سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى  75.50دوالر
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي في تداوالت اول أمس
الثالثاء  62سنتا ليبلغ 50ر 75دوالر أمريكي مقابل 88ر74
دوالر أمريكي للبرميل في تداوالت أمس األول وفقا للسعر
املعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وكانت أسعار النفط ارتفعت بأكثر من اثنني في املئة اول

alwasat.com.kw
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أمس مع تعرض الصادرات اإليرانية لضغط جراء العقوبات
األميركية على قطاع النفط وبعدما أشارت توقعات إلى منو
إنتاج النفط في ال��والي��ات املتحدة بوتيرة أبطأ مما كان
متوقعا في السابق ما أث��ار مخاوف بشأن املعروض من
اخلام.

وارتفعت العقود اآلجلة خلام القياس العاملي مزيج برنت
69ر 1دوالر أو ما يعادل 2ر 2في املئة في التسوية إلى
06ر 79دوالر للبرميل بينما سجلت العقود اآلجلة خلام
غرب تكساس الوسيط األميركي 25ر 69دوالر للبرميل
بارتفاع قدره 71ر 1دوالر أو ما يعادل 5ر 2في املئة.
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أكد أن كل جهة مالية مسؤولة عن التبرير والدفاع عن ميزانيتها القادمة

احلجرف« :املالية» ليست خزينة تفتح ويصرف منها متى ما أرادت اجلهات احلكومية
امل� ��ال � �ي� ��ة ت� �ت� �خ ��ذ ن� �ه� ��ج ج� ��دي� ��د ف � ��ي إع � � ��داد
امليزانية وتعقد أول ملتقى للمالية العامة
ض �ب��ط اإلن� �ف ��اق واالل� �ت� ��زام ب�ت�ع�م�ي��م ق��واع��د
إع � � � � � ��داد م � �ي � ��زان � �ي � ��ة 2020/2019
تأكيد أهمية التحكم باملصروفات وااللتزام
ب ��األس� �ق ��ف ف� ��ي إع � � ��داد م �ي ��زان �ي ��ة ال �ك ��وي ��ت
الوزير يشرح للجهات احلكومية

عقدت وزارة املالية وألول مرة
ملتقى برئاسة وزير املالية د .نايف
ف�لاح احل��ج��رف وبحضور جميع
اجلهات احلكومية املختصة بإعداد
ميزانية دول��ة الكويت بهدف حث
تلك اجلهات بااللتزام في تطبيق
تعميم قواعد إعداد امليزانية بالنهج
السليم ووف��ق األس��ق��ف احمل��ددة،
ب��اإلض��اف��ة إل���ى ض��ب��ط االن��ف��اق
وتصحيح مسار إع��داد امليزانية
وتسليمها باملواعيد احمل��ددة لها
وفق تعليمات وزارة املالية.

احلجرف يتواصل مع احلضور

ومت خالل امللتقى التشديد على
أهمية معاجلة مالحظات اجلهات
الرقابية ،وضبط اإلنفاق واحلد
من الهدر في املصروفات وتصحيح
مسار املالية العامة ،باإلضافة
إلى احلث على تظافر اجلهود في
معاجلة مالحظات كل من دي��وان
احملاسبة وجهاز املراقبني املاليني
حول التضخم والهدر في ميزانيات
بعض اجلهات احلكومية (تضخم
حساب العهد  -الديون املستحقة).
وق��ال الوزير احلجرف بكلمته

االفتتاحية“ :يجب االستمرار في
معاجلة مواطن الهدر في امليزانية
مبا يكفل حق املواطنني واألجيال
القادمة ،واالستمرار في اخلطوات
اإلصالحية اجلادة للموازنة العامة
للدولة من خالل االلتزام في تطبيق
تعميم قواعد إع��داد امليزانية وفق
األسقف احمل��ددة ،والتزام اجلهات
احل��ك��وم��ي��ة ف��ي ت��ق��دمي امليزانية
القادمة لها في وقتها احمل��دد مع
مراعاة معاجلة مالحظات ديوان
احملاسبة ومجلس األم���ة تنفيذا

«هيئة الصناعة» :تخصيص  108مواقع
جديدة لدراكيل الرمل في منطقة املطالع
اعلنت الهيئة العامة للصناعة
الكويتية امس االربعاء تخصيص
 108مواقع جديدة ملقالع الرمال
(دراكيل الرمل) في منطقة املطالع
مبساحة اجمالية تقدر بنحو 27ر4
مليون متر مربع.وقال املدير العام
للهيئة عبد الكرمي تقي في مؤمتر
صحفي ان التوزيعات اجلديدة
مخصصة الص��ح��اب تراخيص
املنشآت الصناعية والشركات
واملؤسسات املتعاقدة مع وزارات
وه��ي��ئ��ات ال���دول���ة وال��ش��رك��ات
واملؤسسات ال��وارد نشاط الرمال
ضمن أغراضها.
واض���اف تقي ان التوزيعات
اجلديدة ستسهم في حتسني جودة
املنتجات الناجتة عن هذه الدراكيل
وكذلك املعروض منها مما سيسهم
في تخفيض االسعار.واوضح ان
ه��ذه الدفعة من التوزيعات تعد
االول��ى للهيئة لهذا النشاط منذ
انتقاله اليها عام  2005مشيرا إلى
التنسيق مع وزارة الدولة لشؤون
البلدية لتجهيز املواقع املخصصة
لهذا النشاط.
وذكر ان الهيئة بصدد االنتهاء
من تخصيص مواقع جديدة في
مناطق الوفرة و شمال غرب منطقة
كبد وج��ن��وب اخل��ي��ران والنعامي
واالبيرق وغرب وسط الصابرية
وموقع اخر في شمالها.
ولفت الى ان عدد املواقع التي
س��ت��ك��ون م��خ��ص��ص��ة ل��ل��ش��رك��ات
واملؤسسات ال��وارد نشاط جتارة
الرمال (الدراكيل) ضمن اغراضها
ال��ت��ج��اري��ة  90م��وق��ع��ا مبساحة
اجمالية تبلغ ارب��ع ماليني متر
مربع وسيتم تخصيص  18موقعا
ل�لاص��ح��اب ت��راخ��ي��ص املنشات
الصناعية مبساحة اجمالية تبلغ
 270الف متر مربع.

احلفاظ على مستوى منو اإلنفاق الرأسمالي
وم� �ع ��اجل ��ة م ل��اح� �ظ ��ات اجل � �ه� ��ات ال ��رق ��اب �ي ��ة

مقر هيئة الصناعة

وقال ان عدد الدراكيل احلالية
يبلغ نحو  30درك���اال م��وزع بني
 27دركال مبساحة 707ر 4مليون
متر مربع في املناطق الشمالية و3
دراكيل مبساحة  640الف متر في
املناطق الشمالية الفتا الى حرص
وزي��ر التجارة والصناعة خالد
ال��روض��ان على فتح السوق امام
املستفيدين اجلدد وخلق تنافسية
في السوق احمللي.
واض��اف ان ال��وزي��ر الروضان
ش��دد على ض���رورة االس���راع من
االنتهاء من توزيع الدفعة االولى
وجتهيز الدفعات القادمة بهدف
فتح مجاالت االستثمار الصناعي
ام����ام اك��ب��ر ش��ري��ح��ة مم��ك��ن��ة من
املستثمرين.
وفيما يتعلق مب��دة تخصيص
امل��واق��ع اجل��دي��دة أف��اد تقي بأنها
س��ت��ك��ون ث�ل�اث س���ن���وات قابلة
للتجديد حسب تقدير الهيئة مع
ت��واف��ر كافة ش��روط التخصيص

والتمديد والتجديد.
وع�����ن ال�����ش�����روط امل����ق����ررة
للمخصص لهم امل��واق��ع أك��د تقي
ان��ه ال ي��ج��وز تأجير امل��واق��ع من
الباطن ويجب ان تكون التراخيص
سارية واال تكون هناك مخالفات او
مستحقات مالية الصحاب العالقة
كما ال يجوز اقامة اي منشآت دائمة
او ثابتة على املوقع املخصص في
ح�ين يسمح بإقامة منشات غير
دائمة بشرط موافقة الهيئة مع
االلتزام بحدود القسيمة املخصصة
وعدم استخدامها في غير الغرض
املخصصة له.
وش���دد ع��ل��ى ض����رورة ال��ت��زام
ال��ش��راك��ات وامل��ؤس��س��ات بجميع
الضوابط والشروط ال��واردة في
القرار ال��وزاري رقم ()2018/4
الف��ت��ا ال���ى ان���ه س���وف ي��ت��م منح
املخالفني للوائح والشروط مهلة
ملدة شهر لاللتزام بجميع الضوابط
قبل البدء باجراءات سحب املوقع.

لقرار مجلس الوزراء ”.1071
وأضاف“ :للجميع دور أساسي
في التحكم مبصروفات الدولة ،و
للوزارة دور توجيهي وإرش��ادي
ورقابي على اجلهات .نحن نضع
األطر واالستراتيجية املالية العامة
للدولة ومتابعة تنفيذ األداء املالي
بكل تفاصيله ،وإص��دار تعليمات
ملعاجلة مواطن اخللل في امليزانية،
ونحن فريق واح��د في تنفيذ هذه
االستراتيجية والتعليمات والتي
يجب أن تتبع ،واجلهات التي لن

تتبع ه��ذه التعليمات س��وف يتم
محاسبتها وفقا للقوانني والقرارات
ذات الصلة”.
وأض��اف“ :اليوم وزارة املالية
ليست جتوري يفتح ويصرف منه
متى ما أرادت اجلهات احلكومية.
اليوم وزارة املالية هي املدير املالي
للدولة .يجب أن نعمل سويا ً فنحن
وأن��ت��م م��س��ؤول��ون ع��ن اجلميع،
والكل مسؤول عن دوره ،وأشدد
على أن التعاون مع جهاز املراقبني
املاليني ليس خ��ي��ارا ً ،بل هو الزم

«التجاري» يتواجد
في األفنيوز لعرض
مزايا حساب النجمة
أعلن البنك التجاري الكويتي عن
تواجده في مجمع األفنيوز وبالتحديد
في املرحلة الثالثة من املجمع “غراند
أفنيوز “ اعتبارا ً من يوم  13وحتى 15
سبتمبر اجلاري ثم من يوم  20وحتى
يوم  22من ذات الشهر بهدف إطالع
رواد املجمع على تفاصيل ومميزات
حساب النجمة وبرنامج السحوبات
اجل��دي��د ل��ه��ذا احل��س��اب ،وال���ذي كان
البنك قد قام بتسويقه من خالل إعالن
“ مع حساب النجمة بتصير مليونير
ونص “.
وسيتواجد البنك من خ�لال جناح
يتم إقامته في املجمع لهذا الغرض،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ذل��ك سيعمل موظفو
إدارة التسويق واملبيعات التابعة
لقطاع اخلدمات املصرفية لألفراد على
تعريف رواد وزوار املجمع باملميزات
اجل��دي��دة حلساب النجمة ال��ذي ازداد
تألقاً باجلوائز التي يوفرها احلساب
مب��ا فيها أكبر ج��ائ��زة سنوية نقدية
ليس فقط على مستوى الكويت ولكن
على مستوى ال��ع��ال��م مببلغ وق��دره
مليون ونصف مليون دي��ن��ار كويتي
( )1,500,000متنح العمالء الفرصة
لتحقيق أحالمهم ،علماً بأن أخر موعد
للدخول في السحب الكبير على هذه
اجلائزة هو يوم  30سبتمبر .2018
وعلى هامش التواجد في اجلراند
أفينيوز ،سوف تكون هناك العديد من
املفاجآت بانتظار رواد وزائ��ري جناح
التجاري من خ�لال توزيع كوبونات
“أمسح وأربح” التي تتيح للزوار
ف��رص��ة ال��ف��وز ب��ه��ات��ف IphoneX
أو قسائم شرائية مجانية لعدد من
الكافيهات واملطاعم.
والبنك التجاري الكويتي يدعو
اجلمهور الكرمي ورواد اجلراند أفنيوز
لزيارة جناح البنك في املجمع للتعرف
على مزايا حساب النجمة واجلوائز
القيمة ال��ت��ي يقدمها ه��ذا احلساب
للعمالء .

وواجب .وأن قرار مجلس الوزراء
 1071واجب على اجلميع وليس
قابل لالجتهاد”.
جاء ذلك من خالل عرض مرئي
قدمه معالي وزير املالية د .نايف
احل��ج��رف ف��ي امللتقى مصحوباً
بجلسة حوارية ملعاليه ومبشاركة
ك��ل م��ن الوكيل املساعد لشؤون
امليزانية العامة في وزارة املالية
صالح الصرعاوي ،الوكيل املساعد
لشؤون احملاسبة العامة في وزارة
املالية عبدالغفار العوضي ،واألمني

أعلنت عن إطالق «بورصة أكادميي» قريبًا

البورصة تنهي تعامالتها على انخفاض
املؤشر العام  10.04نقطة
أعلنت بورصة الكويت عن قرب إطالقها
لبوابة تعليمية رقمية مجانية جديدة
حتت مسمى “بورصة أكادميي” ،بهدف
تعزيز مبادئ وأس��س املعرفة املالية بني
املستثمرين اجلدد واحملترفني.
وي��ع��د ال��ه��دف م��ن إط��ل�اق “بورصة
أكادميي” ه��و أن تصبح مصدر موثوق
للمعلومات ،ومتاح للمقبلني على االستثمار
من أج��ل مساعدتهم على اتخاذ ق��رارات
س��ل��ي��م��ة وت���ف���ادي امل���خ���اط���ر ،وس��ت��ق��دم
بورصة أك��ادمي��ي معلومات مفيدة حول
استراتيجيات االستثمار وط��رق تقييم
ال��ف��رص االستثمارية املتاحة .وستضم
أيضاً شرح ملفاهيم مالية متعددة يستفيد
منها املبتدئني ،وتشمل قائمة ب��األدوات
االستثمارية املتاحة في السوق وتقدمي
توجيهات بشأن التخطيط املالي.
وتقدم املنصة التعليمية االلكترونية
نظام تداول افتراضي ،يتيح للمستخدمني
فرصة تعلم تقنيات التداول بشكل واقعي،
مع مراعاة تبسيط بعض املواد املقدمة من
خ�لال فيديوهات وص��ور ورس��وم بيانية
وع��روض توضيحية متعددة ،علماً بأن
نظام ال��ت��داول اإلف��ت��راض��ي يعكس حالة
ال��س��وق الفعلية م��ن حيث سعر السهم
ووضع السوق بشكل عام.
ومع بوابتها التعليمية اجلديدة ،تهدف
بورصة الكويت سد الفجوة املعرفية في
التداول واخلبرة بالشؤون املالية ،والتي
تعد أح��د العوامل الرئيسية التي تدفع
املستثمرين األفراد إلى املشاركة في سوق
رأس امل��ال .وستعمل األكادميية كمصدر
موثوق للمعلومات حيث ميكن لألعضاء
الوصول إلى أحدث األدوات واملوارد.
وأن��ه��ت ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت تعامالتها
امس األربعاء على انخفاض املؤشر العام
04ر 10نقطة ليبلغ مستوى 37ر5126

متداولون في البورصة

نقطة بنسبة انخفاض 2ر 0في املئة.
وبلغت كميات تداوالت املؤشر 03ر104
مليون سهم متت من خ�لال  5467صفقة
نقدية بقيمة 2ر 23مليون دينار كويتي
(نحو 5ر 76مليون دوالر أمريكي).
وان��خ��ف��ض م��ؤش��ر ال��س��وق الرئيسي
48ر 14نقطة ليصل إلى مستوى 9ر4756
نقطة وبنسبة انخفاض 31ر 0في املئة من
خالل كمية أسهم بلغت 2ر 60مليون سهم
متت عبر  2210صفقات نقدية بقيمة 4ر4
مليون دينار (نحو 5ر 14مليون دوالر).
كما انخفض مؤشر السوق األول 41ر7
نقطة ليصل إلى مستوى 6ر 5329نقطة
بنسبة انخفاض 14ر 0في املئة من خالل
كمية أسهم بلغت 8ر 43مليون سهم متت
عبر  3227صفقة بقيمة 7ر 18مليون
دينار (نحو 7ر 61مليون دوالر).
وكانت شركات (بيت الطاقة) و(وطنية

باب التسجيل للشركات الناشئة مفتوح حتى  22أكتوبر

«كيبكو» تطلق النسخة الرابعة من جائزة «متكني» لدعم مشاريع الشباب
أعلنت كل من شركة مشاريع الكويت
(ال��ق��اب��ض��ة) وم��ؤمت��ر مت��ك�ين الشباب
(متكني) عن فتح باب التسجيل في جائزة
كيبكو متكني لدعم مشاريع الشباب للعام
 .2018وه��ذه هي السنة الرابعة التي
يتعاون فيها الطرفان ف��ي تنظيم هذه
اجلائزة التي سوف تركز هذا العام على
مشاريع املبادرين الشباب في قطاعي
اإلعالم اإللكتروني والتكنولوجيا.
ويعتبر ب��اب التسجيل ف��ي اجلائزة
مفتوحاً أم��ام املبادرين الشباب الذين
ت��ت��راوح أع��م��اره��م ب�ين  18و 33ع��ام�اً،
وي��دي��رون ش��رك��ات ناشطة ف��ي قطاعي
اإلعالم اإللكتروني والتكنولوجيا ال يزيد
عمرها عن خمس سنوات وتعمل وفق

ترخيص ص��ادر من الكويت .وبإمكان
الشباب الراغبني بالتسجيل في اجلائزة
زي��ارة موقع متكني على شبكة اإلنترنت
 www.tmkeenkw.comحيث تستمر
فترة التسجيل حتى  22أكتوبر.
وبهذه املناسبة قالت املدير التنفيذي
التصاالت املجموعة في شركة املشاريع
اآلنسة إميان العوضي “ كان هدفنا منذ
بداية تعاوننا مع مؤمتر متكني الشباب
ف��ي ع��ام  2015إب���راز ق���درات املبادرين
الشباب وطاقاتهم ف��ي مجالي اإلب��داع
واالب��ت��ك��ار .إن شركة مشاريع الكويت
وم��ن خ�لال ج��ائ��زة كيبكو متكني جتدد
التزامها بتقدمي الدعم واملساعدة للشباب
وال��ش��اب��ات م��ن أج��ل االرت��ق��اء بأعمالهم

وتطويرها من خالل تقدمي خدمات عبر
شركات املجموعة وخبرات موظفيها”.
وتعتبر ج��ائ��زة كيبكو متكني لدعم
مشاريع الشباب ،التي تبلغ قيمتها 100
ألف دوالر أمريكي ،أكبر جائزة للمبادرين
الشباب م��ن حيث القيمة ف��ي الكويت.
وتشمل اخلدمات التي تتضمنها اجلائزة
مجموعة واسعة من خدمات االستشارات
املالية واالستراتيجية والتشغيلية،
ودراس���ات ال��س��وق ،والتأمني وخدمات
إعالنية .وتدعم مجموعة شركات شركة
مشاريع الكويت ،ومنها بنك برقان و
 OSNومجموعة اخلليج للتأمني وشركة
كامكو لالستثمار وإذاع���ة مارينا FM
اجلائزة عبر تقدمي خبراتها وخدماتها

العام للمجلس األعلى للتخطيط
والتنمية د .خالد م��ه��دي ،مت من
خاللها مشاركة اجلهات احلكومية
في طرح استفساراتها وتساؤالتها
حول بعض األمور املالية اخلاصة
بإعداد امليزانية ،وكيفية معاجلتها.
وم����ن اجل���دي���ر ب���ال���ذك���ر ،ب��أن
امللتقى أقيم مب��ب��ادرة خاصة من

وزارة املالية ،ويهدف إلى تعزيز
دوره��ا االستراتيجي واإلرش��ادي
ومسؤولياتها األساسية واملباشرة
عن إعداد ميزانية الدولة وتوجيه
امل��ؤس��س��ات احلكومية املختلفة
نحو إعدادها بالشكل السليم ،مبا
يحافظ على استدامة املوارد املالية
لدولة الكويت.

جانب من املؤمتر الصحافي

للفائز .كما تدعم اجلائزة كل من شركة
ال��ع��ق��ارات امل��ت��ح��دة ،وش��رك��ة القرين

لصناعة الكيماويات البترولية ،ويونايتد
نتووركس وشركة التعليم املتحدة.

د ق) و(االولى) و(اصول) و(ياكو) األكثر
ارت��ف��اع��ا ف��ي ح�ين ك��ان��ت أس��ه��م (اع��ي��ان)
و(خليج ب) و(زين) و(بيتك) و(االثمار)
األكثر ت��داوال أم��ا األكثر انخفاضا فكانت
(سينما) و(سنام) و(ابار) و(بوبيان د ق)
و(االنظمة).
وتابع املتعاملون إفصاحا بشأن امتام
عملية ش��راء لشخص مطلع على أسهم
مجموعة االمتياز االستثمارية عالوة على
امتام عملية بيع لشخص مطلع على أسهم
بنك الكويت الوطني وتنفيذ بيع أوراق
مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لصالح
حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل.
كما تابع هؤالء إيضاحا لشركة رابطة
ال��ك��وي��ت واخل��ل��ي��ج ل��ل��ن��ق��ل بخصوص
معلومات ج��وه��ري��ة متعلقة مبناقصة
تشغيل وص��ي��ان��ة ال��راف��ع��ات اجلسرية
وإيقاف أسهم شركة (مينا).

«الوطني» يعقد شراكة مع
Tapحللول دفع أكثر سهولة
إنطالقاً من حرصه الدائم على توفير خدمات جديدة للعمالء ،أعلن
بنك الكويت الوطني عن شراكته مع Tapخلدمات الدفع عبر اإلنترنت،
وذلك ملنح العمالء والتجار والشركات الصغيرة واملتوسطة خدمات دفع
إلكترونية سريعة وسهلة .وسوف يتمكن العمالء من اإلستفادة من هذا
التعاون عند اإلطالق الرسمي خالل األيام القليلة املقبلة.
يقدم هذا التعاون للعمالء إمكانية إدارة الفواتير بكل سهولة إلكترونيا ً،
وذلك من خالل تطبيق  goCollectمن  .Tapيوفر التطبيق حلول دفع
متنوعة ومنها تتبّع الفواتير اليومية وإدارة األنشطة التجارية مثل
حتصيل الدفعات وغيرها من املزايا .ولإلستفادة من هذه اخلدمة ،يجب
على العميل التسجيل عبر اإلنترنت من خالل موقع  Tapومن ثم حتميل
تطبيق .goCollectوسوف يوفر هذا التعاون أيضاً عروضاً مصممة
خصيصا ً لعمالء الوطني.
وفي سياق تعليقها على تلك الشراكة اجلديدة وما توفره من مزايا
أعلنت ليلى جعفر من اخلدمات املصرفية الشخصية في بنك الكويت
الوطني قائلة“ :ينصب تركيزنا في بنك الكويت الوطني على تقدمي أفضل
جتربة مصرفية لعمالئنا وعلى تسهيل جناح أعمالهم من خالل تقدمي
أفضل احللول املصرفية مع شركات موثوق بها.

