«أو.تي.سي» :تداول  4.5مليون سهم بقيمة  105.3ألف دينار
ش��ه��دت منصة ت����داوالت ن��ظ��ام خ���ارج املنصة
املعروف اختصارا ب(أو.ت��ي.س��ي) خالل جلسات
األسبوع املنتهي اخلميس املاضي انخفاضا في قيمة
التداوالت بتداول 5ر 4مليون سهم بقيمة 3ر105
ألف دينار كويتي (نحو  358ألف دوالر أمريكي)

10

متت عبر  32صفقة.
وقالت شركة (امل��وازي دوت كوم) في تقرير لها
أم��س األح��د إن شاشة الصفقات الفورية سجلت
أداء سلبيا إذ بلغ حجم التداوالت 6ر 700ألف سهم
بقيمة 2ر 25ألف دينار (نحو 6ر 85ألف دوالر)

متت عبر  20صفقة.
وأضافت الشركة أن الصفقات اخلاصة سجلت
أداء سلبيا خالل األسبوع إذ بلغت التداوالت نحو
8ر 3مليون سهم بقيمة نحو 12ر 80ألف دينار
(نحو 4ر 272ألف دوالر) متت عبر  12صفقة.

alwasat.com.kw

Monday 16th september 2019 - 13 th year - Issue No.3521

االثنني  17محرم  1441هـ 16 /سبتمبر  - 2019السنة الثالثة عشرة  -العدد 3521

السيولة زادت  6.1باملئة لتصل إلى  33.4مليون دينار

البورصة تتراجع حتت وطأة التوترات اجليوسياسية
ت��راج��ع��ت ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت م��ع نهاية
تعامالت أمس األح��د ،في ردة فعل طبيعية
امليطة باملنطقة،
للضغوط السياسية حُ
ونتيجة مل��ا ح��دث م��ن هجوم إره��اب��ي على
شركة أرامكو السعودية أسفر عن حريقني في
معملني تابعني للشركة.
وهبط املؤشر العام للبورصة الكويتية
عند اإلغ�ل�اق  0.35ب��امل��ائ��ة عند مستوى
 5725.31نقطة خاسرا ً  20.29نقطة ،كما
تراجع امل��ؤش��ران األول والرئيسي بنسبة
 0.26باملائة و 0.60باملائة على الترتيب.
وزادت سيولة البورصة  6.1باملائة لتصل
إلى  33.4مليون دينار مقابل  31.47مليون
دينار باجللسة السابقة ،فيما تقلصت أحجام
التداول  9.9باملائة إلى  111.9مليون سهم
مقابل  124.15مليون سهم ي��وم اخلميس
املاضي.
وتراجعت مؤشرات  7قطاعات يتصدرها
اخلدمات املالية بنحو  1.22باملائة ،بينما

ارتفعت مؤشرات  3قطاعات أخرى بصدارة
السلع االستهالكية بنسبة  3.96باملائة.
وج��اء سهم «منشآت» على رأس القائمة
احلمراء لألسهم امل ُدرجة بانخفاض نسبته
 10.51باملائة ،فيما تصدر سهم «كميفك»
القائمة اخل��ض��راء مُرتفعاً بنحو 20.28
باملائة.
وتصدر سهم «بيتك» نشاط التداول على
كافة املستويات بكميات بلغت  17.18مليون
سهم بقيمة  11.85مليون دينار ليُغلق السهم
على انخفاض بنسبة  2.4باملائة.
وج���اء سهم «أه��ل��ي متحد  -البحرين»
في املرتبة الثانية من حيث نشاط التداول
بأحجام بلغت  16.46مليون سهم بقيمة
 4.68مليون دينار ليُنهي التعامالت على
ارتفاع قدره  0.35باملائة.
امللل الفني
وتعليقاً على اجللسة  ،قال حُ
لسوق املال بدار البدر وفقا ملوقع «مباشر»،
إن التراجع ك��ان متوقعاً وخ��اص��ة ف��ي ظل

الضغوط السياسية واألحداث اإلرهابية التي
تتعرض لها املنطقة من قبل جماعة احلوثي.
وأوضح أن الهبوط طال جميع البورصة
اخلليجية باستثناء س��وق مسقط ال��ذي
ارتفع بنحو طفيف ،وه��ي إش��ارة إل��ى مدى
تأثر أسواق املنطقة باحلدث اإلرهابي الذي
تعرضت له شركة أرامكو السعودية.
وأضاف البدر أن «أسواق املنطقة ال تلبث
أن تتعافى قليالً إال ويحدث أمر جلل يؤجل
استمرار هذا التعافي ،وكأن األمر مُدبر بليل،
وال أستبعد تورط دول كبرى في هذه األحداث
بخالف األعداء الظاهرين للعيان».
وي���رى أن اجل��ان��ب اإلي��ج��اب��ي ال���ذي قد
يُنعش بورصة الكويت في الفترة امل ُقبلة هو
اإلع�لان عن تعافي أمير البالد من الوعكة
الصحية األخيرة والتي تطلبت دخوله إحدى
املستشفيات في الواليات املتحدة األمريكية
ومن ثم خروجه منها بعد إجراء الفحوصات
الطبية الالزمة.

ف��ن��ي��ا ً ،أوض���ح ال��ب��در أن امل��ؤش��ر ال��ع��ام
للبورصة الكويتية يتجه إلى كسر مستوى

«هيئة الشراكة» تنتهي من حصر أسماء املواطنني
متهيدا الكتتاب «شمال الزور»
اعلنت هيئة مشروعات الشراكة بني القطاعني العام
واخلاص الكويتية االنتهاء من حصر اسماء املواطنني
املسجلة لدى الهيئة العامة للمعلومات املدنية اعتبارا من
أمس األحد الحتساب عدد األسهم املخصصة لكل مواطن
بشركة شمال الزور األولى.
وقالت الهيئة في بيان صحفي ان جميع املواطنني
الكويتيني املسجلني لدى هيئة املعلومات املدنية حتى
اليوم املوافق  15سبتمبر اجلاري مدعوون للمشاركة
في االكتتاب وفقا لآللية التي ستعلن قبل مطلع أكتوبر
القادم .ودعت في هذا السياق مجددا املواطنني الكويتيني
املسجلني للمشاركة في االكتتاب العام بنسبة  50في املئة
من اسهم شركة شمال الزور االولى للطاقة واملياه خالل
الفترة التي تبدأ في االول اكتوبر وتنتهي في  29نوفمبر
 .2019واش��ارت ال��ى حرصها على حصول املواطنني
على حصتهم االستثمارية في اول مشروع شراكة بني
القطاعني العام واخلاص طويل االجل واول اكتتاب عام
لشركة تعمل في قطاعي الطاقة واملياه بالكويت.
وبينت ان احكام قوانني الشراكة بني القطاعني العام
واخل��اص تشكل ج��زءا أساسيا من سياسة حكومية

«اخلليج» 300 :دينار
جائزة لكل فائز في فعالية
Escape Room

أحمد األمير

اختتم بنك اخلليج مسابقة غرفة التجوري
(اخلزنة) التي استمرت ملدة ثالثة أيام خالل عطلة
نهاية األسبوع في مجمع األفنيوز ،املرحلة الثالثة.
وقد قدم البنك مبلغ  300دينار كويتي كجائزة نقدية
يومية ،حصل عليها الفريق األسرع في كل يوم من
أيام الفعالية.
اعتمدت املسابقة على قدرة الفريق على اإلجابة
عن ثالثة ألغاز خالل مدة ال تزيد عن خمس دقائق
ليتمكنوا من فتح التجوري والتأهل للفوز مببلغ
 300دينار كويتي ،ومتت في غرفة مغلقة يدخلها
أعضاء الفريق املشارك ويتعاونوا على حل ألغاز
تساعدهم في اخل��روج .وتطلب حل األلغاز ذكاء
استراتيجيًا ومهارة في التواصل حتى يتمكن الفريق
من الفوز.
وفي تعليقه على فعالية  ،Escape Roomقال
مساعد املدير العام لالتصاالت اخلارجية في بنك
اخلليج ،أحمد األمير« :أطلقنا األسبوع املاضي أول
فعالية ترفيهية ضمن مبادرة الفعاليات الشهرية
التي نعمل على تنظيمها في املجمعات التجارية
وأم��اك��ن الترفيه ف��ي أن��ح��اء ال��ب�لاد .وت��ن��درج هذه
امل��ب��ادرة حت��ت برنامج بنك اخلليج للمسؤولية
االجتماعية ال��ذي نسعى من خالله إل��ى التواصل
اإليجابي مع أكبر عدد ممكن من أفراد املجتمع ،بحيث
نخلق جوًا عائليًا ممتعً ا قد ينتج عنه جوائزًا مادية
كذلك! نبارك للفرق الفائزة في مسابقة Escape
 Roomغرفة التجوري ،ونتطلع للتعرف على
املزيد من الفرق القوية في املبادرات القادمة« .
وقال رشيد الرشيد وفيصل الرفاعي من الفريق
الفائز»:كنا في مجمع األفنيوز ومررنا على غرفة
التجوري التي أقامها بنك اخلليج فقررنا الدخول
وجتربة اللعبة .كانت اللعبة مشوقة وكان عامل
الوقت فيها هو التحدي الوحيد .استمتعنا باملشاركة
وباجلائزة القيمة من بنك اخلليج».

شاملة الشراك املواطنني في ملكية املشاريع الكبرى التي
تطرح للمستثمرين في القطاع اخل��اص لتوفير فرص
استثمارية جاذبة للمواطنني.
واف��ادت بأن هذه القوانني تعد اداة من أدوات متكني
القطاع اخلاص من تولي زمام املبادرة في تنمية وتنويع
االقتصاد الوطني غير النفطي وزيادة مساهمة األنشطة
غير النفطية.
واشارت الهيئة الى انه مبجرد امتام عملية االكتتاب
فان نسبة ال تتجاوز  50في املئة من أسهم شركة شمال
ال��زور األول��ى س��وف تكون مملوكة من قبل املواطنني
اما النسبة املتبقية فهي موزعة بني احلكومة والقطاع
اخلاص.
واوضحت ان احلكومة الكويتية متتلك نسبة  10في
املئة من الشركة عبر الهيئة العامة لالستثمار الكويتية
التي متتلك حصة  5في املئة واملؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية التي متتلك حصة  5في املئة .وميتلك احلصة
املتبقية البالغة  40في املئة حتالف شركات من القطاع
اخلاص يتضمن كال من شركة (اجني الفرنسية) وشركة
(سوميتومو كوربوريشن) اليابانية وشركة عبد الله

حمد الصقر وإخوانه .وتعد (شمال الزور األولى) أول
شركة تأسست مبوجب أحكام القانون رقم  39لسنة
 2010املعني بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى
بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وحتلية املياه
في الكويت بنظام الشراكة بني القطاعني العام واخلاص
(بي بي بي).
والشركة هي املالك واملشغل حملطة الزور الشمالية
األول��ى كما أن احملطة هي أول محطة خاصة لتوليد
الكهرباء وحتلية املياه في الكويت.
وبدأت عملياتها التشغيلية في نوفمبر  2016بقدرة
انتاجية تعادل نحو  10في املئة من إجمالي القدرة
االنتاجية احلالية للطاقة في الكويت ونحو  20في املئة
من اجمالي القدرة االنتاجية احلالية لتحلية املياه في
البالد.
ومتثل الشركة املرحلة األول��ى من مشروع املياه
والكهرباء املستقل في الكويت ال��ذي تهدف من خالله
وزارة الكهرباء وامل��اء الى تلبية الزيادة املتوقعة في
الطلب عبر رفع القدرة اإلنتاجية للطاقة في البالد خالل
السنوات املقبلة.

«وربة» 5 :رابحني في سحوبات
«السنبلة» األسبوعية
اعلن بنك وربة عن الفائزين
اخل��م��س��ة ف��ي س��ح��ب السنبلة
االسبوعي اخلامس والثالثني
ب��ح��ض��ور مم��ث��ل ع���ن وزارة
التجارة والصناعه و موظفي
بنك وربة.
وبالنسبة للعمالء ال��ذي��ن
ح��ال��ف��ه��م احل���ظ خ�ل�ال سحب
السنبلة اخلامس والثالثني ،فقد
ت��وج  5رابحني من عمالء بنك
وربة حصل كل منهم على 1000
دينار كويتي وهم :حميده خظير
مطلب ك��رم ،احمد جاسم على
السنافى ،ن���واف ع���ادل محمد
بورحمه ،سكينه حسن ناصر
الصايغ ،و على رحمه راشد ال
بن على.

ميثل حساب السنبلة اخليار
األم��ث��ل لكل ال��راغ��ب�ين بتوفير
األم���وال وحتقيق عوائد مالية

ثابتة على أرصدتهم في الوقت
نفسه باالضافة الى فرصا ً للفوز
بجوائز نقدية طوال العام.

«موديز» تصنف ودائع «برقان» طويلة
األجل عند « »A3بنظرة مستقرة
أعلنت وكالة موديز خلدمات املستثمرين عن
االنتهاء م��ن املراجعة ال��دوري��ة لتصنيفات بنك
برقان ،حيث صنفت الوكالة الودائع طويلة األجل
للبنك عند درجة ( )A3بنظرة مُستقبلية مُستقرة.
وبحسب بيان البنك للبورصة الكويتية ،أمس
األحد ،فإن تصنيف الوكالة للودائع طويلة األجل
عند تلك ال��درج��ة يستند إل��ى استفادة من تقييم
االئتمان األساسي امل ُستقل لبنك برقان ()BCA
عند الفئة ( ،)ba2وزي���ادة البنك من  5درج��ات
املتمل من قبل الشركة األم ومن قبل
مرتفعة الدعم حُ
احلكومة الكويتية.
وتفترض «موديز» وجود احتمال متوسط لتلقي
البنك الدعم من الشركة األم ،شركة مشاريع الكويت
القابضة «كيبكو» (امل ُصنفة عند الدرجة «،)»Baa3
واحتمال كبير لتلقي الدعم من حكومة الكويت
(امل ُصنفة عند الدرجة «.)»Aa2
وأوضحت الوكالة أن تقييم االئتمان األساسي
لبنك برقان ( )BCAعند الفئة ( )ba2يعكس
مستوى السيولة اجل��ي��دة ،والربحية امل ُستقرة،
والتغطية املعقولة للقروض امل ُتعثرة ()NPLs
وحتسن الرسملة على الرغم من أنها تظل أقل من
املتوسط في نظيراتها بالبنوك الكويتية.

دعم مئوي هام عند  5700نقطة واستمرار
النزول أسفل هذا املستوى يهبط باملؤشر إلى

نقاط دعم قد تصل إلى مستوياته  5620و
 5580نقطة على الترتيب.

«املركزي» يدعو شركات لتوفيق
أوضاعها قبل  30سبتمبر
أصدر بنك الكويت املركزي ،أمس األحد ،تذكير
للشركات واملؤسسات املمارسة لنشاط نظم الدفع
والتسوية اإللكترونية؛ وذلك لتوفيق أوضاعها
خالل مهلة أقصاها  30سبتمبر اجلاري.
وحدد املركزي وفق البيان نحو  6متطلبات للقيد،
على رأسها مستندات التأسيس ،واستراتيجية
الشركة وخطة العمل ،إلى جانب وصف النشاط
والسياسات واإلج���راءات ،ونظام إدارة املخاطر،
إضافة إلى إج��راءات الرقابة الداخلية ،وآلية حل
املنازعات.
وتضمنت الشروط خطاب ضمان نهائي لصالح
بنك الكويت املركزي مببلغ  100ألف دينار ،في
حالة م��زاول النشاط ،وف��ي حالة الوكيل وجود
إقرار منه بالرغبة في القيد وااللتزام بالتعليمات
حيال قيده.
وكان املركزي الكويتي أصدر في العام املاضي،
تعليمات موجهة إلى مقدمي خدمات ونظم الدفع
والتسوية اإللكترونية بشأن تنظيم أعمال الدفع
اإللكتروني لألموال ،وذلك حتت مظلة القانون رقم
 20لسنة  2014في شأن املعامالت اإللكترونية،
الذي أسند لبنك الكويت املركزي كامل صالحيات

اإلش��راف والرقابة على أعمال الدفع اإللكتروني
لألموال..

«التجاري» :فائزان في سحب «النجمة
وحملة «راتبك و فوقه كاش»

ق��ام البنك ال��ت��ج��اري ب��إج��راء
السحب األسبوعي على»حساب
النجمة «و حملة «راتبك وفوقه
ك���اش» وق���د مت إج����راء السحب
بحضور ممثل عن وزارة التجارة
والصناعة –لطيفة اجليعان
وج���اءت نتائج السحب على
النحو ال��ت��ال��ي  :سحب حساب
النجمة األسبوعي جائزة بقيمة
 5,000دينار مسعود عبدالرحمن
ال��رش��ي��دي والسحب األسبوعي
حل��م��ل��ة «رات���ب���ك وف��وق��ه ك��اش»
جائزة بقيمة  1,000دينار نادر
فاضل العجمي .
وق��د أوض���ح البنك أن جوائز
حساب النجمة أصبحت مميزة
بحجم م��ب��ال��غ اجل��وائ��ز املقدمة
ب��اإلض��اف��ة إل���ى ت��ن��وع��ه��ا ط��وال
ال��س��ن��ة ،وتتضمن السحوبات
ج��ائ��زة أسبوعية بقيمة 5,000
د.ك ،وشهرية بقيمة  20,000د.ك،
وج��ائ��زة نصف سنوية وقدرها
نصف مليون ( )500,000د.ك
 ،باإلضافة إل��ى أكبر ج��ائ��زة في
العالم مرتبطة بحساب مصرفي
وال��ت��ي حصــل البنك مبوجبها
على شهـــادة غينيس لألرقـــام
القياسيـــة والبالغــــة مليــــون

ون��ص��ف (  1,500,000دي��ن��ار
كويتي ) .
وعن آلية فتح حساب النجمة
وال��ت��أه��ل ل��دخ��ول ال��س��ح��وب��ات
وال��ف��وز باجلوائز القيمة ،كشف
البنك أنه ميكن فتح حساب النجمة
فقط ب��إي��داع  100دي��ن��ار كويتي
ويجب أن يكون في احلساب مبلغ
ال يقل عن  500دينار 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  25دينار توفر فرصة واحدة
للفوز ،فضالً عن املزايا اإلضافية
التي يوفرها احلساب ،إذ يحصل
العميل على بطاقة سحب آلي
ويستطيع احلصول على بطاقة
ائتمان بضمان احلساب و كذلك
احل��ص��ول ع��ل��ى ك��اف��ة اخل��دم��ات
املصرفية من البنك التجاري.

«املتحد» يعتمد معدل التبادل
مع «بيتك» استعداد ًا للدمج
كشف البنك األه��ل��ي امل��ت��ح��د -البحرين عن
موافقته على معدل تبادل األسهم بينه وبني بيت
التمويل الكويتي املعروف باسم (بيتك) على
أساس  2.3256سهم من أسهم البنك األهلي املتحد
مقابل كل سهم من أسهم بيتك.
وب��ع��د ال��ع��رض اخل���اص ب��دراس��ات الفحص
النافي للجهالة والتقييم ،فقد متت املوافقة على
النتائج املوجودة بالتقارير؛ وفقا ً لبيان لبورصة
الكويت.
وأش��ار البنك األهلي املتحد -البحرين إلى أن
املوافقة على معدل تبادل األسهم املذكور ليس

معناه أنه مت تقدمي عرض استحواذ رسمي من
قبل بيتك.
وقالت إحدى وكاالت األنباء العاملية أن صفقة
استحواذ بيت التمويل الكويتي «بيتك» على البنك
األهلي املتحد (البحرين) تُقدر قيمتها بـ  8.8مليار
دوالر.
وق��رر مجلس إدارة «بيتك» اعتماد تقارير
املستشارين ،ونتائج دراس��ات الفحص النافي
للجهالة ،مع اعتماد معدل التبادل النهائي بني
سهم بيتك والبنك األهلي املتحد -البحرين بواقع
 2.3256سهم من أسهم البحريني مقابل بيتك.

