دوالرا 
لألونصة محققا ارتفاعا قدره 4 في املئة.
وأضافت أن استمرار تفشي فيروس 
ف��ي��روس )ك��ورون��ا املستجد - كوفيد 
19( ف��ي ال��ص��ني وال��ع��دي��د م��ن ال��دول 
سيسهم في ارتفاع اونصة الذهب إلى 
مستوى 1700 دوالر لألونصة فضا 
ع��ن استمرار ع��زوف شهية املخاطرة 
للمستثمرين واللجوء ألسواق االسهم 
وال��س��ن��دات وامل����اذات اآلم��ن��ة خاصة 
الذهب.وبينت أن مخاوف االنكماش 
االقتصادي املتوقع ارتفاعه خال الفترة 
القادمة باعتبار الصني أكبر اقتصاديات 
دول العالم ساهم في ارت��ف��اع أسعار 

الذهب.
وعن الفضة أفادت )سبائك الكويت( 
بأنها صاحبت الذهب في االرتفاع بنحو 

30 سنتا لتبلغ 50ر18 دوالر لألونصة 
نهاية األسبوع املاضي مدعومة بنفس 

العوامل التي ساهمت في ارتفاع الذهب.
وذك��رت أن األس��واق احمللية شهدت 
ضعفا في عمليات الشراء إثر ارتفاعات 

األس��ع��ار وجت���اوز سعر كيلو الذهب 
اخل���ام ع��ي��ار 24 نحو 16200 دينار 

كويتي )نحو 52 الف دوالر(.
يذكر أن األونصة هي احدى وحدات 
قياس الكتلة وتستخدم ف��ي ع��دد من 

األن��ظ��م��ة املختلفة ل��وح��دات القياس 
وت��س��م��ى أي��ض��ا األوق���ي���ة وت��س��اوي 
349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها 
وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 

غرام. 

»سبائك الكويت«: تفشي »كورونا« يدفع الذهب 
7 سنوات ألعلى مستوى في 

أعلن بنك بوبيان عن استمراره في 
تقدمي خدماته املصرفية املختلفة خال 
ايام عطلة االحتفاالت الوطينة الكويتية 
وذل��ك م��ن خ��ال قنواته اإللكترونية 
املختلفة عبر تطبيق املوبايل واملوقع 
اإللكتروني وبوبيان دايركت وأجهزة 
السحب األلي إلى جانب خدمة العماء 
وف��رع امل��ط��ار .وق���ال امل��دي��ر التنفيذي 
للقنوات املصرفية املباشرة في بنك 
بوبيان خالد الشمري “ يسعدنا ان 
نستمر في التواصل مع عمائنا وتلبية 
احتياجاتهم معاماتهم املصرفية خال 
عطلة االحتفاالت الوطنية في اي وقت 
عبر تقنيبات أجهزة بوبيان دايركت ال 
39 التي تتوافر في معظم فروع البنك 
وعدد من املجمعات التجارية  وامكانية 

احل���ص���ول ع��ل��ى خ���دم���ات مصرفية 
واحلصول على اجابات فورية جلميع 
األستفسارات على مدار الساعة وطوال 
اي��ام االسبوع “ .وأض��اف الشمري ان 
العماء من مستخدمي  تطبيق بوبيان 
Boubyan App ميكنهم في اي وقت 
اجناز اي عدد من املعامات املصرفية 
دون التوجه الى الفرع، حيث ميكن فتح 
حساب اوناين بالعمات الرئيسية 
وانشاء كافة أن��واع ال��ودائ��ع وأص��دار 
وتفعيل العديد م��ن بطاقات بوبيان 

خال دقيقة فقط.
وأوضح ان تقنيات خدمة “مساعد” 
اول ش���ات ب���وت ف��ي ال��ك��وي��ت ميكن 
م��ن خالها القيام بعدد ال نهائي من 
اخلدمات املصرفية الرقمية الشخصية، 

حيث ميكن للعماء امت��ام العديد من 
املعامات املصرفية و إيجاد ال��ردود 
على الكثير من األسئلة و االستفسارات 
ال��ت��ي ت��خ��ص ح��س��اب��ات��ه��م املصرفية 
ومنها على سبيل املثال  االستفسار عن 
رصيد احلساب واالستفسار عن رصيد 
البطاقات االئتمانية والتحويات بكل 
اشكالها وغيرها من اخلدمات املصرفية 

االخرى .
ونوه الشمري ان العديد من اخلدمات 
املصرفية مت اضافتها عقب التحديث 
االخير للموقع االلكتروني لبنك بوبيان 
وحتسني محرك البحث الداخلي للموقع 
اإلل��ك��ت��رون��ي ليسهل على املستخدم 
عملية البحث وعرض نتائج ومعلومات 

دقيقة .

»بوبيان« متواصل مع عمالئه خالل عطلة احتفاالت الكويت الوطنية

خالد الشمري
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أج��رى بنك اخلليج سحب 
الدانة األسبوعي بتاريخ 23 
فبراير، وأعلن من خاله عن 
أسماء الفائزين اخلمسة خال 
الفترة م��ن  16 – 20 فبراير 
2020 بجوائز نقدية قيمة 
كل منها 1،000 دينار كويتي 

أسبوعياً.
وفيما يلي أسماء الفائزين 
اخلمسة لهذا األسبوع:  منشان 
س��ع��ود النمشان وث��وم��اس 
جون موتاثريل وحسني نادر 
محمد وعبدالله مزيد الراوي 

ووائل عبدالعزيز فياض .
وق���د أع��ل��ن ب��ن��ك اخلليج 
ع��ن أن ال��دان��ة ك��ب��رت، وإن 
اجلائزة الكبرى لسحب الدانة 
السنوي ستكون 1،500،000 
دي���ن���ار ك��وي��ت��ي، وسيعقد 
السحب في تاريخ 14 يناير 

2021، وستكون آخر فرصة 
للمشاركة فيه عبر اإلي��داع 
في حساب الدانة في يوم 30 

سبتمبر 2020.
وي��ش��ج��ع ب��ن��ك اخل��ل��ي��ج 
عماء الدانة على زيادة فرص 

فوزهم عن طريق زيادة املبالغ 
التي يتم إيداعها في احلساب، 
ب��اس��ت��خ��دام خ��دم��ة ال��دف��ع 
اإللكتروني اجلديدة املتاحة 
عبر موقع البنك اإللكتروني 

وتطبيق الهواتف الذكية.

5 رابحني في سحب الدانة األسبوعي  »اخلليج«: 

أظهرت البيانات املالية لشركة املنار للتمويل 
واإلجارة ارتفاع أرباح العام املاضي بنسبة 85.7 

باملائة على أساس سنوي.
وبحسب نتائج الشركة للبورصة الكويتية 
أم��س  االث��ن��ني، بلغت أرب���اح ال��ع��ام املاضي1.2 
مليون دينار )3.92 مليون دوالر(، مقابل أرباح 
ع��ام 2018 البالغة 646.28 أل��ف دينار )2.11 
مليون دوالر(.وقالت الشركة في بيان للبورصة 
إن ارت��ف��اع األرب���اح خ��ال ف��ت��رات املقارنة يعود 
إلى انخفاض قيمة مخصصات خسائر االئتمان، 

وانخفاض قيمة خسائر االستثمار.
وبلغت أرباح الشركة في الربع الرابع من العام 
املاضي 124 أل��ف دي��ن��ار، مقابل خسائر الفترة 

املماثلة من عام 2018 البالغة 278.93 ألف دينار.
وأوصى مجلس إدارة “املنار” في اجتماعه الذي 
انعقد أمس األحد، عدم توزيع أرباح عن عام 2019.
كما أوص��ى املجلس إل��ى العمومية بإطفاء كامل 
اخلسائر املُرحلة للشركة البالغة 870.34 ألف 
دينار عن العام املاضي، وذلك من خال تخفيض 
قيمة االحتياطي االختياري من 1.24 مليون دينار 

إلى 371.74 ألف دينار في العام 2019.
وحققت الشركة أرب��اح��اً بقيمة 1.07 مليون 
دينار للتسعة أشهر األول��ى من العام اجل��اري؛ 
مقابل أرباح بنحو 925.21 ألف دينار في الفترة 
املماثلة من العام املاضي، بارتفاع نسبته 15.7 

باملائة.
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