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انخفاض المؤشر ٨٫٥ نقاط وتداول ٤٦٥٫٢ نقطة بقيمة ١٧٣٫٢ مليون دينار

خروج «مجموعة الخرافي» من «زين» يفقد السهم حيويته وجاذبيته
عمليات بيع على أغلب األسهم الرخيصة ترقبًا لمعرفة اتجاهات السوقتحول من «زين» على بعض األسهم القيادية خاصة «الوطني» و«بيتك» و«أجيليتي»

(محمد ماهر)سهم زين فقد جاذبيته بخروج مجموعة اخلرافي  

ومؤشراتأرقام

تصدر سهم «جيزان» قائمة أنشط تداوالت السوق من 
حيــــث الكميات وذلك للمرة الثالثة على التوالي، حيث بلغ 
حجم تداوالته ٦٠٫٣٨ مليون سهم شكلت ما يقرب من ١٣٪ 
من إجمالي حجم تداوالت الســــوق عبر تنفيذ ٣٧٩ صفقة 

بقيمة ٦٫٠٦ ماليني دينار.
تصدر سهم «فيوتشر كيد» قائمة أعلى ارتفاعا بنمو ٩٫٢٦٪ 
بحده األعلى عند مستوى ١١٨ فلسا رابحا ١٠ فلوس، تاله سهم 
ــده األعلى أيضا عند  ــبة ٨٫٣٣٪ بح «وطنية م ب» مرتفعا بنس

مستوى ٣٢٥ فلسا مبكاسب بلغت ٢٥ فلسا كاملة.

هشام أبوشادي
بدأت حركة التداول في سوق 
الكويت لألوراق املالية أمس على 
نشـــاط ملحوظ على سهم زين 
وأسهم الشركات التابعة ملجموعة 
التي  اخلرافي خاصة الشركات 
متتلك حصصا من أســـهم زين 

وستستفيد من األزمة.
ومع االعالن رسميا عن تقدم 
طرف اجنبي لشراء حصة بنسبة 
٤٦٪ من زيـــن األم، فقد انتهت 
حملة الشائعات التي ترددت في 
الشـــهور األخيرة والتي انطبق 
عليها املثل القائل «ال يوجد دخان 
بدون نـــار»، واملفاجأة في هذه 
الصفقة لألوساط االستثمارية 
في الكويت تتعلق ببيع زين األم 
وليس زين افريقيا، وهذا يعني 
ان القرار في شأن هذه الصفقة 
سيكون مؤجال ليبت فيه املالك 

اجلدد لشركة زين.

هبوط زين

علـــى الرغم مـــن ان الفرق 
السعري لسهم زين في البورصة 
وسعر امتام الصفقة اخلاصة ببيع 
نحو ٤٦٪ يقدر بحوالي نصف 
دينار، إال ان ســـهم زين سجل 
انخفاضا ســـعريا كبيرا أمس، 
في مقابل ارتفاع اسهم الشركات 
االخرى التابعة ملجموعة اخلرافي 
وبعض اسهم البنوك، وهذا يعود 

الى مجموعة من األسباب.
انه مع بيـــع مجموعة  أوال: 
اخلرافـــي حصتها في زين االم، 
فإن الســـهم خسر اهم داعم له، 
أي أهم صانع سوق والذي يكاد 
يكون الوحيد الذي كان قادرا على 
حتريك سهم زين من خالل شركة 
االستثمارات الوطنية التي ظلت 

أكبر صانع سوق على زين.
ثانيا: ان شركة زين االم لن 
تستفيد من الصفقة نفسها خاصة 
في ظـــل احتفاظها مبا لديها من 
اسهم اخلزينة التي تقدر بنحو 

١٠٪ من اجمالي اسهم زين.
ثالثا: مع خروج شركة اخلير 
الوطنية لألســـهم والعقارات، 

فإن سهم زين في نظر األوساط 
االســـتثمارية فقـــد حيويتـــه 
وجاذبيته، بل ان هناك مخاوف 
من ان يكون معدل دوران سهم 
زين شبيها مبعدل دوران سهم 

الوطنية لالتصاالت.
الســـابقة  رابعا: لألســـباب 
وغيرها من األسباب، فإن الكثير 
من أوســـاط املتداولني وبعض 
املستثمرين قاموا بعمليات بيع 
قوية أمس على سهم زين الذي 
انخفض خـــالل مراحل التداول 
باحلـــد األدنى مقابل اســـتمرار 
ارتفاع سهم االستثمارات الوطنية 
والساحل للتنمية واالستثمارات 
وصناعات األنابيب باحلد األعلى، 
وذلك باعتبار ان هذه الشركات 
أرباحا كبيرة من  سوف حتقق 
هذه الصفقة كون لديها كميات 
في اسهم زين، فيما ان سهم املال 
لالستثمار شهد مضاربات أدت 
الرتفاعـــه باحلـــد األعلى خالل 
مراحل التـــداول بفعل عمليات 
املضاربة التي شهدها اال انه عاد 
ليفقد هذه املكاسب خصوصا ان 
الشـــركة لن تستفيد من صفقة 

زين.

مراكز جديدة

ويالحظ ان الكثير من أوساط 
املتداولني الذين قاموا بعمليات 
بيع على ســـهم زين دخلوا في 
عمليات بناء مراكز مالية جديدة 
على بعض األسهم القيادية، خاصة 
اسهم البنك الوطني وبيت التمويل 
الكويتي واجيليتي، حيث يتوقع 
ان تشهد هذه األسهم ارتفاعات 
سعرية كبيرة في الفترة القادمة، 
خاصة انها ســـتجذب ســـيولة 
مالية من حملة اسهم زين. وفي 
مقابل ذلك، فقد اتســـمت حركة 
التداول على أغلب اسهم الشركات 
الرخيصة بالضعف مع انخفاض 

في اسعارها السوقية.

تحول نحو الهبوط

ويالحظ انه في الساعة الثانية 
عشرة و٢٠ دقيقة حتول االجتاه 

معروضا دون طلبات شراء، مقابل 
عمليات شراء قوية على اسهم 
البنك  شـــركات قيادية خاصة 
الوطني وبيتـــك واجيليتي من 
قبل مستثمرين قاموا بعمليات 

بيع على سهم زين.
وتكبدت العديد من االســـهم 
في قطاع االستثمار انخفاضا في 
اسعارها في تداوالت نشطة على 
بعض االسهم مثل االستثمارات 
الوطنية التي ارتفع سهمها باحلد 
االعلى لليوم الثاني على التوالي، 
كذلك انتعشـــت التداوالت على 
الساحل واملال لالستثمار  سهم 

وايفا والسالم القابضة.
كذلك تراجعت اسعار اغلب 
اســـهم الشـــركات العقارية في 
تداوالت نشطة على بعض االسهم 
مثل عقـــارات الكويت وجيزان 
العقارية واملستثمرون والثمار 

وابيار.

الصناعة والخدمات

تباينت اسعار اسهم الشركات 
الصناعيـــة صعـــودا وهبوطا، 
فرغم التـــداوالت املرتفعة على 
سهم الصناعات الوطنية اال انه 
حافظ على سعره مستقرا، فيما 
واصل سهم صناعات األنابيب 
االرتفاع باحلـــد األعلى مطلوبا 
دون عروض، كذلك شـــهد سهم 
بوبيان للبتروكيماويات تداوالت 
نشطة أدت الرتفاعه باحلد األعلى 
خالل التـــداول ليصل الى ٤٧٥ 
فلسا، اال ان عمليات جني االرباح 
قللت مكاسب السهم ليغلق على 

٤٦٠ فلسا.
وتراجعت اغلب اسهم الشركات 
اخلدماتية خاصة سهم زين الذي 
ارتفع خـــالل التداول من دينار 
و٥٦٠ فلسا الى دينار و٦٠٠ فلس، 
اال ان عمليات البيع القوية على 
السهم ادت الى انخفاضه باحلد 
االدنى معروضا دون طلبات شراء 
على سعر دينار و٤٦٠ فلسا ليدخل 
ســـهم زين في مرحلة االفتقار 
للجاذبية واحليوية بعد خروج 

مجموعة اخلرافي من الشركة.

خسائر املؤشـــر الوزني بشكل 
محدود ليغلق على ٤٦٢٫٤٥ نقطة 

بانخفاض قدره ٤٫٦٦ نقاط.

وبلغت كمية االسهم املتداولة 
٤٦٥٫٢ مليون ســـهم نفذت من 
خالل ٨٨٣٨ صفقة قيمتها ١٧٣٫٢ 

مليون دينار. تصدر قطاع شركات 
االستثمار النشاط بكمية تداول 
حجمها ١٥٠٫٥ مليون سهم نفذت 
من خالل ٢٠٨١ صفقة قيمتها ٢٤٫٨ 

مليون دينار.
وجاء قطاع العقار في املركز 
الثاني بكمية تداول حجمها ١١٩٫٩ 
مليون ســـهم نفـــذت من خالل 
١١١٢ صفقـــة قيمتها ١١٫٣ مليون 

دينار.
واحتل قطاع اخلدمات املركز 
الثالـــث بكمية تـــداول حجمها 
٩٢٫٧ مليـــون ســـهم نفذت من 
خالل ٢٩٦٧ صفقة قيمتها ٧٨٫٣ 

مليون دينار.
وجاء قطاع الصناعة في املركز 
الرابع بكمية تداول حجمها ٣٦٫٨ 
مليون ســـهم نفـــذت من خالل 

٨٦٢ صفقة قيمتها ١٨٫٣ مليون 
دينار.

وحصل قطـــاع البنوك على 
املركـــز اخلامس بكميـــة تداول 
حجمها ٣٥٫٨ مليون سهم نفذت 
من خالل ١١٩٨ صفقة قيمتها ٣٥٫١ 

مليون دينار.

آلية التداول

على الرغم من ان مؤشـــري 
السوق ســـجال انخفاضا، اال ان 
قيمة التداول سجلت أعلى مستوى 
لها على اإلطالق منذ بداية شهر 
رمضان، وهذا يعود الى عمليات 
التبادل الواضحة في املراكز املالية 
على اسهم الشـــركات القيادية، 
فقد شهد سهم زين عمليات بيع 
قوية أدت لتراجعه باحلد األدنى، 

الصعودي امللحوظ للسوق الى 
هبوط وذلك نتيجة عمليات البيع 
القوية على أغلب األسهم، خاصة 
زين الذي شهد عمليات بيع قوية 
أدت النخفاضه باحلد األدنى، وهذا 
مؤشر غير مريح حلركة التداول 
املستقبلية لسهم زين الذي عرض 
باحلد األدنى دون طلبات شراء 

في أواخر 
التداول،  ٢٠ دقيقة من فترة 
حيث عرض حوالي ٤٫٢ ماليني 

سهم للبيع باحلد األدنى.

المؤشرات العامة

تقلصت خســـائر املؤشـــر 
العام في الثوانـــي األخيرة من 
٤٤ نقطـــة الى ٨٫٥ نقاط ليغلق 
على ٧٨٢١ نقطة، كذلك تقلصت 

.. والسوق السعودي يسبح عكس تيار األسواق الخليجية متكبدًا خسائر خالل أغسطس
قال تقرير شركة بيان لالستثمار ان 
ــهم اخلليجية اجتمعت على  أسواق األس
ــراتها وإن بنسب  حتقيق مكاسب ملؤش
متفاوتة بنهاية شهر أغسطس، فيما كان 
ــوق املالي السعودي السابح الوحيد  الس
ــره خسارة  عكس التيار بعد تكبد مؤش
ــا لذلك اجتمعت كل  ــهرية، وانعكاس ش
ــرات األسواق على حتقيق مكاسب  مؤش
سنوية فيما الزال سوق البحرين لألوراق 
املالية وحيدا في خانة اخلسائر السنوية. 
وأوضح التقرير ان عدة عوامل لعبت دورا 
في األداء اجليد ألسواق األسهم اخلليجية، 
إذ ظهرت موجة من التصريحات املتفائلة 

ــتوى  من اخلبراء االقتصاديني على مس
ــع األوروبيون أن قاع  العالم، ففيما توق
األزمة قد عبر وأن األسوأ قد مر بالفعل، 
كان اخلبراء األميركيون أكثر تفاؤال، إذ 
عبروا عن رصدهم لبوادر حتسن االقتصاد 
العاملي، ولم تأت تلك التصريحات بعيدة 
ــري على الصعيد  عن األحداث التي جت
االقتصادي من ناحية أداء أسواق األسهم 
العاملية، فقد شهد شهر أغسطس املاضي 
عودة النشاط وارتفاع الطلب على العقارات 
في السوق األميركي، كما حتسن بشكل 
واضح أداء األسواق العاملية الرئيسية والتي 
وصل بعضها إلى أعلى مستوياته من بداية 

ــواق األسهم  العام. هذا، وقد أظهرت أس
ــا ال تخطئه العني بأداء  اخلليجية ارتباط
األسواق العاملية، إذ سرت موجة التفاؤل 
ــتجيب لتلك األحداث بارتفاع  إليها لتس
مؤشراتها، كما تراجعت تلك املؤشرات أيضا 
عندما مرت األسواق العاملية بفترات جني 
أرباح كالسيكية، إذ تراجعت أسواق األسهم 
اخلليجية بالتوافق معها، وإن اختلف مقدار 
تلك االستجابة من سوق ألخر. كما كان 
الستمرار ارتفاع أسعار النفط دور مهم 
ومؤثر في تدعيم األجواء اإليجابية احمليطة 
بأسواق األسهم اخلليجية، إذ كانت أسعار 
ــيء فوق  ــط رغم تذبذبها بعض الش النف

ــطس،  ــتوى الـ ٧٠ دوالرا في أغس مس
وانعكس ذلك التحسن بشكل واضح على 
ــواق نظرا لكون النفط عصب  أداء األس
احلياة االقتصادية بدول اخلليج، إذ ميثل 
مصدر الدخل الرئيسي للحكومات فضال 
ــركات القيادية  ــن كون العديد من الش ع
ــات النفطية أو  ــل في مجال الصناع تعم
البتروكيماوية، وأظهرت أسواق األسهم 
اخلليجية ارتباطا وثيقا بتحركات أسعار 
النفط عبر عن نفسه بنسب متفاوتة، وإن 
ــوق املالي السعودي هو أوضح  كان الس
األمثلة على ذلك االرتباط. ولم يكن ذلك 

التحسن .

أشار إلى تراجع القيمة الرأسمالية وتباين في أداء المؤشرين الرئيسيين

«بيان»: الترقب والحذر سيطرا على تداوالت األسبوع الماضي
أشار تقرير شــــركة بيان لالســــتثمار األسبوعي ألداء 
ســــوق الكويت لألوراق املالية أن السوق شهد تراجعا في 
جميع جلسات األسبوع املاضي بعد أن شهد منوا متواصال 
على مدى أيام األســــبوع قبل املاضي.  وأوضح التقرير أن 
األسهم القيادية كما لعبت دورا محوريا في حركة السوق 
خالل األسابيع الســــابقة، حيث ساهمت في استقرار أدائه 
وفي متكينه من حتقيق النمو، كانت التداوالت على األسهم 
الثقيلة هي احملرك الرئيسي للسوق خالل األسبوع املاضي، 
إذ تعتبر عمليات جني األرباح التي شــــهدتها تلك األسهم 
أحد أبرز األســــباب وراء تراجع مؤشــــرات السوق ودافعا 
النخفاض أسعار أسهم مدرجة أخرى. هذا ولم تكن أوضاع 
األسواق العاملية مواتية كذلك في األسبوع املاضي، إذ تواكبت 
عمليات جني األرباح في سوق الكويت لألوراق املالية مع 
انخفاضات مسجلة في عدد من أسواق األسهم الرئيسية في 
العالم وتراجعات في بعض األسواق املجاورة، كما تزامنت 
تلك االنخفاضات مع هبوط أسعار النفط دون مســــتوى 

الـ ٧٠ دوالرا خالل األسبوع.
 وباإلضافة إلى ما ســــبق، شهد األسبوع املاضي عودة 
الترقب إلى نفوس املتعاملني، وبالتالي اتســــمت قراراتهم 
الشرائية باحلذر، خصوصا في ظل غياب محفزات جديدة 
الستكمال نشــــاط الفترة الســــابقة، وهو ما دفعهم جتاه 
عمليات مضاربة سريعة وجني لبعض األرباح احملققة في 

األسابيع السابقة.
ونتيجة لذلك، تراجع مؤشر السوق السعري في األسبوع 
املاضي دون مســــتويي ٧٫٩٠٠ نقطــــة و٧٫٨٠٠ نقطة، فيما 
ساهمت تداوالت الدقائق األخيرة من جلسات األسبوع في 

تقليص خسائر املؤشر اليومية.
 وعلى صعيد التداوالت اليومية، بدأ سوق الكويت نشاطه 
األســــبوعي على تباين في أداء مؤشريه الرئيسيني األحد، 
حيث ارتفع املؤشر السعري في الدقائق األولى من اجللسة 
ليعكس بعدها اجتاهه ويكمل اجللسة في املنطقة احلمراء، 
إال أنه متكن مبساعدة تداوالت اللحظات األخيرة من تقليص 
خسائره ليقفل على انخفاض محدود بنــــسبة ٠٫٠٨٪ في 

حني سجل املؤشر الوزني منوا بنسبة ٠٫٢٩٪.
 وفي األيام الثالثة التالية، غلب اللون األحمر على حركة 
السوق، إذ اتخذ مسارا نزوليا على مدى اجللسات الثالث. 
فقد قدم مؤشرا الســــوق الرئيسيان أداء سلبيا في جلسة 
يوم االثنني مع تسجيلهما خســــارة يومية بلغت نسبتها 

٠٫٥٥٪ للسعري و٠٫٦٣٪ للوزني.
ثم أكمل الســــوق حركته النزولية في اليومني التاليني 
ليسجل املؤشر السعري مزيدا من اخلسائر، حيث انخفض 
بنسبة ٠٫٥١٪ و٠٫٧٢٪ على التوالي، فيما أغلق املؤشر الوزني 
على انخفاض نســــبته ١٫١٩٪ ليــــوم الثالثاء و٠٫٤٧٪ ليوم 
األربعاء. واســــتمر السوق في التراجع خالل آخر جلسات 
األسبوع وسط انخفاض ملحوظ في قيمة التداول اليومية، في 
حني انخفض حجم اخلسائر اليومية للمؤشرين الرئيسيني، 
إذ سجل كل من املؤشرين السعري والوزني خسارة يومية 

بنسبة ٠٫٣٧٪ و٠٫٠٨٪ على التوالي.
وبذلك أنهى املؤشر السعري تداوالت األسبوع عند ٧٫٧٨٨٫٢ 
نقطة بنسبة تراجع بلغت ٢٫٢١٪ عن إغالق األسبوع الذي 
سبقه، بينما أقفل املؤشر الوزني يوم اخلميس عند ٤٥٨٫٢٨ 

نقطة منخفضا بنسبة ٢٫٠٦٪. وعلى الصعيد السنوي، يكون 
املؤشــــر السعري قد قلص مكاسبه إلى ٠٫٠٧٪، فيما بلغت 
نسبة منو املؤشر الوزني ١٢٫٦٨٪ مقارنة بإقفال العام ٢٠٠٨. 
أشار التقرير إلى أن السوق سجل تراجعا في جميع قطاعاته 

دون استثناء تراجعا بنهاية األسبوع املاضي.
وجاء قطاع االســــتثمار في مقدمة القطاعات اخلاسرة 
حيث أقفل مؤشــــره عند ٦٫٥٤٣٫٣ نقطة منخفضا بنســــبة 
٣٫٩٣٪، تبعه قطاع الصناعة في املركز الثاني مع انخفاض 
مؤشره بنسبة ٣٫٧٨٪ بعد أن أغلق عند ٦٫١٨٧٫٢ نقطة، ثم 
قطاع الشركات غير الكويتية ثالثا مع تراجع مؤشره بنسبة 
٢٫٣٢٪، مقفال عند ٨٫٢٥٣٫١ نقطة. أما أقل القطاعات انخفاضا 
فكان قطاع البنوك والذي أغلق مؤشره عند ٨٫٨٩٤٫٣ نقطة 
بتراجع نسبته ٠٫١٢٪. ارتفع إجمالي حجم التداول في سوق 
الكويت لألوراق املالية خالل األسبوع املاضي فيما تراجع كل 
من إجمالي القيمة وعدد الصفقات، حيث زادت كمية األسهم 
املتداولة في السوق بنسبة بلغت ٧٫٨٣٪ عن األسبوع السابق 
لتصل إلى ١٫٨٠ مليار ســــهم، بينما انخفضت قيمة األسهم 
املتداولة خالل األسبوع بنسبة ١٧٫٦٣٪ لتصل إلى ٤٣١٫٣٩ 
مليون دينار، كما تراجع عدد الصفقات املنفذة، حيث شهد 
األسبوع املاضي تنفيذ ٢٩٫٨١١ صفقة بانخفاض نسبته ٥٫٦٦٪ 
عن األســــبوع قبل املاضي. أما جلهة املتوسطات اليومية، 
فقد بلغ املعدل اليومي لقيمة التداول خالل األسبوع املاضي 
٨٦٫٢٨ مليــــون دينار متراجعا من ١٠٤٫٧٤ ماليني دينار في 
األسبوع السابق، في حني ارتفع متوسط حجم التداول من 
٣٣٤٫٢٤ مليون سهم ليصل إلى ٣٦٠٫٤١ مليون سهم، بينما 
بلغ املتوسط اليومي لعدد الصفقات املنفذة ٥٫٩٦٢ صفقة 

مقارنة بـ ٦٫٣٢٠ صفقة في األسبوع قبل املاضي.
شغل قطاع االستثمار املركز األول جلهة حجم التداول 
خالل األسبوع املاضي، إذ بلغ عدد األسهم املتداولة للقطاع 
٨٨٤٫١٠ مليون سهم شــــكلت ٤٩٫٠٦٪ من إجمالي تداوالت 
السوق، فيما شغل قطاع العقار املرتبة الثانية، حيث بلغت 
نسبة حجم تداوالته ٢١٫٤٨٪ من إجمالي السوق، إذ مت تداول 

٣٨٧٫٠٦ مليون سهم من القطاع.

نسبة القيمة السوقية لكل قطاع الى السوق

البنوك 
٪٣١

األغذية ٣٪
غير الكويتي ١٠٪

االستثمار 
٪١١

الصناعة ٨٪العقار ٦٪التأمني ١٪

اخلدمات
٪٣٠ 

 «الخليج» يطلق عرضًا ترويجيًا
 لربح جهاز «بالك بيري»

أطلق بنك اخلليـــج عرضا ترويجيا جديدا 
لعمالء اخلدمـــة املصرفية عبر الهاتف النقال، 
مقدما لهم فرصة ربح جهاز بالك بيري جديد.

وذكـــر البنك في بيان صحافي أمس انه من 
أجل التأهل للمشاركة في هذا العرض، يتعني 
على العمالء حتميل برنامج اخلدمة املصرفية 
عبر الهاتف النقال من بنك اخلليج واملباشرة في 
إجراء معامالتهم املصرفية مثل تسديد فاتورة 
بطاقة االئتمان، وحتويل األموال من حســـاب 
إلى آخر، مشـــيرا الى أن العرض يستمر حتى 

٣٠ سبتمبر اجلاري.
وبني البنك أنه طوال مدة ســـريان احلملة، 
ستعرض أسماء املســـتخدمني العشر األوائل 
للخدمة املصرفية عبر الهاتف النقال على موقع 
بنك اخلليج اإللكتروني، وسيمنح جهاز بالك 
بيري إلى الرابحني الثالثة األوائل الذين سيعلن 

عن أسمائهم بعد مرور أسبوع واحد على انتهاء 
احلملة.

هذا ويستطيع العمالء الراغبون في املشاركة 
بهذا العرض واالستفادة من اخلدمات املصرفية 
التـــي يوفرها بنك اخلليج عبر الهاتف النقال، 
حتميل البرنامج من موقع بنك اخلليج الثنائي 
اللغـــة:www.e-gulfbank.com، بعـــد تثبيت 

البرنامج في الهاتف النقال.
وتتضمن اخلدمة املصرفية عبر الهاتف النقال 
التي يوفرها بنك اخلليج، مجموعة واســـعة 
من املزايا التي ميكن الوصول إليها من جميع 

شبكات الهاتف النقال. 
كما تعتمد برنامجا يتضمن قائمة باخلدمات 
إلجراء املعامالت املصرفية بكل سهولة، وهي 
متوافرة ملشـــتركي شـــركة زين، والوطنية، 

وڤيڤا.

بنك الدوحة يقوم بتعيين
مساعدين جديدين للمدير العام

جيرار فيتزجيرالد ولويس سكوتو في لقطة مشتركة

أعلن بنك الدوحـــة أنه قام 
بدعم هيكل اإلدارة العليا لديه 
بتعيني كل من جيرار فيتزجيرالد 
ولويس سكوتو. وقد انضـــــم 
فيتزجـــيرالد (٥٠ عاما) للبنك 
مبرتبة مساعد مدير عام لنظم 
املعلومات والعمليات والشؤون 
اإلدارية والهندسية وفي جعبته 
خبرة تزيـــد على ربع قرن في 
مجـــال اخلدمـــات املاليـــة في 
مستويات إدارية عليا. وقد عمل 
لدى سيتي بنك وبنك باركليز في 
أوروبا وأفريقيا والشرق األوسط 
إذ كان جـــزءا من فريق اإلدارة 
الذي تكفل بتطبيق اإلطالق األول 
لعمليات في مجـــال اخلدمات 
التجارية وخدمات  املصرفيـــة 
األفراد والتمويل االســـتهالكي. 
ويتمثـــل دوره اجلديد في بنك 
الدوحة في التفعيل األمثل جلميع 
العمليات في نظـــم املعلومات 
والعمليات، وضمان أن اخلدمات 
املقدمة للعمالء هي األفضل من 
نوعها. أما لويس سكوتو (٥٧ 
عاما) فقد انضم للبنك مبرتبة 
مســـاعد مدير عـــام للخدمات 
املصرفية لألفراد. وهو مصرفي 
مخضرم يتمتع بخبرة تزيد على 

٣٥ عاما فـــي الواليات املتحدة 
وأوروبا والشرق األوسط. وقد 
بدأ حياته املهنية هو اآلخر في 
سيتي بنك بوالية نيويورك، ثم 
انتقل إلى اخلارج حيث كان له 
دور هام في إرساء القاعدة املميزة 
خلدمات األفراد لدى سيتي بنك 
في منطقة الشرق األوسط. وقد 
تضمنت األماكن التي عمل بها 
في هـــذه املنطقة بنك الرياض، 
وبنك الكويـــت الوطني، وبنك 
دبي الوطني. كما ترأس مجلس 

األعمال األميركي في دبي.
وفي معرض تعليقه على هذا 
التنفيذي  الرئيس  احلدث، قال 
لدى بنك الدوحة ر. سيتارامان: 
«لقد جـــاءت هـــذه التعيينات 
اجلديدة لتدعم مركز البنك في 
السوق ولتحسني اخلدمات التي 
نقدمها للعمالء. وبالشـــك فإن 
خبرتهما الغنية والواسعة سوف 
تفتح مزيدا مـــن الفرص لبنك 
الدوحة مع حتسن أحوال السوق 

مبرور الوقت».


