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»وثاق« تقبل مقترح التسوية املقدم االقتصادية
من »دار االستثمار«
أعلنت شركة وثاق للتأمني التكافلي قبولها مقترح التسوية 
للمديونية املقدم من قبل شركة دار االستثمار والذي 
عرض في اجتماع الشركة مع الدائنني في دبي بدولة 
االمارات العربية املتحدة بتاريخ 21 يناير 2015، وذلك وفق 
ما نشر على موقع سوق الكويت لألوراق املالية.

إصدار سندات بـ 700 مليون دوالر بفائدة 5.75% سنويًا تعد بني األدنى باملعايير العاملية

ثقة عاملية بـ»الوطني«
أعلن بنك الكويت الوطني، 
أكبر مؤسسة مالية في الكويت 
واملصن���ف »Aa3« من وكالة 
مودي���ز و»AA-« من فيتش 
أند  و»+A« م���ن س���تاندارد 
ب���ورز، عن جناحه في إصدار 
 Perpetual( أوراق مالية دائمة
Securities( مقوم���ة بالدوالر 
األميركي، بقيمة 700 مليون 
دوالر، وبفائدة 5.75% سنويا 
التي تعتبر بني األدنى باملعايير 
العاملية في ظروف األس���واق 

الراهنة.
وس���تدخل ه���ذه األوراق 
املالية، التي ستدرج في بورصة 
ايرلندا، ضمن الشريحة األولى 
 Additional( اإلضافية لرأس املال
Tier 1(، وذل���ك بهدف تعزيز 
قاعدة رأس املال وفق متطلبات 
بازل 3 وتعليمات بنك الكويت 
املركزي الصادرة بهذا الشأن.

وق���د مت تغطي���ة اإلصدار 
بأكثر م���ن الضع���ف، حيث 
تخطى حجم االكتتاب فيه 1.4 
ملي���ار دوالر، وهو ما يعكس 
التجاوب واالهتمام الكبيرين 
من املستثمرين حول العالم، إذ 
توزع املستثمرون بني الشرق 

األوسط وأوروبا وآسيا.
وهذا اإلص���دار هو األول 
من نوعه في منطقة الش���رق 
األوسط وشمال أفريقيا الذي 
يحوز عل���ى تصنيف بدرجة 

»استثمارية« من وكالة تصنيف 
عاملي���ة )موديز(، مبا يعكس 
تصنيفات بنك الكويت الوطني 

املرتفعة.
ويأتي هذا اإلص���دار بعد 
انته���اء اجلولة التس���ويقية 
لقيادات بنك الكويت الوطني 
مع مس���تثمري أدوات الدخل 
الثابت في كل من آسيا وأوروبا 
والشرق األوسط. وكان بنك 
الكويت الوطن���ي قد عني كال 
 )HSBC( من أتش أس بي سي
وس���تاندرد تش���ارترد بنك 
 )Standard Chartered Bank(
كمنسقني عامليني، وكل من أتش 
أس بي سي )HSBC( وسيتي 
غروب)Citigroup( وستاندرد 
 Standard(بن���ك تش���ارترد 
Chartered Bank( وبنك أبوظبي 
الوطن���ي وش���ركة الوطني 
لالستثمار كمديرين مشتركني، 

لتنسيق هذه اجلولة.
الكويت  ويحتف���ظ بن���ك 
الوطني مبوقعه الريادي كأكبر 
مؤسس���ة مالية ف���ي الكويت 
بحصة سوقية مهيمنة في كافة 
العمل املصرفي. كما  مجاالت 
ميتلك أوسع شبكة فروع محلية 
ودولية منتشرة في أربع قارات 
حول العالم وتغطي الواليات 
املتحدة األميركية وأوروبا ودول 
اخلليج ومنطقة الشرق األوسط 

والصني وسنغافورة.

مدحت فاخوري

براءة اختراع جديدة قد حتدث تطورا كبيرا في كاميرات آيفون، 
حيث حصلت شركة آبل على براءة اختراع جديدة ملكون الكاميرا 
الرقمية التي ستحسن بشكل كبير من جودة الصور التي تلتقطها 

أجهزة آيفون، وفقا لصحيفة التاميز البريطانية.
أما عن تفاصيل براءة االختراع للتصميم اجلديد لكاميرا رقمية، 
فهي تعمل على تقسيم الضوء لتوفير ألوان أكثر دقة، باإلضافة 

إلى حتسني أداء الكاميرا في اإلضاءة اخلافتة.
»digital camera with light splitter« ه��و املك��ون الذي عادة 
 Lightم��ا يكون موجودا في كاميرات الڤيديو عالية الوضوح. و»ا
splitter« يقوم بتوزيع الضوء األحمر واألخضر واألزرق عبر 3 

أجهزة استشعار مخصصة.
يذكر ان أجهزة آيفون احلالية تستخدم جهاز استشعار واحدا 

للكشف عن جميع األلوان ال� 3، ولكن تقسيم الضوء عبر 3 أجهزة 
استشعار منفصلة سيوفر القدرة على تعزيز دقة األلوان بشكل 

كبير حتى في حالة اإلضاءة اخلافتة.
هذا، ولم تؤكد شركة آبل ما إذا كانت ستطرح هذه التكنولوجيا 

اجلديدة خالل اجليل املقبل من أجهزتها النقالة.
وبطبيعة احلال، ال يعني مجرد حصول شركة آبل على براءة 

اختراع ظهوره في منتجاتها.
اجلدير بالذكر ان النظام يستخدم حاليا في كاميرات احملترفني 
وأيضا في بعض كاميرات املس��تهلك، حيث يتم استخدام تقنية 
إضاءة ل� 3 مستشعرات لتقسيم الضوء إلى 3 ألوان أو موجات، 

وهذا يتم إما عن طريق منظار واحد أو عدة مناظير متعددة.
ووفقا للتقرير، فإن براءة اختراع آبل تستخدم تقنيات مشابهة 
لتلك التي تستخدمها شركات مثل كانون وفيليبس وباناسونيك 

في كاميراتها االحترافية.

براءة اختراع جديدة حتدث طفرة في أجهزة آبل

قالت اخلليج للكابالت والصناعات الكهربائية إن 
اجلمعية العامة العادية للشركة سوف تنعقد يوم 
اإلثنني املوافق 20 أبريل اجلاري في متام الساعة 

11:00 صباحا بوزارة التجارة والصناعة.
وأوضح البيان املنش��ور على موقع البورصة 
امس أن االجتماع سيناقش توزيع أرباح نقدية 
بنسبة 20% من القيمة االسمية للسهم )20 فلسا 

لكل سهم(، وذلك للمساهمني املسجلني بسجالت 
الشركة بتاريخ انعقاد اجلمعية العامة.

وتراجعت أرباح الشركة بنهاية العام املاضي 
بنسبة 54.4%. حيث بلغت 4.55 ماليني دينار 
)15.15 مليون دوالر( مقابل أرباح بلغت 9.97 
ماليني دينار )33.19 مليون دوالر( خالل عام 

.2013

قالت الشركة الكويتية لبناء املعامل واملقاوالت إنها 
أمتت عملية ش��راء كامل األسهم اململوكة لشركة 
التعمير لالس��تثمار العقاري في رأسمال شركة 
التعمير القابضة وهي ش��ركة مساهمة مؤسسة 

في اجلمهورية اللبنانية.

وأوضح بيان نشر على موقع البورصة أنه مت االنتهاء 
من نقل ملكية أسهم شركة التعمير القابضة املؤسسة 
في اجلمهورية اللبنانية إلى اسم شركة املعامل أمام 
السلطات اللبنانية املختصة وأنه ال يوجد أي أثر 

مالي على قائمة الدخل من عملية الشراء.

قالت ش��ركة االتصاالت املتنقلة »زين« إنه مت 
فك احلراسة القضائية عن إيرادات شركة »زين 
� الع��راق« املتعلقة بالدع��وى املقامة من قبلها 
ضد شركة »أثير لالتصاالت«، والتي بلغت في 
مجموعها ما يقارب ال� 18 مليون دوالر، والتي 

كانت محجوزة سابقا على ذمة القضية.

وأوضح بيان نش��ر على موق��ع البورصة أن 
احلكم الص��ادر من محكمة التميي��ز العراقية 
قرار نهائي غير قابل للطعن مرة أخرى من قبل 
الشركة املدعية األمر الذي يعني أن الشركة املدعية 
خسرت دعواها التي طالبت من خاللها بتعويض 

مبليارات الدوالرات بشكل غير محق.

قالت وكال��ة التصنيف الدولية »موديز« إنها 
وضع��ت خفض تصني��ف الودائ��ع طويلة 
األج���ل ل� »بنك برقان- تركيا« )Ba2( قي��د 

املراجعة.
وأضافت موديز في تقرير، نشر على املوقع 
الرسمي للوكالة، أن تصنيف الودائع قصيرة 
األج��ل للبنك لن يتأثر جراء القيام مبثل هذا 
اإلجراء. وقالت إنه وبافتراض أن بنك برقان- 
الكويت )الش��ركة األم(، سيدعم بنك برقان- 
تركيا، كشركة تابعة، فستكون مراجعة تصنيف 

بن��ك برقان - تركيا مدعومة بتصنيف البنك 
األم في الكويت.

وأش��ارت الوكالة في تقريرها الى أن خفض 
تقييم الدعم لبنك برقان تركيا قد يتأثر بخفض 
تقييم االئتمان األساسي للبنك. وأوضحت أنه 
من املمكن أن يؤثر الضغط السلبي على تطوير 
تقييم االئتمان األساسي في حالة حدوث مزيد 
م��ن التدهور في الربحية أو جودة األصول، 
مما يؤدي إلى مزيد من اخلسائر التي تقلص 

من رسملة البنك.

ً »كابالت« توصي بتوزيع 20% نقدا

»املعامل«: شراء حصة »التعمير« في شركة لبنانية

فك احلراسة القضائية عن إيرادات »زين ـ العراق«

»موديز«: خفض تصنيف الودائع طويلة األجل
 لـ »برقان - تركيا« قيد املراجعة

إعالنات البورصة

تغطية اإلصدار بأكثر 
من الضعف إلى 

1.4 مليار دوالر

السندات مصنفة 
من »موديز«.. 

األولى من نوعها 
في املنطقة

البنك يحتفظ 
مبوقعه الريادي 
كأكبر مؤسسة 

مالية في الكويت

بلغت 7.8 ماليني دينار.. األقل في 9 أشهر

مستوى متدن جديد للسيولة بالبورصة الكويتية

3 نقاط على مدار األسبوع 
بع���د أداء متذب���ذب بحدة 
في اجتاه الصع���ود تارة، 
والهبوط تارة أخرى، حيث 
كان املؤشر يصعد ويهبط 
بأكثر م���ن 25 نقطة خالل 
بعض اجللس���ات، وأنهى 
املؤش���ر تعامالت االسبوع 

عند مستوى 1021 نقطة.
٭ حق���ق املؤش���ر الوزني 
ارتفاعا محدودا بنقطة واحدة 
بنسبة 0.2%، واستقر عند 

مستوى 424 نقطة.
٭ تراجع املؤشر السعري إلى 

مستوى 6221 نقطة محققا 
نقطة واحدة خسارة.

خليجيا، أنهت مؤش���رات 
أسواق اخلليج على ارتفاع 
النحو  متفاوت كان عل���ى 

التالي:
٭ ارتفع س���وق دبي املالي 
بنسبة 2.3%، تاله سوق قطر 
ب� 1.5%، وسوق أبوظبي ب� 
1%، وارتفع سوق مسقط ب� 
0.5%، وس���وق البحرين ب� 
0.07%، فيما تراجع سوق 
ب� 0.3%، والسوق  الكويت 

السعودي ب�. %0.89.

منو أرباح الشركات املدرجة 
في 2014 بنحو 7%، ويبدو 
انه ينتظر تعديالت قانون 

هيئة أسواق املال.
احملصل���ة  وج���اءت 
للبورص���ة  األس���بوعية 
النح���و  الكويتي���ة عل���ى 

التالي:
٭ انخفض متوسط السيولة 
األسبوعي إلى 13.4 مليون 
دينار مقارنة مع 14.8 مليونا 

في األسبوع املاضي.
٭ ارتفع مؤش���ر كويت 15 
بنسبة 0.3% محققا مكاسب 

شريف حمدي

مس����تويات  تراجع����ت 
الس����يولة في سوق الكويت 
لألوراق املالية بنحو 21% إلى 
7.8 ماليني دينار، مقابل نحو 
10 ماليني دينار في جلسة أول 
من أمس، وبهذا املستوى تكون 
سيولة البورصة سجلت أدنى 
مستوى لها منذ يوليو 2014، 
أي ان الس����يولة أمس كانت 
تشبه مستويات شهر رمضان 
في ذروة الصيف قبل نحو 

9 أشهر.
وكان أعلى سهم تصدرا 
 ،»VIVA« للقيم����ة س����هم
بسيولة في حدود 765 ألف 
دينار فقط، فيما بلغ إجمالي 
أكثر 5 أس����هم اس����تحواذا 
على القيمة أمس 3 ماليني 
دينار، وهو ما يش����ير إلى 
اس����تمرار حال����ة العزوف 
ع����ن البورص����ة الكويتية 
م����ع االكتف����اء بالعمليات 
املضاربية السريعة والتي 
تشمل األسهم القيادية كما 

األسهم الصغيرة.
ويأتي ضعف أداء سوق 
الكويتية مخالفا  األس����هم 
ألداء أس����واق املنطقة التي 
استوعبت اآلثار السياسية 
املترتبة على عاصفة احلزم 
وتسير في االجتاه الصاعد 
منذ عدة جلسات منها جلسة 
الت����ي أغلقت جميع  أمس 
مؤشراتها باللون األخضر 
الكويتي  الس����وقني  ع����دا 
اللذين غردا  والس����عودي 
خارج السرب واغلقا باللون 

األحمر.
كما أن الس���وق جتاهل 
العوام���ل االيجابي���ة التي 
ينعم به���ا، وأبرزها ارتفاع 

تراجع السيولة بالبورصة الكويتية.. إلى متى؟

أسواق اخلليج 
»خضراء« 

و»السعودي« 
و»الكويتي«

تراجعاً


