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حرصا منها على مشاركة األوساط االستثمارية واالقتصادية لتقدمي أفضل النماذج

البورصة تطرح قواعد تداول األسهم غير امُلدرجة إلبداء اآلراء وتسجيل املالحظات

قامت بورصة الكويت بنشر املقترح اخلاص 
ـــداوالت خــارج املنصة«  )مــســودة( بـــ »قــواعــد ت
)OTC( لتنظيم صفقات و تعامالت االسهم غير 
املُدرجة او ما ُيطلق عليه »سوق اجلت«، وذلك على 

موقعها اإللكتروني.
وتهتم البورصة بإتاحة الفرصة لالوساط 
املالية واالستثمارية من شركات ومجموعات 
وأصحاب مصالح وغيرهم إلبــداء آرائهم خالل 

الفترة من 21 فبراير وحتى 21 مارس 2017.
وتتضمن املسوده التي انتهى منها فريق عمل 
البورصة اإلجـــراءات والقواعد املقترحة بشأن 
مستقبل التداول خارج املنصة في الكويت، سواء 
ــة او للسندات والصكوك  ــدرج لألسهم غير املُ
اإلسالمية أيضا. وتركز البورصة على فتح آفاق 
املشاركة لالطراف املهتمة كافة عبر اإلدالء بآرائهم 
وإقتراحاتهم حول ما تناولته املسودة من أطر 
وقواعد من شأنها تطوير وتنظيم التداول خارج 

املنصة، إذ سيتم جمع تلك اآلراء واملقترحات 
ألخذها في عني اإلعتبار لــدى صياغة التصور 

النهائي للكتاب قبيل رفعه الى هيئة أسواق املال.
ــة عــلــى قــنــاعــة تامة  ــورص ــب ومــعــلــوم ان ال
بــأن للنجاح شــركــاء، إذ تعمل بشفافية مطلقة 
لتحقيق مــا تصبو إليه خللق بــورصــة منظمة 
قادرة على استيعاب كل التوجهات االستثمارية 
خــالل الــفــتــرة املقبلة، داعــيــة جميع الراغبني 
ــهــا عــبــر البريد  ــي املــشــاركــة بــآرائــهــم إرســال ف
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وبحسب االجـــراءات املتبعة ستعمل بورصة 
الكويت على نشر كتاب الــتــداول رسميا بعد أن 
يحظى مبوافقة هيئة أســواق املــال، فيما يتوافر 
حاليا كمسودة )نسخةPDF ( ميكن حتميلها من 

خالل موقع بورصة الكويت. 
وفــي هــذا السياق، قــال نائب رئيس مجلس 

اإلدارة والرئيس التنفيذي في بورصة الكويت، 
خالد عبدالرزاق اخلالد: »إن التداول خارج املنصة 
متثل خدمة مهمة تقدمها أســواق األوراق املالية 
احلديثة، ولعل البورصة الكويتية ومبا تنتهجه 
من استراتيجيات حديثة باتت أكثر حرصا على 
التماشي مع مثل هذه التطورات التي من شأنها ان 
تضعها على اخلارطة العاملية لألسواق املتطورة«.

واضــاف اخلالد ان هناك قرابة 1800 شركة 
غير ُمدرجة قابلة للتداول خارج املنصة، الفتا الى 
حرص البورصة على توفير نظام إلكتروني مالئم 
إلحتواء تلك التعامالت ووضعها في نطاق أكثر 
تنظيما، ذلك إلى جانب الصفقات التي تتطلب نقل 

ملكية أو بيع السندات أو الصكوك.
وردا على سؤال حول كيفية دخول الشركات 
غير املدرجة إلى سوق خارج املنصة وتسجيلها، 
أفاد اخلالد أن التسجيل سيتم تلقائيا وبسهولة 
كبيرة مبجرد إيداع سجل مساهمي الشركة لدى 

وكالة مقاصة، وانتهاء فترة حظر التداول على 
املؤسسني، وأن هدفنا من تسهيل إجراءات دخول 
الشركات هو خدمة صغار املستثمرين واملتداولني 
مبا يضمن لهم سوق ميكنهم من التخارج بشروط 
عادلة وهذه احلماية سوف متتد كذلك إلى صغار 

مساهمي الشركات املنسحبة من البورصة.
ولفت الى ان فريق العمل يبذل جهود كبيرة من 
أجل التوصل الى صيغة مالئمة للقواعد التي تعمل 
على استحداثها بهدف خلق قنوات أكثر تنظيما 
حلركة رؤوس االموال، سواء على األسهم املُدرجة 

أو غير املُدرجة أو األدوات التمويلية املختلفة.
ـــار الــى ان الــنــظــام والــقــواعــد املقترحة  وأش
تتيح املجال أيضا لتداول االسهم املشطوبة او 
املنسحبة، ولكن مبا يتوافق مع القانون وبعد 
إتخاذ اإلجراءات املُتبعة في هذا الشأن، ما سيوفر 
إمكانية التخارج ملساهمي هذه الشركات بسهولة 

ويسر.

وأضاف اخلالد في بيان صحافي أن فريق عمل 
البورصة يبذل قصار جهده للمشاركة الفاعلة 
بتقدمي مثل هذه القواعد كما يجب للسوق لتوفير 
منافذ استثمارية متنوعة، الفتا الى ضرورة األخذ 
بعني اإلعتبار آراء ووجــهــات نظر املستثمرين 

وذوي الرؤى املتنوعة في هذا اخلصوص.
وأفاد اخلالد »سعداء بتوفير تلك اخلدمة التي 
نثق أنها ستسهم في إستيعاب خدمات بورصة 
الكويت بشكل أكثر وضوحا، إذ سيتم التعامل مع 
اآلراء التي سيتم جمعها بدقة وجدية وحيادية 
لذا ُنشجع اجلميع على املشاركة بآرائهم املفيدة« 

لبلوغ أفضل التصورات في هذا اخلصوص«.
وأضاف قائال: »نسعى لتطوير خدمات بورصة 
الكويت بشكل يعزز مباديء الشفافية والوضوح 
سعيا نحو املزيد من التأثير، وبالتالي خلق دور 
ريادي للسوق الكويتي على مستوى املنطقة، األمر 
الــذي ميكن للمستثمرين الكويتيني واإلقتصاد 

الكويتي بشكل عام اإلستفادة منه« 
وبــني اخلــالــد ان هناك مــا أشبه بــورشــة عمل 
فنية منعقدة بشكل دائم، تهتم ببحث ما من شأنه 
إفادة البورصة وقطاعاتها املختلفة والعمل، على 
تطوير آليات التدول وطــرح كل ما يساعد يوفر 
قنوات استثمارية مالئمة لرؤوس االموال، احمللية 

واألجنبية.

خالد عبدالرزاق اخلالد

انطالقا من حرصه على التواجد باملؤمترات االقتصادية

»بيتك« يشارك في ملتقى الكويت االستثماري

شــارك بيت التمويل الكويتي »بيتك« في 
ملتقى الكويت االستثماري بنسخته الرابعة، 
انطالقا من حرصه على التواجد باملؤمترات 
وامللتقيات االقتصادية املهمة الستعراض 
الفرص املتاحة لالستثمار ومناقشة ودعم 
سبل تطوير الواقع االقتصادي وحتسني بيئة 

االعمال في الكويت.
ودارت جلسات امللتقى الــذي حمل عنوان 
)االستثمار فــي الكويت الــفــرص الضائعة 
واملــتــاحــة( على مــدى يومني فــي فندق »جي 
دبليو مــاريــوت« تطرق خاللهما املشاركون 
على محاور عديدة ابرزها اجنازات وحتديات 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة ودور دولة 
الكويت في دعمهم ورعايتهم، كما تناول امللتقى 
ــة الــدولــة للمستقبل واملنظور الوطني  رؤي
لالقتصاد فــي ظــل املتغيرات والتداعيات، 
وكذلك النظرة العامة عن حالة االقتصاد في 
دولــة الكويت باالضافة إلى تقدمي التجارب 

االستثمارية الناجحة على أرض الواقع.
وركـــز امللتقى على تشجيع االستثمار 

وتوفير مناخ عام جاذب لالستثمار من خالل 
بحث املعوقات التي تواجه الواقع االستثماري 
وايجاد حلول عملية مبا يساهم بدفع عجلة 

التنمية وحتقيق مزيد من التقدم واالزدهار.
وتــضــمــن املــلــتــقــى مــجــمــوعــة مـــن ورش 
العمل والــنــدوات واجللسات احلــواريــة بني 

املستثمرين واملسؤولني للوصول الى نتائج 
ايجابية لوضع حلول للمعوقات وسط حضور 
مجموعة من احملللني واالكادمييني واخلبراء 
فــي الــشــؤون االقتصادية وعــدد مــن صناع 

القرار.
اجلدير بالذكر ان امللتقى اقيم حتت برعاية 

نائب رئيس مجلس الــــوزراء وزيــر املالية 
ــدد مــن الـــوزراء  ــس الــصــالــح، مبشاركة ع أن
واملتخصصني في كل مجاالت االستثمار في 
ــام، إضــافــة ملمثلني  ــع القطاعني اخلـــاص وال
ـــاء الشركات  مــن الــبــرملــان الكويتي، ورؤس
االستثمارية والبنوك والقطاعات االقتصادية 

املختلفة.
وتؤكد مشاركة »بيتك« التزامه بدفع عجلة 
التنمية ودعــم االقتصاد الوطني وأصحاب 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة، ومد جسور 
ــاص، مبا  التعاون بني القطاعني العام واخل
ميهد لعهد جديد من التنمية والتطوير، االمر 
الذي يتماشى مع استراتيجيته الرامية الى 
حتقيق منو في االقتصاد سيما وانه من ابرز 
مؤسسات القطاع اخلــاص ولــه سجل حافل 

باملساهمات االقتصادية واالجتماعية.
مــن جانبه، أشـــاد رئــيــس امللتقى ماضي 
اخلميس مبشاركة »بيتك« في امللتقى، التي 
تعبر عن دور البنك في تطوير عملية االستثمار 

وحتريك عجلة االقتصاد.
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الشيخ محمد العبد الله مع موظفي »بيتك« في جناح البنك في امللتقى

زينت شركة طيران اجلزيرة، أول ناقل جوي من 
القطاع اخلاص في الكويت والشرق األوســط، احدى 
طائراتها وبواباتها اخلاصة في مطار الكويت الدولي، 
بألوان العلم الكويتي، إلحياء ذكــرى عيد التحرير 

والعيد الوطني.
خالل الشهر األكثر احتفاال بالسنة، ازدانت طائرة 
»Airbus« مع تسجيل »CAJ« بالعلم الكويتي، 
مع شعار »دام عــزك يا كويت«، كبادرة من »طيران 
اجلزيرة« للتعبير عن اعتزازها بتراث الكويت وعيد 
ــار املساهمة  ــادرة، فــي إط ــب التحرير. وتــأتــي هــذه امل
بتجسيد الثقافة الكويتية عبر خــدمــات الضيافة، 
والسفر، واملساهمة في النمو االقتصادي للدولة، 

خصوصا ان »طيران اجلزيرة« تعد اليوم واحدة من 
أكبر املشغلني في مطار الكويت الدولي.

تعليقا على مشاركة »طيران اجلزيرة« باالحتفاالت 
الوطنية، قــال نائب الرئيس للتسويق واملنتجات، 
الدكتور محمد بــركــات: »كشركة كويتية للطيران، 
تفتخر »طــيــران اجلــزيــرة« بالتزامها بدعم الكويت 
مــن خــالل أعمالها املتنامية، مشيرا إلــى أنها ومع 
مضيها قدما، ال يسعها سوى استحضار رحلة الكويت 
التاريخية منذ االستقالل وأيـــام التحرير. ان هذا 
الشهر اجلــاري، هو انعكاس إلرادة الشعب الكويتي 
باالنتصار، ونحن نفتخر بأن نكون جزءا من هذا الوطن 

الرائع.«

الشركة زّينت سماء الشرق األوسط باأللوان الوطنية

»طيران اجلزيرة« حتّلق بالعلم الكويتي عاليا

طائرة طيران اجلزيرة حتمل علم الكويت

»وربة« يطلق حملة »كلمة للكويت«
ــق بــنــك وربـــــة، حملته  ــل أط
الوطنية » كلمة للكويت » والتي 
تأتي تزامنا مع احتفاالت الكويت 
باليوم الوطني ويــوم التحرير 
ضمن مهرجان قرية العجائب 

بأرض املعارض.
ويتضمن جناح بنك وربــة 
داخـــل القرية القيام بالعديد 

مــن األنــشــطــة والفعاليات في 
حــب الــوطــن وذلـــك فــي الفترة 
مابني 22 فبراير الى 26 فبراير 
2017، حيث بإمكان زوار القرية 
التوقيع على لوحة تعبر عن 
حبهم وتقديرهم لدولة الكويت 
كما سيتم توزيع مجموعة من 

الهدايا تقديرا من البنك.

»برقان« مستمر باستقبال عمالئه خالل عطلة 
األعياد الوطنية في فرع املطار

أعلن بنك بــرقــان أنــه تلبية ملتطلبات عمالءه 
واملسافرين خالل عطلة العيد الوطني وعيد التحرير، 
فإن فرعه في املطار سيكون مستمرا بتقدمي خدماته 
للعمالء الكرام خالل يوم العطلة والذي يصادف يوم 
األحد املوافق 2017/2/26 من الساعة 8 صباحا 

وحتى الساعة العاشرة والنصف مساء. 
وأوضح البنك أن استمرار العمل في فرع املطار 
خالل العطلة يعكس حرصه الشديد على تقدمي كافة 
اخلدمات املصرفية لعمالئه و املسافرين اثناء هذه 

اإلجازة، مهنئا اجلميع بهذه املناسبة.

»التجاري« يحتفل باألعياد الوطنية مع طالب وطالبات مدرسة التكامل

تزامنا مع االحتفاالت باألعياد الوطنية، قام فريق العالقات 
العامة باستقبال طالبات وطلبة مدرسة التكامل بهدف مشاركة 
أسرة البنك التجاري احتفاالت ذكرى اليوم الوطني السادس 
واخلمسني ويوم التحرير السادس والعشرين لدولة الكويت. 
وذلك بحضور كل من رئيس مجلس اإلدارة السيد/ على املوسى 
ونائب الرئيس الشيخ/ احمد دعيج الصباح واإلدارة التنفيذية 

وموظفي البنك. 
فــي هــذا اإلطـــار، قالت مساعد املــديــر الــعــام إدارة اإلعــالن 
ــورع »نولي في البنك التجاري  والعالقات العامة أماني ال
الكويتي أهمية خاصة ملختلف األنشطة املجتمعية التي حتقق 
التواصل والترابط االجتماعي خاصة النشاطات التي تعنى 

بأجيال املستقبل«. مبينة أن استقبال البنك للطلبة والطالبات 
ــرص الــتــجــاري على مشاركتهم في  ــاء ليعبر عــن ح ــا ج إمن
االحتفاالت باألعياد واملناسبات الوطنية التي تعزز روح 
االنتماء للوطن وأمجاده مبا يغرز في نفوسهم مشاعر الشموخ 

بأوطانهم.  
وأضافت، لقد اشتمل برنامج زيارة الطلبة للفرع الرئيسي 
التعرف على سلسة من املعلومات التوعوية والتثقيفية حول 
االدخـــار وأهميته ملستقبلهم وكــذلــك اخلــدمــات واملعامالت 
املصرفية التي يقدمها التجاري لعمالئه، باإلضافة إلى العروض 

الترويجية واخلدمات املختلفة األخرى التي يقدمها البنك. 
وأوضحت أماني الورع بان البنك قد نظم هذا اليوم بالقرب 

من املبني الرئيسي الذي مت تزينه بأعالم الكويت وذلك تزامنا 
باحتفاالت العيد الوطني وعيد التحرير، والستقبال طلبة 
مدرسة التكامل وعــددا كبيرا من الضيوف والعمالء والــزوار 
الــذيــن استمتعوا بحسن الضيافة مــن املــأكــوالت الشعبية 

واحللوى التقليدية التي أعدت خصيصا لهذه املناسبة. 
وفي ختام الزيارة، تقدمت إدارة مدرسة التكامل بالشكر 
والتقدير إلى إدارة البنك التجاري على استضافتهم لطلبة 
املدرسة ومشاركتهم أســرة البنك التجاري االحتفالية التي 
أدخلت البهجة والفرح لقلوب الطلبة، وأتاحت لهم فرصة 
التعبير عن حسهم الوطني، متمنني للبنك مزيدا من التقدم 

والعطاء.

اخل���������ال���������د: ال�������ق�������واع�������د امل������ق������ت������رح������ة خ�������ط�������وة م�����ه�����م�����ة ض������م������ن م������ل������ف ت������ط������وي������ر وت�����ن�����ظ�����ي�����م ق��������ن��������وات االس������ت������ث������م������ار ف��������ي ال������ب������ورص������ة

وال������س������ن������دات« »ال������ص������ك������وك  ل�����ت�����ع�����ام�����الت  م�����ف�����ت�����وح  وامل��������ج��������ال  امل�����ن�����ص�����ة  خ�����������ارج  ل������ل������ت������داول  ق�����اب�����ل�����ة  ش������رك������ة   1800 ن�����ح�����و  ه������ن������اك 

فرحة األطفال باالحتفاليةجانب من االحتفالية

اعلنت فالي دبي عن اضافة مدينة سايليت البنغالية 
كوجهة جديدة للناقلة ضمن شبكتها املتنامية لتكون 
هــذه املدينة ثالث وجهة للناقلة في بنغالديش بعد 

شيتاغونغ ودكا.
وستبدا فــالي دبــي رحالتها الــى هــذه املدينة التي 
تعرف ايضا باسم » جالل اباد » اعتبارا من 15 مارس 

2017 بواقع 4 رحــالت اسبوعيا الــى مطار عثماني 
الدولي بالشراكة مع ريجينت ايرويز البنغالية ترتفع 
الــى 6 رحــالت اعتبارا مــن 16 مايو 2017 . وبهذه 
اخلدمة اجلديدة تكون فالي دبي قد زادت رحالتها الى 
بنغالديش لتصل الى 27 رحلة اسبوعيا الى وجهاتها 

الثالث هناك. 

وبهذه املناسبة، قال غيث الغيث الرئيس التنفيذي 
لفالي دبي » نحن سعداء باطالق اخلدمة اجلديدة الى 
مدينة سايليت،وهي مركز ثقافي وجتــاري هــام في 
بنغالديش وهذا يؤكد التزامنا بتعزيز خدمات النقل 
ـــارات وبنغالديش وخصوصا  ــة االم ــوي بني دول اجل

االسواق غير املخدومة برحالت الطيران«.

»سايليت« الوجهة الثالثة ل� »فالي دبي« في بنغالديش

ضمن مبادرة البنك غير املسبوقة »أحلم ان أكون«

»الوطني« يدعم الطفلة جوري لتصبح »راقصة باليه« محترفة
ضمن مبادرته »أحلم أن أكـــون«، يواصل بنك 
الكويت الوطني حتقيق أحــالم األطــفــال من خالل 
مساعيه االجتماعية ومسؤوليته جتاههم. وفي 
هذا اإلطار، قدمت أسرة بنك الكويت الوطني للطفلة 
جوري جمال الراجحي من مستشفى بنك الكويت 
الوطني لألطفال فرصة حتقيق حلمها بأن تصبح 

»راقصة باليه« محترفة.
ــارة خاصة جلــوري إلى  وقــام البنك بتنظيم زي
األكادميية البريطانية للتعليم املبكر برفقة والدتها 
ــرة البنك، حيث استقبلتها إدارة األكادميية  وأس
ومدربة صف الباليه وأعدوا لها يوما مميزا تضمن 
متارين مختلفة للبدء بتعلم األســس وتقنيات فن 
الباليه.  وكانت األكادميية قد جهزت ثياب الباليه 
املخصصة جلــوري التي بدورها حتمست وذهبت 
ــدء التمرين. وأدت جــوري  مسرعة الرتــدائــهــا وب
حركات الباليه للمرة األولى مع مدربة متخصصة 
وهي التي اعتادت أن متضي وقتها في املستشفى 
للعالج، االمر الذي انعكس إيجابا عليها حيث كانت 
تشع فرحا وسعادة. وقد تفاجأت املدربة باملستوى 
الذي قدمته جوري وبرشاقتها وكأنها تتعلم الباليه 
منذ فترة. كما تفاعلت جوري مع التمارين وكسرت 
حاجز خجلها وانطلقت بالدوران وتطبيق احلركات 
األكثر تطورا في الباليه وحظيت بتصفيق جميع 

احلاضرين. 
وبهذه املناسبة، قالت مسؤولة العالقات العامة 
ــوان العبداجلليل إن  فــي بنك الكويت الوطني ج
اللقاء مع جوري كان لديه نكهة خاصة، ألنها طفلة 
حساسة وخجولة ولديها روح جميلة. لقد كان 

صعبا على جوري، التي تبلغ من العمر 6 سنوات، 
أن تعيش حياة مختلفة عن باقي األطفال. لقد منعت 
زيــارات جوري املتكررة إلى املستشفى للعالج من 
الذهاب للمدرسة مثل باقي األطفال ولــم تتح لها 
فرصة االستمتاع مبرحلة الطفولة مثلما يجب. 
وعندما علمنا عالقتها مع الباليه، قررنا في بنك 
الكويت الوطني أن جنعل من هذه العالقة أمرا مميزا 
قد ُيحدث تغييرا إيجابيا في حياة جوري، ومن هنا 
قمنا بالتنسيق مع أكادميية التعليم املبكر الذين 
رحبوا باستقبالنا وباالحتفال بجوري ومنحها 
جتربة فريدة. وأضافت العبداجلليل أن دورنا مع 
جوري ال يتوقف هنا، فنحن في مبادرتنا نستثمر 
فــي كــل مــا مــن شأنه إســعــاد األطــفــال، لذلك قررنا 
تخصيص ساعات تدريبية جلوري لتتقن الباليه 
ولتحقق حلمها بأن تصبح راقصة الباليه وتكبر 
وتدهش العالم بجمالها، مشيره إلى أن اللقاء مع 
جوري كان رائعا ونحن نتطلع إلى لقاءات مقبلة مع 
األطفال على أمل أن نساهم بإضافة كل ما هو إيجابي 
لهم ملساعدتهم على تخطي صعاب احلياة وليشرقوا 

من جديد أطفاال أصحاء وسعداء. 
هــذا ويحفل سجل البنك الوطني بالعديد من 
املبادرات الريادية االنسانية واالجتماعية. ويسعى 
البنك إلى توفير مختلف سبل الدعم لألطفال، إلى 
جانب قيامه بصورة مستمرة بتنظيم العديد من 
ــزيــارات إلــى املؤسسات االنسانية التي تعنى  ال
باألطفال بهدف تكريس ثقافة خدمة املجتمع وتعزيز 
الوعي باملسؤولية االجتماعية، وهو نهج لطاملا متيز 

به البنك الوطني ويسعى دوما إلى نشره.

»اخلليج«  يغلق فروعه خالل األعياد الوطنية
مبناسبة العيد الوطني وعيد التحرير، يعلن بنك 
اخلليج عن إغالق الفرع الرئيسي له وجميع فروع البنك 
األخــرى يوم األحــد املوافق 26 فبراير 2017. ويعاود 
البنك إستئناف أعماله كاملعتاد يوم اإلثنني املوافق 27 
فبراير 2017. وخالل العطلة، ميكن لعمالء بنك اخلليج 
الكرام اإلستمتاع بخدماته على مدار الساعة من خالل 
اإلتصال على مركز خدمة العمالء على الرقم 1805805، 
كما بإمكانهم إجراء معامالتهم اليومية من خالل تطبيق 

بنك اخلليج على الهواتف الذكية، وكذلك عبر أجهزة 
الصراف اآللي التفاعلية التي حتمل اسم »غالف اليف« 
املتاحة لإلستخدام يوم األحد من الساعة 10 صباحا حتى 
الساعة 6 مساء وذلك في فرعي اجلابرية والعدان. تتيح 
أجهزة »غالف اليف« للعمالء إمكانية التواصل مع موظف 
البنك عبر خاصية الفيديو، باستخدام التكنولوجيا املثبتة 
داخل اجلهاز، بحيث تتم إجراء املعامالت اليومية املعتادة 

التي تتوفر من خالل فروع البنك. 


