
دشنت بورصة الكويت ام��س  األحد 
نظام تداول األوراق املالية غير املدرجة 
املعروف اختصارا )أو تي سي( وشهد 
تداول 3ر33 ألف سهم بقيمة نحو ثالثة 
آالف دينار كويتي )نحو 9ر9 ألف دوالر 

أمريكي( متت عبر ثالث صفقات.
كما شهدت شاشة تداوالت الصفقات 
اخل��اص��ة ح��رك��ة ت���داول على شركتني 
بكمية 4ر50 أل��ف سهم بلغت قيمتها 
النقدية 4ر2 ألف دينار )نحو 9ر7 ألف 

دوالر أمريكي(.
وانحصرت الشركات األكثر تداوال من 
خالل الكمية والقيمة وأعداد الصفقات في 
شركتي )املستقبل العاملية لالتصاالت( 

و)املنار للتمويل واالجارة(.
وس���وق )أو ت��ي س��ي( ن��ظ��ام عملت 
بورصة الكويت على ابتكاره ليخدم 
جميع املتعاملني في األوراق املالية غير 
املدرجة بهدف خلق منصة تداول مميكنة 
بالكامل تتسم باملصداقية والعدالة هو 
نظام إلكتروني حديث لتداول األوراق 
املالية غير املدرجة في السوق الرسمي 
وهو األول على مستوى منطقة اخلليج 

العربي.
وات��ص��ف��ت عملية ت����داول األوراق 
املالية غير املدرجة سابقا التي كانت 
تتم بطريقة يدوية بالقصور وافتقارها 
للشفافية كما عانى املتداولون التخوف 
من مدى جدية عمليات البيع والشراء 
ومن حقيقة السعر املتفق عليه وصعوبة 

حتصيل املبالغ الناجتة عن البيع أو 
املدفوعة للشراء.

وتكمن آلية وش��روط عمله بأن تتم 
فيه جميع إج��راءات التداول والتي من 
شأنها أن ينتج عنها أرب��اح وخسائر 
ون��ق��ل ملكيات تتم ع��ن ط��ري��ق مكاتب 
وساطة مرخص لها كما تخضع لقواعد 
نظام تداول األوراق املالية غير املدرجة 
ويتحمل امل��ت��ع��ام��ل وف���ق ه���ذا النظام 
مسؤولية املخاطر الناجتة عن تنفيذ 
ه��ذه الصفقات والتقصي ع��ن الوضع 
املالي والقانوني للشركة التي يتداول 

على أسهمها.
واستحدثت ب��ورص��ة الكويت هذا 
ال��ن��ظ��ام ل��ت��داول األوراق امل��ال��ي��ة غير 
املدرجة وإجراء تعديالت شملت إدخال 
امليكنة الكاملة على هذا النظام وتطوير 
آلية عمله والضوابط والنظم اخلاصة 
به وسد الثغرات القانونية التي كانت 

تواجه اآللية السابقة.
وأوجبت القواعد أن تتم التداوالت 
عن طريق الوسطاء على غ��رار السوق 
ال��رس��م��ي وأن حتتفظ ك��ل ال��ش��رك��ات 
بسجالت مساهميها لدى وكالة مقاصة 

مرخص لها.
ويتم من خالل النظام اجلديد تسهيل 
إجراءات بيع وشراء األوراق املالية غير 
املدرجة واختصار الدورة املستندية من 
خالل امليكنة الكاملة وتسهيل عمليات 
التسوية والتقاص بني املتعاملني من 

خالل النظام كما يتميز باستحداث موقع 
إلكتروني مخصص باألوراق املالية غير 

املدرجة.
و  ت��راج��ع��ت م��ؤش��رات ال��ب��ورص��ة  
جماعياً بنهاية تعامالت ام��س  األحد، 
أول��ى جلسات التداول بالبورصة بعد 
أزم��ة السيولة التي شهدتها الكويت 
في األسبوع املاضي، والتي على أثرها 
تعطلت األع��م��ال ف��ي ال��ك��وي��ت يومي 
األرب��ع��اء واخلميس املاضيني ، حيث 
استهلت تعامالتها األسبوعية امس  
األحد على انخفاض املؤشر العام 9ر12 
نقطة ليبلغ مستوى 8ر5088 نقطة 

بنسبة 25ر0 في املئة.
وبلغت كميات تداوالت املؤشر 3ر97 
مليون سهم متت من خالل 3666 صفقة 
نقدية بقيمة 4ر10 مليون دينار كويتي 

)نحو 32ر34 مليون دوالر أمريكي(.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 
8ر14 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر4732 
نقطة وبنسبة انخفاض31ر0 في املئة 
من خالل كمية أسهم بلغت 8ر81 مليون 
سهم متت عبر 2337 صفقة نقدية بقيمة 
7ر3 مليون دينار )نحو 21ر12 مليون 

دوالر(.
وانخفض مؤشر السوق األول 9ر11 
نقطة ليصل إل��ى مستوى 14ر5285 
ن��ق��ط��ة وب��ن��س��ب��ة ان���خ���ف���اض 22ر0 
ف��ي امل��ئ��ة م��ن خ��الل كمية أس��ه��م بلغت 
5ر15 مليون سهم مت��ت عبر 1329 

صفقة بقيمة 6ر6 مليون دينار )نحو 
78ر21 مليون دوالر(. وكانت شركات 
)ال��س��وري��ة( و)جت�����ارة( و)م���راك���ز( 
و)اسيا( و)مشاعر( األكثر ارتفاعا في 
حني كانت أسهم )اعيان( و)بتروجلف( 
و)ال��س��وري��ة( و)االث��م��ار( و)اج���وان( 
األكثر تداوال أما األكثر انخفاضا فكانت 
)بوبيان د ق( و)اسيكو( و)سنرجي( 

و)اخلليجي( و)كفيك(.
وتابع املتعاملون إفصاحا لشركة 
)األول����ى لالستثمار( ب��ش��أن دع��اوى 
وأحكام وكذلك إفصاحا من شركة اخلير 
الوطنية لألسهم والعقارات بشأن بيع 
حصة الشركة في أسهم شركة )امل��ال( 
عالوة على إفصاح معلومات جوهرية 
من شركة )رمي( العقارية كذلك تأكيد 
اجل��دول الزمني الستحقاقات األسهم 

على )بنك وربة(.
وتابع املتعاملون إفصاحا من شركة 
)االمتيازات اخلليجية( في شأن سداد 
جزء من مديونية وإفصاحا عن تعيني 
عضو مجلس إدارة جديد لشركة رأس 
اخل��ي��م��ة لصناعة األس��م��ن��ت األب��ي��ض 
وامل��واد اإلنشائية ع��الوة على متابعة 
إع��الن شركة )بورصة الكويت( تنفيذ 
بيع أوراق مالية )مدرجة وغير مدرجة( 
ملصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة 

العدل.
وتخضع الشركات امل��درج��ة ضمن 
السوق األول إلى مراجعة سنوية مما 

يترتب عليه استبعاد شركات وترقية 
أخ��رى تواكب املعايير الفنية على أن 
تنقل املستبعدة إلى السوق الرئيسي أو 

سوق املزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي الشركات 

ذات السيولة اجليدة التي جتعلها قادرة 
على ال��ت��داول مع ض��رورة توافقها مع 
ش��روط اإلدراج املعمول بها ف��ي حني 
تخضع م��ك��ون��ات ال��س��وق للمراجعة 
السنوية أي��ض��ا للتأكد م��ن مواكبتها 

للمتطلبات. أم��ا س��وق امل����زادات فهو 
ل��ل��ش��رك��ات ال��ت��ي ال تستوفي ش��روط 
السوقني األول والرئيسي والسلع ذات 
السيولة املنخفضة واملتواضعة قياسا 

آلليات العرض والطلب املطبقة.
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بدء تداوالت سوق الـ »أو تي سي« بثالث صفقات قيمتها ثالثة آالف دينار

البورصة تهبط في أولى جلسات ما بعد السيول

12 باملئة في سبتمبر حيازة الكويت من سندات اخلزانة األميركية ترتفع 
ارتفعت حيازة دولة الكويت من سندات اخلزانة األمريكية 

خالل سبتمبر املاضي بنسبة %12.3 على أساس سنوي.
وحسب التقرير الشهري لوزارة اخلزانة األمريكية الصارة 
يوم اجلمعة املاضي، فقد بلغت قيمة حيازة الكويت من السندات 
في سبتمبر املاضي 43.8 مليار دوالر، مقابل 38 مليار دوالر في 

الشهر املناظر من 2017.

وعلى أس��اس ش��ه��ري، زادت ح��ي��ازة الكويت م��ن سندات 
اخلزانة األمريكية في سبتمبر املاضي %0.5، مقابل 43.6 مليار 

دوالر في أغسطس السابق له.
وتوزعت قيمة حيازة الكويت في سبتمبر السابق بني 39.41 
مليار دوالر من السندات طويلة األج��ل، و4.35 مليار دوالر 

سندات خزانة أمريكية قصيرة األجل.

وعاملياً، فقد احتلت الصني املركز األول في حيازة سندات 
خلزانة األمريكية بقيمة 1151.4 مليار دوالر، وتبعتها اليابان 

ب�1028 مليار دوالر، ثم البرازيل ب�317 مليار دوالر.
وعلى املستوى العربي، ج��اءت السعودية باملركز األول 
مستحوذة على 176.1 مليار دوالر م��ن س��ن��دات اخل��زان��ة 

األمريكية، وتليها اإلمارات ب�60 مليار دوالر، ثم الكويت.

حقق بنك بوبيان اجن��از جديد وهو يحتفل 
مب���رور 14 ع��ام��ا ع��ل��ى ال��ت��أس��ي��س م��ن خ��الل 
حصوله على جائزة » إحالل وتوطني العمالة 
الوطنية على مستوى دول��ة الكويت » والتى 
مينحها سنويا الفضل مؤسسة مجلس التعاون 
اخلليجي ممثال في مجلس وزراء العمل حيث 

حققها البنك للعام الرابع على التوالي.
وجاء تكرمي بنك بوبيان خالل حفل افتتاح 
االجتماع ال��راب��ع للجنة وزراء العمل ب��دول 
مجلس التعاون اخلليجي الذي استضافته دولة 
الكويت  بحضور وزي��ر الشؤون االجتماعية 
والعمل ووزير الدولة للشؤون االقتصادية هند 
صبيح الصبيح ومعالي االم��ني العام ملجلس 
التعاون اخلليجي الدكتورعبداللطيف الزياني 
واللذان قاما بتكرمي البنك ممثال في مدير عام 

مجموعة املوارد البشرية عادل احلماد.  
وأكد احلماد  تعليقا على حصول البنك على 
ه��ذه اجل��ائ��زة الرفيعة » حافظ بنك بوبيان 
وللعام الرابع على التوالي على مكانته كأفضل 
اختيار للشباب الكويتي في العمل بالقطاع 
اخل��اص ال��ى جانب تفوقه في نسبة العمالة 
الوطنية وه��و م��ا ي��ؤك��د م��دى م��ا يحققه من 

اجنازات على كافة املستويات ». 
واض���اف ان م��ا حتقق ج��اء نتيجة العمل 
الدؤوب واملستمر طوال السنوات االخيرة جنح 
خاللها البنك في رفع معدالت العمالة الوطنية 
والتى جتاوزت 76 % ليكون بذلك مثاال للقطاع 
اخل��اص الكويتيالناجح في استقطاب افضل 
الكفاءات الوطينة .  واوض��ح احلماد ان هذه 
النسبة تعد من اعلى النسب ليس على مستوى 
البنوك احمللية فحسب بل وعلى مستوى القطاع 

اخل��اص الكويتي حيث اضحى البنك منوذجا 
لتوظيف العمالة احمللية وخلق ف��رص عمل 

مميزة على مستوى املنطقة.
واش��ار احلماد ال��ى ان االستراتيجية التي 
مت وضعها لبنك بوبيان منذ انطالقته االخيرة 
كانت ركيزتها الرئيسية املوارد البشرية وزيادة 
خبراتها وتنمية قدراتها وتطويرها بالشكل 
الذي يحقق اهداف البنك وخططه ليكون واحدا 
من اهم البنوك االسالمية على املستوى احمللي 
واالقليمي. واضاف ان بنك بوبيان أصبح االن 
واح��دا من أه��م البنوك التى يضعها الشباب 
الكويتي الطموح في اولوياته الوظيفية بسبب 
املناخ ال��ذي يوفره البنك للمزيد من االب��داع 

واالبتكار وإطالق الطاقات الشابة.

واوضح احلماد انه مقارنة بالبنوك االخرى 
والكثير من الشركات فان متوسط اعمار موظفني 
البنك صغيرة والكثير منهم وصل الى مراكز 
قيادية اميانا من ادارة البنك بإعطاء الشباب 
دور ق��ي��ادي مميز السيما م��ع تسخير كافة 
االمكانيات التدريبية واالكادميية التي متنحهم 
فرصا مميزة الكتساب خبرات مهنية وعملية 

جتعل خبراتهم كبيرة مقارنة بأعمارهم.
كما نوه الى ان بنك بوبيان جنح وعلى مدار 
األع���وام السابقة حتديدا في خلق الكثير من 
فرص العمل للشباب الكويتي الطموح من خالل 
توسعه في تقدمي خدماته للعمالء من االفراد 
من خالل افتتاح املزيد من الفروع والتوسع في 

اخلدمات واملنتجات التي يقدمها.

احلماد متسلما اجلائزة

احلماد: جهود كبيرة بذلت لتطوير مواردنا البشرية خالل السنوات األخيرة  

» بوبيان« يفوز بجائزة » أفضل بنك
يستمر بنك الكويت الوطني في إحالل وتوطني العمالة احمللية«

ف��ي حملة نهاية ال��ع��ام التي 
أطلقها ب��داي��ة ش��ه��ر أكتوبر 
والتي يقدم من خاللها للعمالء 
فرصة استرجاع لغاية%10 
م��ن قيمة م��دف��وع��ات��ه��م، عند 
Visa اس���ت���خ���دام ب��ط��اق��ات
الوطني االئتمانية املشمولة 

في العرض محلياً وخارجياً.
وت���ت���وف���ر ه�����ذه احل��م��ل��ة 
Visa حل���ام���ل���ي ب���ط���اق���ات
الوطني االئتمانية التالية: 
 Visaو Visa Platinum
 Visa و   Signature

Infinite، حيثيسترجعالعميل قيمة املشتريات لغاية %10 عند 
استخدام البطاقات املذكورة لدى اجلهات التالية: السوق احلرة، 

املطاعم، شركات الطيران والفنادق. 
وميكن للعمالء االستفادة من هذا العرض أيضاً عند دفع فواتير 
 OSN ،،الهاتف النقال أو فواتير وسائل الترفيه مثل تذاكر السينما
BeIN  وNetflix.  وسوف يحصل العمالء على فرصة االسترجاع 
املضمون عند استخدام بطاقاتهم محلياً ودولياً على الشكل التالي: 
فواتير الهاتف النقال %10، وسائل الترفيه %5، محالت السوق 

احلرة: %3، املطاعم %1، شركات الطيران %1 والفنادق 1%.
وحول هذه احلملة أعلنت رئيس مجموعة املنتجات والتسويق في 
بنك الكويت الوطني   هنادي خزعل قائلة:«نحن سعداء بردود الفعل 
اإليجابية التي تلقيناها حتى اآلن حول حملة نهاية العام،فإضافة 
إلى املميزات املتعددة لبطاقات Visa الوطني االئتمانية، بات بإمكان 
العمالء االستفادة بشكل أكبر من بطاقاتهم عند استخدامها لدى 
احملالت املختارةالسترجاع قيمة مشترياتهم. علماً أن احلملة سوف 
تستمر حتى نهاية الشهر احلالي، لذا فإن الفرصة ما زالت متاحة 
أمام جميع حاملي بطاقاتVisa Platinum و Visa Signature و

InfiniteVisaالوطني االئتمانية«.
وأضافت خزعل قائلة:«تتمتع بطاقات الوطني االئتمانية مبزايا 
استثنائية تالئم أسلوب حياة العمالء، فهي تتضمن برنامج مكافآت 
الوطني والذي يسمح للعمالء احلصول على نقاط مكافآت واستبدالها 
لدى أشهر العالمات التجارية احمللية والعاملية، فضالً عن اخلصومات 
والعروض احلصرية املخصصة للبطاقة االئتمانية التي نطلقها 
على مدار العام. وقدحرصنا هذا العام على تقدمي العديدمن احلمالت 
املميزة واجلوائز القّيمة، وهذا من منطلق سعينا الدائم إلى تقدمي 

أفضل جتربة مصرفية للعمالء وأكثرها أماناً«.
هذا وتتمتع بطاقات Visa الوطني االئتمانية بالعديد من املزايا 
ومنها: برنامج مكافآت الوطني مع 800 محل م��ش��ارك، الدخول 
مجاناً إلى قاعات االنتظار الفخمة في املطارات حول العالم، تأمني 
السفر مجاناً، خدمة الوطني للتسوق اآلمن، خدمة إيقاف السيارات 
مجاناً، خدمة املساعدة الشخصية »الكونسيرج«، فضالً عن العروض 

احلصرية املميزة.

خزعل:»بطاقات الوطني االئتمانية 
تقدم مزايا استثنائية للعمالء 

تتماشى مع أسلوب حياتهم«

جانب من تداوالت البورصة
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ق����ام ال��ب��ن��ك ال��ت��ج��اري 
بإجراء السحب األسبوعي 
على«حساب النجمة » وذلك 
ضمن ب��رن��ام��ج سحوبات 
النجمة على جائزة 5،000 
دي���ن���ار ك��وي��ت��ي، وك��ان��ت 
اجلائزة من نصيب القاصر 
محمد عبدالله حسن علي 
، وق���د مت إج����راء السحب 
بحضور ممثل ع��ن وزارة 
التجارة والصناعة لطيفة 

اجليعان.  
وق���د أوض����ح ال��ب��ن��ك أن 
ج���وائ���ز ح��س��اب النجمة 
أصبحت مميزة بحجم مبالغ 

اجلوائز املقدمة باإلضافة إلى تنوعها طوال السنة، وسوف تكون 
هناك جوائز أسبوعية بقيمة 5،000 د.ك، وشهرية بقيمة 20،000 
د.ك، وجائزة نصف سنوية وقدرها نصف مليون )500،000( دينار، 
باإلضافة إلى اجلائزة الكبرى التي سيقام عليها السحب في يناير 
2019 وهي )1،500،000 دينار كويتي ( اجلائزة النقدية األكبر 

سنويا ليس فقط  على مستوى الكويت بل على مستوى العالم. 
وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل لدخول السحوبات والفوز 
باجلوائز القيمة، كشف البنك أنه ميكن فتح حساب النجمة فقط 
بإيداع  100 دينار كويتي ويجب أن يكون في احلساب مبلغ ال يقل عن 
500 دينار لدخول جميع السحوبات على كافة اجلوائز التي يقدمها 
احلساب. وبالنسبة لفرص الفوز فإنه كل ما زاد املبلغ احملتفظ في 
احلساب زادت فرص فوز العميل حيث أن كل 25 دينار توفر فرصة 
واحدة للفوز، فضالً املزايا اإلضافية التي يوفرها احلساب، إذ يحصل 
العميل على بطاقة سحب آلي ويستطيع احلصول على بطاقة ائتمان 
بضمان احلساب و كذلك احلصول على كافة اخلدمات املصرفية من 

البنك التجاري.  
كما ميكن ألي عميل لدى البنك التجاري أن يفتح حساب النجمة عن 
طريق خدمة التجاري  »أون الين« والدخول في جميع السحوبات فال 
يتوجب على العميل زيارة الفرع، وأما بالنسبة لغير عمالء التجاري 
فإنهم يستطيعون تقدمي طلب فتح حساب من خ��الل موقع البنك 
الرسمي وسيتم االتصال بهم عن طريق دائرة املبيعات وترتيب موعد 

لزيارة العميل الستكمال إجراءات فتح احلساب. 

»التجاري« يعلن الفائز
في حساب النجمة األسبوعي 

شعار البنك التجاري

هنادي خزعل

توقف احلفارات يرتفع بخسائر 
13.4 باملئة »بتروجلف« الفصلية 

أظهرت البيانات املالية للشركة اخلليجية لالستثمار البترولي 
)بتروجلف( ارتفاع خسائر الربع الثالث من العام اجلاري بنسبة 

%13.4 على أساس سنوي.
وبحسب نتائج الشركة للبورصة الكويتية، امس  األحد، بلغت 
خسائر الفترة 1.31 مليون )4.3 مليون دوالر(، مقابل خسائر بقيمة 

1.16 مليون دينار )3.8 مليون دوالر( للربع الثالث من عام 2017.
وحققت الشركة خسائر بقيمة 2.34 مليون دينار بالتسعة أشهر 
األول��ى من العام اجل��اري، مقابل خسائر بنحو 3.63 مليون دينار 

للفترة ذاتها من العام املاضي، بتراجع في اخلسائر نسبته 35.5%.
وقالت الشركة في بيان للبورصة إن خسائر الفترة تعود إلى 

توقف احلفارات األرضية واحلفار البحري.

انخفاض إيرادات العمليات ُيقلص أرباح »الكويتية 
56 باملئة خالل الربع الثالث للمنتزهات« 

أظ��ه��رت ال��ب��ي��ان��ات امل��ال��ي��ة للشركة الكويتية 
للمنتزهات تراجع أرب��اح الربع الثالث من العام 

اجلاري بنسبة %55.7 على أساس سنوي.
وبحسب نتائج الشركة للبورصة الكويتية، امس  
األحد، بلغت أرباح الفترة 215 ألف دينار )708.4 
أل��ف دوالر(، مقابل أرب��اح بنحو 485 أل��ف دينار 

)1.6 مليون دوالر( للربع الثالث من عام 2017.

وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 1.27 مليون دينار 
في التسعة أشهر األول��ى من العام اجل��اري؛ مقابل 
أرب��اح بنحو 1.53 مليون دينار للفترة املماثلة 

بالعام املاضي، بانخفاض نسبته 17%.
وقالت الشركة في بيان للبورصة إن تراجع 
األرباح يعود إلى انخفاض إيرادات العمليات للربع 

الثالث من العام اجلاري.

تخفيض النشاط الصناعي ُيقلص أرباح 
19باملئة »لوجستيك« الفصلية 

أظهرت البيانات املالية لشركة كي جي إل لوجستيك 
تراجع أرباح الربع الثالث من العام اجلاري بنسبة 
%18.5 على أساس سنوي. وبحسب نتائج الشركة 
للبورصة الكويتية، امس  األحد، بلغت أرباح الفترة 
1.5 مليون دينار )4.94 مليون دوالر(، مقابل أرباح 
بنحو 1.84 مليون دينار )6.06 مليون دوالر( للربع 

الثالث من عام 2017. وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 
5.42 مليون دينار في التسعة أشهر األولى من العام 
اجلاري؛ مقابل أرباح بنحو 5.89 مليون دينار للفترة 

املماثلة بالعام املاضي، بانخفاض نسبته 8%.
وقالت الشركة في بيان للبورصة إن تراجع أرباح 

الفترة يعود إلى تخفيض في النشاط الصناعي.

أرباح املصرية الكويتية تتراجع
33 باملئة  في الربع الثالث  

تراجعت أرباح القابضة املصرية الكويتية خالل 
الربع الثالث من العام اجل��اري بنسبة %33 على 
أساس سنوي، وفقاً لبيان الشركة لبورصة الكويت، 

امس  األحد.
وبلغت أرب���اح املصرية الكويتية ف��ي الثالثة 
األشهر املنتهية في 30 سبتمبر السابق نحو 7.09 

مليون دينار )23.34 مليون دوالر(، مقابل 10.59 
مليون دينار )34.87 مليون دوالر( أرب��اح الربع 
الثالث من 2017. وسجلت الشركة في التسعة 
األش��ه��ر األول���ى م��ن ال��ع��ام اجل���اري أرب��اح��اً بقيمة 
20.14 مليون دينار، مقارنة ب�21.34 مليون دينار 

أرباح الفترة املناظرة من 2017، بتراجع 6%.

عمومية سابقة للشركة


