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ق�����ال ت���ق���ري���ر ش���رك���ة ب��ي��ان 
لالستثمار الصادر امس لقد شهد 
األس��ب��وع املاضي استمرار تباين 
أداء امل��ؤش��رات الثالثة لبورصة 
الكويت على املستوى األسبوعي، 
وس����ط ت��رق��ب واض����ح الن��ط��الق 
ترقية البورصة وانضمامها بشكل 
فعلي إل��ى م��ؤش��ر فوتسي راس��ل 
ي��وم االث��ن��ن امل��واف��ق 24 سبتمبر 
اجل��اري. وقد جاء هذا التباين في 
ظل استمرار عمليات التجميع على 
األسهم القيادية والثقيلة، وخاصة 
األس��ه��م املرشحة لالنضمام إلى 
مؤشر فوتسي، وه��و األم��ر ال��ذي 
انعكس إي��ج��اب��اً على أداء مؤشر 
السوق األول، والذي يتضمن بدوره 
أغلب تلك األسهم، لينهي تداوالت 
األس���ب���وع امل��ن��ص��رم ف��ي املنطقة 
اخل��ض��راء بجانب مؤشر السوق 
العام؛ وج��اء ذلك في الوقت الذي 
سبح فيه مؤشر السوق الرئيسي 
عكس التيار، لغلق بنهاية األسبوع 
في منطقة اخلسائر متأثراً بعمليات 
البيع التي استهدفت بعض األسهم 
الصغيرة. وأنهى مؤشر السوق 
األول ت���داوالت األس��ب��وع املاضي 
على ارتفاع نسبته %0.26، مغلقاً 
عند مستوى 5،362.75 نقطة، فيما 
أغلق مؤشر السوق الرئيسي عند 
مستوى 4،756.68 نقطة مسجالً 
خسارة نسبتها %0.05، وأنهى 
امل��ؤش��ر ال��ع��ام ل��ل��س��وق ت���داوالت 
األسبوع عند مستوى 5،147.66 

نقطة، بنمو نسبته 0.16%.
على صعيد متصل، تدخل ترقية 
البورصة إل��ى األس���واق الناشئة 
وان��ض��م��ام��ه��ا بشكل رس��م��ي إل��ى 
مؤشر فوتسي راسل حيز التنفيذ 
خ���الل األس���ب���وع اجل�����اري، وه��و 
احل���دث ال���ذي انتظرته األوس���اط 
االستثمارية واالقتصادية طويالً 
ن��ظ��راً ل��الن��ع��ك��اس��ات اإلي��ج��اب��ي��ة 
الكثيرة التي من املتوقع أن تعود 
على أداء البورصة بعد الترقية، 
وأهمها زيادة االستثمارات وتعزيز 
مستويات السيولة النقدية في 
السوق، وه��و األم��ر ال��ذي انطلقت 
ش���رارت���ه ف��ي ت��ع��ام��الت اجللسة 
األخيرة من األسبوع املاضي، والتي 
شهدت تداوالت كبيرة وقفزة هائلة 
ف��ي م��ؤش��رات ال��ت��داول، وخاصة 
على صعيد السيولة النقدية التي 
ارتفعت بنهاية تلك اجللسة بأكثر 
من خمسة أضعاف مستواها في 
اجللسة السابقة، حيث سجلت 
منواً نسبته %564 بعدما وصلت 
إلى حوالي 167.27 مليون د.ك.، 
وهو يعد أعلى مستوى لها منذ أكثر 
من خمس س��ن��وات؛ كما شهد عدد 
األسهم املتداولة في تلك اجللسة 
ارتفاعاً كبيراً أيضاً، حيث وصل إلى 

345.16 مليون سهم، وهو أعلى 
مستوى يسجله حجم التداول في 
ال��س��وق خ��الل جلسة واح���دة منذ 

ابريل 2017.
وعلى الرغم من االرتفاع الكبير 
واملفاجئ لسيولة السوق النقدية 
خالل األسبوع املاضي، إال أن أكثر 
من %70 من تلك السيولة تركزت 
على خمسة أسهم فقط من إجمالي 
األسهم املدرجة، كما أن هذه القفزة 
ل��م تنعكس ع��ل��ى أداء م��ؤش��رات 
ال��س��وق بالشكل امل��ط��ل��وب، حيث 
ارتفع مؤشر السوق األول بنهاية 
األس��ب��وع بنسبة بلغت 0.26% 
فقط، ووصلت نسبة منو املؤشر 
ال��ع��ام %0.16، ف��ي ح��ن سجل 
املؤشر الرئيسي خسارة أسبوعية 
نسبتها %0.05، األم��ر ال��ذي يدل 
على أن ترقية البورصة لألسواق 
الناشئة ال تكفي وحدها في دعم 
البورصة على املدى الطويل، وأن 
ال��س��ي��ول��ة ال��ن��ق��دي��ة امل��ن��ت��ظ��رة من 
الترقية ستقتصر على عدد محدود 
من األسهم فقط، وستظل تداوالت 

ال��غ��ال��ب��ي��ة ال��ع��ظ��م��ى م��ن األس��ه��م 
امل��درج��ة ضعيفة كما ه��و احل��ال 
في السنوات األخيرة؛ لذلك يجب 
أال نعول على الترقية فقط، وأن 
تستمر كل من هيئة أس��واق املال 
وشركة البورصة في املضي قدماً 
في خطوات التطوير واإلص��الح، 
فالبورصة رغم انضمامها لألسواق 
الناشئة، إال أنها التزال تفتقد للكثير 
من العوامل التحفيزية التي يجب 
أن تنفذ بشكل سريع وفوري حتى 
تصبح ق��ادرة على جذب املزيد من 

االستثمارات في املستقبل القريب.
غير أن اإلصالحات والتغيرات 
ال��ت��ي شهدتها والت����زال تشهدها 
البورصة ال بد أن يوازيها إصالح 
اقتصادي شامل ومعاجلة فعالة 
وسريعة لنقاط اخللل التي يعاني 
منها االقتصاد الوطني منذ زمن 
بعيد، فيجب أال نغفل أن األداء 
املتردي الذي قدمته البورصة في 
السنوات العشر األخيرة قد جاء 
نتيجة األداء الضعيف لالقتصاد 
احمللي وب��طء تنفيذ اإلص��الح��ات 

امل��ط��ل��وب��ة، وخ��اص��ة ب��ع��د ان���دالع 
األزم��ة املالية العاملية أواخ��ر عام 
2008. خالصة القول، إن استمرار 
حت��س��ن أداء ال��ب��ورص��ة وجن��اح 
التطورات األخيرة مرهوناً باتخاذ 
تدابير عاجلة ترمي إلى اإلصالح 
االقتصادي الشامل، واملضي قدماً 
في تنفيذ إجراءات تسهم في تعزيز 
وجذب االستثمارات، فمن املعلوم 
أن األسواق املالية هي مرآة للبيئة 

االقتصادية العاملة فيها. 
وب���ال���ع���ودة إل����ى ال���ت���داوالت 
األسبوعية للبورصة، فقد سجلت 
القيمة الرأسمالية إلجمالي األسهم 
امل��درج��ة فيها مكاسب أسبوعية 
مب��ا ي���وازي 41.16 مليون د.ك.، 
حيث وصلت مع نهاية األسبوع 
املاضي إل��ى حوالي 28.80 مليار 
دينار كويتي، وذل��ك بنمو نسبته 
%0.14 عن مستواها في األسبوع 
الذي سبقه، حيث كان 28.76 مليار 
دي��ن��ار كويتي. وب��ذل��ك ق��د وصلت 
مكاسب البورصة منذ تطبيق نظام 
تقسيم السوق اجلديد إلى حوالي 

945.42 مليون د.ك. بنسبة بلغت 
%3.40. )مالحظة: يتم احتساب 
ال��ق��ي��م��ة ال��رأس��م��ال��ي��ة للشركات 
امل��درج��ة ف��ي ال��س��وق على أس��اس 
امل��ت��وس��ط امل��رج��ح ل��ع��دد األس��ه��م 
القائمة بحسب آخر بيانات مالية 

رسمية متوفرة(. 
ه��ذا وق��د تباين أداء مؤشرات 
السوق الثالثة مع نهاية األسبوع 
املاضي، حيث جنح املؤشرين األول 
والعام في حتقيق االرتفاع بدعم 
م��ن ال��ق��وى الشرائية املتواصلة 
على األس��ه��م القيادية والثقيلة، 
خاصة األسهم املرشحة لالنضمام 
ملؤشر فوتسي راس��ل، في حن لم 
يتمكن مؤشر السوق الرئيسي من 
حتقيق املكاسب، وأنهى ت��داوالت 
األس���ب���وع ف��ي امل��ن��ط��ق��ة احل��م��راء 
متأثراً باستمرار عمليات البيع 
والتسييل التي استهدفت بعض 
األسهم الصغيرة. هذا وعلى الرغم 
من تباين مؤشرات السوق خالل 
األس��ب��وع امل��اض��ي، إال أن أحجام 
وقيم ال��ت��داول قد شهدت ارتفاعاً 

الف��ت��اً بدعم أس��اس��ي م��ن ت��داوالت 
اجل��ل��س��ة األخ���ي���رة م��ن األس��ب��وع 
والتي شهدت قفزة كبيرة ومفاجأة 
لنشاط التداول، مما أدى إلى منو 
إج��م��ال��ي السيولة النقدية على 
املستوى األسبوعي بنسبة بلغت 
%270.47، فيما ارتفع إجمالي عدد 
األس��ه��م امل��ت��داول��ة خ��الل األسبوع 

بنسبة بلغت 131.97%.
ع��ل��ى ص��ع��ي��د آخ�����ر، ش��ه��دت 
تعامالت ال��س��وق خ��الل األسبوع 
امل��اض��ي ت���داول نحو 154 سهماً 
من أصل 175 سهماً مدرجاً، حيث 
ارتفعت أس��ع��ار 55 سهماً مقابل 
تراجع أسعار 83 سهم، مع بقاء 37 

سهم دون تغير. 
وأق��ف��ل م��ؤش��ر ال��س��وق األول 
م��ع نهاية األس��ب��وع عند مستوى 
5،362.75 نقطة، مسجاًل من��واً 
نسبته %0.26 عن مستوى إغالق 
األسبوع السابق، فيما سجل مؤشر 
السوق الرئيسي انخفاضاً نسبته 
%0.05، بعد أن أغلق عند مستوى 
4،756.68 نقطة، في حن أغلق 

املؤشر العام للسوق عند مستوى 
5،147.66 نقطة بارتفاع نسبته 
%0.16. وعلى صعيد مؤشرات 
ال��ت��داول خ��الل األس��ب��وع، فقد بلغ 
م��ت��وس��ط ع���دد األس��ه��م امل��ت��داول��ة 
160.68 م��ل��ي��ون س��ه��م تقريباً، 
وذلك برتفاع نسبته %85.58 عن 
مستواه في األسبوع قبل السابق، 
وال��ذي ك��ان 86.58 مليون سهم، 
كما ارتفع متوسط قيمة التداول 
بنسبة بلغت %196.38 ليصل 
إل��ى 51.12 مليون د.ك تقريبا 
بعدما كان 17.27 مليون د.ك. في 

األسبوع قبل السابق.

مؤشرات القطاعات
س��ج��ل��ت س��ت��ة م���ن ق��ط��اع��ات 
ب���ورص���ة ال��ك��وي��ت ت��راج��ع��اً في 
مؤشراتها، فيما ارتفعت مؤشرات 
القطاعات الستة الباقية، فعلى 
صعيد القطاعات املرتفعة، فقد 
تصدرها قطاع التكنولوجيا، حيث 
أنهى م��ؤش��ره ت���داوالت األسبوع 
مسجالً منواً نسبته %6.67 مغلقاً 

عند مستوى 931.20 نقطة، فيما 
شغل قطاع النفط والغازاملرتبة 
الثانية بعد أن أغلق مؤشره عند 
مستوى 099.90،1 نقطة، بنمو 
نسبته %3.28، وش��غ��ل قطاع 
الرعاية الصحية املرتبة الثالثة 
بعد أن بلغت نسبة منو مؤشره 
%1.29، منهياً ت��داوالت األسبوع 
عند مستوى 995.60 نقطة. هذا 
وكان قطاع البنوك األقل ارتفاعاً في 
األسبوع املاضي، حيث أقفل مؤشره 
عند مستوى 1،087.66 نقطة، بنمو 
نسبته %0.71. أم��ا على صعيد 
القطاعات املتراجعة، فقد تصدرها 
قطاع السلع االستهالكية، حيث 
أقفل مؤشره عند 848.30 نقطة 
مسجاًل خسارة نسبتها 4.03%. 
تبعه قطاع العقار في املركز الثاني 
مع انخفاض مؤشره بنسبة بلغت 
%1.52 بعد أن أغلق عند 892.64 
نقطة. في حن شغل قطاع امل��واد 
األساسية املرتبة الثالثة بعد أن 
سجل م��ؤش��ره تراجعاً أسبوعياً 
منهياً   ،1.18% بلغت  بنسبة 
ت����داوالت األس��ب��وع عند مستوى 
1،148.93 نقطة. أما أقل القطاعات 
تراجعاً فكان قطاع اخلدمات املالية، 
حيث أغلق م��ؤش��ره عند مستوى 
979.51 نقطة، بتراجع نسبته 

.0.71%

تداوالت القطاعات
شغل قطاع البنوك املركز األول 
جلهة حجم التداول خالل األسبوع، 
إذ بلغ عدد األسهم املتداولة للقطاع 
ح��وال��ي 286.08 م��ل��ي��ون سهم 
تقريبا شكلت %35.61 من إجمالي 
ت��داوالت السوق، فيما شغل قطاع 
العقار املرتبة الثانية، إذ مت تداول 
نحو 221.76 مليون سهم للقطاع 
أي ما نسبته %27.60 من إجمالي 
تداوالت السوق. أما املرتبة الثالثة 
فكانت من نصيب قطاع اخلدمات 
امل��ال��ي��ة، إذ ب��ل��غ��ت ن��س��ب��ة حجم 
تداوالته إلى السوق %18.49 بعد 

أن وصل إلى 148.58 مليون سهم.
أما جلهة قيمة التداول، فقد شغل 
قطاع البنوك املرتبة األول���ى، إذ 
بلغت نسبة قيمة ت��داوالت��ه إلى 
السوق %58.91 بقيمة إجمالية 
بلغت 150.77 مليون د.ك. تقريبا، 
وج��اء قطاع الصناعية في املرتبة 
الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة 
ت��داوالت��ه إل��ى ال��س��وق 14.70% 
وبقيمة إجمالية بلغت 37.62 
مليون د.ك. تقريبا، أم��ا املرتبة 
الثالثة فشغلها قطاع االتصاالت، 
إذ بلغت قيمة األس��ه��م املتداولة 
للقطاع حوالي 31.42 مليون د.ك. 
تقريبا شكلت %12.28 من إجمالي 

تداوالت السوق. 

التقرير قال تنفيذها بشكل فوري جلذب املزيد من االستثمارات

»بيان«: البورصة ال تزال تفتقد للعوامل التحفيزية

ارتفاع منو اإلئتمان في يوليو

رفع توقعات إنتاج وأسعار النفط بعد مراجعة البيانات
قال تقرير البنك الوطني الصادر امس 
اسبت لقد شهدت العديد من األس��واق 
الناشئة صعوبات خالل شهر أغسطس، 
حيث  سجلت  العمالت وأسواق األسهم 
انخفاضاً حاّداً نتيجة للحرب التجارية 
األميركية الصينية املتصاعدة واملخاوف 
ج��راء ش��ح السيولة العاملية. وكانت 
س��وق األوراق املالية الكويتية ، إلى 
جانب معظم دول اخلليج األخ��رى، قد 
جنت إل��ى حد كبير من عمليات البيع، 
حيث انخفضت األس��ه��م بشكل طفيف 
فقط مع استقرارعمالتها. وعلى الرغم 
من أننا خفضنا توقعاتنا لنمو القطاع 
غير النفطي الكويتي مؤخراً، إال أن هذا 
يعكس إل��ى ح��د كبير ضعف بيانات 
الناجت احمللي اإلجمالي في العام املاضي 
وال يعني تغييراً في النظرة، كما رفعنا 
توقعاتنا للنمو اإلجمالي،نتيجة قوة 
س��وق النفط م��ؤخ��راً. فقد أدى ارتفاع 
أس��ع��ار النفط إل��ى حتسن التوقعات 
امل��ال��ي��ة، ح��ي��ث م��ن امل��م��ك��ن أن تقترب 
امليزانية من الوصول  إلى نقطة التعادل 

هذا العام.
٪2.9-.ويعود ذلك إلى تعديل منو 
القطاع غير النفطي إلى ٪2.2 من 3.3٪ 
في السابق، رغم تسجيل القطاع النفطي 
انخفاض كان أقل من التقديرات السابقة 
بنسبة ٪7.2 م��ق��ارن��ة ب��ال��ت��ق��دي��رات 
األولوية البالغة ٪8.0، نتيجة االمتثال 

التفاق  أوبك.
 وت��أث��ر النمو غير النفطي ف��ي عام 
2017 بضعف قطاع البناء والتشييد، 
حيث انخفض بنسبة ٪12 على أساس 
سنوي، رمبا بسبب ضعف سوق العقار. 
وفي املقابل، سجلت القطاعات األخرى 
أداًء قوياً  على رأسها الضيافة )11٪( 
والنقل )٪5( واالت��ص��االت )٪5(. كما 
تظهر أح��دث بيانات ال��رب��ع األول من 
ال��ع��ام بلوغ النمو غير النفطي 3.1٪ 
على أساس سنوي، مسجالً نسبة أقوى 
مما كان عليه في نهاية العام املاضي. 
وبشكل عام، ما زلنا نعتقد أن األوضاع 
االقتصادية في حتسن تدريجي نظراً 
الستمرار تعافي اإلنفاق احلكومي بعد  
تباطؤ سجله سابقاً، باإلضافة إلى قوة 
النمو في املنطقة وتوقعاتنا ألسعار 

النفط التي رفعناها. ومع ذلك، فقد قمنا 
بتعديل توقعاتنا للنمو مع البيانات 
اجلديدة املنخفضه لعام 2017، حيث 
نتوقع اآلن بلوغ النمو غير النفطي 
٪2.8 ه��ذا العام و ٪3.0 العام املقبل 
وذل��ك مقابل ٪3.5 سابقاً.  ومع زيادة 
التوقعات لنمو قطاع النفط، فإننا نتوقع 
منو إجمالي الناجت احمللي ٪2.6 و 3.0٪ 

في 2018 و2019على التوالي.

إنتاج النفط
ارتفعت أس��ع��ار النفط ف��ي النصف 
ال��ث��ان��ي م���ن ش��ه��ر أغ��س��ط��س، حيث 
أنهىسعرخام التصديرالكويتي الشهر 
بارتفاع بلغ ٪3 ليصل إل��ى 75 دوالر 
للبرميل، كما ارتفع في أوائل سبتمبرإلى 
أعلى مستوى له منذ أربع سنوات عند 
أقلمن 76 دوالر. وعلى الرغم من وجود 
قلق بشأن تأثير الرسوم اجلمركية بن 
أميركا وال��ص��ن وأزم���ة انهيارعمالت 
االسواقالناشئة، إال أن توقعات الطلب 
على النفط ال تزال قوية إلى حد معقول. 
في هذه األثناء، كانت هناك تقارير تفيد 
بأن صادرات النفط اإليرانية انخفضت 
بنسبة كبيرة غير متوقعة مبقدار 0.6 
مليون برميل في اليوم بعد استئناف 
العقوبات األميركية، مما يعني احلاجة 

إل��ى زي��ادة اإلن��ت��اج من أعضاء آخرين 
في منظمة أوب��ك للمساعدة في حتقيق 
التوازن في السوق. وقد بلغ متوسط 
األسعار 69 دوالر للبرميل حتى اآلن 
ه��ذا ال��ع��ام، ب��زي��ادة بلغت نحو الثلث 
عن متوسط عام 2017، واستناداً إلى  
انتعاش األسعار واملخاطر املستمرة من 
انقطاع اإلنتاج، قمنا بتعديل توقعاتنا 
خلام التصدير الكويتي إلى 69 دوالر 
و 67 دوالر  للبرميل هذا العام والعام 
املقبل )72 و 70 دوالرملزيج برنت( من 

61 دوالر و 56 دوالر سابقاً.
ونتيجة لقوة األسعار، قمنا بتحديث 
توقعاتنا إلن��ت��اج النفط ف��ي الكويت. 
حيث تشير بيانات منظمة أوب��ك إلى 
ارتفاع إنتاج النفط الكويتي من 2.71 
مليون برميل يومياً في يونيو إلى 2.79 
مليون برميل يومياً في يوليو.ومبا أن 
الكويت إح��دى دول أوب��ك القليلة التي 
متتلك سعة إنتاجية إضافية كافية، 
فقد ي��زداد إنتاجها في األشهر القادمة 
بهدف مساعدة املجموعة لتحقيق هدف 
رفع اإلنتاج إلى مليون برميل يومياً من 
مستويات ما قبل الصيف. ونتوقع أن 
يصل إنتاج الكويت إل��ى 2.85 مليون 
برميل ي��وم��ي��اً بحلول نهاية ال��ع��ام، 
وسيظل عند هذا املستوى حتى 2019. 

وسينعكس ذل��ك على إجمالي الناجت 
احمللي للقطاع النفطي ال��ذي سيرتفع 
بنحو ٪2.5 ه��ذا العام و ٪3.0  للعام 

املقبل.

إنفاق املستهلك 
تباطأ النمو في مؤشر  بنك الكويت 
الوطني لإلنفاق االستهالكي إلى 3.5٪  
ف��ي أغسطس على أس���اس س��ن��وي من 
٪6.5 في يوليو، متأثراً مبوسم السفر 
وال��ع��ط��الت. فيما سجل على أس��اس 
شهري انخفاضا بنسبة ٪2.5 حيث 
ت��زام��ن م��ع م��وس��م احل��ج وعطلة عيد 
أألض��ح��ى ال��ت��ي ام��ت��دت لعشرة أي��ام. 
وتشير تقديرات اإلدارة العامة للطيران 
بلوغ عدد املسافرين خالل عيد األضحى 
نحو 542 أل��ف مسافر، ب��زي��ادة قدرها 
٪52 عن نفس الفترة من العام املاضي. 
ومنذ بداية العام، انخفض مؤشر بنك 
الكويت الوطني لإلنفاق االستهالكي 
بنسبة ٪3.5، فيما تشير التوقعات 
ارتفاعه مع نهاية موسم الصيف وبداية 

العام الدراسي.
ومن المتوقع أن یستمر إن��ف��اق 
املستهلك في النمو خاللعام 2018 وإن 
یان بوتیرة أقل من المتوقع سابقاً. ومن 
املفترض أن يساهم التوسع في توظيف 

الكويتين والعمالة الوافدة )مبستويات 
أفضل من التوقعات السابقة( في دعم 
اإلن��ف��اق��ب��اإلض��اف��ة إل���ى ع��وام��ل أخ��رى 
كانخفاض التضخم وارت��ف��اع اإلنفاق 

العام.

ارتفاع منو االئتمان
ارت��ف��ع من��و االئتمان للشهر الثاني 
على التوالي في يوليو رغم بقائه عند 
مستويات معتدلة، حيث ارتفع بنسبة 
٪2.5 على أس��اس سنوي )٪1.7 في 
يونيو(. ويرجع هذا التحسن إلى قوة 
القروض الشخصيةواالئتمان املمنوح 
للشركات ال��ذي ج��اء بدعم من تسارع 
مت��وي��ل امل��ش��اري��ع. ف��ي امل��ق��اب��ل، ج��اءت 
ق��وة القروض الشخصية مدعومًة من 
ارت��ف��اع غير معتادفي االق��ت��راض من 
خالل بطاقات االئتمان والتي عوضت 
االنخفاضاألول منذ العام 2012 في 
القروض املقّسطة التي تستخدم عادًة 
بغرضشراء املنازل وغالباً تكون احملرك 
الرئيسي للقروض الشخصية. ومن 
املفترض أن تتسارع وتيرة منو االئتمان 
بحلول نهاية العام نتيجة لتالشيتأثير 
س��داد ق��روض كبيرة لبعض الشركات 
التي خفضت من مستويات ائتمان قطاع 
األعمال في الربع الرابع من العام2017.
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ب����امل����ئ����ة  564 من��������������وًا  م�����س�����ج�����ل�����ة  س���������ن���������وات  خ������م������س  م������ن������ذ  م������س������ت������وى  ألع�������ل�������ى  ت������رت������ف������ع  ال������ن������ق������دي������ة  ال������س������ي������ول������ة 
ش�������ام�������ل اق�����������ت�����������ص�����������ادي  إص���������������������اح  ي�����������وازي�����������ه�����������ا  أن  ب�������������د  ال  ال�����������ب�����������ورص�����������ة  ت��������ش��������ه��������ده��������ا  ال�����������ت�����������ي  ال����������ت����������غ����������ي����������رات 
ال������ط������وي������ل امل����������������دى  ع�������ل�������ى  ال���������ب���������ورص���������ة  دع�������������م  ف����������ي  وح����������ده����������ا  ت������ك������ف������ي  ال  ال�������ن�������اش�������ئ�������ة  ل������������أس������������واق  ال�������ت�������رق�������ي�������ة 
2017 اب���������ري���������ل  م������ن������ذ  م������س������ت������وى  أع�������ل�������ى  وه������������و  س������ه������م  م������ل������ي������ون   345.16 ب�����ل�����غ�����ت  امل���������ت���������داول���������ة  األس���������ه���������م 

»املركزي«: استقبال 
الدفعة الثامنة في برنامج 

تأهيل حديثي التخرج
أع��ل��ن محافظ بنك الكويت 
امل��رك��زي رئيس مجلس إدارة 
م��ع��ه��د ال���دراس���ات املصرفية 
الدكتور محمد الهاشل استقبال 
ط��ل��ب��ات ال��دف��ع��ة ال��ث��ام��ن��ة من 
الراغبن في االلتحاق بالبرنامج 
الوطني لتأهيل حديثي التخرج 

للعمل املصرفي.
وق���ال ال��ه��اش��ل ف��ي تصريح 
صحفي ام��س  السبت ان ذلك 
يأتي ضمن التعاون املستمر بن 
بنك الكويت املركزي والبنوك 
الكويتية في إط��ار املسؤولية 
املجتمعية للقطاع املصرفي 
سعيا لبناء ك���وادر وك��ف��اءات 
وط��ن��ي��ة ق����ادرة ع��ل��ى االس��ه��ام 
في دع��م املسيرة التنموية في 
الكويت ومواصلة تنفيذ برنامج 
ت��أه��ي��ل وت��وظ��ي��ف الكويتين 

حديثي التخرج.
وأض��اف ان البرنامج يهدف 
ال��ى اختيار نخبة م��ن حديثي 
ال��ت��خ��رج لتدريبهم وتطوير 
مهاراتهم في العمل املصرفي 
م��ن خ���الل ال��ت��دري��ب النظري 
وامل��ي��دان��ي على م��دى سنة في 
ال��ب��ن��وك ال��ك��وي��ت��ي��ة وب��ع��ض 
املؤسسات العاملية املشهود لها 
بالكفاءة والسمعة ف��ي مجال 

العمل املصرفي.
وأك����د ان ال��ب��رن��ام��ج يوفر 
للمشاركن ف��رص��ة الكتساب 
اخلبرة العملية واملهنية متهيدا 
النخراطهم في مجاالت العمل 
املصرفي ل��دى البنوك احمللية 
ليكونوا نواة جيل جديد متميز 
م��ن ال��ق��ي��ادات ال��واع��دة ف��ي هذا 
امل���ج���ال.وأوض���ح ال��ه��اش��ل ان 
ه��ذا البرنامج يعد أح��د أفضل 
اخل���ي���ارات امل��ت��اح��ة حلديثي 
التخرج ممن يرغبون في العمل 
في القطاع املصرفي مبجاالته 

املصرفية وامل��ال��ي��ة م��ا يعكس 
رؤي�����ة م��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ت��ت��ف��اع��ل 
م��ع ت��ط��ورات العمل املصرفي 
وامل���ال���ي.وب���ن ان ال��ب��رن��ام��ج 
ي��ض��ي��ف للخريجن مستوى 
ع���ال م��ن امل��ه��ارة وامل��ع��رف��ة اذ 
تضافرت على تنفيذه ودعمه 
جهود كثيرة في إط��ار مبادرة 
بنك الكويت املركزي ودعم من 
البنوك احمللية وج��ه��ود معهد 
الدراسات املصرفية الذي جنح 
ف��ي ال��ت��ع��اون م��ع بنوك عاملية 
م��ت��م��ي��زة ف���ي م���ج���االت إدارة 
الثروات واألصول على مستوى 
العالم وعقد اتفاقيات التدريب 
م��ع��ه��ا.وق��ال الهاشل ان )بنك 
ال��ك��وي��ت امل��رك��زي( سيواصل 
جهوده احلثيثة لتوفير أفضل 
فرص التدريب للشباب الكويتي 
ف��ي إط��ار سعيه املستمر لرفد 
القطاع املصرفي بالكفاءات ما 
يعزز دوره في خدمة االقتصاد 

الوطني.
ول����ف����ت ال������ى ان ج��ه��ود 
)امل���رك���زي(اخل���اص���ة بتنمية 
ال��ك��وادر الوطنية وتطويرها 
تشمل طرح العديد من البرامج 
ذات املستوى الرفيع بالتعاون 
مع كوكبة من أفضل املدربن في 
العالم ومجموعة من املؤسسات 
األك��ادمي��ي��ة والتدريبية منها 
ك��ل��ي��ة )ه����ارف����رد( ل�����الدارة.
وأك��د أيضا التعاون مع بنوك 
وم��ؤس��س��ات مصرفية عاملية 
في إطار العمل املشترك لتأهيل 
الكوادر الوطنية وتدريبها في 
جميع املستويات م��ن حديثي 
التخرج وذوي اخل��ب��رة فضال 
عن تقدمي البعثات للدراسات 
العليا واحلصول على الشهادات 
املهنية م��ن أرق���ى املؤسسات 

األكادميية والتدريبية.


