«اخلليج» 5 :فائزين بسحب الدانة األسبوعي
أجرى بنك اخلليج سحب الدانة األسبوعي بتاريخ 14
أبريل اجلاري ،أعلن من خالله عن أسماء الفائزين اخلمسة
خالل الفترة من  7إلى  11أبريل  2019بجوائز نقدية قيمة
كل منها  1000د.ك ،أسبوعيا ً:
وفيما يلي أسماء الفائزين اخلمسة لهذا األسبوع :دالل
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خليل طاهر الصايغ  ،قاسم حسني علي العنزي  ،حبيبه
عبدالله سالم با مسلم  ،عبدالله عبدالوهاب عبدالعزيز
العصفور  ،محمد مفلح عبدالله اجلدي
ه��ذا ،ويجري بنك اخلليج سحب ال��دان��ة رب��ع السنوي
الثاني على اجلائزة البالغ قيمتها 250,000دينار كويتي

في  26يونيو املقبل ،يليه السحب ربع السنوي الثالث في
 25سبتمبر  2019على جائزة قيمتها  500,000دينار
كويتي .أما السحب األخير فسوف يقام في  16يناير 2020
وسيتخلل هذا السحب تتويج مليونير الدانة لعام 2019
الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار كويتي.
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«أسواق املال» :مجلس إدارة البورصة اجلديد يتسلم مهامه  21اجلاري
أعلنت هيئة أسواق املال في مؤمتر صحفي
عن انطالق تدشني احلملة التوعوية املخصصة
إلط��ل�اق م���ش���روع االخ���ت���ب���ارات التأهيلية
للوظائف الواجبة التسجيل بالتعاون مع
املعهد املعتمد ل�ل�أوراق املالية واالستثمار
CISI(Chartered Institute of
 ،)Securities and Investmentويأتي
نتاج هذا املشروع من خالل «برنامج املؤهالت
املهنية» ،ال��ذي سيتم تطبيقه في نهاية شهر
سبتمبر من العام اجلاري .
وقد مثل جانب الهيئة في املؤمتر الصحفي
أ.د أحمد عبدالرحمن امللحم  -رئيس مجلس
املفوضني واملدير التنفيذي لهيئة أسواق املال،
و خالد بدر املفرج  -رئيس اللجنة التوجيهية
للمشروع ،و زه��راء ري��اض املوسى  -رئيس
فريق العمل للمشروع ،بينما مثل جانب املعهد
و ساميون كولهاين  -الرئيس التنفيذي ملعهد
 ،CISIوقد أشار امللحم خالل املؤمتر الصحفي
ال��ى أن ه��ذا امل��ش��روع ميثل أح��د التوجهات
االستراتيجية الهامة للهيئة التي تعكف على
تنفيذها في الوقت احلالي انطالقاً من رؤيتها
املتكاملة لتطوير منظومة أسواق املال ،والتي
متثل نقلة نوعية في مسار تلك املنظومة والبيئة
االستثمارية على وج��ه العموم ،كما أوضح
بأن املشروع متوافق مع رؤية صاحب السمو
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح ،أمير
دولة الكويت( ،الكويت « 2035كويت جديدة»)
بشأن حتويل الكويت إلى مركز مالي وجتاري
ج��اذب لالستثمار  ،ويهدف بصورة رئيسية
إلى االرتقاء مبستوى الكفاءة املهنية واملقدرة
الفنية واملعرفة القانونية لشاغلي الوظائف
واجبة التسجيل لدى األشخاص املرخص لهم،
وتعزيز مقومات العاملني في املهن املرتبطة
مبنظومة أسواق املال  ،الى جانب ذلك أوضح
السيد كولهاين الى أن نتاج املشروع واملتمثل
ببرنامج املؤهالت املهنية ،تتوافق مع املمارسات
العاملية ومعتمدة عامليا ،حيث أن احلاصلني
على بعض من املؤهالت املتضمنة في البرنامج
يعتبرون معتمدين للعمل في املجاالت املالية في

التباين يُسيطر على املؤشرات
وسط عمليات تبادل مراكز
أنهت املؤشرات الكويتية تعامالت أم��س االثنني على تباين ،للجلسة الثانية على
التوالي ،حيث انخفض املؤشران العام والرئيسي بنسبة  0.32%و 1.68%على الترتيب،
فيما ارتفع مؤشر السوق األول .0.21%
وارتفعت سيولة البورصة  17%إلى  34.01مليون دينار مقابل  29.08مليون دينار
باألمس ،كما زادت أحجام التداول  2%إلى  191.55مليون سهم مقابل  187.82مليون
سهم بجلسة.
امللل الفني لسوق املال ،مراد الدمغي  :إن أداء املؤشرات جاء على العكس متاماً
وقال حُ
من جلسة أمس رغم استمرار حالة التباين.
وأوضح الدمغي أن مؤشر السوق األول كان مُتراجعاً وجدناه يرتفع ،وعلى العكس
متاماً كل من املؤشرين الرئيسي والعام ،وهو ما يُشير إلى حالة تبادل مراكز بني األسهم
الصغيرة والكبيرة.
وأشار الدمغي إلى أن االرتداده كانت عكسية على السوق الرئيسي نظرا ً حلالة جني
األرباح على األسهم املتوسطة والصغيرة ،خاصة بعد ارتفاعه في اجللستني السابقتني.
فنياً ،قال الدمغي إن املؤشر العام يواجه مقاومة قوية عند مستوى  5750نقطة بدليل
بلوغها في جلسة أمس ثم التراجع دونها وهو مشهد تكرر من قبل ،موضحاً أن جتاوز هذا
احلاجز الهام بفارق مُريح من النقاط يؤسس النطالقة صاعدة لكنها مشروطة بتحسن
التداوالت وخاصة السيولة.

املشاركني في املؤمتر الصحافي

مؤسسات عاملية.
كما عقدت الهيئة ندوة حول اطالق املشروع،
ألقى فيها امللحم كلمة افتتاحية مشيرا فيها
الى أن أهمية املشروع تكمن في تركيزه على
العنصر البشري ال��ذي يعد أساسا للتنمية
االقتصادية و االجتماعية ،مؤكدا بأن الهيئة
قد حرصت كل احل��رص على تنفيذ املشروع
مع جهة دولية رائ��دة في مجال االختبارات
التأهيلية وهو املعهد املعتمد ل�لأوراق املالية
واالستثمار  CISIذو االنتشار الدولي الواسع،
كما قدم خالد املفرج  ،نبذة عن املشروع ومراحل

« ب� ��رق� ��ان» ي �خ �ت �ت��م رع��اي �ت��ه
لسباق احت��اد مصارف الكويت
للجري «»Night Run

تطبيقه  ،و شرح تفصيلي عن الوظائف واجبة
التسجيل و األشخاص املرخص لهم .
و ق��ال امللحم أن مجلس إدارة البورصة
اجلديد يتوقع أن يتسلم مهامه بعد اجتماع
اجلمعية العمومية العادية املخطط لها أن
تنعقد في  21من الشهر اجلاري .
ال��ى ج��ان��ب ذل��ك فقد ق��دم��ت ك��ل م��ن الهيئة
واملعهد ع��رض مرئي مشترك ش��ارك فيه كل
من ساميون  ،وزه��راء  ،حيث مت التطرق الى
تفاصيل برنامج املؤهالت املهنية املتكون من
ثالثة مؤهالت تتمثل مبؤهالت فنية ورقابية

وأخ���رى تخصصية ،وس��ي��اس��ة اإلع��ف��اء من
متطلبات البرنامج و التي وضعتها الهيئة
بهدف اتاحة املجال حلاملي الشهادات املهنية
املعتمدة وممتلكي سنوات خبرة محددة في
امل��ج��االت املتعلقة ف��ي امل��ؤه��ل الفني املطلوب
لكل وظيفة واجبة التسجيل على حدة ،و آلية
التطبيق والتي ستكون على مرحلتني زمنيتني
تتمثل املرحلة األولى بالتطبيق املبدئي والتي
تكون في نهاية شهر سبتمبر من ه��ذا العام،
وتتمثل املرحلة الثانية بالتطبيق اإللزامي
والتي تكون من بعد سنة من التطبيق املبدئي

شارك في املؤمتر السنوي للهيئات الشرعية في البحرين

«أيوفي» تكرم «بيتك» لدوره البارز
في االرتقاء بصناعة التمويل اإلسالمي

صورة جماعية

اختتم بنك برقان مؤخرا ً ،أحد أبرز املساهمني في استدامة وتقدم
املجتمع الكويتي ،رعايته لسباق احت��اد مصارف الكويت الليلي
للجري“ ”Night Runملسافة  5كم .وتهدف هذه الفعالية التي
تنظم للسنة الثانية على التوالي إلى تشجيع كافة فئات املجتمع على
املشاركة في حت ٍد رياضي جديد ،كما تعكس رؤية بنك برقان القائمة
على تأمني مستقبل أكثر صحة وسعادة للجميع.
وشهد السباق ال��ذي استضافه مجمع م��روج اهتماماً كبيرا ً
ومشاركة فاعلة حيث استقطب أكبر ع��دد من املتسابقني الذين
حرصوا على إكماله حتى النهاية .وانطالقاً من أه��داف السباق
املتمثلة باالهتمام بصحة ورف��اه األف���راد بوجه ع��ام ،ش��ارك في
الفعالية ذكور وإناث من مختلف الفئات العمرية .
وف��ي إط��ار سعيه نحو ترسيخ عالمته التجارية ف��ي مجال
امل��ب��ادرات احليوية واملبتكرة ،والتزامه بتقدم املجتمع من خالل
إثراء التغييرات اإليجابية ،يأتي دعم بنك برقان ملثل هذه األنشطة
الرياضية املؤثرة الرامية إلى حتسني أسلوب حياة اجلميع.
وتندرج هذه املبادرة ضمن برنامج بنك برقان االجتماعي حتت
عنوان «« »ENGAGEمعاً لنكون التغيير» ،الهادف إلى تسليط
الضوء على اجلوانب املهمة واملؤثرة في املجتمع ،إضافة إلى تعزيز
مسؤوليته االجتماعية من خالل دعم املبادرات اإليجابية ضمن
استراتيجيته للمسؤولية االجتماعية.

عبد احلكيم اخلياط متسلما درع التكرمي

ك��رّم مؤمتر «أي��وف��ي» السنوي الـ 17للهيئات
الشرعية ال��ذي عقد في البحرين مجموعة بيت
التمويل الكويتي «بيتك» ،تقديرا للرعاية الرئيسية
وللدور البارز في دعم اجلهود املبذولة لالرتقاء
بصناعة التمويل االسالمي.
وتسلم التكرمي نيابة عن مجموعة «بيتك»،
العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لـ»بيتك–
البحرين» عبداحلكيم اخلياط ،على هامش املؤمتر
الذي استمر على مدار يومني ضمن حضور كوكبة

من أهم قيادات الصناعة املالية اإلسالمية من علماء
وفقهاء ومصرفيني وخبراء ومحامني ومحاسبني
وك��ب��ار م��س��ؤول��ي ال��ب��ن��وك امل��رك��زي��ة والسلطات
الرقابية واإلشرافية .وقال اخلياط «يسرنا أن نعلن
عن استمرار تعاوننا مع مؤمتر أيوفي الذي يحرص
على سن املقاييس واملعايير الشرعية للمؤسسات
املالية اإلسالمية ،حيث تأتي هذا الشراكة متاشيا
مع استراتيجية البنك املتمحورة ح��ول اإلرتقاء
بالصيرفة اإلسالمية والرقمية».

خالل محاضرة شارك فيها مبؤمترSEAMLESS

التويجري  :مستقبل البنوك يحدده تفوقها تقني ًا وتكنولوجي ًا
أك����د ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي
لبنك بوبيان عبدالله التويجري ان
التطورات التكنولوجية الهائلة في
عالم اخلدمات املصرفية تفرض الكثير
من التحديات امام البنوك في مختلف
انحاء العالم وان مستقبلها ستحدده
مدى القدرة على استيعاب املتغيرات
التكنولوجية والدخول في املنافسة مع
القادمني اجلدد للسوق .
جاء ذلك خالل محاضرة شارك فيها
التويجري في مؤمترSEAMLESS
العاملي الذي عقد في دبي موضحاً ان
قضية الساعة هي قبول التغيرات التي
حتدث على صعيد التكنولوجيا ومدى
مواكبتها لتطلعــات العمالء نحو تقدمي

املنتجات واخلدمات بشكل أسرع وأكثر
مالءمة.
واوضح في املقابل فإن هناك عمالء
ال تزال تسيطر عليهم الصورة الذهنية
التقليدية للبنوك من كونها ذلك املكان
( الفرع ) ال��ذي ال بد ان يذهبوا اليه
إلنهاء معامالتهم حتى ان احدث دراسة
ملؤسسة  IPSOSالعاملية اشارت الى
ان اكثر من  % 70من العمالء يحددون
اختياراتهم للبنك على اس��اس قاعدة
فروعه ومدى انتشاره .
واشار التويجري الى انه سيتوجب
على البنوك البدء في تنفيذ مجموعة
جديدة من االستراتيجيات اجلديدة
التى تعتمد على امكانية إجناز التحول

الرقمي دون ال��ت��ن��ازل ع��ن التواصل
البشري والذي ميثل في النهاية العامل
الفارق الرئيسي الذي مييزهم.
واضاف « ستتاح العديد من األدوات
وال��ش��راك��ات ملساعدتهم على تقدمي
اخلصائص املميزة املصممة لكل عميل
ف��ي املساحة الرقمية مثل استخدام
تكنولوجيا ال��ت��واص��ل ق��ري��ب امل��دى
“ ”NFCأو البطاقة املدنية في التعرف
على العميل عند الدخول أو التعرف
على الهوية عبر الوجه أو االجتماعات
املرئية لتقدمي اخلدمات االستشارية « .
وأك��د التويجري أن البنوك جنحت
ف��ي اآلون���ة األخ��ي��رة ف��ي امل��وازن��ة بني
الشكل التقليدي لتقدمي اخل��دم��ات

امل��ص��رف��ي��ة م��ن خ�ل�ال ال���ف���روع وب�ين
خدماتها التقنية ضاربا املثال ببنك
ب��وب��ي��ان ال����ذي اس��ت��ط��اع ان يحقق
املعادلة الصعبة م��ن خ�لال التوسع
جغرافيا من خالل الفروع وبني ضخ
املزيد من االستثمارات في اخلدمات
واملنتجات املصــــرفية التقنية ومن
ثم زيادة شريحة عمالءه املستخدمني
للتكنولوجيا املصرفية .
واض���اف « عندما تضع اخليارين
بني يد العميل فإنه يشعر بالراحة النه
يعرف ان��ه لديه احلرية في االختيار
فحتى وان كان من عشاق التكنولوجيا
فانه ف��ي بعض احل���االت يحتاج الى
زيارة الفرع والعكس صحيح متاما « .

أي في نهاية سبتمبر  ،2020باإلضافة الى ذلك
مت استعراض مؤهالت املعهد ونطاق عمله و
جتاربه اإلقليمية والعاملية ،ومزايا االنضمام
لعضوية املعهد ،كما أعلنت الهيئة عن عقد ورش
عمل خاصة للشركات املرخصة و اجلهات
التدريبية ،باإلضافة إلى الصفحة املخصصة
للبرنامج على موقع الهيئة والتي من املقرر
اطالقها خالل الشهر القادم.
باإلضافة الى ذلك فقد عبر ساميون كولهاين،
عن سعادة املعهد بالعمل مع هيئة أسواق املال
على م��دار السنوات األرب��ع املاضية كشركاء

في ه��ذا املشروع االستراتيجي املهم ،كما أكد
بأن وضع خطة متطورة للمؤهالت ،وإتاحة
ف��رص��ة احل��ص��ول ع��ل��ى ال��ع��ض��وي��ة ،وان��ش��اء
برنامج التطوير املهني املستمر للعاملني في
السوق ،يعتبر جزءًا من البنية التحتية احليوية
والالزمة لدعم رؤية هيئة أسواق املال لتحويل
الكويت إلى مركز مالي عاملي ،و ستساهم هذه
األنشطة التمكينية ف��ي تطوير أس���واق امل��ال
ف��ي الكويت وخلق بيئة استثمارية جاذبة
ملستثمرين عامليني ،وتعزيز الثقة بأسواق املال
الكويتية.

«الكويتية للمقاصة» تنفذ أول عملية
تسوية ألوراق مالية عبر «بلوك تشني» عاملي ًا
قالت الشركة الكويتية للمقاصة أمس االثنني
إنها أجن��زت أول عملية تسوية ل�ل�أوراق املالية
عبر احل��دود باستخدام تقنية (بلوك تشني) على
مستوى العالم.
و(بلوك تشني) هي تقنية تعمل على هيئة نظام
سجل إلكتروني ملعاجلة الصفقات وتدوينها مبا
يتيح لكل األطراف تتبع املعلومات عبر شبكة آمنة
ال تستدعي التحقق من طرف ثالث.
وأوضحت الشركة في بيان صحفي أن التسوية
التي قامت بها مع مملكة املغرب شهدت اختبار
التسوية على عدد من األسهم االختيارية بنجاح
بني جهة اإلي���داع امل��رك��زي في الكويت ممثلة في
(املقاصة) ونظيرتها باملغرب عبر أنظمة شركة
(ت��ات��ا) التي تعد أفضل م��زودي أنظمة التقاص
واإليداع عامليا.
ونقل البيان ع��ن الرئيس التنفيذي للشركة
خلدون الطبطبائي قوله إن الشركة وضعت نصب
عينيها تطوير عملياتها بالشكل الذي يخدم تطور
سوق املال الكويتي وال��ذي تشكل (املقاصة) أحد
أركانه األساسية منذ عام .1986
وأك���د الطبطبائي أن ال��ش��رك��ة تسعى دوم��ا
الكتشاف ما هو جديد في تكنولوجيا املعلومات
وبحث إمكانية تطبيقه مبا يخدم أعمال وخدمات

خلدون الطبطبائي

الشركة بشكل عام.
وأضاف أن أحد الركائز األساسية لالستراتيجية
الطموحة التي وضعتها الشركة هو أن تكون دوما
في مقدمة املؤسسات املختصة في املنطقة فضال
عن دورها الرئيس في تطوير مشاريع سوق املال
الكويتي.

بلغت قيمتها مليار دوالر

«وربة» مدير مشترك لصكوك حكومة الشارقة
يواصل بنك وربة تطبيق استراتيجيته النامية
الى توسيع االستثمار الهادف في صفقات تضمن
عوائد مجزية ومستدامة على املساهمني عبر
املشاركة في توفير تسهيالت متويلية إلى جهات
اقتصادية إقليمية وعاملية؛ وفي هذا اإلطار ،فقد
ساهم البنك كمدير مشترك في صفقة اص��دار
صكوك مببلغ مليار دوالر أمريكي تستحق اثر
 7سنوات ،لصالح حكومة إمارة الشارقة ممثلة
بدائرة املالية املركزية لدى اإلم��ارة؛ وقد ضمت
الصفقة مؤسسات مالية إقليمية وعاملية كمدراء
لإلصدار.
وقال ثويني خالد الثويني ،رئيس املجموعة
املصرفية لالستثمار بالتكليف في بنك وربة بأن
اإلقبال على االكتتاب سجل جناحا كبيرا ً حيث
ف��اق  4أضعاف حجم اإلص��دار ليصل إل��ى أكثر
من  4,2مليار دوالر حيث قال« :يسر بنك وربة
املشاركة في هذا اإلصدار النوعي للصكوك الذي
يحسب جناحه حلكومة الشارقة و دائرة املالية
املركزية لديها وفريق العاملني الذين استطاعوا
خ�لال السنوات املاضية تعزيز مكانة حكومة
الشارقة كمصدّر موثوق في أسواق الدين العاملية
ال سيما أن حكومة اإلمارة تتمتع بتصنيف عالي
من قبل وكالة موديز ( )A3باإلضافة إلى متانة
اقتصادها متنوع الدخل ال��ذي يعد ثالث أكبر
اقتصاد في اإلمارات العربية املتحدة».
وأش��ار إلى أن مشاركة بنك ورب��ة في اصدار
هذه الصكوك تعبّر عن منو محفظة موجوداته

ثويني الثويني

والتزامه بتطوير قدراته املصرفية االستثمارية
ف��ي األس���واق اخلارجية عبر اقتناص الفرص
اجل��ذاب��ة وال��ت��ي ت��ع��ود بالنفع على مساهمي
البنك وتتماشى م��ع رؤي��ت��ه وأه��داف��ه ف��ي تبوأ
مكانة ري��ادي��ة ف��ي مجال االستثمار م��ن خالل
حلوله التمويلية التي تتميز باملرونة والفاعلية
العالية..

