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أوضحت شركة الوطني لالستثمار، 
أن الـــبـــورصـــة الــكــويــتــيــة حــقــقــت خــالل 
مؤشر  أداء  حسب  املنصرمني،  العامني 
منذ  لــهــا  أداء  أفــضــل   «MSCI Kuwait»
األداء  تتابع  أنها  إلــى  الفتة  عــام 2010، 
الجيد منذ بداية العام وحتى 25 مارس 
العاملية  األســــواق  بــــأداء  مــقــارنــة   ،2019

والناشئة.
ــا  ــرهــ ــريــ ــقــ ولـــــفـــــتـــــت الــــــشــــــركــــــة فـــــــي تــ
 MSCI» مؤشر ارتفاع  إلى  االقتصادي، 
Kuwait» بنسبة 11.43 في املئة، مقارنة 
 «MSCI Emerging Market» بــمــؤشــر 

الذي بلغ 8.3 في املئة.
وذكر التقرير ان دخول البورصة على 
مصاف األسواق الناشئة، ساهم بشكل 
ارتفع  بحيث  أدائــهــا،  تحسني  في  كبير 
كبير  بشكل  األجنبية  التدفقات  صافي 
أحجام  وصلت  إذ  املاضي،  العام  خــالل 
ــــى مــســتــويــات  الـــتـــدفـــقـــات األجـــنـــبـــيـــة إلـ
مستوى  أعلى  بانها  وصفت  تاريخية، 
ســـنـــوي اســـتـــنـــادا لــبــيــانــاتــهــا مــنــذ عــام 

.2008
كانت   «FTSE» تــرقــيــة أن  إلـــى  ولــفــت 
ــة لــتــحــســني  ــيـ ــيـــسـ ــرئـ ــــاب الـ ــبــ ــ أحــــــد األســ
أداء الــبــورصــة، بــاإلضــافــة إلــى النتائج 
الجيدة التي تحققها الشركات املدرجة 
مبينًا  الــبــنــوك،  خصوصًا  الــكــويــت،  فــي 
بعدًا  أضـــاف   «FTSE» ترقية  تنفيذ  أن 
قويًا إلى السوق الكويتي، وجعله أكثر 

صالبة بنهاية العام املاضي.
بشكل  تستفيد  قــد  الــكــويــت  أن  وأكـــد 
كبير من تدفقات االستثمارات األجنبية 
إلى  البورصة  ترقية  حال  في  املتوقعة، 
الــنــاشــئــة،  لــــألســــواق   «MSCI» مـــؤشـــر 
متوقعًا أن تجلب نحو 2.5 مليار دوالر، 
شامل  تحسن  على  سينعكس  ما  وهــو 

في بيئة االستثمار في الكويت من خالل 
املــؤســســني،  املستثمرين  وجـــود  ــادة  زيــ
ــيـــات  ــابـ ــد يـــنـــجـــم عـــنـــه إيـــجـ ــ ــا قـ ــ وهــــــو مـ
املستثمرين  ثــقــة  زيـــــادة  مــثــل  مــتــعــددة 
وارتفاع  السيولة،  وتحسن  السوق،  في 

مستوى الشفافية والحوكمة.
الــبــورصــة  تــرقــيــة  أن  الــتــقــريــر  ورأى 
إلى مصاف األسواق الناشئة، ستشكل 
دافــــعــــًا لـــــزيـــــادة الــــطــــروحــــات األولــــيــــة، 
عــائــدات  تحسني  على  التركيز  وزيــــادة 
إلى  جديدة  أدوات  وإدخــال  املساهمني، 
تحوط  وأدوات  املشتقات  مثل  الــســوق 

وغير ذلك.
وأضــــاف الــتــقــريــر أن وضـــع الــكــويــت 
على قائمة «MSCI» خطوة في االتجاه 
الصحيح، ولكن القرار النهائي للترقية 
ستجريها  التي  املشاورات  يعتمد على 
املعنية،  الجهات  مختلف  مــع   «MSCI»
بــمــا فـــي ذلــــك املــســتــثــمــريــن والــوســطــاء 

وأمناء الحفظ.
الترقیة  قرار  کان  إذا  ــه  ــ أنــ وتــــابــــع 
المتوقع في يونيو 2019 إیجابيــًا، فمن 
المتوقع أن یبدأ التنفیذ في مايو 2020، 
اآلن ما  حتى  منوهًا بــأنــه ليــس مــؤكــدًا 
إذا كان التنفيذ سيتم من خالل شریحة 
مــرحــلــتــني  عــلــى  تقسیمــــهــــا  أو  واحدة، 
على غــرار ترقية «فــوتــســي»، مــع األخــذ 
باالعتبار أن تدفق معظم االستثمارات 
األجنبية غير النشطة إلى السوق يكون 

يوم التنفيذ.
ــه مــــن املــحــتــمــل  ــ ــبـــر الـــتـــقـــريـــر أنـ ــتـ واعـ
ــتــــي، تـــدفـــق  ــكــــويــ الــ ــــوق  ــسـ ــ الـ أن يـــشـــهـــد 
استثمارات نشطة قبيل إعالن الترقية، 
ــار  ــبـ كـ ــعــــض  بــ ــد  ــقــ ــتــ اعــ إذا  ــًا  خــــصــــوصــ
املــســتــثــمــريــن الــنــشــطــني أن احــتــمــاالت 
الترقية مرتفعة، وبعد اإلعالن في حال 

االستفادة  بغرض  ايجابيًا،  القرار  كان 
ــادة  عــ الــــــذي  الــــســــوق  أداء  تــحــســن  مــــن 
يــحــدث عــقــب تــدفــق االســتــثــمــارات غير 

النشطة.
وأكــــــــد أنــــــه يـــجـــب مـــعـــرفـــة ان حــجــم 
يعتمد  الفعلية،  النشطة  غير  التدفقات 
على وزن األسهم الكويتية في املؤشر، 
في  رئيسي  بشكل  يؤثر  بـــدوره  والـــذي 
الـــحـــجـــم الـــســـوقـــي لـــألســـهـــم املــشــمــولــة 
ونسبة  سيولتها  وحــجــم  املـــؤشـــر،  فــي 
من  لالستثمار  املــتــاحــة  الــحــرة  األســهــم 

قبل املستثمرين األجانب.
وأوضــــــــــــــح الـــــتـــــقـــــريـــــر أنـــــــــه بــــخــــالف 
التدفقات غير النشطة التي تكون عادة 
األجنبية  التدفقات  حجم  فــإن  تلقائية، 
الــنــشــطــة، يعتمد عــلــى جــاذبــيــة الــســوق 
الــكــويــتــي والــشــركــات املـــدرجـــة، مقارنة 
باألسهم في األسواق الناشئة األخرى. 
والتقييم،  السهم،  سيولة  أن  وكشف 
وممارسات  والشفافية،  األربــاح،  ونمو 
جميعها  ســتــكــون  الـــجـــيـــدة،  الــحــوكــمــة 
ــرة عـــلـــى قــــــدرة الـــشـــركـــات  ــؤثــ ــوامــــل مــ عــ
ــــذب  ــجـ ــ املـــــــــــدرجـــــــــــة فـــــــــي الــــــــبــــــــورصــــــــة لـ
املــســتــثــمــريــن، مـــا يــعــد حـــافـــزًا أســاســيــًا 
املدرجة  والشركات  البورصة  سيساعد 

على التقدم أكثر مع مرور الوقت.
املرتقبة   «MSCI» ترقية  أن  واعــتــبــر 
ــعـــد ُبــــعــــدًا إضــــافــــيــــًا لــــلــــســــوق، إذ إنـــه  تـ
يتبعه  الــــذي   «FTSE» مــؤشــر  بــخــالف 
بــشــكــل عـــام مــســتــثــمــرون غــيــر نشطني، 
قبل  من   «MSCI» مؤشر  استخدام  يتم 
نشطة  استثمارية  ومحافظ  صناديق 
تريليون  من 1.2  أكثر  خاللها  من  تــدار 
كبيرة  تدفقات  إلى  يــؤدي  قد  ما  دوالر، 
نشطة إلــى الــســوق قــد تــفــوق التدفقات 

غير النشطة. 

توقع بنك الكويت الوطني، 
أن تــرتــفــع أســـعـــار الــنــفــط في 
الــربــعــني الــثــانــي والــثــالــث من 
ُتــجــِمــع  بــحــيــث   ،2019 ــعــــام  الــ
الـــوقـــت  فــــي  ــــك  ذلــ ــلـــى  عـ اآلراء 
الـــتـــوقـــعـــات  أن  إال  الــــحــــاضــــر، 
تــرتــكــز بــطــبــيــعــة الـــحـــال على 
العديد من العوامل، والتي قد 
ال تــحــدث عــلــى اإلطــــالق خــالل 

الفترة املتبقية من العام. 
ــار  ــ ــعـ ــ أسـ أن  إلـــــــــى  وأشـــــــــــــار 
الـــنـــفـــط أنـــهـــت تــــــــداوالت شــهــر 
مــــــارس، مــســجــلــة أفـــضـــل أداء 
ربــع ســنــوي منذ الــعــام 2009، 
ليرتفع مزيج خام برنت وخام 
غرب تكساس الوسيط بنسبة 
27 و32 في املئة على التوالي 
في الربع األول من العام 2019. 
وأوضــــح الــبــنــك فــي تقريره 
االقـــتـــصـــادي، أن ســعــر مــزيــج 
املعياري  املقياس  برنت،  خــام 
دوالر   68.4 بلغ  النفط،  لسعر 
يــتــداول  ظــل  أن  بعد  للبرميل، 
ضمن نطاق محدود تراوح ما 
بني 66 و68 دوالرًا طوال شهر 

مارس. 
ــفــــاع نــظــيــره  ولـــفـــت إلــــى ارتــ
تكساس  غرب  نفط  األميركي، 
ــعــــره  ســ ــــغ  ــلـ ــ بـ إذ  الــــــوســــــيــــــط، 
دوالرًا   60 املـــاضـــي  األســــبــــوع 
لــلــبــرمــيــل لــلــمــرة األولــــــى منذ 

نوفمبر 2018.
الـــنـــفـــط  أســــــعــــــار  أن  وبـــــــــّني 
ارتفعت على خلفية اإلشارات 
الــدالــة على ضعف اإلمـــدادات، 
وجه  على  السعودية  قيام  مع 
الـــــخـــــصـــــوص بـــــقـــــيـــــادة زمــــــام 
مــبــادرة خفض اإلنــتــاج بقوة، 
لسحب أي فائض في العرض 
لتجنب الضغط على األسعار، 

بما قد يؤدي إلى هبوطها. 
يـــأتـــي ذلــــك فـــي وقــــت أكـــدت 
ــا، حــلــيــفــة الـــســـعـــوديـــة  ــ ــيـ ــ روسـ
مـــن خــــارج «أوبــــــك»، الــتــزامــهــا 

باتفاق فيينا لخفض االنتاج، 
مــشــيــرة إلــــى أنـــهـــا فـــي املــســار 
بالتزاماتها  للوفاء  الصحيح 
الـــخـــاصـــة بــتــقــلــيــص حــصــص 
ــتـــاج مـــع نــهــايــة مــــارس أو  اإلنـ

بداية شهر أبريل. 
ــــى تـــعـــزيـــز جــهــود  ونـــــــوه إلــ
إنتاج  لتراجع  نتيجة  «أوبــك» 
إيـــــــــــــران وفـــــــنـــــــزويـــــــال، بـــســـبـــب 
االضــــــطــــــرابــــــات الـــســـيـــاســـيـــة، 
ــقـــوبـــات  ــعـ والـ اإلدارة  وســـــــوء 
ــانـــــب  ــ األمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة، إلــــــــــــى جـ
انــخــفــاض اإلمــــــدادات مــن قبل 
كـــــنـــــدا ولــــيــــبــــيــــا، مــــــع تــــراجــــع 
اإلنتاج اإليراني بنسبة 28 في 
املــئــة على أســـاس ســنــوي إلى 
في  يوميًا  برميل  مليون   2.74
فــبــرايــر، وفــًقــا ملــصــادر األوبـــك 

الثانوية.
ــفـــــاض  ــ ــــخـ وأشـــــــــــــــار إلــــــــــى انـ
ــران إلـــى النصف  ــ ــادرات إيـ ــ صــ
تقريبًا، لتصل إلى 1.3 مليون 
نقلته  ملــا  وفــقــًا  يــومــيــًا،  برميل 
وكالة «بلومبرغ» موضحًا أنه 
النفط  إنتاج  بلغ  فنزويال  في 
أدنى مستوياته منذ 28 عامًا، 
في  يوميًا  برميل  مليون  وهو 
فبراير وفًقا لبيانات «أوبك». 

وأضــــاف أنـــه فــي الــواليــات 
أقل  البيانات  كــانــت  املــتــحــدة، 
ــاؤًال فـــي اآلونــــــة األخـــيـــرة،  ــفــ تــ
فـــفـــي الـــــوقـــــت الــــــــذي يــســتــمــر 
ــتـــاج الـــخـــام األمــيــركــي  فــيــه إنـ
ــيـــر مــســبــوقــة  بـــمـــســـتـــويـــات غـ
بــرمــيــل  مـــلـــيـــون   12.1 بــلــغــت 
يــومــيــًا فــي األســبــوع املنتهي 
عدد  انخفض  مـــارس،  فــي 22 
مـــنـــصـــات حـــفـــر الـــنـــفـــط عــلــى 
ــيــــع مـــتـــتـــالـــيـــة،  ــابــ مــــــدى 6 أســ
بـــوتـــيـــرة تـــراكـــمـــيـــة بــلــغــت 69 
منصة حفر أو بنسبة 7.8 في 
بذلك  لتصل  عــام 2019،  املــئــة 
عــــــدد مـــنـــصـــات حـــفـــر الــنــفــط 
لشركة  وفــقــًا  منصة  إلــى 816 

«بيكر هيوز».
وأوضـــــــح الـــتـــقـــريـــر أنـــــه فــي 
إشـــارة دالـــة على مــدى ارتــفــاع 
مستويات التفاؤل في السوق، 
أقبل مديرو صناديق التحوط 
عــلــى تــعــزيــز رهـــانـــاتـــهـــم على 
ــاع أســــعــــار الـــنـــفـــط، إلـــى  ــ ــفـ ــ ارتـ
أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 
2018، إذ بلغ صافي الفروقات 
بــــني تـــوقـــعـــات ارتــــفــــاع الــنــفــط 
عــــبــــر عـــــقـــــود خـــــيـــــار الـــــشـــــراء 
وتــــراجــــعــــه عـــبـــر عـــقـــود خــيــار 
البيع 308.606 لكل من العقود 
ــارات حــتــى 19  ــيـ ــخـ اآلجـــلـــة والـ

مارس.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أوضـــــح 
التقرير أن معدل امتثال الدول 
ــــدى عـــشـــرة األعـــضـــاء في  اإلحــ
مــنــظــمــة «أوبـــــــك» (بــاســتــثــنــاء 
ــيـــا)  ــبـ ــيـ إيـــــــــــران وفـــــنـــــزويـــــال ولـ
خـــــالل  املــــــئــــــة  فـــــــي   106 بـــــلـــــغ 
ــادة الـــســـعـــوديـــة،  ــيـ ــقـ ــرايـــر بـ ــبـ فـ
أنها عــازمــة على  والــتــي يبدو 
تــعــزيــز أســـعـــار الــنــفــط، والــتــي 
ــــى 70  تــســتــهــدف الــــوصــــول إلـ

دوالرًا للبرميل.
ولــفــت إلــــى تـــراجـــع اإلنــتــاج 
ألـــف   812 ــــع  ــــواقـ بـ اإلجــــمــــالــــي 
برميل يوميًا، مقابل املستوى 
املرجعي املحدد وفقًا التفاقية 
مــلــيــون   25.9 ــبــــالــــغ  الــ فــيــيــنــا 
مــلــيــون   30.6) يــومــيــًا  بــرمــيــل 
املكون  لالتحاد  يوميًا  برميل 

من 14 دولة). 
ــاع مــعــدل  ــ ــفـ ــ ولــــفــــت إلـــــى ارتـ
الـــتـــزام دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الــخــلــيــجــي املــــصــــدرة لــلــنــفــط، 
للشهر  الـــســـعـــوديـــة،  ســيــمــا  ال 
حني  في  التوالي،  على  الثاني 
بلغت اإلمــارات حصة اإلنتاج 

املستهدفة للمرة األولى. 
وأوضح أنه في الوقت ذاته، 
تــحــســنــت مــــعــــدالت االمـــتـــثـــال 
من خــارج «أوبــك»، إلى 52 في 

املـــئـــة لــفــبــرايــر مــقــابــل 25 في 
املئة ليناير، كما أكدت روسيا 
رفع  عزمها  املــاضــي  األســبــوع 
مــعــدل االمــتــثــال إلـــى 100 في 

املئة بالقريب العاجل.
فـــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، أبـــقـــت 
وكـــالـــة الــطــاقــة الـــدولـــيـــة، على 
تـــوقـــعـــات مـــعـــدل نـــمـــو الــطــلــب 
ــاملــــي عـــلـــى الـــنـــفـــط لــلــعــام  ــعــ الــ
عـــنـــد  ــر  ــيــ ــيــ ــغــ تــ دون   ،2019
بــرمــيــل  مـــلـــيـــون  مـــســـتـــوى 1.4 
يــــومــــيــــًا، بـــــزيـــــادة طــفــيــفــة عــن 
البالغة   2018 الــعــام  تــوقــعــات 

1.3 مليون برميل يوميًا.
وأوضح التقرير أنه قد يتم 
خفض تلك التوقعات، في ظل 
العاملي،  النمو  تباطؤ  تــزامــن 
وأنــــه عــلــى افـــتـــراض اســتــمــرار 
الــــــــــــــ11 دولـــــــــــة األعــــــــضــــــــاء فـــي 
ــــك» فــي مــســارهــا الــحــالــي  «أوبـ
مــــن جـــهـــة امـــتـــثـــالـــهـــا بــخــفــض 
حصص اإلنتاج (وبقاء إنتاج 
ــران وفــنــزويــال ولــيــبــيــا عند  إيــ
مستويات فبراير)، إلى جانب 
االخــــذ فـــي االعـــتـــبـــار تــوقــعــات 
وكـــالـــة الــطــاقــة الــدولــيــة لنمو 
ــعـــروض مـــن خــــارج منظمة  املـ
األوبك بواقع 1.8 مليون برميل 
أن  يفترض  الــعــام،  هــذا  يوميًا 
ينقلب ميزان العرض والطلب، 
ليتحول إلى عجز في الربعني 
ــام  ــعـ ـــث مــــن الـ ـــالـ ـــثـ الــــثــــانــــي والـ
مجددًا  يعود  أن  قبل  الحالي، 
هامشي  فــائــض  تسجيل  إلـــى 

في الربع الرابع من 2019.
التي  العوامل  تلك  أن  وذكــر 
بشكل  األســعــار  على  تؤثر  قــد 
عدم  أو  إنهاء  تشمل  إيجابي، 
تجديد مهلة تعليق العقوبات 
األميركية على إيران ملدة 180 
ــــل مـــايـــو، مـــا قد  يــومــًا فـــي أوائـ
يؤدي إلى تقليص بضع مئات 
اآلالف من البراميل يوميًا من 

العرض العاملي للنفط.

أفـــــادت شــركــة كــامــكــو لــالســتــثــمــار، 
أن الــســوق الكويتي كــان األفــضــل أداًء 
عــلــى مــســتــوى دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي في مارس 2019، مع ارتفاع 
مــــؤشــــرات الــــســــوق الــــثــــالث، إذ تــركــز 
النمو مرة أخرى حول األسهم الكبرى 
السوق  مؤشر  ارتفاع  من  يتضح  كما 
كان  بينما  املئة،  في  بنسبة 9.2  األول 
نـــمـــو مـــؤشـــر الــــســــوق الـــرئـــيـــســـي أقـــل 

بكثير بارتفاعه بنسبة 3 في املئة.
ــــي تـــقـــريـــرهـــا  ــة فـ ــركــ ــشــ وأشـــــــــــارت الــ
ــــر أدى  ــذا األمـ االقـــتـــصـــادي، إلــــى أن هــ
إلى تسجل مؤشر السوق العام لنمو 
بــنــســبــة 7.4 فـــي املـــئـــة، وقــــد نــتــج عن 
إلى  مارس  شهر  في  البورصة  ارتفاع 
تحسني أداء السوق الكويتي ليصبح 
أداًء  الخليجية  األســـواق  أفضل  ثاني 
عـــلـــى أســــــاس ســــنــــوي، بــنــمــو مــؤشــر 

السوق العام بنسبة 10.6 في املئة. 
ــــن حــيــث  وأضـــــــــاف الـــتـــقـــريـــر أنــــــه مـ
الــبــنــوك  اداء  تــفــوق  الــقــطــاعــي،  األداء 
عـــلـــى غـــيـــرهـــا مــــن قـــطـــاعـــات الـــســـوق، 
في   10.3 نسبته  بلغت  شــهــري  بنمو 

شهدته  الــذي  االرتفاع  من  بدعم  املئة، 
أســهــم الــبــنــوك الــكــويــتــيــة املـــدرجـــة في 

البورصة. 
أكبر  برقان  بنك  تسجيل  إلى  ولفت 
مكاسب خالل الشهر، بارتفاعه 21 في 
املئة، على خلفية موافقة مجلس إدارة 
البنك على توزيع أربــاح نقدية بقيمة 
بعد  العام 2018،  عن  للسهم  فلسًا   12
تــســجــيــل نــمــو بــنــســبــة 26.6 فـــي املــئــة 
بصافي ربح البنك للسنة املالية 2018. 
وتابع التقرير أن مؤشرات الرعاية 
كانت  االستهالكية،  والسلع  الصحية 
مــن املـــؤشـــرات الــرابــحــة خـــالل الشهر، 
و7.6 في املئة  بنمو بلغت نسبته 8.8 

على التوالي. 
ــهــــة الـــقـــطـــاعـــات  وذكـــــــــر أنـــــــه مـــــن جــ
الــــــخــــــاســــــرة، فــــقــــد تـــضـــمـــنـــت مـــؤشـــر 
والغاز،  النفط  ومؤشر  التكنولوجيا 
بتراجع بلغت نسبته 24.5 و3 في املئة 

على التوالي.
شهدت  الــتــداول  أنشطة  أن  وكــشــف 
تــحــســنــًا هـــائـــًال خـــالل الــشــهــر، بحيث 
خالل  املتداولة  األسهم  كمية  ارتفعت 

الشهر بنسبة 46 في املئة وبلغت 3.6 
مــلــيــار ســهــم مــقــابــل 2.5 مــلــيــار سهم 

خالل الشهر السابق. 
مـــن جــهــة أخــــــرى، ذكــــر الــتــقــريــر أن 
ــهـــري فــــي دول  أنـــشـــطـــة الـــــتـــــداول الـــشـ
مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، عـــاودت 
ــــواق كــافــة تقريبًا،  ارتــفــاعــهــا فــي األسـ
بسبب انخفاض أسس املقارنة وطول 
فترة العطالت على مدار شهر فبراير.

ــار إلـــى ارتـــفـــاع إجــمــالــي قيمة  ــ وأشـ
األســــهــــم املــــتــــداولــــة فــــي الــــبــــورصــــات 
 23.6 وبلغت  الثلث  بنحو  الخليجية، 
ســوقــي  تــســجــيــل  مــــع  دوالر،  ــيـــار  ــلـ مـ
ــلــــى مــعــدل  ــويــــت أعــ ــكــ الـــســـعـــوديـــة والــ

ارتفاع شهري.
العاملي،  الصعيد  على  أنــه  وكــشــف 
أبــلــت مــعــظــم املـــؤشـــرات الــعــاملــيــة بــالًء 
حسنًا خــالل الــشــهــر، وأنـــه فــي خطوة 
مهمة مــن جــانــبــهــا، تــوقــفــت الــواليــات 
املــتــحــدة عــن رفـــع أســعــار الــفــائــدة في 
الـــعـــام 2019 فـــي إشــــــارة إلــــى تــبــاطــؤ 
معدالت النمو االقتصادي فيها وعلى 

مستوى العالم.

الترقية إلى «فوتسي» جعلتها أكثر صالبة

«الوطني لالستثمار»: أفضل أداء  
للبورصة منذ 10 أعوام

«الوطني»: توقعات بارتفاع النفط

«كامكو لالستثمار»: السوق الكويتي 
األبرز خليجيًا خالل مارس املاضي
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عمالءه  سيستقبل  املطار  فــرع  أن  برقان  بنك  أعلن 
ويتابع ساعات العمل االعتيادية، خالل عطلة اإلسراء 
ــدًا الــخــمــيــس، إذ يــعــمــل 24 ســاعــة حرصًا  ــراج غـ ــعـ واملـ
أثناء  للمسافرين  املصرفية  الخدمات  كل  تقديم  على 

العطلة.
وبـــني أنـــه لــلــمــزيــد مـــن املــعــلــومــات واالســتــفــســارات 
حــول كــل الــخــدمــات واملــنــتــجــات الــتــي يقدمها، يتعني 
عــلــى الــعــمــالء االتـــصـــال بــمــركــز خـــدمـــة الــعــمــالء على 

.(1804080)
ــــدث وأنـــشـــط  ــــذي يـــعـــد مــــن أحــ واســـتـــطـــاع الـــبـــنـــك الــ
من  بنك  اكبر  وثاني  الكويت،  في  التجارية  املــصــارف 
حــيــث االصــــــول، أن يــحــتــل مــوقــعــًا ريـــاديـــًا فـــي مــجــال 
وخدمات  الخاصة  املصرفية  الخدمات  على  التركيز 
الــشــركــات، بــاإلضــافــة إلــى تمتعه بــقــاعــدة واســعــة من 
عمالء خدمات التجزئة املصرفية والخدمات املصرفية 

الخاصة. 
تابعة  مصارف  في  أكثرية  حصة  ويمتلك «برقان» 
وتركيا،  أفريقيا  وشــمــال  األوســـط  الــشــرق  منطقة  فــي 
مدعومة بأكبر شبكة فروع اقليمية والتي تشمل بنك 
(العراق  بغداد  ومصرف  (الــجــزائــر)،  الجزائر  الخليج 
برقان  وبنك  (تــونــس)  العاملي  تونس  وبنك  ولبنان)، 
- تــركــيــا (تــركــيــا) مــشــكــًال مـــا يــعــرف بــاســم مجموعة 

«برقان». 
ــارات  ــ ــة اإلمـ كــمــا يــمــتــلــك «بـــرقـــان» حـــضـــورًا فـــي دولــ
الــعــربــيــة املـــتـــحـــدة، مـــن خــــالل مــكــتــب الــشــركــة (بــرقــان 
للخدمات املالية املحدودة) الذي ساعده على املشاركة 

في العديد من فرص التمويل في الدولة.
وطور البنك من أدائه بشكل مستمر عبر السنوات 
املاضية، من خالل تنويع مصادر اإليـــرادات، وتنويع 

مصادر التمويل وتقوية قاعدة رأس املال. 
وحصل «برقان» على شهادة «األيزو 9001:2015»، 
وبـــذلـــك يــعــد أحــــد الـــبـــنـــوك الــقــلــيــلــة فـــي دول مجلس 
التعاون الخليجي وفي الكويت التي تحصل على مثل 

هذا االعتماد املرموق للمرة الخامسة على التوالي. 

«برقان»: فرع املطار 
بالخدمة في العطلة

ــــو رئــــيــــس  ــمــ ــ اســـــتـــــقـــــبـــــل ســ
جابر  الشيخ  الــــوزراء  مجلس 
املالية  وزيــر  بحضور  املبارك، 
الــدكــتــور نــايــف الــحــجــرف في 
قـــصـــر الـــســـيـــف، وزيــــــر املــالــيــة 
واالقتصاد الوطني في مملكة 
الــبــحــريــن الــشــيــخ ســلــمــان بن 

والــــوفــــد  ــفـــة،  ــيـ ــلـ خـ آل  خـــلـــيـــفـــة 
املرافق.

مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، وّقـــعـــت 
والــــصــــنــــدوق  ــة،  ــيــ ــالــ املــ وزارة 
االقتصادية  للتنمية  الكويتي 
ــة، وصـــــنـــــدوق الــنــقــد  ــيــ الــــعــــربــ
املـــالـــيـــة  وزارة  ــــع  مـ الــــعــــربــــي، 

الــــــبــــــحــــــريــــــنــــــيــــــة عـــــــلـــــــى أطـــــــر 
الــتــرتــيــبــات املـــالـــيـــة املــتــعــددة 
األطــــــــراف فــــي شـــــأن الـــتـــعـــاون 
املالي  التوازن  لبرنامج  املالي 

في اململكة.
وذكـــرت «املــالــيــة» فــي بيان، 
ضمن  جـــــاءت  الــتــرتــيــبــات  أن 

الداعمة  ــراءات  اإلجــ مــن  حزمة 
ــة،  ــتــــصــــاديــ لــــإلصــــالحــــات االقــ
واســتــقــرار املــالــيــة الــعــامــة في 
البحرين، والهادفة إلى تدعيم 
واالقتصادية  املالية  الــقــواعــد 
لــــــــــــــدول مـــــجـــــلـــــس الــــــتــــــعــــــاون 

الخليجي.

ع اتفاقية للتوازن املالي
ّ
«املالية» توق

مع نظيرتها البحرينية

املبارك مستقبًال الوفد البحريني بحضور الحجرف
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