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«المالية» :تحصيل  3.5ماليين دينار

عن بيع قسيمتين أمالك دولة
�أعلنت وزارة املالية �أم�س حت�صيلها مبلغ 3.5
ماليني دينار «نحو  11.55مليون دوالر» عن
بيعها ق�سيمتني �أمالك دولة يف مزاد علني.
وقالت «املالية» يف بيان �إن املزاد لذي عقد
مطلع مايو احلايل يعد الثاين لها يف ال�سنة
املالية اجلديدة «.»2020-2019
و�أو�ضحت �أن��ه مت خالل امل��زاد بيع ق�سيمة
ا�ستثمارية مبنطقة ال�ساملية مب�ساحة 768
مرتا مربعا بقيمة بلغت  1.98مليون دينار
«نحو  6.2ماليني دوالر» و�أخرى مماثلة يف
املنطقة ذاتها مب�ساحة  292م�ترا مربعا
بقيمة  1.61مليون دينار «نحو  5.3ماليني

دوالر».
وذك��رت �أن �إجمايل املبالغ املح�صلة عرب
بيع ق�سائم ملك الدولة يف املزادات العلنية
لل�سنة املالية احلالية يبلغ  10.2ماليني
دينار «نحو  33.6مليون دوالر».
وتعقد وزارة املالية هذه امل��زادات وفقا
للمادة رقم  6من املر�سوم بالقانون رقم
« »105ل�سنة  1980يف �ش�أن نظام �أمالك
الدولة التي تن�ص على �أن يكون بيع �أمالك
الدولة اخلا�صة العقارية عن طريق املزاد
العلني بعد الإعالن عنه بالن�رش يف اجلريدة
الر�سمية.

«التجارة» تلقت

 36شكوى عقارية

في أبريل الماضي

الدوالر استقر أمام الدينار
عند  303فلوس

ك�شفت وزارة التجارة وال�صناعة ،ام�س ،تلقيها
� 36شكوى عقارية خالل �شهر ابريل املا�ضي،
فيما مت �إ���ص��دار  7تراخي�ص ن�رش �إعالنات
عقارية.وقالت التجارة يف بيان �إن �إدارة
العقار �أ�صدرت  17ترخي�صا وجددت  43فيما
مت تغيري عنوان لـ ،3وا�ستبدال  11والغاء2
و�إ�ضافة نائب الدفرت لواحد.
و�أو�ضحت �أنه مت جتديد ترخي�ص ل�رشكة واحدة
و� 4أفراد ،م�شرية �إلى انه مت اتخاذ الإجراءات
القانونية حيال ال�شكاوى الواردة لها.

«أسواق المال» توافق لـ «برقان» على إصدار
سندات دائمة

ك�شف بنك برقان عن ح�صوله يوم  9مايو احلايل ،على موافقة هيئة
�أ�سواق املال ب�إ�صدار البنك �سندات دائمة �ضمن ال�رشيحة الأولى لر�أ�س
املال بقيمة ال تتجاوز  500مليون دوالر.
وقال البنك يف بيان للبور�صة ام�س� ،إن ال�سندات ُ
امل�شار �إليها يقت�رص
االكتتاب فيها على العمالء املحرتفني ،وفق ًا للتعليمات الرقابية بهذا
ال�ش�أن.
و�أو�ضح �أنه يف حال الرغبة بطرح وت�سويق وبيع هذه الأوراق املالية
يف الكويت ،ف�إنه يلتزم ب�إعداد ن�رشة اكتتاب خا�ص وفق ًا لقانون هيئة
�أ�سواق املال رقم « »7ل�سنة  2010والئحته التنفيذية وتعديالتها.

تمت تغطية اإلصدار بواقع  16.3مرة

 2.6مليار دينار إجمالي الطلب

على سندات «المركزي»

• العائد على السندات بلغ %3.125

طرح بنك الكويت املركزي �أم�س �سندات وتورق مقابل بقيمة 160
مليون دينار « 527.4مليون دوالر» ،بعائد  .%3.125وح�سب
البيانات املن�شورة على «املركزي « متت تغطية الإ�صدار بواقع
 16.3مرة ،علم ًا ب�أن �إجمايل الطلب عليه �سجل  2.6مليار دينار.
وبلغ �أجل الإ�صدار � 6أ�شهر� ،إذ ت�ستحق تلك ال�سندات يف  12نوفمرب
 ،2019وفق بيانات املركزي.وكان �أخر �إ�صدار للمركزي الأ�سبوع
املا�ضي ،بقيمة  240مليون دينار ،لأج��ل � 3أ�شهر ،وبعائد
وتورق مقابل هي «�سندات حملية يطرحها الكويت
.%3و�سندات
ّ
املركزي للبنوك العاملة بالقطاع امل�رصيف الكويتي لتنظيم
ال�سيولة ل�سحب ما يزيد من ال�سيولة يف ال�سوق» .وتُ �ستخدم تلك
ال�سندات �أي�ض ًا يف �ضخ �سيولة �إ�ضافية با�سرتداد تلك ال�سندات من
البنوك ،ودفع قيمتها بعد خ�صم العائد ،كما متثل �إحدى الأدوات
لتنفيذ ال�سيا�سية النقدية املتعلقة ب�أ�سعار الفائدة.

سجل في المعامالت الفورية  1298.63دوالراً لألوقية

الذهب استقر مع تزايد توجه

المستثمرين نحو المالذ اآلمن

وا���ص��ل��ت �أ���س��ع��ار ال��ذه��ب،
اال�ستقرار قرب �أعلى م�ستوى
يف ���ش��ه��ر؛ �إذ دف���ع ت�صاعد
اخل���ل��اف ال���ت���ج���اري بني
ال��والي��ات املتحدة وال�صني
امل�ستثمرين للبحث عن مالذ
�آمن.
وا�ستقر الذهب يف املعامالت
ال��ف��وري��ة ع��ن��د 1298.63
دوالر ًا بعدما �سجل 1303.26
دوالرات وهو �أعلى م�ستوى
منذ � 11أبريل املا�ضي.

ون���زل ال��ذه��ب يف العقود
الآجلة الأمريكية � %0.2إلى
 1299.40دوالراً .وارتفع
املعدن الأ�صفر اول ام�س %1.1
لي�سجل �أكرب زيادة يومية من
حيث الن�سبة املئوية منذ 19
فرباير املا�ضي .وبالن�سبة
للمعادن النفي�سة الأخرى،
زادت الف�ضة � %0.2إلى 14.79
دوالر ًا للأوقية بينما �صعد
البالتني � %0.9إلى 861.13
دوالراً.

و�أفاد «برقان» ب�أنه عند �إ�صدار تلك ال�سندات �ستُ تيح محُ �صالت الإ�صدار
متويل �إ�ضايف للبنك مما �سي�ؤدي �إلى حت�سني �أكرب يف ن�سب رقابية
ُمعينة.
كانت �أرب��اح بنك برقان ارتفعت  %26.6يف العام املا�ضي ،لت�صل
�إلى  82.6مليون دينار؛ مقابل �أرباح بقيمة  65.2مليون دينار يف عام
.2017
و�أقرت عمومية البنك �أواخر مار�س املا�ضي ،تو�صية جمل�س الإدارة
بتوزيع � %12أرباح ًا نقدية للعام  ،2018وتوزيع �أ�سهم جمانية بن�سبة
 %5من ر�أ�س املال.

ا�ستقر �سعر �رصف الدوالر مقابل الدينار �أم�س عند
م�ستوى  303فلو�س يف حني حافظ اليورو على م�ستواه
البالغ  341فل�س ًا مقارنة ب�أ�سعار �رصف �أول �أم�س.
وقال بنك الكويت املركزي يف ن�رشته اليومية على

موقعه الإلكرتوين �إن �سعر �رصف اجلنيه اال�سرتليني
انخف�ض �إل��ى  0.393دينار يف حني ارتفع الفرنك
ال�سوي�رسي �إلى  0.302دينار وظل الني الياباين عند
 0.002دينار دون تغيري.

