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الكويتيون خامس أكبر مشتر للعقارات بتركيا في يونيو

Thursday 18th July 2019 - 13 th year - Issue No.3482اخلميس 15 ذو القعدة 1440 هـ/ 18 يوليو  2019 - السنة  الثالثة عشرة -   العدد 3482

ــس  األربــعــاء ان  اظــهــرت بيانات احصائية تركية أم
الكويتيني والبريطانيني جــاؤوا في املرتبة اخلامسة من 

حيث شراء األجانب للعقارات بتركيا في يونيو املاضي.
وأوضــحــت مؤسسة االحــصــاء التركية ان املواطنني 
الكويتيني والبريطانيني اشتروا لكل منهما 113 عقارا في 
يونيو املاضي ليحتلوا املرتبة اخلامسة بعد العراقيني 

الذين تصدروا قائمة الترتيب بشراء 429 عقارا في حني 
جاء االيرانيون ثانيا بشراء 415 عقارا ثم الــروس بعدد 

190 عقارا واألملان بعدد 126 عقارا.
وأشـــارت الــى أن العدد االجمالي ملبيعات العقارات 
لألجانب في تركيا خالل يونيو املاضي بلغ 2689 عقارا 
مسجال ارتفاعا بنسبة 5ر30 في املئة مقارنة مع ذات الشهر 

في 2018.
وأضافت ان مدينة اسطنبول كانت اكثر املدن التركية 
بيعا للعقارات لألجانب في يونيو املاضي اذ بلغ عدد 
العقارات املبيعة 1009 عقارات تلتها )أنطاليا( بعدد 668 
ثم أنقرة ب 134 ثم )يــاالوا( ب 123 و)بورصة( ب 122 

عقارا.

جنحت البورصة في التحول إلى اللون 
األخضر في نهاية تعامالت أمس  األربعاء، 
بعد الــبــدايــة السلبية الــتــي استهلت بها 
اجللسة، وذلك عقب التحول اإليجابي في أداء 
غالبية قطاعات السوق وخاصة الصناعة 

والعقارات.
وأنــهــى املــؤشــر الــعــام للبورصة جلسة 
ُمرتفعاً 0.25 باملائة عند مستوى 6136.88 
نقطة مبكاسب جتاوزت 15 نقطة. كما ارتفع 
املؤشران األول والرئيسي بنسبة 0.19 و 

0.42 باملائة على الترتيب.
وتراجعت سيولة البورصة 22 باملائة 
لتصل إلى 34.35 مليون دينار مقابل 44.04 
مليون دينار ، كما تقلصت أحجام التداول 
2.7 باملائة إلى 214.24 مليون سهم مقابل 

220.15 مليون سهم باجللسة.
وسجلت مــؤشــرات 9 قطاعات ارتفاعاً 
أبــرزهــا الــصــنــاعــة بنحو 0.53 بــاملــائــة، 
والعقارات بواقع 0.51 باملائة، فيما لم تشهد 
القائمة احلمراء سوى انخفاض وحيد لقطاع 

النفط والغاز بنسبة 0.08 باملائة
وانهت بورصة تعامالتها على ارتفاع 
املؤشر العام 07ر15 نقطة ليبلغ مستوى 
88ر6136 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 25ر0 

في املئة.
ــداوالت املؤشر 9ر213  وبلغت كميات ت
مليون سهم متــت مــن خــالل 8399 صفقة 
نقدية بقيمة 3ر34 مليون ديــنــار كويتي 

)نحو 6ر116 مليون دوالر أمريكي(.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6ر20 

نقاط ليصل إلــى مستوى 6ر4892 نقطة 
بنسبة 42ر0 في املئة من خالل كمية أسهم 
بلغت 9ر173 مليون سهم متت عبر 5028 
صفقة نقدية بقيمة 4ر14 مليون دينار )نحو 

9ر48 مليون دوالر(.
كما ارتفع مؤشر السوق األول 5ر12 نقطة 
ليصل إلى مستوى 8ر6768 نقطة بنسبة 
19ر0 في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 40 
مليون سهم متت عبر 3371 صفقة بقيمة 20 

مليون دينار )نحو 68 مليون دوالر(.
وكانت شركات )املنتجعات( و)التعمير( 
و)حتصيالت( و)يــوبــاك( و)دانـــة( األكثر 
ارتفاعا في حني كانت أسهم )اعيان( و)آبيار( 
و)املشتركة( و)االمتياز( و)اهلي متحد( 
األكثر تــداوال بينما كانت شركات )منازل( 
و)العقارية( و)أصول( و)فجيرة أ( و)عربي 

ق( األكثر انخفاضا.
وتابع املتعاملون افصاحا عن معلومات 
جوهرية في شأن حصول )بنك وربة( على 
موافقة )بنك الكويت املركزي( املبدئية على 
ــدار صكوك مبا ال يتجاوز 500 مليون  إص
دوالر حتت مظلة برنامج إصــدار الصكوك 

بقيمة ال تتجاوز 2 ملياري دوالر أمريكي.
ـــالن الشركة  كــمــا تــابــع املــتــعــامــلــون اع
)القابضة املصرية الكويتية( عن انتهاء 
احــدى شركاتها التابعة للشركة العاملية 
لالستشارات املالية اململوكة لها من حفر 
وإكمال البئر األولــى للتنقيب عن الغاز في 
شمال سيناء البحرية مبنطقة تنمية كاموس 
)كيه إس - 2( وذلك بعمق 1698 متر وبكلفة 

15 مليون دوالر.
ــه مت  وأوضــحــت الشركة فــي إعالنها ان
وضع البئر على اإلنتاج في 13 يوليو 2019 
ــدره 25 مليون قدم  مبعدل انــتــاج يومي ق
مكعب من الغاز ليصل الــى اجمالي معدل 
انتاج الشركة الى نحو 40 مليون قدم مكعب 

يوميا.
وتــوقــعــت ان يحقق انــتــاج هـــذه البئر 
إيرادات تزيد على 500 مليون جنيه مصري 
)نحو 30 مليون دوالر( على مــدار العامني 
القادمني منوهة الى االنتهاء من حفر البئر 
الثانية في منطقة تنمية كاموس )كيه إم 
1-( الى العمق النهائي 2664 متر وجاري 
اكمال البئر لوضعها على اإلنتاج خالل الربع 

الثالث من 2019.
ــالن )مجموعة  كما تابع املتعاملون اع
جي إف إتش - املالية( في شأن استحواذها 
على محفظة للمكاتب الفنية بالواليات 
املتحدة األمريكية بقيمة تتجاوز 100 مليون 
دوالر أمريكي وايضاح من شركة )اخلليج 
للكابالت والصناعات الكهربائية( بشأن 

التداول غير االعتيادي على سهمها.
وشهدت اجللسة اعالنا عن حصول شركة 
)جياد القابضة( على متويل من أحد البنوك 
اخلليجية لصالح احدى الشركات التابعة 
اململوكة بالكامل لتمويل نشاطها التشغيلي 
وملــدة 7 أعــوام بقيمة 18ر14 مليون دوالر 
فضال عن اعالن )بورصة الكويت( عن تنفيذ 
بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة 

ملصلحة وزارة العدل.

حصل بنك اخلليج على جائزة التميز 
التشغيلي السنوية مــن دويتشه بنك 
تقديراً ألدائه التشغيلي املتميز ملدة تسع 
سنوات، حيث حافظ البنك على معدالت 
إجنــاز ناجحة للمعامالت اإللكترونية 
املباشرة بلغت %99  وبشكل مستمر 

وجتاوزت ال %99.7 سنوًيا.
ويبني هذا اإلجنــاز قدرة بنك اخلليج 
على تقليص أثر األعمال اإلدارية لعمليات 
الــدفــع، بينما يواصل البنك عمله على 
زيـــادة الــكــفــاءة التنظيمية مــع ضمان 
االمتثال الدقيق ملعايير الدفع املعترف بها 
عاملًيا. بنك اخلليج هو أحد ثالثة بنوك 
فقط في الكويت حصلت على اجلائزة من 

دويتشه بنك لعام 2018.
وفي تعليقه على اجلائزة، قال مدير 
العمالء واملبيعات النقدية املؤسسية في 
ــط وأفريقيا في دويتشه  الشرق األوس
بنك، أجنيل بيريز-كاماتشو: » يسرنا 
أن نحتفي باإلجنازات التي حققها بنك 
اخلليج في الكويت عبر تقدمي جائزة 
دويتشه بنك للتميز التشغيلي. وتهدف 
هــذه اجلــائــزة لتكرمي النجاحات التي 
حققها بنك اخلليج، حيث سجل نسبة 
تتجاوز %99 في كفاءة إجناز املعامالت 
اإللكترونية املباشرة )STP( لتسوية 

التعامالت باليورو خــالل عــام 2018، 
ممــا ســاهــم فــي ضــمــان درجـــة أعــلــى من 
الدقة والكفاءة في تنفيذ هذه العمليات 
بــاإلضــافــة إلـــى تــوفــيــر جتــربــة عمالء 

انسيابية متميزة«.  
ــول اجلــائــزة، قالت املــديــر العام  وح
إلدارة اخلدمات املساندة للعمالء في بنك 
اخلليج، منى منصور: »نولي في بنك 
اخلليج أهمية قصوى للتميز التشغيلي. 
وخــالل السنوات التسع املاضية عملنا 
بجد على جعل مدفوعات عمالئنا تسير 

بشكل أسرع وأكثر كفاءة سنة بعد سنة. 
يسعدنا أن نحصل على هذا التقدير الذي 
ال يشهد على معدالت املعاجلة املباشرة 
 Straight-Through Processing
STP(( املتميزة لدينا فحسب، ولكن 
ملــواصــلــة تــقــدمي خــدمــة متميزة تفوق 

توقعات عمالئنا أيًضا.«
وأعلن بنك اخلليج عن قيام وكالة 
التصنيف االئتماني »كابيتال إنتليجنس« 
بتثبيت تصنيف العملة األجنبية على 
املــديــني الطويل والقصير فــي املرتبة 
)+A( و)A1( على الــتــوالــي، بنظرة 

مستقبلية ُمستقرة.
وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية 
أمس  األربعاء، إن الوكالة أسندت املرتبة 
)-A( للتصنيف االئتماني القائم بذاته 
للبنك، واملرتبة )-a( لتصنيف القوة 
ــي، و«مــرتــفــع« لتقييم  ــاس املــالــيــة األس

مستوى الدعم االستثنائي.
وبحسب تقرير للوكالة، فإن إسناد 
تصنيف العملة األجنبية على املــدى 
الطويل أعلى بدرجتني مــن التصنيف 
القائم بذاته؛ لتعكس االحتمال الكبير 
بحصول بنك اخلليج على دعم استثنائي 
من دولة الكويت في حال وقوع البنك في 

ضائقة مالية.

وأوضحت »كابيتال إنتليجنس« أن 
ذلــك يعود لكون بنك اخلليج من ضمن 
البنوك احمللية ذات األهمية النظامية 
وكذلك السجل احلافل لدولة الكويت في 
توفير الدعم للبنوك الكويتية عند احلاجة 
إضافة إلى وجود ضمانات حكومية على 

جميع ودائع العمالء بالكويت.
وُيــعــد بنك اخلليج رابـــع أكــبــر بنك 
فــي الــكــويــت، مصحوب بشبكة فــروع 
قوية، إضافة لتمتعه بقوة نسب كفاية 
رأس املال وارتفاع النسبة في الشريحة 

األولى.
كانت أربـــاح البنك تراجعت 23.8 
باملائة في الربع الثاني من العام اجلاري، 
لتصل إلــى 12.2 مليون ديــنــار؛ مقابل 
أربــاح بقيمة 16 مليون دينار في الربع 

األول من 2018.
وحقق البنك أربــاحــاً نصف سنوية 
بقيمة 23.98 مليون دينار؛ مقابل أرباح 
بنحو 26.81 مليون دينار في النصف 
األول من العام املاضي، بتراجع نسبته 

10.6 باملائة.
وأنهى سهم بنك اخلليج جلسة اليوم 
بالبورصة ُمتراجعاً 0.31 باملائة عند 
ــك بــتــداول 3.41  سعر 317 فلساً، وذل

مليون دينار بقيمة 1.08 مليون دينار.

»كابيتال إنتليجنس« ُتثبت تصنيف العملة األجنبية في البنك

بنك« »دويتشه  من  التشغيلي  التميز  جائزة  على  يحصل  في إطــار التعاون والشراكة »اخلليج« 
املجتمعية الــبــنــاءة بــني البنك 
التجاري ومحافظات الكويت، 
ــه الــبــنــك  ــدم ــق ــــذي ي ـــم ال ـــدع وال
للفعاليات واألنشطة الرياضية 
ــي تنظمها  ــت ــة ال ــي ــاع ــم ــت واالج
محافظات الكويت خلدمة قاطنيها 
ــراد املجتمع، استقبل  وجميع أف
معالي محافظ اجلــهــراء ناصر 
فالح احلجرف  نائب املدير العام 
لقطاع الــتــواصــل املؤسسي في 

البنك التجاري أماني الورع. 
 وقد جاء هذا اللقاء الذي عقد 
ــوان عــام احملافظة  لبحث  في دي
ومناقشة الترتيبات التي يقوم  
ــاري لــتــوفــيــر الــدعــم  ــج ــت بــهــا ال
والــرعــايــة للعديد مــن األنشطة 
االجتماعية والصحية والرياضية 
التي تنظمها محافظة اجلهراء 
خلدمة قاطني احملافظة والتي 
القت صدى طيبا لدى العديد من 
قاطني احملافظة وساهمت في 
إبراز الدور االجتماعي والتنموي 
ــذي يضطلع بــه البنك  الــبــارز ال

التجاري الكويتي.  
وخـــالل الــلــقــاء أكـــد محافظ 
ــدور  ــراء احلــجــرف على ال ــه اجل
املجتمعي الفاعل للقطاع املصرفي 
الكويتي على امتداد الكويت بوجه 
عــام، مشيداً في هــذا الصدد مبا 
يقوم به البنك التجاري الكويتي 
من جهود وما ينظمه من برامج 

متميزة ترسخ مفهوم  املسؤولية 
املجتمعية.   ومن جانبها، قالت 
أماني الورع ان الشراكة بني البنك 
التجاري والعديد مــن اجلهات 
الرسمية واألهلية ومؤسسات 
املجتمع املــدنــي تــأتــي لتأصيل 
أوجـــه املــســؤولــيــة املجتمعية 

للبنك.

متعاملون في البورصة 

ــة  سحب السنبلة االسبوعي   يجرى بنك ورب
السابع والعشرون اليوم اخلميس ؛ ويتم إجراء 
السحوبات بحضور ممثل عــن وزارة التجارة 

والصناعه و موظفي بنك وربة.
ميثل حساب السنبلة اخليار األمثل لكل الراغبني 
بتوفير األمــوال وحتقيق عوائد مالية ثابتة على 
أرصدتهم في الوقت نفسه باالضافة الــى  فرصاً 
للفوز بجوائز نقدية طــوال الــعــام. ومتاشياً مع 
رغبته بتطوير وحتديث خدماته وحلوله املصرفية 
مبا يتوافق مع حتقيق املصلحة والفائدة األكبر 
لعمالئه ونظراً لتنامي قاعدة عمالئه والتجاوب 
الكبير الذي لقاه احلساب، يعيد بنك وربة إطالق 
حملة »السنبلة« بحلّة جديدة ومتطورة في 2019 
تطوي فــي ثناياها جــوائــز نقدية وعينية أكبر 
، حيث قــام بتعديل وتيرة السحوبات والقيمة 

اإلجمالية للجوائز النقدية والعينية التي يحصل 
عليها العمالء لتصل الــى أكثر من مليون دينار 

كويتي!
وأعــلــن بنك وربـــة عــن حصوله على موافقة 
بنك الكويت املركزي على إصــدار صكوك بقيمة ال 

تتجاوز 500 مليون دوالر.
وأوضح »وربة« في بيان للبورصة أن اإلصدار 
يأتي حتت مظلة برنامج إصدار الصكوك بقيمة ال 
تتجاوز 2 مليار دوالر، وتخضع املوافقة النهائية 
لتقدمي نشرة االكتتاب اخلاصة بالصكوك إلى 

»املركزي«.
وقـــال »وربــــة« إنــه سيقوم باستيفاء باقي 
اإلجـــراءات اخلاصة باجلهات الرقابية األخــرى، 
موضحاً بــأن املــوافــقــة مبدئية وال يوجد تأثير 

جوهري على املركز املالي للبنك.

»وربة« يجري سحب »السنبلة« األسبوعي

15.07 نقطة أنهت تعامالتها على ارتفاع املؤشر العام 

حتول إيجابي للبورصة عند اإلغالق.. وأسهم »الرئيسي« تتصدر املشهد

منى منصور

20 ألف زائر لألكادميية اإللكترونية في عامها األول السنعوسي: 
قال رئيس إدارة التسويق واالتصال املؤسسي 
في بورصة الكويت ناصر السنعوسي إن منصة 
أكادميية بــورصــة الكويت اإللكترونية شهدت 
ارتفاعا في عدد زوارها بعامها األول بإجمالي 20 

ألف زائر فضال عن تسجيل ألف مشترك.
ـــداول افتراضي  وتــقــدم األكــادميــيــة جتــربــة ت
يستطيع املشارك من خاللها تقوية مهاراته في 
التداول بشكل علمي ومدروس وتستهدف املعنيني 
واملهتمني واطالعهم على أحدث املستجدات بعالم 
البورصة من جامعيني وحديثي التخرج وغيرهم 
فضال عن إعــداد الطاقات الكويتية الشابة لقيادة 

اقتصاد البالد واملشاركة في تطوير سوق املال.
وأرجــع السنعوسي في لقاء مع وكالة األنباء 
الكويتية )كونا( أمس  األربعاء زيادة اإلقبال على 
املنصة إلى الشفافية في التداول ومصادر املعلومات 
التي توفرها األكادميية للمستخدمني والتي تساهم 

في زيادة املعرفة املالية للمشاركني.

وأضــاف أن خطوة تأسيس األكادميية تعكس 
مــدى التزام بورصة الكويت الراسخ في تطوير 
سوق رأسمالي على أساس قوي وسليم وضمان 
تزويد املستثمرين بــاألدوات واملعلومات املناسبة 
ليكونوا على ثقة باملشاركة في التداول وهم على 
درايــة باخليارات املتاحة ملساعدتهم في اتخاذ 

قرارات االستثمار الصحيحة.
وذكر أنه ملواكبة التطور السريع الذي يشهده 
سوق املال الكويتي ارتأت بورصة الكويت ضرورة 
وجــود منصة توفر إجابة عن معظم التساؤالت 
ــا يــســاهــم في  ــوق مب ــس ــارات حـــول ال ــس ــف ــت واالس
النهوض مبنظومة سوق املال احمللي واالرتقاء به 

إقليميا ودوليا.
وأوضح أن الهدف من االستثمار في تأسيس تلك 
املنصة اإللكترونية تعزيز مبادئ وأسس املعرفة 
املالية بني املستثمرين اجلدد واحملترفني وتثقيفهم 
حول مجموعة واسعة من املوضوعات ذات الصلة 

مثل تقييم فرص االستثمار واستراتيجيات التداول 
املهمة وإدارة املخاطر لتمكينهم من اتخاذ قرارات 

مستنيرة لالستثمار احلقيقي مستقبال.
وشــدد على أن هــذا الــهــدف يعد أبــرز الركائز 
األســاســيــة خلطة االســتــدامــة املؤسسية لشركة 
بورصة الكويت ليشمل األكادميية اإللكترونية 
ــع اجلــامــعــات متكن  ــرات تــفــاهــم م ــذك وتــوقــيــع م
البورصة من تقدمي محاضرات وورش عمل توعوية 
إضافة إلــى الشراكة االستراتيجية مع منظمات 
مبا يساهم في نشر التوعية املالية واالستثمارية 

محليا.
وبني أن األكادميية شاركت في برنامج )أسبوع 
أسواق املال( األول الذي نظمته كلية إدارة األعمال 
بجامعة الكويت وفي النسخة ال21 من معرض 
الفرص الوظيفية السنوي جلامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا بهدف تشجيع الطلبة على اكتساب 
معرفة أكبر بأساسيات الــتــداول واالستثمارات 

املختلفة التي يقدمها سوق األوراق املالية احمللي.
وقال السنعوسي إن املنصة اإللكترونية تتميز 
بتصميمها السهل واملبسط الذي يتيح للمشاركني 
دخول عالم التداول بكل سالسة وتتيح لهم التداول 
مببالغ افتراضية بظروف وأوامــر مطابقة متاما 

لتلك املوجودة في سوق أوراق املال الكويتي.
وأضــاف أن اخلطوة األولــى تتمثل في تسجيل 
vtp. الدخول كمستخدم جديد أو حالي عبر املوقع
boursakuwait.com.kw إذ حتتوي الصفحة 
الرئيسية لنظام التداول االفتراضي على قائمة 
أسعار السوق وكشف احلساب واألسئلة املتداولة 

باإلضافة إلى شرح عملي ومفصل لكيفية التداول.
واستطرد رئيس إدارة التسويق واالتــصــال 
املؤسسي في البورصة قائال »يستطيع املشارك 
مقارنة محفظته مع آخرين ومعرفة تصنيفهم كما 
تتيح له تشكيل مجموعة تشمل عددا من الزمالء 

ناصر السنعوسيللتنافس فيما بينهم«.

»التجاري« يلتقي محافظ اجلهراء

لقاء أماني الورع مع ناصر احلجرف

»أسواق املال« ُتصدر تعميمًا خاصًا بزيادة رأس املال
أصدرت هيئة أسواق املال الكويتية أمس  األربعاء، 
ــال املـُـصــرح به  تعميماً بخصوص زيـــادة رأس امل

لألشخاص املُرخص لهم والشركات املُدرجة.
وقالت الهيئة في بيان على موقعها الرسمي، إن 
التعميم يستعري انتباه كافة األشخاص املرخص 
لهم والشركات املدرجة إلى عدم ضرورة احلصول 
ــادة رأس املال  على موافقة الهيئة فيما يخص زي
ــى وزارة التجارة  ــال التقدم إل املــصــرح بــه فــي ح
والصناعة بطلب عقد اجلمعية العامة غير العادية، 

وذلك ألنه ال يترتب على زيادة رأس املال املصرح به 
أي إصدار أو طرح لألوراق املالية سواًء بشكل مباشر 

أو غير مباشر.
ونوهت هيئة أسواق املال الكويتية في البيان إلى 
ضــرورة احلصول على موافقة الهيئة بشأن زيادة 

رأس املال املدفوع واملصدر.
واستناداً إلى مذكرة التفاهم بشأن تنسيق التعاون 
بني وزارة التجارة والصناعة وهيئة أســواق املال 
واملوقعة في 21 نوفمبر 2017، فإن الوزارة تتولى 

القيام باإلجراءات املتبعة لعقد اجلمعيات العامة 
العادية وغير العادية مع مراعاة أي مالحظات قد 

تبديها الهيئة على جدول األعمال. 
ــتــزام بأحكام  وأكـــدت الهيئة على ضـــرورة االل
مواد الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 
بــشــأن إنــشــاء هيئة أســـواق املـــال وتنظيم نشاط 
األوراق املالية وتعديالتهما، فضالً عن التقيد بجميع 
املتطلبات املنصوص عليها في الالئحة التنفيذية فيما 

يخص إصدار أو طرح األوراق املالية.


