
خطوة جديدة تتخذها بورصة الكويت، 
تسهم بشكل كبير ف��ي ت��ع��زي��ز مكانتها 
ومنافستها لألسواق اإلقليمية والعاملية، 
وحتدث نقلة نوعية في طبيعة التداول،وذلك 
من خالل تقسيم السوق إلى ثالثة هم السوق 

األول، والسوق الرئيسي، وسوق املزادات. 
ت��ق��وم ش��رك��ة ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت حالياً 
باتخاذ اإلج��راءات الالزمة، للقيام بتطوير 
البنية التحتية للسوق، والتأكد من سالمة 
اإلج��راءات املختلفة مع اجلهات املعنية قبيل 
اإلع���الن ع��ن تقسيم ال��س��وق رسمياً خالل 

األسابيع القليلة القادمة. 
حيث يعتبر “السوق األول”من ضمن 
االس�����واق ال��ث��الث��ة ال��ت��ي ت��ش��ك��ل ب��ورص��ة 
الكويت حسب نظام التقسيم اجلديد الذي 
يضمن شفافية أع��ل��ى. ه��و س��وق النخبة 
ال���ذي يعد أف��ض��ل األس���واق ال��ت��ي أوجدتها 
بورصة الكويت، وهو يستهدف الشركات 
ذات السيولة العالية والقيمة السوقية 
املتوسطة الى الكبيرة. وتخضع الشركات 
في مؤشر السوق األول إلى مراجعة سنوية 
وذلك ملعرفة مستوى أدائها ومستوى التداول 
في اسهمها في بورصة الكويت خ��الل عام 
كامل ليحدد بعد ذلك تصنيفها للعام املقبل 

إن كانت ستبقى ضمن “السوق االول” ام انه 
سيتم إعادة تصنيفها إلى “السوق الرئيسي” 
أو “سوق املزادات”. كما تكون الشركات 
املصنفة في “السوق األول” من ضمن مؤشر 

السوق األول واملؤشر العام للسوق.

أم��ا بالنسبة “للسوق الرئيسي”فهو 
السوق الذي تدرج ضمنه الشركات التي ال 
تتأهل “للسوق األول”، ولكن لديها سيولة 
جتعلها ق��ادرة على التداول ضمن “السوق 
الرئيسي” وتتوفر لديها عادة شروط االدراج 

األساسية ،  كما أن الشركات املدرجة في هذا 
السوق تخضع إلى مراجعه سنوية لتقييم 
مستوى أدائها في تداوالت بورصة الكويت، 
ف��إذا استوفت ش��روط “السوق األول”فذلك  
يؤهلها لالنضمام إليه، أم��ا إذا ك��ان أداؤه��ا 
في تراجع ول��م تستوفي ش��روط “السوق 
الرئيسي” فإن هذا يعرضها إلعادة تصنيفها 
إلى سوق املزادات، كما جند الشركات املصنفة 
في “السوق الرئيسي” ضمن مؤشر “السوق 

الرئيسي”، واملؤشر العام للسوق.
أم��ا السوق الثالث )) س��وق امل���زادات (( 
فهوالسوق الذي يضم الشركات املدرجة في 
البورصة و التي لم  تستوفي شروط السوق 
األول أوال��س��وق الرئيسي، ه��ذا وتصنف 
في س��وق امل���زادات الشركات ذات السيولة 
املنخفضة قليلة التداول من حيث العرض 
والطلب بغض النظر عن قيمتها السوقية، 
فالشركات املصنفة بهذا السوق ال تستوفي 
ش��رط السيولة وعليه ال تطبق احل��دود 
السعرية على األسهم املدرجة بهذا السوق، 
وال يوجد لها مؤشر خاص بها، وال جندها 
ضمن املؤشرات األخرى. كما تقوم الشركات 
امل��درج��ة ف��ي س��وق امل����زادات بعقد م��زادات 

يومية لتركيز مستوى السيولة.
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التويجري :  ثقة عمالئنا وإجنازاتنا تدفعنا نحو املقدمة محليا وإقليميا 
ت���وج ب��ن��ك ب��وب��ي��ان ن��ه��اي��ة ال��ع��ام احل��ال��ي 
بحصوله على 3 ج��وائ��ز مم��ي��زة م��ن املؤمتر 
العاملي للمصارف االسالمية الذي عقد مؤخرا 
في البحرين حيث حاز البنك جائزة افضل بنك 
اسالمي في العالم واالفضل خليجيا الى جانب 

جائزة االفضل في الكويت .
 وقال نائب الرئيس التنفيذي للبنك عبدالله 

التويجري وال��ذي تسلم اجل��وائ��ز الثالث في 
احلفل ال��ذي اقيم على هامش امل��ؤمت��ر “  مرة 
اخ���رى تدفعنا ثقة عمالئنا واجن��ازت��ن��ا على 
مستوى الصيرفة االسالمية الى املقدمة لنثبت 
اننا من االفضل عامليا واقليميا بعد اثبات ذلك 

محليا”.
 واضاف ان ما حتقق وما سيتحقق مبشيئة 

الله في املستقبل هو نتاج الستراتيجية البنك 
الناجحة وخططه الطموحة القائمة على تقدمي 
خ��دم��ات ومنتجات مصرفية مم��ي��زة تواكب 
التطورات العصرية وتلبي احتياجات العمالء 

سواء احلاليني او املتوقعني. 
واوض���ح ال��ت��وي��ج��ري ان اب��ز م��ا مييز هذه 
اجل��وائ��ز ال��ث��الث ان��ه��ا ج���اءت م��ن اه���م ح��دث 

اقتصادي اسالمي انطلقت دورت��ه االول��ى قبل 
24 عاما الى جانب املنافسة الشديدة مع بنوك 
اسالمية ذات تاريخ معروف سواء على املستوى 
االقليمي او العاملي وه��و تأكيد على  التطور 
السريع للبنك القائم على تنفيذ خطط واضحة 
للتعامل مع السوق الكويتي وفق استراتيجيته 

املدروسة.
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شعار البورصة

خطوة حتدث نقلة نوعية في طبيعة التداول وزيادة السيولة

البورصة تستعد لتقسيم السوق

يطرح بيت التمويل الكويتى “ بيتك “ 
حصريا من خالل منتج التاجير السيارة 
هيونداى ازيرا موديل 2018 اجلديدة كليا، 
بأجرة شهرية منافسة تبدأ من 139 دينار، 
وذل��ك ضمن سعيه ال��دائ��م لتقدمي افضل 
املزايا واخلدمات لعمالئه، حيث ينفرد” 
بيتك” حصريا على مستوى السوق بتوفير 

هذه السيارة  بنظام  التأجير التشغيلي . 
ويتميز منتج التأجير فى “بيتك” بتقدمي 
أح���دث امل��ودي��الت وال��ع��روض وبأفضل 
األسعار وبتشكيلة واسعة تشمل معظم 
ال��ع��الم��ات ال��ت��ج��اري��ة امل��ه��م��ة ال��واس��ع��ة 
االن��ت��ش��ار مب��ا ي��ق��رب م��ن 80 م��ودي��ل من 
انواع السيارات املختلفة، ومبا يوسع افق 
االختيارات لدى العمالء ، ومينحهم فرصة 
اختيار السيارة االنسب بقناعة واطمئنان 

وراحة بال .
 ومت م��ؤخ��را إض��اف��ة فئات ج��دي��دة من 
ال��س��ي��ارات ال���ى منتج ال��ت��أج��ي��ر، تخدم 
معظم شرائح املجتمع ، مثل السيارات 
الفارهه والصغيرة والكبيرة والرياضية 
والعائلية، مما يجعل خيار التأجير مناسبا 
جلميع الشرائح ، باالضافة الى املرونة في 
مدد التأجير، مبا يتناسب مع احتياجات 

العمالء األفراد منهم والشركات.
 ويستطيع العميل االستفادة من عروض 
التأجير املختلفة وكذلك املزايا املتعددة 
وذل���ك م��ن خ��الل زي��ارت��ه ألح��د معارض 
“بيتك”، املنتشرة ف��ي الشويخ ، ال��ري 
على الدائري الرابع، والفروانية مبنطقة 
الضجيج، واالح��م��دي، باالضافة لتقدمي 

مقر  بيتكخدمة التأجير لدى بعض الوكاالت .

2018« حصريا لعمالء التأجير التشغيلي »بيتك« يطرح »هيونداى ازيرا 

ح��ق��ق س���ب���اق ب��ن��ك ال��ك��وي��ت 
الوطني للمشي في نسخته الثالثة 
وال��ع��ش��ري��ن ي���وم أول م��ن أم��س 
)السبت 9 ديسمبر 2017( جناحاً 
الفتاً بعد أن جمع 9 آالف مشارك 
ف��ي تأكيد على أهميته كأضخم 
ح��دث ري��اض��ي محلي على مدى 
أكثر م��ن عقدين م��ن ال��زم��ن. وقد 
اجتاز املشاركون ش��ارع اخلليج 
سيراً على األق��دام رافعني شعار 
“نحن أق��وى ... مع كل خطوة” 
دعماً لرسالة الصحة والرياضة 
التي يحملها البنك الوطني كأحد 
أهم مبادراته في إطار املسؤولية 

االجتماعية.
وشارك في هذا احلدث الرياضي 
الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك 
الكويت الوطني عصام الصقر 
والرئيس التنفيذي لبنك الكويت 
الوطني- الكويت صالح الفليج 
ون��ائ��ب الرئيس التنفيذي لبنك 
الكويت الوطني – الكويت ومدير 
ع��ام مجموعة اخل��زان��ة سليمان 
امل�����رزوق وال��رئ��ي��س التنفيذي 
ملجموعة البابطني صالح البابطني 

وعدد من قيادات البنك باإلضافة 
إلى عدد من الشخصيات الرياضية 

واالجتماعية.
وف��ي كلمتها، أع��رب��ت مساعد 
مدير عام إدارة العالقات العامة 
في بنك الكويت الوطني منال املطر 
عن فخر البنك مبواصلة حتقيق 
هذا النجاح في السباق الذي يقيمه 

الوطني على مدى ثالثة وعشرين 
عاماً، الفتة إلى أن السباق حتول 
إلى تقليد سنوي ينتظره اجلميع 
عاماً بعد آخر، مما يؤكد على مدى 
أهمية الرسالة التي يحملها البنك 
الوطني ويستمر في نشرها بدعم 
جماهيري غير مسبوق ف��ي كل 

مرة.

وقالت إن البنك قد كرس نفسه 
على مدى 65 عاماً ليكون مؤسسة 
مصرفية تعمل من أج��ل الكويت 
وتفخر بانتمائها الوطني. وكان 
الوطني دوم��اً رائ���داً وسباقاً في 
م��ج��ال امل��س��ؤول��ي��ة االجتماعية 
وفي مقدمة املبادرين لها، ويأتي 
ذل��ك في إط��ار رؤيته ب��أن واجبه 

الوطني يلزمه بالعمل من أجل كل 
ما من شأنه أن ميد شبابنا وأهلنا 

وأطفالنا بالصحة واحلياة.   
كما ن��وه��ت امل��ط��ر باملشاركة 
اجلماهيرية الضخمة التي تتجدد 
سنوياً والتي حققت رقماً قياسياً 
جديداً ه��ذا العام مبشاركة أكثر 
م��ن 9 آالف م��ش��ارك، معتبرًة أن 
استمرارية جناح هذا احلدث يعود 
إلى أن هذه املشاركة الكبيرة من 
اجلمهور تأتي من منطلق إميانهم 

برسالتنا االجتماعية. 
ولفتت إل��ى أن ه��ذه املشاركة 
الكثيفة تدفعنا إلى التّمسك أكثر 
ب��رس��ال��ت��ن��ا االج��ت��م��اع��ي��ة، حيث 
سيستمر البنك في إقامة السباق 
ف��ي ال��س��ن��وات املقبلة لتحقيق 
رس��ال��ت��ه ال��ه��ادف��ة واملتمثلة في 

“لعمل من أجل مجتمع أفضل”.
وأش���ادت املطر بدعم مختلف 
ال��وزارات واملؤسسات والهيئات 
لنجاح ه��ذا املهرجان الرياضي 
وع��ل��ى رأس��ه��ا وزارت����ي الصحة 
وال��داخ��ل��ي��ة واالحت����اد الكويتي 

أللعاب القوى للهواة.

جانب من السابق

9 آالف شاركوا حتت شعار »نحن أقوى... مع كل خطوة« أكثر من 

الكويت حتتفل في سباق »الوطني« الثالث والعشرين

باملئة   0.4 ينخفض    »ال��س��ع��ري« 
0.64 نقطة و»الوزني«  

أنهت بورصة الكويت جلسة تعامالتها ام��س  االح��د على انخفاض 
مؤشرها السعري 5ر24 نقطة ليصل إلى مستوى 35ر6162 نقطة بنسبة 

انخفاض بلغت 4ر0 في املئة.
 في املقابل انخفض املؤشر الوزني 64ر0 نقطة ليصل إلى 2ر393 نقطة 
بنسبة انخفاض بلغت 16ر0 في املئة كما انخفض مؤشر )كويت 15( 
بواقع 3ر1 نقطة ليصل إلى 63ر893 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 15ر0 

في املئة.
 وشهدت اجللسة ت��داول 8ر21 مليون سهم متت عبر 1672 صفقة 
نقدية بقيمة نقدية بلغت 4ر4 مليون دينار كويتي )نحو 3ر14 مليون 

دوالر أمريكي(.
 وتابع املتعاملون اعالن شركة )سنرجى القابضة( عن صفقة ذات 
طبيعة خاصة بعدد 194ر657ر6 سهما عالوة على إيقاف التداول على 

أسهم شركة )إنوفست( لعدم التعقيب على التداول غير االعتيادي.
 كما تابعوا إيضاحات من شركات )عقارات الكويت( و)التجارية 
العقارية( و)فجيرة أ( بشأن التداوالت غير االعتيادية عالوة على تنفيذ 

بيع اوراق مالية )مدرجة وغير مدرجة( ملصلحة حساب وزارة العدل.
 وكانت شركات )الرابطة( و)كفيك( و)رماية( و)التخصيص( و)ابار( 
أكثرها ارتفاعا في حني كانت أسهم )اجوان( و)بيتك( و)اعيان( و)جياد( 

و)جي اف اتش( أكثرها تداوال.

ق��ال وزي��ر النفط الكويتي عصام امل��رزوق 
ام���س  األح���د إن منظمة أوب���ك س��ت��درس قبل 
يونيو املقبل إمكانية وضع استراتيجية لكيفية 

اخلروج من اتفاق خفض اإلنتاج.
وقال الوزير”ال زالت هناك اجتماعات كل 
شهرين للجنة الوزارية )التي تراقب االتفاق( 
خلفض اإلنتاج. وسوف يتم فيها وضع دراسة 
الح��ت��م��ال اخل���روج م��ن االت��ف��اق��ي��ة.. ستكون 
موجودة في االجتماع القادم إن شاء الله.. قبل 

يونيو“.
وفيما يتعلق باتفاق الستيراد الغاز العراقي 
ق��ال ال��وزي��ر إن املباحثات ت��دور ح��ول زي��ادة 
واردات الغاز العراقي من 50 مليونا إلى 200 

مليون قدم مكعبة يوميا خالل 10 سنوات.
وأوضح أن هناك وعدا من الوزير العراقي 
بأن تزيد الكميات عن هذا املستوى، مضيفا أن 
مرافئ استيراد الغاز التي دشنتها الكويت يوم 
اخلميس املاضي ستنتهي في نهاية 2019 
وبداية 2020 وتكفي لسد حاجة البالد خالل 

30 عاما مقبلة.
وت��وق��ع امل���رزوق ت���وازن ال��س��وق النفطية 

في الربع األخير من 2018 وقال إن األسعار 
ستكون في مستوياتها احلالية.

200 مليون قدم مكعبة يوميا  مباحثات لزيادة  واردات الغاز العراقي إلى 

املرزوق : سندرس قبل 
يونيو إستراتيجية للخروج

 من اتفاق خفض اإلنتاج

عصام املرزوق

أج�رى البنك التجاري الكويتي السحب 
اليومي على “حساب النجمة”، ي��وم األحد 
املوافق 10 ديسمبر 2017 في املركز الرئيسي 
للبنك، وذل��ك الختيار 5 من العمالء أصحاب 
هذا احلساب للفوز بجائزة قدرها 7،000 دينار 
كويتي لكل واح��د منهم. وق��د أسفر السحب 
الذي مت بحضور وزارة جاسم محمد االربش  
وفاطمه عبدالله عبدالرضا قاسم ومحمد يامن 
احمد صباح بيبرص واحمد موسى الرشيد  

وجواهر عبدالله الفهد .
ويتميز حساب النجمة بتأهيل عمالئه للفوز 
بجائزة يومية قدرها -/7000 دينار كويتي 
تعد أكبر جائزة سحب يومي في الكويت ، 
باإلضافة إل��ى ذل��ك يقدم احلساب سحوبات 
ربع سنوية تتيح للعمالء الفوز بجوائز كبرى 
متكنهم من حتقيق جميع أحالمهم تبدأ من 100 
ألف دينار كويتي  للربع األول ثم تزيد مبعدل 
50 ألف دينار كويتي لكل فترة فصلية لتصل 
إلى 250 ألف دينار كويتي في الربع األخير 
من العام. هذا وميكن للعميل التمتع باملزايا 

اإلضافية التي يوفرها حساب النجمة وهي 
احلصول على بطاقة سحب آل��ي، واحلصول 
على بطاقة ائتمان بضمان احلساب، والتمتع 

بجميع اخلدمات املصرفية التي يوفرها البنك.

7,000 دينار لكل واحد منهم اجلائزة قدرها 

»التجاري«  يعلن الفائزين 
 في السحب اليومي »حلساب النجمة«

شعار البنك التجاري

ق���ال م��دي��ر ال��ص��ن��دوق ال��ك��وي��ت��ي للتنمية 
االق��ت��ص��ادي��ة العربية ع��ب��دال��وه��اب ال��ب��در ان 
الصندوق قدم قروضا مباشرة ومنحا لتمويل 
الدراسات الفنية واملالية واالقتصادية للمشاريع 

التنموية في 107 دول.
وأض��اف البدر في لقاء مع تلفزيون الكويت 
مساء اول امس السبت أن ما يقوم به الصندوق 
م��ن خ��الل م��س��اع��دات��ه التنموية ل��ل��دول يأتي 
استكماال ل��دور سياسة الكويت اخلارجية في 

تعزيز اقتصاديات الدول الصديقة والشقيقه.
واوضح ان الغرض من إنشاء الصندوق هو 
مساعدة الدول العربية والدول النامية األخرى 
في تطوير اقتصادياتها الفتا إلى أن أي مشروع 
ممول ألي دولة هو دافع لها بأن تطور من نفسها 
وتعزز اقتصادها وتكون ق��ادرة مستقبال على 

حتقيق التنمية لشعوبها.
واش��ار الى ان مصر حتتل املرتبة األول��ى في 
قائمة أكثر الدول املستفيدة من مشاريع الصندوق 
التنموية املمولة بنحو 45 قرضا وبقيمة 833 
مليون دي��ن��ار كويتي )نحو 8ر2 مليار دوالر 
أمريكي(. وذكر ان هناك مساعدات مقبلة ملصر 
لتطوير شبه جزيرة سيناء من قبل الصندوق 

وبالتعاون مع العديد من املنظمات واملؤسسات 
التنموية العربية االخ���رى لتطوير قطاعات 

االسكانية والتعليمية والصحية بها.
وبني البدر ان رأس مال )الصندوق الكويتي 
للتنمية( احلالي يقدر بنحو ملياري دينار كويتي 
)نحو 6ر6 مليار دوالر( في حني تقدر املوجودات 
بنحو خمسة مليارات دينار )نحو 5ر16 مليار 

دوالر(.

107 دول استفادت من متويل »الصندوق   
الكويتي للتنمية« للمشاريع التنموية 

عبدالوهاب البدر

»زين« الراعي البالتيني ملعرض
Start A Business

أعلن بنك برقان، عن أسماء الفائزين في 
السحوبات اليومية على حساب يومي، وقد 
فاز كل واحد منهم بجائزة 5000 د.ك ، وكان 
احلظ في هذه السحوبات من نصيب: محمد 
قمبر مختار محمد  وناهد سعدو حسن عبده  
وعمر علي فهد  ونايف عبدالله هزاع الدوسرى  

وطالب أحمد ابراهيم البغلي .
باإلضافة للسحب اليومي، بنك برقان يوفر 
سحب رب��ع سنوي حلساب “يومي” للفوز 

بجائزة نقدية بقيمة 125،000 دينار كويتي.  
وللتأهل للسحوبات الربع سنوية يتعني على 
العمالء أن ال يقل رصيدهم عن500  د.ك ملدة 
شهرين كاملني قبل تاريخ السحب و كما أن 
كل10 د.ك متثل فرصة واحده لدخول السحب. 
وإذا كان رصيد احلساب 500 دينار كويتي 
وما فوق، سوف يكون صاحب احلساب مؤهل 
للدخول في كل من السحوبات اليومية والربع 

سنوية.

»برقان« يعلن الفائزين بسحب حساب يومي

 Startأعلنت زين عن رعايتها البالتينية ملعرض
A Businessبالتعاون مع شريكها االستراتيجي 
Cisco، وال��ذي سُيقام في أرض املعارض الدولية 
مبشرف – صالة رقم 6 في الفترة من 14 – 16 ديسمبر 
اجل���اري.  وأوض��ح��ت الشركة ف��ي بيان صحافي أن 
رعايتها تأتي في إطار استراتيجيتها التي حترص من 
خاللها على تكريس املزيد من اجلهود لدعم ومتكني 
الشباب الكويتي من رّواد األع��م��ال، باإلضافة إلى 
املُشاركة في املبادرات التي ُتسهم في تنمية مجاالت 
اإلبداع في قطاع ريادة األعمالعن طريق تعزيز الروابط 

مع اجلهات واملؤسسات التي تعنى بتطويره.  
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لألعمال 
واحللول في زين الكويت حمد املرزوق ُمعلّقاً:” ُتدرك 
زي��ن أهمية دور مؤسسات القطاع اخل��اص في دعم 
قطاعات املشاريع الصغيرة واملتوسطة واألعمال/
الصناعات املنزلية، خاصًة كونها إحدى أكبرالشركات 
الوطنيةالرائدة في القطاع اخلاص، ومن هذا املنطلق 
تأتي ُمشاركتنا اليوم لتؤّكد على اهتمامنا بتطوير 

ري��ادة األعمال في املجتمع الكويتي املليء بالشباب 
الشغوف واملبدع الذي ميلك أفكاراً إبداعية تهدف إلى 

تقدمي حلول فعلية الحتياجات السوق”.
وأضاف املرزوق: “ تأتي ُمشاركة زين في فعاليات 
معرضStart A Business في إط��ار حرصنا على 
املشاركة الفّعالة فيمختلف األنشطة احملّلية التي 
تهدف إل��ى دع��م وتبّني رّواد األع��م��ال م��ن أصحاب 
املشاريع الناشئة في الكويت، وهو األمر الذي سيصب 
بالنهاية في مصلحة تنمية االقتصاد الوطني وتعزيز 
قطاع ريادة األعماالحمللّي “.  واختتم املرزوق قائالً: “ 
 Cisco سنقوم وبالتعاون مع شريكنا االستراتيجي
بتقدمي خدمات وحلول “ زين أعمال “ ل��رّواد األعمال 
من زّوار املعرض، والتي تتضمن مجموعة ُمتكاملة من 
اخلدمات التي صممناها خصيصاً لتلبية احتياجات 
أصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة، والتي تشمل 
حلول االتصاالت املوحّدة HCSوخدمات املعلومات 
السحابية واالت��ص��االت الصوتية وامل��رئ��ي��ة وعقد 

املؤمترات عبر اإلنترنت وغيرها “.  


