
ق��ال اقتصاديون كويتيون إن بورصة 
الكويت سجلت امس األح��د أرقاما قياسية 
لتحصد املزيد من املكاسب مدعومة بزخم 
الشراء الذي طاول معظم االسهم التي شهدت 
امل��ت��اج��رة خ��ال اجللسة مم��ا انعكس على 

املؤشرات كافة.
 وأضاف االقتصاديون في لقاءات متفرقة 
ان االرتفاعات التي تشهدها البورصة حاليا 
م��رده��ا إل��ى السيولة ال��ت��ي ضختها هيئة 
االستثمار وبعض احمل��اف��ظ االستثمارية 
احمللية واخلليجية نحو اسهم الشركات 

الصغيرة واملتوسطة.
 وأوضحوا أن هذه االرتفاعات تعود ايضا 
إلى زيادة الثقة في توقعات ارباح الشركات 
املدرجة السيما البنوك املتوقع لها ان تسجل 
منوا ملحوظا خال العام املاضي اضافة إلى 
الشراء امل��دروس على اسهم »خاملة« بعد 
توافر معلومات عن ولوجها في مشاريع 

جديدة.
 وت��وق��ع االق��ت��ص��ادي��ون ت��ع��رض بعض 
األسهم املدرجة إلى موجة من عمليات جني 
االرب��اح بعد تضخم مستوياتها السعرية 
بفعل االرتفاعات القياسية التي سجلتها 
السيما تلك التي تقل اسعارها السوقية عن 

50 فلسا وال تتخطى 100 فلس.
 وقال الرئيس التنفيذي السابق في شركة 
»عربي« للوساطة املالية ميثم الشخص إن 
األداء اإليجابي الذي يسود تعامات بورصة 
الكويت حاليا ال مينع أن يشهد السوق بعض 
عمليات جني األرباح على االسهم الصغيرة 
التي تضخمت بعض مستوياتها السعرية 
ج���راء »ف����ورة« االرت��ف��اع��ات وس��ط بعض 

املضاربات االيجابية.
 وع���زا الشخص ه��ذه االرت��ف��اع��ات إلى 
بعض العوامل االيجابية التي م��رت بها 
البورصة منذ مطلع العام احلالي فضا عن 
صفقة االستحواذ االلزامي على بقية اسهم 
»امريكانا« التي يتوقع أن يأتي من ورائها 
200 مليون دينار كويتي إلى السوق مجددا 
من اجمالي الصفقة البالغ نحو 235 مليون 

دينار.
 وذكر ان ال200 مليون دينار ستعود إلى 
السوق من خال حملة اسهم »امريكانا« عبر 
احملافظ االستثمارية وصناديق االستثمار 
وم��ن خ��ال ال��ش��رك��ات التابعة والزميلة 
ملجموعة »اخلير« ما سينعكس ايجابا على 

منوال االداء العام للسوق.
 ولفت إلى ضخ الهيئة العام لاستثمار في 
اكتوبر املاضي نحو 100 مليون دينار كويتي 
وراجت احلركة مما يشير إلى النهج ذاته مع 
سيولة »امريكانا« املتوقع ضخها للسوق 

مرة اخرى.
 م��ن ج��ان��ب��ه استبعد مستشار مجلس 
االدارة في شركة »ارزاق كابيتال« صاح 
السلطان تعرض وتيرة التعامات إلى عملية 
جني ارب��اح »ق��وي��ة« متوقعا ح��دوث حالة 
من احليطة واحل��ذر ألي متغيرات في ظل 
االرتفاعات الكبيرة التي تشهدها بورصة 

الكويت.

 وق��ال السلطان إن الكثير من املتعاملني 
السيما الصغار باتوا يثقون متاما في اداء 
البورصة حيث اع��اد الكثير منهم توجيه 
استثماراته التي كانت ساكنة في العقارات 
واسواق اخرى إلى سوق الكويت الذي يتمتع 
»بشركات وبنوك لها ثقلها وانشطتها ذات 

مردود ايجابي«.
 وت��وق��ع أن يحقق ال��س��وق ه��ذا األسبوع 
مستويات جديدة على صعيد املؤشر العام 
ومثلها نحو »الوزني« و»كويت 15« مبينا 
»عمليات جني األرباح الكبيرة والذي يروج 
له بعض املضاربني أمر مستبعد في ظل هذه 

الفترة لكن من الضروري احليطة«.
 م��ن جهته ق��ال م��دي��ر ع��ام ش��رك��ة »مينا 
لاستشارات االقتصادية« عدنان الدليمي إن 
السوق لن يشهد عمليات جني أرب��اح قوية 
إال بعد أن يحصد امل��ؤش��ر السعري م��ا بني 
150 و200 نقطة نظرا إلى استمرار احملفزات 
االيجابية التي يشهدها السوق منذ مطلع 

العام احلالي.
 وأش�����ار ال��دل��ي��م��ي إل���ى ت��خ��وف بعض 

املتعاملني م��ن ح���دوث ض��رب��ة ق��وي��ة عبر 
عمليات جني االرباح موضحا أن هناك بعض 
املتعاملني سواء احملافظ أو االفراد يؤسسون 
مراكز سعرية جديدة لاسهم التي شهدت 

املتاجرة.
 وأكد أن االنتعاشة التي تشهدها البورصة 
تعود إل��ى تكهنات البعض ب��أن البورصة 
تسير بوتيرة متأنية مدفوعة بحزمة من 
العوامل املساندة سواء على الصعيد احمللي 
أو االقليمي ما دعم منوال احلركة بصورة 

طبيعية ومنطقية.
 وأش���ار إل��ى ع���ودة ال��ع��دي��د م��ن األسهم 
القيادية إلى منوال احلركة بعد فترة عزوف 
وبقوة ما يؤكد سامة املشهد داخل االستثمار 

املؤسساتي للبورصة.
 وفيما تعلق مبجريات جلسة امس األحد 
فقد كان واضحا أن الغلبة في مجريات املسار 
العام على مدار ساعات اجللسة تركزت على 
أسهم صغيرة وسط حتركات محدودة على 
اسهم كبيرة واملتوقع أن تستمر على هذه 

الوتيرة في باقي تعامات هذا األسبوع.

 وك��ان��ت بوصلة عمليات جني األرب��اح 
في دائ��رة الشركات الصغيرة واملتوسطة 
وم��ن��ه��ا ع��ل��ى سبيل امل��ث��ال أس��ه��م ش��رك��ات 
»وث��اق« و»ياكو« و»املشتركة« و»ارك��ان« 

و»املساكن«.
 وشهدت مجريات حركة األداء العام خال 
س��اع��ات اجللسة نشاطا على 111 شركة 
مقابل 13 شركة سجلت انخفاضا من أصل 

147 شركة متت املتاجرة بها.
 واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم 
»كويت 15« على 7ر32 مليون سهم بقيمة 
نقدية فاقت 3ر15 مليون دينار متت عبر 
1033 صفقة نقدية ليخرج امل��ؤش��ر من 
تعامات اجللسة عند مستوى 41ر926 

نقطة.
 وأقفل املؤشر السعري للبورصة مرتفعا 
ارت��ف��اع��ا كبيرا بلغ نحو 15 ر115 نقطة 
ليبلغ مستوى 8ر6222 نقطة محققا قيمة 
نقدية بلغت 53ر53 مليون دينار من خال 
16ر736 مليون سهم مت��ت عبر 11663 

صفقة نقدية.
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» برقان« يعلن الفائزين بسحب حساب يومي
أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات 
اليومية على حساب يومي وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 
5000 دك، وك��ان احلظ في هذه السحوبات من نصيب: 
علي صالح ناصر عبدالله النجدي واقبال عطشان خلف 
فارس وزه��ره خميس محمود الزعابي وهدى سيد هادي 

سيد محمد علوي والشيخة نوال محمد اجلابر الصباح .
وقال البنك : باألضافة للسحب اليومي، بنك برقان يوفر 
سحب ربع سنوي حلساب »يومي« للفوز بجائزة نقدية 
بقيمة 125،000 دينار كويتي. وللتأهل للسحوبات الربع 
سنوية يتعني على العماء ان ال يقل رصيدهم عن500 

د.ك ملدة شهرين كاملني قبل تاريخ السحب وكما ان كل10 
د.ك متثل فرصة واح��ده لدخول السحب. وإذا كان رصيد 
احلساب 500 دينار كويتي وما فوق، سوف يكون صاحب 
احلساب مؤهل للدخول في كل من السحوبات اليومية 

والربع سنوية.
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»التجاري« يعلن الفائزين
 في السحب اليومي »حلساب النجمة«

أغلقت على ارتفاع مؤشراتها الثالثة الرئيسية

البورصة تسجل أرقاما قياسية مدعومة بزخم الشراء

جانب من تعامات البورصة

االرت�������������ف�������������اع�������������ات ت����������ع����������ود إل���������������ى زي�����������������������ادة ال��������ث��������ق��������ة ف������������ي ت���������وق���������ع���������ات أرب�����������������������اح ال����������ش����������رك����������ات امل����������درج����������ة

ال������������دل������������ي������������م������������ي: ه�������������ن�������������اك ب�����������ع�����������ض امل����������ت����������ع����������ام����������ل����������ن ي������������ؤس������������س������������ون م����������������راك����������������ز س�����������ع�����������ري�����������ة ج�����������دي�����������دة

السلطان: تعرض وتيرة التعامالت إلى عملية جني أرباح »قوية«

أج�����رى البنك التجاري الكويتي السحب 
اليومي على »ح��س��اب النجمة«، ي��وم األح��د 
15 يناير 2017 في املركز الرئيسي للبنك، 
بحضور وزارة ال��ت��ج��ارة والصناعة ممثلة 
عبدالعزيز اشكناني، وقد فاز كل من:  صبرية 
رج��ب حسن علي وعبدالرحمن ش��اك��ر علي 
محمد ومحمد مظفر حجي محمد دي��ن وأحمد 
صنديد وعبداحلميد احمد شوا، بجائزة قيمتها 

-/7000 دينار كويتي لكل منهم 
 وقال البنك : اآلن ميكنك حتقيق كل أحامك 
على أرض الواقع مع حساب النجمة في حلته 
اجلديدة حيث مت زيادة قيمة اجلوائز الكبرى 
لسحوبات حساب النجمة لتصل إلى 250،000 
دينار كويتي، باإلضافة إل��ى كونه احلساب 
الوحيد الذي يقدم أكبر جائزة يومية في الكويت 

بقيمة 7،000 دينار كويتي.

البنك اعلن اسماء الفائزين في سحب النجمة

2016 في  الصكوك  سوق  في  بيتك«  »مجموعة  تداوالت  دوالر  مليار   11.4

»بيتك« متداول رئيسي في »إدارة 
السيولة« وصانع سوق إقليميا وعامليا

ق��ال رئيس اخل��زان��ة للمجموعة في بيت 
التمويل الكويتي »بيتك«، عبد الوهاب عيسى 
الرشود، ان حجم ت��داوالت مجموعة »بيتك« 
في سوق الصكوك بلغ نحو 11.4 مليار دوالر 
في عام 2016، مشيرا إلى ان هذا احلجم من 
ال��ت��داوالت يعتبر اجن���ازا يضاف لسجات 
»بيتك« كمتداول رئيسي وصانع سوق على 

املستوى االقليمي والعاملي.
وأض���اف ال��رش��ود ف��ي تصريح صحفي، 
ان »بيتك« استطاع بفضل ريادته في سوق 
الصكوك ان يحقق انتشارا كبيرا وتطورا 
ملحوظا في عام 2016 بحيث مت حتفيز عدد 
من املؤسسات املالية االسامية والتقليدية 
لدخول السوق واملشاركة في ال��ت��داول، كما 
متكن »بيتك« في 2016 من االستحواذ على 
حصة مؤثرة من ت��داوالت السوق الثانوي 
للصكوك قصيرة االجل الصادرة من مؤسسة 
 »IILM« إدارة السيولة االسامية الدولية
والتسويق لها على املستوى احمللي والعاملي 
باعتباره م��ت��داوال رئيسيا معتمدا م��ن قبل 
املؤسسة، الفتا إلى ان هذه التداوالت تساهم 
في تعزيز السيولة ودع��م االس���واق املالية 
االسامية، حيث ان نشاط الصكوك يتناسب 
طرديا مع حجم التمويل االس��ام��ي ويثبت 
دع��ائ��م��ه مب��ا ي��ت��م��اش��ى م��ع ه��وي��ة »بيتك« 

وريادته.
وق��ال الرشود ان جهود »بيتك« اصبحت 
اكثر تركيزا على تنسيق االعمال على مستوى 
املجموعة مبا يعزز مكانته الرائدة في سوق 
الصكوك وكفاءته العالية ودوره الكبير في 
تنشيط سوق الصكوك، سيما وان مجموعة 
»بيتك« تنتشر على بقع جغرافية متنوعة لها 
وزنها في س��وق الصكوك كماليزيا وتركيا 
والبحرين، االم��ر ال��ذي من شأنه ان يرسخ 
مكانة »بيتك« املتميزة ويجعل منه مرجعا 
يزخر بتاريخ حافل في ت���داوالت الصكوك 

وصناعة الصيرفة االسامية بشكل عام.
وأش����ار إل���ى ان منتج ال��ص��ك��وك اصبح 
اداة متويلية استثمارية هامة ذات مخاطر 
منخفضة تساهم بشكل فعال في مواجهة 

ازمات السيولة كونها سهلة التسييل وتتمتع 
بسوق ثانوي نشط ومبرونة عالية وعوائد 
جيدة، كما توفر اداة الصكوك منفذا استثماريا 
للبنوك واداة فعالة الدارة السيولة املالية مبا 
يتماشى مع متطلبات نسب السيولة املطلوبة 
من قبل البنوك املركزية باإلضافة إلى تعزيزها 
لنمو ارباح املساهمني واملودعني، الفتا إلى أن 
الصكوك تعد قناة متويلية مهمة تستخدمها 
احلكومات والشركات واملؤسسات لتوفير 
السيولة الازمة لتمويل مشروعاتها، فضا 
عن مساهمتها بدفع عجلة النمو االقتصادي 
للدول املصدرة لها، منوها بتوجه العديد من 
احلكومات من مختلف انحاء العالم الصدار 

صكوك سيادية ملواجهة العجز في امليزانيات.
من جانبها، أشادت مؤسسة إدارة السيولة 
االس��ام��ي��ة ال��دول��ي��ة »IILM« مبساهمات 
»بيتك« في اص��دارات املؤسسة، مثمنة االداء 
ال��ق��وي واحلرفية ف��ي تسويق االص���دارات، 
الفتة إلى ان »بيتك« حقق العديد من االرقام 
القياسية في املشاركة في اص��دارات متنوعة 
من اصدارات املؤسسة من حيث حجم التداول 

وعملية التسويق.

عبد الوهاب الرشود

هّنأ بنك اخلليج فهد محمد العازمي، الفائز في 
السحب الربع السنوي حلسابي Red والراتب 
لعام 2016 والذي انعقد في 5 يناير 2017 في 
»األفنيوز« خال حدث سحب مليونير الدانة 
الذي دخل موسوعة غينيس لألرقام القياسية
TM وفاز بلقب أكبر جائزة مرتبطة بحساب 

مصرفي« في العالم! 

وق���د استقبلت س��وس��ان��ا ال���ب���راك- مدير 
اخلدمات املصرفية الشخصية ببنك اخلليج 
الفائز بحسابي Red والراتب في مقر معرض 
ك��ادي��اك الرئيسي في ال��ري. وقدمت البراك 
مفاتيح س��ي��ارة ك��ادي��اك اسكاليد اجل��دي��دة 
للعازمي. خ��ال ع��ام 2016، تضمن عرض 
ح��س��اب ال��رات��ب م��ن بنك اخلليج العديد من 

اجلوائز الفورية التي تصل إلى 200 ألف د.ك. 
باإلضافة إلى سحوبات ربع سنوية للفوز ب� 
4 سيارات كادياك كانت من نصيب أصحاب 
احلظ الوفير وهم كل من: سالم صالح سالم 
العجمي والذي فاز بسيارة كادياك CTS، في 
السحب ربع السنوي األول »31 مارس 2016«. 
ومرمي عادل فهد اخلميس والتي فازت بسيارة 

كادياد SRX، في السحب ربع السنوي الثاني 
»30 يونيو 2016«. وأحمد عادل عزيز قاسم 
 ،CTS امل��ط��رود وال��ذي ف��از بسيارة ك��ادي��اك
في السحب ربع السنوي الثالث »29 سبتمبر 
2016«. وف��ه��د محمد ال��ع��ازم��ي وال���ذي فاز 
بسيارة ك��ادي��اك اسكاليد، في السحب ربع 

السنوي الرابع »5 يناير 2017«.

red والراتب ربع السنوي »اخلليج« يعلن نتيجة سحب حساب 

سيارة الكادياك اسكااليد اجلديدة خال حدث سحب مليونير الدانة السنوي – بنك اخلليج تسلّم مفاتيح السّيارة إلى الفائز سوسانا البراك � مدير اخلدمات املصرفية الشخصية 

23 فبراير تأجيل البت بطلب أعيان بإعادة جدولة مديونيتها إلى 
قالت شركة أع��ي��ان ل��إج��ارة واالستثمار 
»AAYAN«، امل��درج��ة بسوق ال��ك��وي��ت، إن 
محكمة االستئناف قامت بتأجيل البت في طلب 

الشركة اخلاص بإعادة جدولة مديونيتها.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، امس 

األحد، أن االستئناف حددت تاريخ 23 فبراير 
2017؛ للنظر في امل��ذك��رة املقدمة من أعيان 

لإجارة.
وقالت الشركة في أوائل يوليو 2016، إنها 
حصلت على موافقة دائ��ن��ي الشركة بتمديد 

استحقاق الدفعة املستحقة في 30 يونيو من 
العام اجلاري إلى 30 مارس 2017.

كانت أعيان لإجارة تقدمت في يناير 2016، 
بطلب متديد استحقاق الدفعة املستحقة في 28 

يناير إلى 30 يونيو من العام اجلاري.

وارتفع سهم الشركة 2.5 باملئة، في متام 
ال��س��اع��ة 11:50 صباحا بتوقيت الكويت، 
صعودا إل��ى سعر 41 فلسا، وذل��ك من خال 
تداول 22.43 مليون سهم، بقيمة 914.16 ألف 

دينار.

»الدولي« يقّلد إسماعيل الشيخ منصب 
مدير عام إدارة شؤون مجلس اإلدارة

أعلن بنك الكويت الدولي مؤخرا عن تعيينه 
إلسماعيل إبراهيم الشيخ ف��ي منصب مدير 
عام إدارة شؤون مجلس اإلدارة، بعد أن كان 
يشغل سابقا منصب مساعد أمني سر مجلس 
اإلدارة. ويتمتع الشيخ بخبرة عريقة في 
القطاع املصرفي، حيث تقلد خ��ال مسيرته 

املهنية العديد من املناصب القيادية.
وقد أشاد بنك الكويت الدولي بقدرات الشيخ 
املهنية وكفاءته وخبرته ال��واس��ع��ة، مؤكدا 
أن ه��ذه الترقية ج��اءت تقديرا ألدائ��ه املتميز 
وجهوده املخلصة ط��وال مسيرته املهنية مع 
البنك. وق��د انضم الشيخ إل��ى بنك الكويت 
الدولي في عام 2008 كرئيس وحدة في قسم 
الشؤون اإلدارية، ومن ثم شغل منصب مساعد 
أمني سر مجلس اإلدارة في عام 2012. وقبل 
التحاقه بالدولي، كان الشيخ يشغل منصب 
مسوؤل عن الشؤون االداري��ة في مجموعة من 
الشركات للوساطة املالية. وهو حاصل على 
العديد من الشهادات املعتمدة في ديناميكيات 

عمل مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه.
كما أشار الدولي إلى أن الشيخ سوف ينضم 
إلى فريق من القياديني اللذين يتمتعون بأعلى 
مستويات اخلبرة والكفاءة، موضحا أن هذه 

اإلضافة تأتي ضمن خطط الدولي االستراتيجية 
الهادفة إلى استقطاب أفضل اخلبرات والكفاءات 
الوطنية، إلى جانب االستثمار بقدرات ومواهب 
موظفيه بهدف االرتقاء بخبراتهم وتأهيلهم 
لتقلد أعلى املناصب اإلداري��ة، وذلك في سبيل 
تعزيز وت��رس��ي��خ مكانة ال��دول��ي كمؤسسة 

مصرفية إسامية رائدة.

إسماعيل إبراهيم الشيخ


