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»التجاري« يعلن الفائزين في سحب »النجمة« 

األسبوعي وحملة »راتبك وفوقه كاش«

قام البنك التجاري بإجراء السحب 
األسبوعي على»حساب النجمة« وحملة 
»راتبك وفوقه كاش«، وذلك بحضور 
ممثل عــن وزارة التجارة والصناعة 
لطيفة اجليعان. وأسفر سحب حساب 
النجمة األســبوعي عن حصول عادل 
ســعيد عبداهلل نصراهلل على جائزة 
بقيمــة 5 آالف دينــار، أمــا الســحب 
األسبوعي حلملة »راتبك وفوقه كاش« 
على جائزة الـ ١٠٠٠ دينار فكانت من 

نصيب بسام سلمان العطار.
وأوضح البنك في بيان صحافي أن 
جوائز حساب النجمة أصبحت مميزة 
بحجم مبالغ اجلوائز املقدمة باإلضافة 
إلى تنوعها طوال الســنة. وتتضمن 
السحوبات جائزة أسبوعية بقيمة 5 
آالف دينار، وشــهرية بقيمة ٢٠ ألف 
دينار، وجائزة نصف سنوية قدرها 
نصف مليــون دينــار، باإلضافة إلى 
أكبر جائزة في العالم مرتبطة بحساب 
مصرفي، والتي حصل البنك مبوجبها 
على شهادة غينيس لألرقام القياسية 
والبالغة مليون ونصف املليون دينار.
وعــن آلية فتــح حســاب النجمة 
والتأهل لدخول الســحوبات والفوز 
باجلوائز القيمة، كشف البنك أنه ميكن 
فتح حســاب النجمة فقط بإيداع ١٠٠ 
دينــار ويجب أن يكون في احلســاب 
مبلغا ال يقل عــن 5٠٠ دينار لدخول 
جميع السحوبات على كل اجلوائز التي 
يقدمها احلساب. أما بالنسبة لفرص 

الفوز، فإنه كلما زاد املبلغ احملتفظ في 
احلساب زادت فرص فوز العميل، حيث 
إن كل ٢5 دينــارا توفر فرصة واحدة 
للفوز، فضال عن املزايا اإلضافية التي 
يوفرها احلساب، إذ يحصل العميل على 
بطاقة سحب آلي ويستطيع احلصول 
على بطاقة ائتمان بضمان احلســاب 
وكذلــك احلصول علــى كل اخلدمات 

املصرفية من البنك التجاري. 
أما بالنسبة حلملة »راتبك وفوقه 
كاش« واملوجهة للموظفني الكويتيني 
والوافديــن فــي القطاعــني احلكومي 
للمتقاعديــن،  وكذلــك  واخلــاص 
واملســتمرة حتى 3١ ديســمبر ٢٠١٩، 
وعن آليــة االنضمام إلى هذه احلملة 
واالســتفادة من املزايا التي توفرها، 
أوضح البنك أن باستطاعة أي موظف 
كويتــي راتبه يزيد علــى 5٠٠ دينار 
سواء مت تعيينه حديثا أو في اخلدمة 
الفعلية من سنني القيام بتحويل راتبه 
إلى البنك واالســتفادة من مزايا هذه 
احلملة واحلصــول على هدية نقدية 
فوريــة مضمونة بقيمــة ٢5٠ دينارا 
أو قــرض بدون فائدة بقيمة خمســة 
أضعاف الراتب وبحد أقصى ١٠ آالف 
دينــار، باإلضافة إلى الدخول تلقائيا 
في الســحب األســبوعي على جائزة 
مقدارها ألف دينار. أما بالنسبة للعمالء 
الوافدين والذين يندرجون حتت حساب 
 Premier اخلدمات املصرفية الشخصية
Banking واملخصص للرواتب من ١7٠٠ 

دينار وما فوق فسوف يتمكنون من 
احلصــول على هدية نقديــة فورية، 
هــذا باإلضافة إلــى املتقاعدين الذين 
يحصلــون على معاش تقاعدي قدره 
ألــف دينار وما فوق فبمجرد حتويل 
معاشهم التقاعدي على البنك التجاري 
سيحصلون على هدية فورية بقيمة 
١5٠ دينارا والدخول تلقائيا في السحب 
األســبوعي على جائزة مقدارها ألف 
دينــار واالســتفادة مــن مزايــا هذه 
احلملة التــي مت تصميمها خصيصا 
بصورة تناســب املوظفني الكويتيني 
والوافدين العاملني في القطاعني اخلاص 
واحلكومي واملتقاعدين، كونها أيضا 
توفر لهم فرصة احلصول على العديد 
من امليزات اإلضافية والتمتع بالعديد 
مــن اخلدمــات املتطــورة واملنتجات 
الفريدة واملتميزة التي يوفرها التجاري 
لعمالئه لتلبــي احتياجاتهم وترتقي 

ملستوى تطلعاتهم.
ومن املعروف أنــه ميكن للعمالء 
االتصال بخدمة العمالء على ١888٢٢5 
 ،www.cbk.com أو زيارة موقع البنك
وكذلــك بإمكانهــم زيارة أقــرب فرع 
للتجاري وسيكون موظفو التجاري 
في خدمتهم وعلى استعداد تام لإلجابة 
عن كل استفساراتهم. كما أن صفحات 
»التجاري« على جميع مواقع التواصل 
االجتماعي توفر للجمهور كل التفاصيل 
املرتبطة بآخر العــروض واخلدمات 

التي يقدمها البنك.

»Ooredoo« تواصل استقبال طلبات احلجز 
»Galaxy Note 10« املسبق على أجهزة

العرض متاح من 8 حتى 23 أغسطس

أعلنت شركة Ooredoo الكويت عن 
مواصلتها استقبال الطلبات املسبقة 
 Galaxy Note 10 للحصول على أجهزة
اجلديدة والتي بدأت اعتبارا من يوم 
اخلميس 8 اجلاري، حيث سيحصل 
جميع العمالء الذين يتقدمون بطلبات 
احلجز املسبق على هذه األجهزة قبل 
تاريخ 23 اجلاري على هدية حصرية 
قيمة »ســماعات غاالكســي« إلثراء 
جتربتهم مع أحدث هواتف سامسونغ 
الذكية. ويأتي إطالق سلسلة هواتف 
Galaxy Note 10 اجلديدة كدليل آخر 
على التزام Ooredoo بتزويد عمالئها 
بأحدث املنتجات وأفضل العروض.

 Galaxy Note أجهزة Ooredoo وتقدم
10 بألوان أورا جلو، أورا أسود وأورا 
أبيض. وحتمل هذه األجهزة اجلديدة 
مــن سامســونغ العديد مــن ميزات 
اجليل القادم من هواتف غاالكســي 
الذكية، حيث يتمتــع كال اجلهازين 
بكاميرا أمامية )سيلفي( عالية اجلودة 
بدقة 10 ميغابكسل وإعدادات ثالثية 
للكاميرا اخللفية تتميز مبستشــعر 
رئيســي بدقة 12 ميغابكسل بعدسة 
عريضــة الزاويــة وكاميرا بعدســة 
تليفوتوغرافيــة للتقريب البصري 
بدقــة 12 ميغابكســل وكاميــرا 16 
ميغابكسل بعدسة واسعة الزاوية.

»املالية« تُدشن موقعاً فرعياً لقواعد تنفيذ امليزانية
أعلنــت وزارة املالية في 
بيان صحافي أمس عن توفير 
موقع فرعي على موقع وزارة 
املالية يختص بعرض قواعد 
تنفيذ امليزانية للسنة املالية 
٢٠٢٠/٢٠١٩، وذلك لتســهيل 
عمل الفرق املالية في اجلهات 
احلكومية املختلفة من خالل 
توفيــر مرجعيــة إجرائيــة 
وقانونيــة ســهلة ومحدثة 
وموثقة وقابلة للبحث حسب 
القاعدة والفصل واملادة مع 
ربــط كل مادة على حدة مع 
الســندات القانونيــة التــي 

حتكمها.
وحســب بيان الــوزارة، 
قواعــد تنفيــذ امليزانية هي 
عبــارة عن التعميم اخلاص 
بتنفيذ امليزانية، يصدر من 
وزير املالية في بداية كل سنة 
مالية للجهات احلكومية عمال 
بنص املادة ١7 من املرســوم 
بقانون رقم 3١ لســنة ١٩78 
بقواعد إعداد امليزانية العامة 
تنفيذهــا  علــى  والرقابــة 
واحلســاب اخلتامي مدعمة 
باملســتندات القانونية التي 
حتكم وتنظم عملية الصرف، 
وإلحكام الرقابــة على املال 
إيــرادا ومصروفا من  العام 
خالل اتباع األسس احملاسبية 
الســليمة ليكون احلســاب 
اخلتامي للدولة معبرا تعبيرا 
صحيحا عــن الوضع املالي 

للكويت.
الفرعي  ويحتوي املوقع 
املراســيم  القوانــني،  علــى 
بقوانني والقرارات مبختلف 

بيانــات ماليــة مــن القائمة 
الرئيسية وثم قواعد تنفيذ 
امليزانية من القائمة الثانوية.

 أبرز مزايا املوقع الفرعي
لقواعد تنفيذ امليزانية

٭ عرض جميع مواد التعميم 
مدعمة بالسند القانوني لها 

حسب املادة.

٭ بحث متطــور في قواعد 
التنفيذ على ســبعة فصول 
اإليــرادات  ضمنهــا  )مــن 

واملصروفات والتخزين(.
٭ بحــث متطور فــي املواد 

وسندها القانوني.
٭ تســهل علــى اجلهــات 
الوصول للقرارات والقوانني 

املتعلقة بقواعد الصرف.

بخاصية بحث ومدعمة مبكتبة قوانني ذات صلة

مســتوياتها باإلضافــة إلى 
التعاميم التي تنظم العمليات 
املالية والتي يستوجب على 
اجلهات اتباعها وااللتزام بها 
عند تنفيذ امليزانية العامة، 
وميكــن للجهــات الوصول 
إلى املوقع الفرعي من خالل 
الدخول على املوقع الرئيسي 
للوزارة mof.gov.kw واختيار 

النفط العاملي يهبط.. و»الكويتي« يقفز %2
رويترز: انخفضت أسعار النفط خالل 
تــداوالت أمس بفعل بيانات اقتصادية 
ضعيفــة من الصني وأوروبــا وارتفاع 
مخزونــات النفط اخلام األميركية، مما 
محا تقريبا املكاسب القوية التي حققها 
اخلام في اجللسة السابقة بعد أن قالت 
الواليــات املتحدة إنها ســترجئ فرض 
رســوم جمركية علــى بعض املنتجات 
الصينية. وتراجع خام برنت ٢.٠8 دوالر 
أو 3.4% إلــى 5٩.٢٢ دوالرا للبرميــل، 

بعد أن ارتفع 4.7% أمس األول مسجال 
أكبر مكسب يومي بالنسبة املئوية منذ 
ديسمبر. وهبطت العقود اآلجلة خلام 
غرب تكســاس الوسيط األميركي ٢.١3 
دوالر أو 3.7% إلى 54.٩7 دوالرا للبرميل، 
بعد أن زادت 4% في اجللســة السابقة، 
وهو أكبر ارتفاع فيما يزيد على شهر.

وأعلنــت الصني عــن مجموعة من 
البيانات الضعيفة غير املتوقعة لشهر 
يوليو، مبا في ذلك انخفاض مفاجئ في 

منو الناجت الصناعي ألدنى مستوى في 
أكثر من ١7 عاما، مما يبرز اتساع نقاط 
الضعف االقتصاديــة مع تصاعد حدة 
احلرب التجارية مع الواليات املتحدة.

أما محليا، فارتفع سعر برميل النفط 
الكويتي ١.١8 دوالر أي بنسبة ٢% ليبلغ 
5٩.34 دوالرا مقابل 58.١6 دوالرا للبرميل 
في تداوالت اخلميس املاضي، وذلك فقا 
للسعر املعلن أمس من مؤسسة البترول 

الكويتية.

»الوطنية العقارية«: 6.6 ماليني دينار
أرباح النصف األول

أعلنت الشــركة الوطنية 
العقاريــة، التي تعمل حاليا 
على تطوير مشــاريع بقيمة 
إجمالية تتجاوز ملياري دوالر 
أميركي في الشــرق األوسط 
وشــمال أفريقيــا، فــي بيان 
صحافي أمس عــن نتائجها 
املاليــة للنصــف األول مــن 
٢٠١٩، حيــث حققــت صافي 
أرباح بلغت 6.6 ماليني دينار، 
في حني بلغت ربحية السهم 
4.٩ فلوس للســهم الواحد. 
وبلغت اإليرادات التشغيلية 
في النصف األول 8.5 ماليني 
دينار، وبلغــت األرباح قبل 
الفوائد والضرائب واالستهالك 
واإلطفــاء ١١.8 مليون دينار. 
وبنهايــة الفتــرة ذاتها، بلغ 
إجمالي أصول الشركة ٩.465 
مليــون دينار.كمــا ســجلت 
الشــركة انخفاضــا بنســبة 
١6.٢% في إجمالي املطلوبات 
لتبلغ ١٩4.٩ مليون دينار في 
الربع الثاني من ٢٠١٩، في حني 
انخفضت القروض والسلفيات 

بنسبة ١8.5%.
وتعليقــا علــى النتائج، 

بشــكل ملحوظ، في حني أن 
محفظة أصولها املدرة للدخل 
في الكويــت واألردن وليبيا 
والعراق ســجلت أداء أفضل 
لتنعكس في نتائج الشركة«. 
وعلى صعيد املشــاريع قيد 
الشــركة  التطويــر، تقدمت 
فــي عمليــة تطويــر مجمع 
رمي مول الواقع في أبوظبي، 
حيث يعد من أكبر املشاريع 
التجارية الذي سيســتقطب 
العامليــة  العالمــات  كبــرى 
واإلقليمية التي سبق أن أكدت 
تأجيرها في املجمع. \ أما في 
مصــر فبلغ مشــروع جراند 
هايتــس الســكني املتكامــل 
والضخم مرحلة متقدمة من 
التطوير وتســليم الوحدات 
السكنية. وميتد هذا املشروع 
على مســاحة إجمالية تبلغ 
أربعة ماليني متر مربع يلبي 
االحتياجات الســكنية لعدد 
السكان املتنامي في القاهرة 
وضواحيها. وأضاف سلطان: 
»يعد كل من مجمع رمي مول 
ومشروع جراند هايتس من 
االســتثمارات الواعــدة التي 

ستمكن الشــركة من تعزيز 
مركزهــا املالي عبــر تنويع 
مصــادر دخلها التشــغيلية 

في السنوات القادمة«.
أما فيما يخــص محفظة 
أصول الشركة املدرة للدخل، 
الوطنيــة  الشــركة  فتديــر 
العقارية في الكويت مشروع 
الواجهة البحرية سوق شرق 
ومنتجع اجلون. وفي األردن، 
متتلــك وتدير مجمع جنوب 
العقبــة االســتثماري الــذي 
يوفــر مســاحات مخصصة 
للتخزين واملصانع والشركات 
اللوجستية على  واخلدمات 
مساحة ١.5 مليون متر مربع 
وفي مناخ استثماري جذاب 
يســهل الوصول لألســواق 
الدوليــة ويتمتــع بفوائــد 
اتفاقيــات التجــارة احلــرة. 
وفــي ليبيــا، يعد مشــروع 
بالم ريزيدانس السكني من 
املشــاريع األكثر أمانا ورقيا 
مبوقعه على ســاحل البحر 
املتوسط في منطقة جنزور، 
إحــدى ضواحــي العاصمــة 

طرابلس.

4.9 فلوس ربحية السهم.. و465.9 مليون دينار إجمالي األصول

فيصل جميل سلطان

قــال نائــب رئيــس مجلس 
والرئيــس  الشــركة  إدارة 
التنفيــذي، فيصــل جميــل 
العيســى: »تواصل  سلطان 
الشــركة الوطنيــة العقارية 
تنفيذ استراتيجيتها الهادفة 
إلى تعزيــز وضعها النقدي 
من خالل تخفيض مســتوى 
ديونها والتركيز على حتسني 
التشــغيلية  أصولهــا  أداء 
وتطوير مشاريعها التجارية 
والســكنية الضخمــة. وفي 
غضون عام، جنحت الشركة 
في تخفيض مستوى ديونها 


