«اخلليج» 5 :رابحني في سحب الدانة األسبوعي
أجرى بنك اخلليج سحب الدانة األسبوعي عن الفترة
من  26 – 22نوفمبر  ،2020وأعلن عن أسماء الفائزين
اخلمسة الذين حصل كل منهم على  1,000دينار كويتي،
وهم :عبدالله عادل ميرزا عبدالله
ومحمد أحمد ادريس صقر وحسن محمد ظافر العجمي
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وف��اض��ل عباس عبدالله األم��ي��ر وخديجة علي محمد
الشواف  .هذا وقد أعلن بنك اخلليج عن أن الدانة كبرت،
وإن اجل��ائ��زة الكبرى لسحب ال��دان��ة السنوي ستكون
 1,500,000دينار كويتي ،وسيعقد السحب في تاريخ
 14يناير .2021

ويشجع بنك اخلليج عمالء الدانة على زي��ادة فرص
فوزهم عن طريق زي��ادة املبالغ التي يتم إيداعها في
احلساب ،باستخدام خدمة الدفع اإللكتروني اجلديدة
املتاحة عبر موقع البنك اإللكتروني وتطبيق الهواتف
الذكية.
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متثل عالمة بارزة في النهوض بالسوق الكويتي

الكويت تكمل عملية اإلدراج في مؤشرات  MSCIلألسواق الناشئة
أكملت بورصة الكويت إدراج سوق املال
الكويتي في مؤشرات  MSCIلألسواق
الناشئة مع التنفيذ الناجح لالنضمام،
حيث مت ض��م سبع ش��رك��ات م��درج��ة في
ال��س��وق “األول” ،وه��ي “بنك الكويت
الوطني” ،و”بيت التمويل الكويتي”،
و”زين” ،و”أجيليتي” ،و”بنك بوبيان”،
و”مباني” ،و”بنك اخلليج”.
ه��ذا وق��د أسفر اإلن��ض��م��ام ع��ن تدفقات
كبيرة إلى السوق ،حيث جت��اوز إجمالي
ال��ت��داوالت في ه��ذا اليوم  961.6مليون
دينار كويتي ،والتي كان معظمها تدفقات
أجنبية.
تعليقًا على جن��اح عملية االنضمام،
قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت،
محمد سعود العصيمي“ :شهدنا اليوم
ت���داوالت جت��اوزت  961.6مليون دينار
كويتي ،وهي خير دليل على جناح منظومة
س��وق امل��ال الكويتي في كافة اإلج���راءات
املتخذة الستيعاب هذه القيمة غير املسبوقة

محمد العصيمي

م��ن التدفقات األجنبية .وميثل انضمام
الكويت في م��ؤش��رات  MSCIلألسواق

الناشئة عالمة ب��ارزة في النهوض بسوق
املال الكويتي وإب��راز الكويت على خارطة
االستثمار بأسواق املال عامليا ً ،كما يعد ثمرة
للدور الفاعل الذي تقوم به بورصة الكويت
في تعزيز كفاءة السوق وشفافيته ،وزيادة
السيولة ،وتعزيز ثقة املستثمرين”.
طبقت بورصة الكويت إج��راءات مؤقتة
لالنضمام في مؤشرات  MSCIلألسواق
الناشئة ،والتي تضمنت متديد ملزاد اإلغالق
وجلسة التداول على سعر اإلغ�لاق ،حيث
استمر مزاد اإلغالق ملدة  40دقيقة ،وعقبته
استراحة مل��دة  30دقيقة قبل ب��دء جلسة
التداول على سعر اإلغ�لاق ملدة  40دقيقة
أخرى .كما مت اقتران أوامر البيع والشراء
في وقت غير محدد آلخر دقيقتني جللسة
مزاد اإلغالق .إضافة إلى ذلك ،سمح بتعديل
األوامر وإلغاؤها طوال جلسة مزاد اإلغالق،
وك��ان هناك متديد مل��دة رف��ض التزام أمني
احلفظ.
كما قامت بورصة الكويت ،وبالتعاون

مع منظومة س��وق امل��ال الكويتي املتمثلة
بـ”هيئة أسواق املال” و”الشركة الكويتية
للمقاصة” وش��رك��ات ال��وس��اط��ة املالية
الكويتية ،باجراء اختبارات ضغط لتهيئة
النظام لكمية األوامر والتداوالت التي سوف
تتم في ي��وم االنضمام ،والتي اجتازتها
األنظمة بنجاح.
أعلنــت مؤسســة  MSCIترقية الكويت
إلى سوق ناشئ في ديسمبر  ،2019وأتــت
هــذه اخل��ط��وة نتيج ًة جلهود التطويـر
الشـاملة التـي بذلتهـا بورصـة الكويت،
وبالتعـاون مع فريق العمل الثالثي الذي
يشمل ك��ل م��ن ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت وهيئـة
أسـواق املال والشـركة الكويتيـة للمقاصـة
خــالل الســنوات املاضيــة .وتــم اإلعالن
عــن الترقيــة بعــد أن ق��ـ��ام الفريـق
باسـتكمال املتطلبيـن املتعلقيـن بتوفيـر
هيــاكل احلسابات املجمعة وعمليــات
ت��ق��اب��ـ��ـ��ل ح��س��ـ��ـ��اب االس��ت��ث��م��ار ال��واح��ـ��د
للمسـتثمرين األجانب فـي وقت قياسـي.

البورصة تغلق تعامالتها على تداوالت قياسية بقيمة  961.6مليون دينار
أغلقت بورصة الكويت تعامالتها أمس االثنني على انخفاض
مؤشر السوق العام 9ر 62نقطة ليبلغ مستوى 49ر 5459نقطة
بنسبة هبوط بلغت 14ر 1في املئة بتداوالت قياسية بلغت
قيمتها 6ر 961مليون دينار كويتي (نحو 365ر 3مليار دوالر
أمريكي).
ومت تداول كمية أسهم بلغت 55ر 1مليار سهم عبر 34789
صفقة نقدية ف��ي ت���داوالت استثنائية على مستوى القيمة
واألسهم والصفقات وذلك بعد أن مددت شركة البورصة زمن
التداوالت من الساعة 40ر 12ظهرا حتى الساعة 20ر 2ظهرا.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 17ر 8نقطة ليبلغ مستوى
18ر 4373نقطة بنسبة صعود بلغت 19ر 0في املئة من خالل
كمية أسهم بلغت 5ر 63مليون سهم متت عبر  2865صفقة
نقدية بقيمة 9ر 7مليون دينار (نحو 6ر 27مليون دوالر).
وانخفض مؤشر السوق األول 4ر 97نقطة ليبلغ مستوى
59ر 6008نقطة بنسبة هبوط بلغت 4ر 1في املئة من خالل
كمية أسهم بلغت 4ر 1مليار سهم متت عبر  31924صفقة بقيمة
6ر 953مليون دينار (نحو 337ر 3مليار دوالر).
وفي غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي  )50نحو 03ر4
نقطة ليبلغ مستوى 72ر 4445نقطة بنسبة هبوط بلغت
09ر 0في املئة بكمية أسهم بلغت 4ر 53مليون سهم متت عبر
 2311صفقة نقدية بقيمة 19ر 7مليون دينار (نحو 16ر25
مليون دوالر).

اس��ت��ق��ب��ل محمد ج��اس��م الصقر
رئ��ي��س غ��رف��ة جت����ارة وص��ن��اع��ة
الكويت ،صباح أمس مبكتبه روج
تامونغكول سفير مملكة تايلند لدى
دولة الكويت ،وحضر اللقاء رباح
عبدالرحمن الرباح مدير عام الغرفة.
رح����ب ال��ص��ق��ر بالسفير
التايلندي ،مشيرا ً إل��ى العالقات
ال��ك��وي��ت��ي��ة ال��ت��اي��ل��ن��دي��ة املتميزة
ع��ل��ى جميع األص��ع��دة السياسية
واالق��ت��ص��ادي��ة املشتركة ،وتطرق
إلى سبل تنمية أوج��ه التعاون بني
البلدين الصديقني ،وأكد على استعداد
الغرفة لتقدمي كافة خدماتها للسفارة
وال��ت��ع��اون معها لتعزيز التبادل
التجاري ب�ين الطرفني ،وللتعرف
عن كثب على الفرص االستثمارية
املتاحة في شتى امل��ج��االت وأهمها
الرعاية الصحية ،امل��واد الغذائية
وال��ع��ق��ار ،وإط�ل�اع ق��ط��اع األع��م��ال
ال��ك��وي��ت��ي ع��ل��ى ال��ن��ظ��م وال��ق��وان�ين
التجارية واالستثمارية املعمول بها
في تايلند.
وأوض�����ح ال��ص��ق��ر أه��م��ي��ة دور
القطاع اخلاص في مجاالت التنمية
االق��ت��ص��ادي��ة وت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون

«ب �ي �ت��ك» :م�ب�ي�ع��ات س ��وق ال�ع�ق��ار
احمللي تسجل  739مليون دينار
قال تقرير بيت التمويل الكويتى
“بيتك” الصادر حول سوق العقار
احمللي خـــالل الربع الثالث مــن
عــــام  : “ 2020كان عام  2020ال
مثيال ل��ه ف��ي س��وق العقار احمللي
م��ت��أث��را ً بالتغيرات الكبيرة غير
املسبوقة ال��ت��ي أحدثتها جائحة
ك��وف��ي��د  19ف��ي أن��ح��اء االق��ت��ص��اد
الكويتي .إال أن القليل منها كان
أعمق تأثيرا ً مقارنة بالتغيرات التي
شهدها سوق العقار احمللي .حيث
لم يطل التغير فقط معركة السيطرة
على انتشار الفيروس ،بل امتدت
إلى إح��داث تغييرات في تفضيالت
البعض وم��ك��ان وكيفية اإلق��ام��ة

وال��س��ك��ن ،فالشاليهات وامل���زارع
على سبيل املثال التي كانت تأتي
ف��ي ذي��ل قائمة ال��ت��داوالت شهدت
طلباً ملحوظاً على مناطق عدة منها
مناطق اخل��ي��ران وص��ب��اح األحمد
البحرية وأض��ح��ت ه��ذه الفئة من
ال��ع��ق��ارات م��ن األم��اك��ن املرغوبة،
وتزايدت أسعارها مدفوعة بسعي
املشترين إلى البحث عن مساحات
أكبر وأماكن أكثر ترفيهاً ملن أرهقه
اإلغ�لاق وع��دم ال��ق��درة على السفر
ورغبة العديد من املستثمرين في
االستثمار في األنشطة الترفيهية
في ظل تزايد اإلقبال على التأجير في
املناطق الساحلية.

قال املدير التنفيذي لهيئة أسواق املال أحمد امللحم ،إن البورصة
الكويتية من املتوقع أن جت��ذب  10مليارات دوالر من األم��وال
النشطة وغير النشطة بعد انضمام البورصة اليوم رسميا إلى
مؤشر مورغان ستانلي لألسواق الناشئة ،وفقا لتقديرات بنوك
االستثمار العاملية.
وبدأ أمس االثنني ترقية مؤشرات األسهم الكويتية إلى مؤشر
 MSCIلألسواق الناشئة ،وهي اخلطوة التي مت تأجيلها منذ شهر
مايو بسبب جائحة كورونا.
وأوض��ح��ت  MSCIأن سبعة أس��ه��م كويتية ستضاف إلى
مؤشرها القياسي لألسواق الناشئة بوزن إجمالي عند ،0.58%
وهي أجيليتي ،وبنك بوبيان ،بنك الكويت الوطني ،إضافة إلى
“بيتك” ،وزين ،واملباني ،وأخيرا بنك اخلليج.
وأضاف في حديثه مع العربية أنه “ليس من الضروري أن تدخل
السيولة اليوم في السوق ،ولكن قد يكون سبق دخول جزء منها أو
تستقبل السوق بعض منها الفترة املقبلة”.
وأوضح أن بعض املستثمرين األجانب النشطني دخلوا السوق
في فترات سابقة ،وقد يقومون بالبيع في السوق خالل جلسة
تداول اليوم.
واعلنت هيئة اسواق املال انها استكملت جهودها ضمن عملية
اإلش��راف على تنفيذ دخ��ول األسهم الكويتية في مؤشر MSCI
لألسواق الناشئة ،ويأتي هذا احل��دث بعد أن أك��دت  MSCIفي
نوفمبر  2019على استيفاء دولة الكويت جلميع متطلبات الترقية
ملؤشر  MSCIل�لأس��واق الناشئة ،علماً بأنه ك��ان مقررا تنفيذ
الترقية في مايو  2020إال أن التدابير االحترازية التي اتخذتها
العديد من الدول والشركات واملستثمرين املؤسسيني حول العالم
للحد من انتشار وباء كورونا ( )COVID-19حدت من القدرة
التشغيلية لألطراف املتعاملة إلجراء التجهيزات الالزمة لدخول
أسهم الشركات الكويتية في مؤشرات  MSCIلألسواق الناشئة في
مايو  2020وعليه مت تأجيلها إلى نوفمبر .2020

«التجارة» :انضمام
الكويت ملؤشرات MSCI
حدث استثنائي

رئيس غرفة التجارة بحث وسفير تايلند تطوير العالقات التجارية
املشترك من خالل استقطاب املشاريع
االستثمارية وعمل شراكات ناجحة
بني اجلانبني الكويتي والتايلندي.
من جانبه ،شكر السفير الغرفة
ع��ل��ى ح��س��ن االس��ت��ق��ب��ال وسعيها
نحو تطوير ال��ع�لاق��ات التجارية
بني البلدين ،ثم أع��رب عن سعادته
مب��س��ت��وى ال��ع�لاق��ات االق��ت��ص��ادي��ة
العميقة ال��ت��ي ت��رب��ط البلدين في
مختلف امل��ج��االت ،حيث أع��رب عن
أملها بأن تقوم الشركات الكويتية
بعقد ش��راك��ات استراتيجية مع
نظرائهم التايلنديني لفتح آف��اق
اقتصادية جديدة خصوصا ً في مجال
السياحة العالجية في تايلند التي
حتظى بإقبال كويتي كبير ،مقترحاً
إنشاء املستشفيات واملرافق الصحية
تطابق املعايير الدولية وتستقطب
املرضى من كافة دول العالم.
في نهاية اللقاء أعرب تامونغكول
ع��ن ام��ت��ن��ان��ه ل��ل��غ��رف��ة ع��ل��ى حسن
االستقبال وأن��ه يسعى بالتعاون
مع اجلهات املعنية في دولة الكويت
ل��ت��س��ه��ي��ل اإلج�������راءات ول��ت��ع��زي��ز
العالقات التجارية واالستثمارية
بني البلدين الصديقني.

امل�ل�ح��م 10 :م�ل�ي��ارات دوالر
جت� ��ذب � �ه� ��ا ال� � �ب � ��ورص � ��ة م ��ن
االنضمام لألسواق الناشئة

قالت وزارة التجارة والصناعة إن انضمام دولة الكويت ضمن
تصنيف األس��واق الناشئة في مؤشر  MSCIفعلياً ميثل حدثاً
استثنائياً وجناحاً مشهودا ً حتقق بجهود أبنائنا من الكفاءات
الوطنية التي نفخر بها
وأضاف ،في تصريح صحافي ،إن هذا االنضمام كان مقررا له
خالل شهر مايو املاضي بعد قيام أطراف منظومة أسواق املال في
دولة الكويت بالتزاماتها ،إال أن التدابير االحترازية التي اتخذتها
العديد من الدول والشركات واملستثمرين املؤسسيني حول العالم
ملواجهة انتشار وباء كورونا حدت من القدرة التشغيلية لألطراف
املتعاملة إلج��راء التجهيزات ال�لازم��ة لدخول أسهم الشركات
الكويتية ودفعت املؤسسة إلرجاء موعد االنضمام.

«املركزي» يخصص سندات
بـ 360مليون دينار
أعلن بنك الكويت املركزي ،أمس االثنني ،تخصيص آخر إصدار
لسندات وت��ورق مقابل بقيمة  360مليون دينار .وحسب بيان
للبنك ،فقد بلغ أجل تلك السندات  6أشهر ،مبعدل عائد يبلغ .1.25%
يُذكر أن السندات هي أداة دي��ن تصدرها احلكومات لالقتراض
وتلتزم الدولة بدفع قيمتها ملشتريها في تاريخ االستحقاق مع فائدة
 ،أما التوريق فهو عملية تتيح للمؤسسات جمع مجموعة من أموال
مستحقة لها أو ديون وحتويلها ألوراق مالية ميكن التداول عليها.

محمد الصقر مستقبال السفير روج تامونغكول

«برقان» يطلق تطبيق اخلدمات
املصرفية للهواتف الذكية

قام بنك برقان بتوفير تطبيق
ب��ن��ك ب��رق��ان ل��ل��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة
عبر متجر ه���واوي للتطبيقات
( )Huawei AppGalleryلرفع
مستوى الراحة والكفاءة وتسهيل
اس��ت��خ��دام اخل��دم��ات املصرفية
لعمالئه الكرام عبر مختلف متاجر
التطبيقات للهواتف الذكية .وتوفر
هذه الشراكة اجلديدة ملستخدمي
الهواتف الذكية “هواوي” جتربة
مصرفية ممتعة وس��ل��س��ة تبدأ
مباشر ًة بعد حتميل التطبيق.
وب����ه����ذه امل���ن���اس���ب���ة ،ق��ال��ت
م��ي ال��ف��رح��ان  -رئ��ي��س وح��دة
 -اخل��دم��ات املصرفية الرقمية

ف��ي بنك ب��رق��ان“ :نحن ف��ي بنك
ب��رق��ان ن��ع��م��ل ب��اس��ت��م��رار على
تعزيز جت��ارب العمالء من خالل
توفير خدماتنا من خالل القنوات
الرقمية السريعة منو واألفضل في
فئتها .إذ يقدّم تطبيق بنك برقان
ال��ع��دي��د م��ن امل��م��ي��زات العصرية
ويوفر للمستخدم جتربة مميزة،
سهلة وفورية ،من أي مكان وفي
أي وق���ت .فنحن نسعى لدمج
اخل��دم��ات املصرفية ف��ي احلياة
اليومية لعمالئنا حتى يتمكنوا من
استكشاف منتجاتنا وخدماتنا من
خالل قنوات أكثر سرعة وبساطة
وبسهولة تامة”.

مي الفرحان

«امل �ط��وع ال�ت�ج��اري��ة» تبحث
تطوير ال�ع�لاق��ات التجارية
مع سفير إسبانيا
استقبل رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي في شركة
علي عبدالوهاب املطوع التجارية ،فيصل علي املطوع سعادة
السفير اإلسباني اجلديد لدى دولة الكويت ،ميغيل مورو أغيالر،
ونائب السفير غييرمو ريبولو دييز في مكتبه في مقر الشركة يوم
اخلميس املوافق  26نوفمبر  ،2020للبحث في آخر املستجدات
فيما يتعلق بالعالقات التجارية بني شركة علي عبدالوهاب املطوع
والشركات اإلسبانية وكيفية تطويرها في ظل ظروف وباء كورونا
في العالم .وقد رحب فيصل املطوع بالسفير اإلسباني وهنأه على
منصبه اجلديد واستالم مهامه حديثاً كرئيس للبعثة اإلسبانية
ل��دى دول��ة الكويت ،وق��ال“ :نحن ف��خ��ورون بتطوير العالقات
التجارية مع شركات القطاع اخلاص في إسبانيا والتي تعد من أهم
الشركات األوروبية التي أظهرت خبراتها وإمكانياتها الكبيرة خالل
أزمة كورونا التي اجتاحت العالم.
بدوره أعرب السفير اإلسباني غييرمو ريبولو دييز عن سعادته
بحفاوة االستقبال التي القاه من املطوع وأكد على حرصه الشديد
على تطوير العالقات الثنائية التجارية وتقدمي األفضل للقطاع
اخلاص في البلدين على أمل أن تتحسن الظروف في األشهر املقبلة.

