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أعلن البنك األهلي املتحد في التاسع عشر من يونيو 
اجلاري أسماء الرابحني في السحب األسبوعي على جوائز 
احلصاد اإلسالمي، حساب  السحب على اجلوائز اإلسالمي 
األول في الكويت والذى استطاع أن  يعيد رسم حياة األالف 
من الرابحني من سعداء احلظ  ، حيث يقدم لعمالئه  أكبر عدد 
من فرص للفوز على مدار العام من خالل ما يزيد على 850 

جائزة سنويا  .  وقد أسفر السحب عن حصول الرابحة كفايه 
كاظم صالح على اجلائزة األسبوعية الكبرى بقيمة 10،000 

دينار كويتي.
باإلضافة إلى حصول 20 فائزا على 1000 دينار كويتي  
لكل رابــح وهــم : عبدالرحمن يوسف السيف، وليد عماد 
خمان، نظمي مال يوسف ،  بدر محمد علي  ، جواد على حسن  

، حنان محمد املال، منى عبدالوهاب التركيت، مال الله محمد 
الكندري، رمي عبدالواحد زمان، فهد على السليطى ، قبالن 
محمد العبيان، زينب عبدالله الهدار ، أحمد علي املالكي 
، سانثانام أناند، فتحية حسن العلواني  ، مارتينا هوران 
،  جانيت باتون الجنلي   ، خورشيد جيوان محمد ، ساسي 

كومار كورانقود، عيسى جابر إبراهيم.

أنهت بورصة الكويت تعامالتها أمس  
الثالثاء على ارتفاع املؤشر العام 4ر19 
نقطة ليبلغ مستوى 4ر5829 نقطة بنسبة 

ارتفاع بلغت 33ر0 في املئة.
وبلغت كميات تداوالت املؤشر 8ر142 
مليون سهم متت من خــالل 5520 صفقة 
نقدية بقيمة 6ر40 مليون دينار كويتي 

)نحو 138 مليون دوالر أمريكي(.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6ر29 
نقطة ليصل إلى مستوى 3ر4749 نقطة 
بنسبة 63ر0 في املئة من خالل كمية أسهم 
بلغت 3ر60 مليون سهم متت عبر 1952 
صفقة نقدية بقيمة 8ر6 مليون دينار 

)نحو12ر23 مليون دوالر(.
كما ارتفع مؤشر السوق األول 7ر14 
نقطة ليصل إلى مستوى 18ر6381 نقطة 
بنسبة ارتــفــاع 23ر0 في املئة من خالل 
كمية أسهم بلغت 5ر82 مليون سهم متت 
عبر 3568 صفقة بقيمة 8ر33 مليون 

دينار )نحو 9ر114 مليون دوالر(.
ــات )يـــوبـــاك( و)وربـــة  ــرك ــت ش ــان وك

ــو( و)الــديــرة( و)الــرابــطــة(  ــك ت( و)االف
األكثر ارتفاعا في حني كانت أسهم )أهلي 
متحد( و)االمــتــيــاز( و)صــنــاعــات( وبنك 
وربة و)االفكو( األكثر تداوال بينما كانت 
ــوان( و)منتزهات(  شركات )آسيا( و)أج
و)استثمارات( و)أسمنت أبيض( األكثر 

انخفاضا.
وتابع املتعاملون إفصاحا مكمال من 
بنك برقان بشأن احلصول على موافقة 
ــدار أوراق  بنك الكويت املركزي على إص
رأسمالية دائمة ضمن الشريحة األولــى 
بقيمة ال تتجاوز 500 مليون دوالر فضال 
عن إيضاح من البنك األهلي املتحد بشأن 

التداول غير االعتيادي على أسهم البنك.
وارتفعت املؤشرات الكويتية جماعياً في 
ختام تعامالتها ، وسط حالة من الترقب 
انتظاراً لقرار مــورغــان ستانلي بترقية 
 )MSCI( السوق الكويتي إلى مؤشرها

لألسواق الناشئة.
وسجل املؤشر العام للبورصة الكويتية 
ارتفاعاً بنحو 0.33 باملائة عند مستوى 

5829.4 نقطة رابحاً 19.45 نقطة. كما 
ارتفع املؤشران األول والرئيسي بنسبة 

0.23 و0.63 باملائة على الترتيب.
وتقلصت سيولة البورصة الكويتية 
14.7 باملائة إلى 40.65 مليون دينار مقابل 
47.66 مليون دينار ، كما تراجعت أحجام 
التداول 2 باملائة إلى 143.19 مليون سهم 

مقابل 146.11 مليون سهم بجلسة.
وقال نائب رئيس قسم البحوث بشركة 
كامكو لالستثمار: »يبدو أن هناك استقرار 
في السوق انتظاراً لقرار مورغان ستانلي 
ــى مؤشرها  بترقية الــســوق الكويتي إل

لألسواق الناشئة«.
وأوضح رائد دياب أن فرص االنضمام 
كبيرة بعد استيفاء جميع املتطلبات 
الالزمة والتي من املتوقع لها أن جتذب 
تدفقات جديدة تقدر بأكثر من 2.5 مليار 
دوالر. وأضــاف ديــاب أن املرحلة الثالثة 
من خطة تطوير السوق الكويتي الزالت 
قائمة حيث سنشهد تدشني البيع على 
املكشوف في القريب، إضافة إلى إقراض 

واقتراض األسهم ومنصة تداول الصناديق 
االستثمارية.

عــلــى صعيد آخـــر، أوضـــح ديـــاب أن 
العوامل اخلارجية األخــيــرة في املنطقة 
والــنــزاع األمريكي- اإليــرانــي تبقى محل 
أنــظــار املستثمرين، حيث إن استقرار 
ــد مهماً  ــع ــل اجلــيــوســيــاســيــة ُي ــوام ــع ال

لألسواق.

وقطاعياً، سجلت مؤشرات 7 قطاعات 
ارتفاعاً اليوم يتصدرها السلع االستهالكية 
بنحو 2.14 بــاملــائــة، بينما تراجعت 
مؤشرات 3 قطاعات أخرى بصدارة التأمني 

بانخفاض نسبته 0.85 باملائة.
ــم، جــاء سهم  ــه وبالنسبة ألداء األس
»يوبــاك« على رأس القائمة اخلضراء 
لألسهم املدرجة بارتفاع نسبته 10 باملائة، 

فيما تصدر سهم »آسيــا« القائمة احلمراء 
متراجعاً بنحو 8.33 باملائة.

وحــقــق سهم »بــيــتــك« أنــشــط سيولة 
بالبورصة بقيمة 5.37 مليون دينار 
مرتفعاً 0.29 باملائة، فيما تصدر سهم 
»أهلي متحد - البحرين« نشاط الكميات 
بتداول 19.37 مليون سهم مستقراً عند 

سعر 263 فلساً.

انسجاماً ومتاشياً مع رؤيــة كويت 
جديدة 2035 جلعل الكويت مركزاً مالياً 
إقليمياً، وتسهياًل للحركة التجارية 
املتزايدة ما بني الصني والكويت والتي 
ـــواً وضــمــن جهود  تشهد تــوســعــاً ومن
البنك املستمرة لتقدمي افضل اخلدمات 
املصرفية، أعلن البنك التجاري عن 
إتــاحــة قــبــول بــطــاقــات يــونــيــون باي 
على أجهزة نقاط البيع الصادرة منه 
باإلضافة إلــى شبكة أجــهــزة الصرف 
اآللي في جميع فروعه وتلك املوجودة 

في املراكز واملواقع التجارية. 
ــاً  ــاط ــب وتـــأتـــي هــــذه اخلـــطـــوة ارت
باالتفاقية املوقعة ما بني البنك وشركة 
» يونيون باي انترناشيونال«   والتي 

تعد من أكبر الشركات في مجال تسوية 
املــدفــوعــات على مستوى العالم، هذا 
وسوف تتيح هذه اخلطوة لزوار دولة 
الكويت ولرجال األعمال الصينيني من 
حاملي بطاقات يونيون باي املصدرة 
في حوالي 48 دولة في العالم إمكانية 
إجــــراء العمليات املــالــيــة والــتــســوق 
بكل سهولة وأمـــان، وتعتبر شركة » 
يونيون باي انترناشيونال« هي شركة 
املدفوعات الوحيدة التي تربط الصني 
بالعالم وهي أكبر شركة بطاقات في 

العالم بحوالي 6.69 بليون بطاقة. 
ــالل االطــالق الرسمي للشراكة  وخ
بحضور السيد هاني الــديــب- املدير 
ــاي  ــة يـــونـــيـــون ب ــرك ــش ــي ل ــم ــي ــل االق

انترناشيونال صــرح حميد إبراهيم 
سلمان - املدير العام لقطاع اخلدمات 
املصرفية لألفراد بأن هذا التعاون مع 
شركة يونيون باي في قبول املعامالت 
للبطاقات املصدرة من شركة يونيون 
باي انترناشيونال هو جزء من اتفاقية 
التعاون بــني البنك والشركة والــذي 
سيليه خطوات إضافية إلصــدار البنك 
لبطاقات حتمل شعار الشركة بحيث 
تسهل على التجار والزائرين إلى الصني 
القيام مبشترياتهم بسهولة ويسر عبر 
الدفع بواسطة بطاقة تلقى قبوالً فورياً 

في جميع املتاجر في الصني.
ومن جانبه قال عبد العزيز ملك - 
مساعد مدير عام – مركز البطاقات بأن 

جميع أجهزة نقاط البيع املوجودة 
لــدى جميع التجار الذين يتعاملون 
مع البنك التجاري، باإلضافة إلى أي  
تاجر جديد يرغب في احلصول على 
أجهزة نقاط البيع من التجاري  سوف 
يكون بإمكانهم استقبال أي عمليات 
دفــع مــن حاملي البطاقات املصدرة 
في أي مكان في العالم وحتمل شعار 
شركة يونيون بــاي انترناشيونال 
منوهاً أن  العمالء والتجار الراغبني 
في احلصول على خدمات نقاط البيع 
مــن الــتــجــاري بإمكانهم الــتــواصــل 
املباشر مع وحدة عالقات التجار في 
الفرع الرئيسي أو زيارة زيارة موقع 

البنك االلكتروني 

»التجاري« يتيح قبول بطاقات »يونيون باي« عبر نقاط البيع 

أجــرى بنك اخلليج سحب الدانة األسبوعي 
بتاريخ 23 يونيو اجلاري، أعلن من خالله عن 
أسماء الفائزين اخلمسة خــالل الفترة من 16 
إلــى 20 يونيو 2019 بجوائز نقدية قيمة كل 
منها 1000 دينار كويتي أسبوعياً. وفيما يلي 
أسماء الفائزين اخلمسة لهذا األسبوع:  عبدالله 
خليل ريس كمال  وناصر مسفر عبدالله احلبيني  
وعلي مطلق خلف العازمي وفيريندرا موهان الل 

راثور  وإبراهيم محمد أحمد العوضي
هذا، ويجري بنك اخلليج سحب الدانة ربع 
السنوي الثاني على اجلــائــزة البالغ قيمتها 
250،000 دينار كويتي اليوم األربعاء املوافق  
26 يونيو، يليه السحب ربع السنوي الثالث 
فــي 25 سبتمبر 2019 على جــائــزة قيمتها 
500،000 دينار كويتي. أمــا السحب األخير 
فسوف يقام في 16 يناير 2020 وسيتخلل هذا 

السحب تتويج مليونير الدانة لعام 2019 الذي 
سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار كويتي.

ويشجع بنك اخلليج عمالء الدانة على زيادة 
فرص فوزهم عن طريق زيادة املبالغ التي يتم 
إيداعها في احلساب، باستخدام خدمة الدفع 
اإللكتروني اجلديدة املتاحة عبر موقع البنك 

اإللكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.
كما يوفر حساب الدانة العديد من اخلدمات 
املتميزة لعمالئه منها خدمة »بطاقة الدانة 
لــإيــداع احلــصــري« التي متنح عمالء الدانة 
حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة 
إلى خدمة »احلاسبة« املتاحة عبر موقع البنك 
اإللكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، والتي 
ن عمالء الدانة من احتساب فرصهم للفوز  متِكّ
في سحوبات الدانة األسبوعية، ربع السنوية 

والسنوية .

5 فائزين  »اخلليج«: 
بسحب الدانة األسبوعي 

جانب من تداوالت البورصة

أعلن بنك وربة عن ترقية ثويني خالد 
الثويني ليتولى منصب رئيس املجموعة 
املصرفية لالستثمار في البنك، بعد فترة 
من إدارة املجموعة بالتكليف. ويأتي 
اعالن البنك إثر النجاحات التي حققتها 
املجموعة حتت إدارة الثويني وكانت 
لها بصمات واضحة في تعزيز عمليات 
البنك االستثمارية والتمويلية في الكويت 
واخلارج. ويراكم الثويني تاريخا عريقا 
من اخلبرات املهنية الراقية حيث تولى 
مسبقا عــددا من املناصب احملــوريــة في 
مؤسسات مالية ومصرفية عريقة توجت 

بالتحاقه ببنك وربة في عام 2015.
وإذ هنأت إدارة بنك وربــة الثويني 
على منصبه اجلديد فقد أكــدت تقديرها 
لكفاءاته املهنية العريقة التي كانت 

لها بصمات جلّية في مشاركة البنك في 
عمليات استثمارية ومتويلية عالية 
اجلـــودة فــي الــســوق احمللية واألســـواق 

العاملية شملت مشاركات في التمويالت 
جلهات مالية واقتصادية إقليمية وعاملية، 
واستثمارات عقارية عاملية أدت الى منو 
محفظة البنك لالستثمار العقاري مع 

نهاية عام 2018 .
ــي إدارة  يــضــاف الـــى ذلـــك التميز ف
االستثمارات االستراتيجية واخلاصة 
بالبنك عبر مجموعة من األصول. ومتنت 
إدارة البنك للثويني التوفيق في مهامه 
اجلديدة معربة عن ثقتها من أن املجموعة 
املصرفية لالستثمار ســوف تساهم في 
نقل البنك الــى آفــاق جديدة من التوسع 
واالزدهار.  بدوره، توجه الثويني بالشكر 
الــى إدارة بنك وربــة على ثقتهم بأدائه 
وخبراته حيث قال: »يسعدني أن أنتمي 
الــى مؤسسة مصرفية عريقة مثال بنك 
وربة واملشاركة في إجنازاته وجناحاته، 

فــهــذا البنك الـــذي يسير بــقــوة باجتاه 
الريادة قد استطاع خالل وقت وجيز من 
تــرك بصمات واضحة في تطوير قطاع 
الصيرفة اإلسالمية في الكويت وبات 
مثاال يحتذى به ويحظى بثقة العمالء 
واملستثمرين على حد سواء. ولله احلمد، 
استطاعت املجموعة املصرفية لالستثمار 
من حتقيق إجنــازات عديدة في الكويت 
واخلارج وهي مستمرة في متيزها باجتاه 
تسجيل أهداف استراتيجية جديدة تتفق 
مع استراتيجية البنك التي تهدف الى أن 

يكون رائدا في قطاع االستثمار«.
يذكر أن الثويني حاصل على شهادة 
البكالوريوس في االقتصاد من جامعة 
ماريالند- الــواليــات املتحدة االمريكية 
ولديه خبرة كبيرة في القطاع املصرفي 

واملالي.

»وربة«:  الثويني رئيسا للمجموعة املصرفية لالستثمار 

ثويني الثويني

أعلن بنك برقان عن حصوله على موافقة بنك 
الكويت املركزي على إصدار البنك ألوراق مالية 
رأسمالية إضافية ضمن الشريحة األولى لرأس 

املال بقيمة ال تتجاوز 500 مليون دوالر.
وقــال البنك في بيان للبورصة الكويتية، 
أمـــس  الــثــالثــاء، إن املتحصالت الناجتة من 
اإلصـــدار ســوف تساعد البنك في إدارة رأس 
املال والسيولة طويلة األجل وفقاً للمتطلبات 

الرقابية.

وأعلن »برقان« في منتصف يونيو  اجلاري، 
عــن حصوله على موافقة هيئة أســـواق املــال 
الكويتية على اإلصــدار السابق، موضحاً بأن 
العوائد احمُلققة من اإلصدار سوف ُتستخدم في 

األغراض العامة للبنك.
كان البنك أعلن في منتصف مايو املاضي، عن 
حصوله على موافقة »الهيئة« بإصدار سندات 
دائمة ضمن الشريحة األولى لرأس املال بقيمة 

ال تتجاوز 500 مليون دوالر.

»املركزي« يوافق لـ »برقان« 
على إصدار أوراق مالية إضافية

40.65 مليون دينار 14.7 باملئة  إلى  السيولة تقلصت 

0.33 باملائة البورصة تتزين باألخضر .. واملؤشر العام يسجل ارتفاعًا بنحو 

قيادو البنك مع مسؤولي يونيون باي انترناشيونال

احتفى بنك بوبيان للعام الثالث على التوالي بالطلبة 
الفائزين في مسابقة دراســات احلالة امليدانية في كل من 
جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا والكلية األسترالية 
في الكويت، حيث أقــام البنك حفاًل لتكرمي املجموعات 
ــات احلالة امليدانية  اخلمس الفائزة في منافسات دراس
الى جانب تكرمي األساتذة واحملاضرين املسئولني والذين 
ــرص على  لم يــدخــروا أي جهد في توجيه طالبهم واحل

االستفادة من هذه التجربة العملية املميزة.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي للبنك عبد الله التويجري 

ان هذا التكرمي يأتي في إطار حرص البنك على تشجيع 
الشباب وانطالقاً من مسئوليته االجتماعية إلعداد األجيال 

اجلديدة وتأهيلهم باخلبرات الالزمة في سوق العمل. 
واضاف » أن بنك بوبيان يفخر بكونه بنك شاب يضع 
الشباب على قمة أولوياته، ولذلك يسعى البنك دائماً 
إلى طرح مبادرات من شأنها مساعدة الشباب الكويتي 
وخاصة األكادمييني منهم وإعدادهم إمياناً من البنك أن 
املستقبل للشباب والكوادر الشابة. واعرب التويجري عن 
سعادته بالنجاح الباهر لهذه املبادرة على مدار األعوام 

الثالثة املاضية مشيداً مبجهودات الطالب الذين قدموا 
عروضاً مميزة ملشروعاتهم خالل احلفل، وأشاد باألساتذة 
ومجهوداتهم امللموسة معرباً في ذات الوقت عن سعادته 
بنجاح بوبيان في مساعدتهم على نقل أفكارهم إلى واقع 
عملي. من جانبه قال مدير عام مجموعة املوارد البشرية 
في البنك عادل احلماد ان البنك  عمل خالل السنوات الثالث 
املاضية على ترجمة مجهودات الطالب اجلامعية إلى 
الواقع عبر مساعدتهم في تنفيذ مشروعاتهم عملياً وتوفير 

كل املساعدة املمكنة إلجناح مشروعاتهم.

امليدانية الدراسات  منافسة  في  الفائزين  الطلبة  ُيكرم  »بوبيان« 
أحد فروع البنك في الكويت


