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أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات 
ــد منهم  اليومية على حساب يومي، وقــد فــاز كل واح

بجائزة 5،000 د.ك
وكــان احلــظ في هــذه السحوبات من نصيب: حسن 
بهرام جهرمي وروزي جارلس انطون وسميح الله سيد 

سرمدي الله واحمد كامل قانصو واميره مطر سليمان
باإلضافة للسحب اليومي، بنك برقان يوفر سحب 
ربــع سنوي حلساب »يــومــي« للفوز بجائزة نقدية 
بقيمة 125،000 دينار كويتي.  وللتأهل للسحوبات 
الربع سنوية يتعني على العمالء أن ال يقل رصيدهم 

عن500  د.ك ملدة شهرين كاملني قبل تاريخ السحب و 
كما أن كل10 د.ك متثل فرصة واحــده لدخول السحب. 
وإذا كان رصيد احلساب 500 دينار كويتي وما فوق، 
سوف يكون صاحب احلساب مؤهل للدخول في كل من 

السحوبات اليومية والربع سنوية.

أنهت املؤشرات الكويتية جلسة أمس األحــد على 
تباين، حيث تراجع املؤشران العام واألول بنسبة 
0.51 باملائة و0.76 باملائة على الترتيب، فيما صعد 
مؤشر السوق الرئيسي 0.17 باملائة بفضل الصعود 

الالفت لسهم »عربي قابضة«.
وتصدر سهم »عربي قابضة« ارتفاعات البورصة 
عند اإلغالق بنمو كبير نسبته 66.42 باملائة عند سعر 
223 فلساً رابحاً قرابة الـ 90 فلساً، وذلك بتداول 10.9 
مليون سهم بقيمة 2.13 مليون دينار، علماً بأن السهم 
ارتفع خالل التعامالت بنسبة جتاوزت 85 باملائة في 

بعض أوقات التداول.
وقال مستشار التحليل الفني ألسواق املال، إبراهيم 
الفيلكاوي وفقا ملوقع »مــبــاشــر«، إن سهم »عربي 
قابضة« رغم استهدافه جميع املستويات السعري 

إال أنه كما ارتفع بقوة سيضرب بقوة بسبب تضخم 
مؤشراته الفنية وخروجه عن املسار الفني.

وأشــار الفيلكاوي إلــى ضــرورة تفعيل القانون 
بإيقاف األسهم لبعض الوقت في حال ارتفاعها أو 
هبوطها بنسبة 10 باملائة، وهو املعروف بطبيعة 

احلال عن النظام اجلديد للتداول.
وشهدت تداوالت البورصة الكويتية حتسناً على 
مستوى الكميات والقيم، حيث ارتفعت األحجام 85.2 
باملائة إلى 126.21 مليون سهم، كما زادت السيولة 

17.6 باملائة إلى 19.23 مليون دينار.
وتصدر سهم »بيتك« نشاط السيولة بقيمة 4.47 
مليون دينار ُمتراجعاً 1.01 باملائة، فيما تصدر سهم 
»أعيان لإلجارة« نشاط الكميات بتداول 27.65 مليون 

سهم ُمرتفعاً 0.71 باملائة.

قطاعياً، ارتفعت مــؤشــرات 6 قطاعات أبرزها 
اخلدمات املالية وسجل مؤشر القطاع منــواً بنسبة 
0.55 باملائة متأثراً كذلك بالصعود الالفت لسهم 
»عربي قابضة«، بينما تراجع 4 قطاعات أخرى أبرزها 

البنوك وهبط بواقع 0.93 باملائة.
وقــال امُللل الفني لــأســواق، نــزار يونس وفقا 
ملوقع »مباشر«، إن األسهم القيادية شهدت حالة من 
الضغوط البيعية بعد أن سجلت صعوداً جيداً في 
األسبوع املاضي، وخاصة في الثالث جلسات األخيرة.
وأوضــح يونس أن أسهم البنوك شهدت عمليات 
ضغط كبير غية جني األربــاح وخاصة على األسهم 
القيادية مثل »الكويت الوطني« و«بيتك« و«بنك 
اخلليج«، األمر الذي ساهم في تراجع مؤشر السوق 

األول بوتيرة كبيرة.

قال تقرير التضخم -أغسطس 2019 
الــصــادر عن بيت التمويـل الكويتي » 
بيتك«  : أن الرقم القياسي العام ألسعار 
املستهلك وتكاليف املعيشة )التضخم( 
ــازال التضخم  في أغسطس 2019 ، وم
عند مستوى محدود مسجال %1.2 على 
أســاس سنوي بنهاية أغسطس، ويعد 
بذلك أعلى مستوى تضخم منذ بداية 
2018، وشهد تغيراً طفيفاً عن مستواه 
ــذي سجل %1.1 فــي يوليو، وطبقاً  ال
لبيانات اإلدارة املركزية لإلحصاء بلغ 
الرقم القياسي ألسعار املستهلك 114.6 
نقطة بنهاية أغسطس بزيادة مقدارها 
ــاس سنوي. إال أن  1.4 نقطة على أس
ــاس سنوي  مــعــدالت التضخم على أس
ـــر 2018 فــي اجتــاه  مــازالــت منذ أواخ

تصاعدي.
يالحظ زيــادة شهرية مازالت طفيفة 
ملستويات األســعــار بنهاية أغسطس 
ملعظم مكونات الرقم القياسي مع تواصل 
استقرار باقي تلك املكونات، إذ شهدت 
مستويات األسعار معدل تضخم شهريا 
طفيفا تراجع إلى أقل من ربع في املائة 
بنهاية أغسطس مقابل تضخم شهري 

أعلى محدود%0.3 لشهر يوليو، وقد 
ارتفعت مستويات األسعار بشكل شهري 
طفيف ل 6 مكونات رئيسية بــني ا12 
مكوناً بينما انخفضت في مكونني فقط 
ولم تشهد تغيراً في باقي تلك املكونات، 
ووصــل معدل التضخم أعــاله في مكون 
املفروشات املنزلية ومعدات الصيانة 

بأقل من %1 على أساس شهري.  
ـــاه  ــيــاســي: مــــازال االجت ــق الــرقــم ال
التصاعدي للرقم القياسي في بعض 
املــكــونــات األســاســيــة مــتــواصــالً بشكل 
واضــح، مثل مكون النقل مسجالً ثاني 

أعلى رقم قياسي بني املكونات الرئيسية 
مبعدل تضخم سنوي تراجع قليالً إلى 
%4.4 في أغسطس مقابل %4.7 لشهر 
يوليو، ومــازال عند حــدود ذلــك املعدل 
منذ مستوياته االستثنائية فــي عام 
2017، وسجل مكون املطاعم والفنادق 
مــعــدل تضخم ســنــوي استقر بنهاية 
أغسطس عند حدود %1.3 للمرة الثانية 
على التوالي ، وهو معدل مرتفع مقارنة 
مبستوى التضخم ملكون املطاعم خالل 
ــام مضى ، ويستمر الرقم  أكــثــر مــن ع
القياسي ملــكــون املــفــروشــات املنزلية 

ومعدات الصيانة في مساره التصاعدي 
ــح مــع تسجيله مــعــدل تضخم  ــواض ال
سنوي ارتفع إلى %2.6 بنهاية أغسطس 
مقابل %1.9 في يوليو، وارتفع الرقم 
ــاالت  ــص ــار مــكــون االت ــع الــقــيــاســي ألس
مــواصــالً مــســاره التصاعدي، ومــازال 
يسجل أعلى معدل تضخم بني املكونات 
زاد قلياًل بنهاية أغسطس إلى 4.9%، 
وتــقــدم الــرقــم القياسي ملكون األغذية 
واملشروبات للمرة الثانية على التوالي 
بني مكونات الرقم العام مواصالً اجتاهاً 
تصاعدياً مــع تسجيله معدل تضخم 
استقر عند حـــدود %1 خــالل شهري 

أغسطس ويوليو.
يــواصــل مــؤشــر الــرقــم القياسي في 
مكون األنشطة الترفيهية والثقافية 
اجتاهاً تصاعدياً مسجالً معدل تضخم 
ــى حـــدود %3.5 في  ســنــوي تــراجــع إل
أغسطس مقابل تضخم سجل 3.9% 
بنهاية يوليو. يليه الرقم القياسي ملكون 
الصحة الـــذي يسير أيــضــاً فــي اجتــاه 
تصاعدي مــع تسجيله مــعــدل تضخم 
سنوي ارتفع إلى %2.5  بنهاية أغسطس 

بعدما وصل %2.2 بنهاية يوليو.

2018 بداية  منذ  له  مستوى  أعلى   

سنوي أساس  على  1.2باملئة  مسجال  محدود  مستوى  عند  التضخم  »بيتك«: 
قــام البنك التجاري بإجراء 
السحب األسبوعي على«حساب 
النجمة »و حملة »راتبك وفوقه 
ــاش »وقــد مت إجـــراء السحب  ك
بحضور ممثل عن وزارة التجارة 
والصناعة عبدالعزيز أشكناني.  
وجــاءت نتائج السحب على 
النحو التالي : سحب حساب 
النجمة األسبوعي جائزة بقيمة  
ــار كــويــتــي كانت  5،000 ديــن
من نصيب حبيب الله جــدران، 
ــي حلملة  ــوع ــب والــســحــب األس
»راتــبــك وفــوقــه كــاش« جائزة 
بقيمة 1،000 دينار كويتي كانت 

من نصيب  محمد علي الهاللي 
وقد أوضح البنك أن جوائز 
حساب النجمة أصبحت مميزة 
بحجم مبالغ اجلوائز املقدمة 
بــاإلضــافــة إلــى تنوعها طــوال 
السنة، وتتضمن السحوبات 
ـــزة أســبــوعــيــة بقيمة  ـــائ ج
5،000 د.ك، وشهرية بقيمة 

20،000 د.ك، وجائزة نصف 
سنوية وقدرها نصف مليون 
)500،000( د.ك ، باإلضافة 
ــي العالم  ــزة ف ــائ إلـــى أكــبــر ج
مــرتــبــطــة بــحــســاب مصرفي 

والتي حصــل البنك مبوجبها 
على شهـــادة غينيس لأرقـــام 
القياسيـــة والبالغــــة مليــــون 
ونصف ) 1،500،000 دينار 

كويتي ( .

»التجاري«: فائزان  في سحب »النجمة« 
وحملة »راتبك وفوقه كاش«

ـــاز بــنــك اخلــلــيــج بــجــائــزة  ف
»أفــضــل بــرنــامــج للتوطني في 
ــي منطقة  الــقــطــاع اخلــــاص« ف
ــاون اخلليجي،  ــع ــت مــجــلــس ال
وذلك في حفل جائزة احلكومات 
اخلليجية لــلــمــوارد البشرية، 
الذي عقد مؤخراً في ريكسوس 
جزيرة السعديات في أبوظبي. 
ــذه اجلــائــزة  واستحق البنك ه
عن جهوده ومبادراته املختلفة 
لتكويت الــقــوى العاملة خالل 

العام املاضي.
وقد كرم احلفل، الذي جاء على 
هامش القمة احلكومية الدولية 
الــســابــعــة لــلــمــوارد البشرية، 

ـــوارد البشرية  قــادة إدارات امل
ومتخذو القرار في املنطقة على 
ابتكاراتهم واستراتيجياتهم 
التنموية وقــيــادتــهــم املثالية 
ورفــــع مــســتــوى أداء األفــــراد 
العاملني معهم. وجمع احلفل 
بني شخصيات بارزة وقادة من 
القطاعني احلكومي واخلــاص 
من مختلف دول مجلس التعاون 
اخلليجي، باإلضافة إلى جهات 
إعالمية إقليمية كــبــرى، دعًما 
لرؤية هــذه البلدان ببناء قوى 
عاملة متينة ومستعدة ملواجهة 

حتديات املستقبل.
وتسلمت اجلائزة مدير عام 

املوارد البشرية في بنك اخلليج، 
السيدة سلمى احلــجــاج، التي 
ــأن يتم تكرمي  قــالــت: »نفخر ب
جهودنا لتوطني القوى العاملة 
من قبل القمة احلكومية الدولية 
للموارد البشرية، وهــي جتمع 
ســنــوي لشخصيات خليجية 
فذة في مجال املــوارد البشرية. 
ويسعدنا أن تصب استراتيجية 
ــي مصلحة  ــالد واملــنــطــقــة ف ــب ال
بنك اخلــلــيــج. فاعتمادنا على 
العمالة الوطنية يساعدنا في 
تقدمي خدمات مصرفية أفضل، 
وهو فعاًل اخليار املثالي لبنك في 

عراقة ووطنية بنك اخلليج.«

»اخلليج« يحصل على جائزة »أفضل 
برنامج للتوطني في القطاع اخلاص« 

و0.76 باملئة  0.51 تراجع »العام« و»األول« بنسبة 

تباين مؤشرات بورصة عند اإلغالق 

أطلقت أولى للوقود تطبيقها الرقمي على األجهزة 
الذكية من أنظمة اندرويد وابل »Oula Fuel«، الذي 

مينح العمالء العديد من اخلدمات.
اآلن مــن خــالل تطبيق األولـــى ميكن للعمالء نقل 
الرصيد املوجود عليها للتطبيق حيث ستتم عملية الدفع 
عن طريق مسح رمز QR املتوافر في جميع محطات 
األولى للوقود وخصم القيمة من الرصيد. باإلضافة الى 
ذلك، يوفر التطبيق للعمالء خريطة حتتوي على مواقع 
جميع املطات بحيث تضمن لهم سهولة الوصول الى 
املطة األقرب إليهم ومعرفة ما هي اخلدمات املتوفرة 
في كل محطة مثل غسيل الــســيــارات، خدمة صيانة 

السيارات، أفرع ترولي، ومطاعم الوجبات السريعة.
من مميزات التطبيق أنه يساعد على تتبع املصاريف 
وسهولة معرفة الرصيد املتبقي بها ليقوم بشحنها 
باملبلغ الــذي يريده إمــا عن طريقة بطاقة الصراف 
اآللــي اخلاصة به أو استبدال نقاط شركة أوريــدوو 
ــول أخــر الــعــروض واملــمــيــزات التي  لــالتــصــاالت. وح
تقدمها شركة األولــى، سيكون بإمكان العمالء البقاء 
على إطــالع عليها عبر التطبيق أيضاً. وحــول إطالق 
تطبيق Oula  Fuel  اجلديد، حتدث م.عادل العوضي، 
الرئيس التنفيذي لشركة أولى لتسويق الوقود قائال: 
» في ظل النمو الهائل في استخدامات التكنولوجيا 
احلديثة والهواتف الذكية التي باتت اليوم الوسيلة 
السريعة واملريحة الجناز كافة املعامالت، فان أولى 
متنح عمالءها اليوم تطبيقا الكترونيا يساهم بفعالية 

في تسهيل حياتهم اليومية بوقت وجهد أقل«.

»Oula Fuel« تطبيق  تطلق  للوقود«  »أولى 

ــك وربــــة فـــي تــســويــق  ــن شــــارك ب
وترتيب إصدار صكوك إسالمية بقيمة 
600 مليون دوالر أمريكي لشركة دار 
األركــان للتطوير العقاري السعودية 
املصنفة من قبل شركة موديز مع نظرة 
مستقبلية BI وذلــك ملــدة 5 سنوات 
بنسبة ربح %6.75 ، وبسعر إصدار 
9.845 دوالر أمريكي مبا يــؤدي إلى 
عائد سنوي بنسبة %7. ويأتي هذا 
التسويق والترتيب بالتعاون مع 
مـــدراء اإلصـــدار املتضامنني حيث مت 
إصدار الشهادات ضمن برنامج الشركة 
الساعي إلصدار 2 مليار دوالر أميركي 
والـــذي مت إدراجــــه فــي بورونكست 

دبلن .
وكان الطلب على الصكوك قوي على 
نحو استثنائي كما يتضح من خالل 

حجم االكتتاب الذي فاق التوقعات.
وتعتبر مشاركة بنك وربة في اصدار 
هذه الصكوك النوعية عن منو محفظة 

موجوداته والتزامه بتطوير قدراته 
ــواق  املصرفية االستثمارية في االس

اخلارجية عبر استمراره بضخ التمويل 
الــالزم للشركات العاملية في االسواق 
االقليمية والعاملية من خالل محفظته 
التمويلية التي شهدت منوا مميزا بلغ 
%39 لتصل إلى 1.931 مليار دينار 

كويتي حتى 30 يونيو 2019
وبهذه املناسبة أكد رئيس املجموعة 
املصرفية لالستثمار فــي بنك وربــة 
ثويني خالد الثويني على أن اإلقبال 
على االكتتاب سجل جناحا كبيراً فاق  
2.7 أضعاف حجم اإلصدار ليصل إلى 
أكثر من 1.6 مليار دوالر أميركي معربا 
عن سعادته مبشاركة بنك وربة في هذا 

اإلصدار النوعي للصكوك الذي يحسب 
جناحه لشركة دار األركــان للتطوير 
العقاري احلاصلة على تصنيف وكالة 
مــوديــز املعتمد على مــبــادئ الوكالة 

االسالمية
وأوضح الثويني أن الصفقة اعتمدت 
على خطة تسويقية شاملة هدفت 
لتقدمي الشركة للمستثمرين في أسواق 
الصكوك العاملية املقومة بــالــدوالر 
األميركي. مشيرا الى أن وفدا من اإلدارة 
التنفيذية للشركة قــام باالجتماع 
مبستثمرين فــي كــل مــن سنغافورة، 

هونغ كونغ، أبو ظبي، دبي ولندن.

لشركة دار األركان للتطوير العقاري السعودية

600 مليون دوالر »وربة« ينجح في ترتيب إصدار صكوك بـ 

ثويني الثويني

استالم اجلائزة

الدانة  سحب  في  للمشاركة  األخيرة  الفرصة  عن  وأعلن   ..
يبدأ اليوم العد التنازلي آلخــر عشرة أيام 
ـــداع  ــة واإلي ــدان ميكن خاللها فتح حــســاب ال
للدخول في السحب السنوي لهذا العام. وسيقام 
السحب يــوم 16 يناير 2020 في حفل كبير 
يتخلله تتويج مليونير الــدانــة لعام 2019 
الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار 

كويتي.
وجتــدر اإلشــارة إلى أن حساب الدانة متاح 
للكويتيني وغير الكويتيني املقيمني في الكويت. 
ويتعني على العمالء االحتفاظ باحلد األدنى 
للرصيد البالغ 200 د.ك لفتح احلساب، شرط 

االحتفاظ باملبلغ نفسه للتأهل تلقائياً للدخول 
في سحوبات الدانة املقبلة. وفي حال انخفض 
الرصيد إلى ما دون مبلغ 200 د.ك. في أي وقت، 
يتم خصم مبلغ 2 د.ك من احلساب على أساس 
شهري حلني استيفاء احلد األدنى للرصيد. أما 
بالنسبة للعمالء الذين يفتحون حساب الدانة 
أو يودعون أكثر في احلساب، فيتأهلون للدخول 
تلقائياً إلى السحوبات األسبوعية في غضون 
يومني. وللمشاركة في سحوبات الدانة ربع 
السنوية والسنوية املقبلة في عام 2019، يتعني 

على العمالء االحتفاظ بالرصيد املطلوب. 

الثويني : 9.845 دوالر سعر اإلصدار 
7باملئة  السنوي  والعائد  سنوات   5 ملدة 


