الرئيس التنفيذي لـ «البيت» يشتري أسهم ًا جديدة بالشركة
أعلنت بورصة الكويت ش��راء نائب رئيس مجلس
اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيت لألوراق املالية،
فهد بودي أمس األول  20ألف سهم في الشركة بـ896
دينارا ً.
وحسب بيان الشركة لبورصة الكويت أمس الثالثاء،
فإن سعر السهم في تلك العملية سجل  44.8فلس.
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يشار إلى أن رأسمال البيت يبلغ  45مليون دينار،
موزعاً على  450مليون سهم ،بقيمة اسمية  100فلس
للسهم الواحد .وتتوزع ملكية الشركة بني  16.82باملائة
لصالح شركة عالم املسيلة للتجارة العامة ،و16.70
لصالح أحمد الشايع ،إلى جانب  8.29باملائة لناصر
محمد األح��م��د الصباح ،و 6.90باملائة لشركة أوالد

عبدالله يوسف أحمد الغامن للتجارة العامة.
وكان مجلس إدارة شركة البيت واألمان لالستثمار قد
وافقا في مايو السابق ،على استشارة مستشار االستثمار
املستقبل شركة بروتيفتي ممبر فيرم الكويت وتقرير
تقييم األص���ول ،بشأن عملية االن��دم��اج ب�ين «األم���ان»
و»البيت».
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قال أنه امتداد خليجي ملنتدى عاملي يعقد للمرة األولى في بلد تابع لـ «أوبك»

الفاضل :مؤمتر أبوظبي أحد أبرز الفعاليات العاملية لقطاع الطاقة
ق��ال وزي���ر النفط ووزي���ر الكهرباء وامل��اء
الكويتي الدكتور خالد الفاضل ان مؤمتر الطاقة
العاملي الذي انطلقت فعالياته في ابوظبي يعد
احد اب��رز الفعاليات العاملية في قطاع الطاقة
ومشتقاته.
واض��اف الفاضل في تصريح لوكالة االنباء
الكويتية (كونا) ان «املؤمتر يعتبر اكبر جتمهر
لصناع ال��ق��رار ف��ي م��ج��ال ال��ط��اق��ة ف��ي العالم
ملناقشة آليات استخدام الطاقة النظيفة وتقليل
االنبعاثات الناجتة عن الطاقة».
واوض���ح ان م��ا مييز ه��ذا امل��ؤمت��ر ع��ن بقية
املؤمترات العاملية االخرى هو وجود املبادرين
واصحاب االفكار املتعلقة بالطاقة واملستثمرين
اجلادين في حتويل ه��ذه االفكار ال��ى مشاريع
ناجحة في مختلف الدول.
وق��ال «لقد تشرفت بحضور املؤمتر تلبية
لدعوة كرمية من ولي عهد ابوظبي نائب القائد
االعلى للقوات املسلحة االماراتية الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان لسمو ولي العهد الشيخ نواف
االحمد اجلابر الصباح الذي انابني حلضور هذا
املؤمتر».
ولفت ال��ى ان امل��ؤمت��ر «ه��و ام��ت��داد خليجي
ملنتدى عاملي يعقد للمرة االولى في بلد من منظمة
البلدان املصدرة للنفط (اوب��ك) ودول الشرق
االوس��ط وشمال افريقيا» معتبرا ان استضافة
االمارات لهذا احلدث العاملي هو تشريف للدول

اخلليجية.
وبني ان املشاركة الكويتية في املؤمتر تهدف
ال��ى التعرف على اخ��ر املستجدات وامل��ب��ادرات
املبتكرة في مجال الطاقة واالستفادة من احدث
التجارب والتقنيات العاملية.و
ذكر ان الكويت تشارك في املعرض املصاحب
للمؤمتر بجناح ل��وزارة الكهرباء وامل��اء اضافة
ال��ى هيئة مشروعات الشراكة التي تتواجد
لطرح وابراز التجربة الكويتية في مجال شراكة
القطاعني العام واخلاص.
وعلى هامش املؤمتر ق��ام الفاضل وبرفقته
وكيل وزارة الكهرباء واملاء الكويتية املهندس
محمد بوشهري والقائم باالعمال باالنابة في
سفارة الكويت لدى االمارات الشيخ صباح املالك
الصباح بزيارة اجلناح الكويتي في املعرض.
ويقام املؤمتر الذي يستمر حتى  12سبتمبر
اجل���اري مبركز ابوظبي الوطني للمعارض
(ادن��ي��ك) مبشاركة  72وزي���را و 500رئيس
تنفيذي ميثلون  150دولة.
ويستعرض امل��ؤمت��ر اك��ث��ر م��ن  80جلسة
ح��واري��ة تتعلق بقضايا الطاقة والتطورات
التي يشهدها القطاع بكل مكوناته من النفط
والغاز والكهرباء اضافة ال��ى تطوير مصادر
الفحم النظيف والطاقة املتجددة والنووية
والنقل وكفاءة الطاقة والتمويل واالستثمار
واالستشارات.

وزير النفط يتتوسط قيادات الكهرباء

ورشة عمل بالبورصة :تداول املشتقات املالية يطور السوق الكويتي
ض��م��ن إط���ار ج��ه��وده��ا املتواصلة
لتطوير أسواق رأس املال في الكويت،
نظّ مت بورصة الكويت ورشة استطالع
رأي تناولت س��وق املشتقات املالية.
وش��ارك في الورشة ،التي أ ُقيمت في
مبنى ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت ،ممثلني عن
ش��رك��ات االس��ت��ث��م��ار امل��درج��ة وغير
امل��درج��ة وش��رك��ات ال��وس��اط��ة .ومن
شأن هذه اخلطوة أن تُسهم في تنويع
املنتجات وزي��ادة السيولة التي تُعد
أحد أهم العوامل اجلاذبة للمستثمرين
إلى بورصة الكويت.
حيث انه سيتم طرح املشتقات املالية
ضمن املرحلة الرابعة من خطة تطوير
ال��س��وق التي كانت ب��ورص��ة الكويت
قد أطلقتها ع��ام  2017بالتعاون مع
هيئة أس��واق املال والشركة الكويتية
للمقاصة ،وذل��ك بعد دراس��ة متكاملة
ستقوم بها البورصة ح��ول منتجات
املشتقات املالية مع شركات االستثمار
واألط���راف املعنية .وأج��رت بورصة
الكويت خ�لال ال��ورش��ة استطالعات
رأي وجلسة أسئلة وأج��وب��ة طرح
املشاركون خاللها أسئلتهم وتعليقاتهم
القيمة.
وتعليقاً ع��ل��ى ذل���ك ،ق��ال��ت ن��ورة
العبدالكرمي ،رئيس قطاع االس��واق
ب��ال��ت��ك��ل��ي��ف« :ال ش��ك ف��ي أن ت���داول
امل��ش��ت��ق��ات امل��ال��ي��ة س���ي���ؤدي دورا ً

جانب من ورشة استطالع الرأي

محورياً في تطور السوق الكويتي،
إذ أن ذلك سيستقطب مجموعة أوسع
م��ن املستثمرين ،وسيرتقي مبكانة
البورصة إقليمياً ودول��ي��اً .وب�لا شك
فقد متكنا خ�لال ال��س��ن��وات املاضية
م��ن إح���داث ف���ارق كبير ف��ي بورصة
الكويت ،ومنضي اليوم بخطى ثابتة
في رحلة النمو والريادة .وحيث نعمل

دوم���اً على توسيع قائمة املنتجات
واخلدمات التي نقدمها وتطوير بيئة
جاذبة للسيولة من خالل إتاحة املزيد
من الفرص االستثمارية الواعدة .نحن
نسعى بشكل دؤوب إلى املساهمة في
تطوير اقتصاد الكويت واملشاركة في
حتقيق األهداف التنموية للدولة».
يُعد هذا االجتماع واحدا ً من سلسلة

اجتماعات حترص من خاللها بورصة
الكويت على تعزيز م��ب��دأ التواصل
والشفافية م��ع املشاركني بالسوق،
وتقدمي خدمات ومنتجات ذات مستوى
عاملي عن طريق استطالع رأي اجلهات
ذات ال��ص��ل��ة ،وم��ن��اق��ش��ت��ه��م بخطط
ومقترحات تطوير السوق مثل طرح
خدمات ومنتجات جديدة.

خالل مشاركته مبؤمتر غلوبل فاينانس للتكنولوجيا املصرفية

التويجري :املؤسسات اإلسالمية مطالبة بالتوسع في اخلدمات التكنولوجية
أك��د ن��ائ��ب الرئيس التنفيذي لبنك
بوبيان عبدالله التويجري ان املؤسسات
املالية اإلسالمية مطالبة بالتوسع في
تبنى املزيد من التقنيات التى متكنها
من املنافسة في ظل ارتفاع حصة سوق
هذه املؤسسات والذي يتجاوز حاليا 2
تريليون دوالر مع توقعات النمو التى
ميكن ان تصل الى  3.8تريليون دوالر
بحلول العام . 2023
وق���ال ال��ت��وي��ج��ري خ�لال مشاركته
كأحد احملاضرين الرئيسيني في مؤمتر
التكنولوجيا املصرفية واملبدعني الذي
نظمته مؤسسة غلوبل فاينانس في دبي
ان الثورة الرقمية جعلت املنافسة اكثر
واش��د ق��وة عما كانت عليه في السابق
بسبب خلقها الشكال جديدة من اخلدمات
التى تهم العمالء مثل سالسل األسواق
واملتاجر االلكترونية التي أصبحت تقدم

التويجري متحدثا في املؤمتر

قروضاً صغيرة وخدمات مالية أخرى
لعمالئهــا.
ونوه التويجري الى ان التكنولوجيا
املالية  FINTECHاكتسبت أهمية
كبيرة على مدار األعوام األخيرة املاضية

نتيج ًة للتغيرات ال��ت��ي ط���رأت على
السلوك اإلنساني إثر اقتناء التكنولوجيا
احل��دي��ث��ة ،س���وا ًء متثلت ف��ي الهواتف
الذكية أو عناصر األمن احليوي أو توافر
املعلومات في متناول العميل.

واض���اف « تغير بالفعل من��ط طرح
وتقدمي املنتجات واخلدمات إلى العمالء
نتيج ًة للتكنولوجيا ،فالعمالء اآلن وإن
كانوا يتوقعون تقدمي خدمات مصرفية
مماثلة مل��ا ه��و قائم ف��ي ال��س��وق ،فإنهم
يتطلعون إل��ى ما تقدمه البنوك سعياً
لتمييز أنفسها عبر التركيز على خدمة
العمالء وسهولة تقدمي املنتجات وزيادة
القيمة التي تقدمها تلك البنوك من خالل
ما تعرضه.
من ناحية اخ��رى ق��ال التويجري ان
إت��ق��ان برمجيات ال��ذك��اء االصطناعي
“ ”AIوأساليب التحليل املتقدمة يتيح
للتكنولوجيا املالية إمكانية حتسني
ت��وق��ع��ات اجت��اه��ات ال��س��وق وحتسني
اخلدمات باإلضافة إلى فتح آفاق جديدة
أم���ام ال��ش��رك��ات وال��ب��ن��وك ال��ت��ي تتبنى
التكنولوجيا املالية.

«فايننشال تاميز» :النمو االئتماني محور النظرة املستقبلية للبنوك الكويتية
قالت صحيفة فايننشال تاميز في عدد خاص أصدرته
حول االقتصاد الكويتي إنه خالل الفترة بني عامي 2011
و ،2014كانت احلكومات املتعاقبة في الكويت تعجز
عن رفع اإلنفاق العام في وقت كانت فيه دول خليجية
أخرى تزود اقتصاداتها ،وبالتالي بنوكها ،مبشاريع بنية
حتتية كبيرة ،ولكن احل��ال اختلف على خلفية النهضة
التي تعيشها الصناعة املصرفية في الكويت ،حيث أدى
االستقرار السياسي الذي طال انتظاره إلى إطالق موجة من
مشاريع القطاع العام التي حتتاج إلى متويل من البنوك.
و يقول راه���ول بجاج أح��د محللي «سيتي غ��روب»:
«التحدي هو أننا شهدنا حاالت في العام املاضي عندما لم
يقم البنك املركزي (الكويتي) بزيادة معدل اخلصم (بعد

رفع مجلس االحتياطي الفدرالي) ألنهم لم يرغبوا في أن
يعيق ارتفاع سعر الفائدة منو االئتمان» .من جهة أخرى،
ت��رى «فايننشال تاميز» أن النمو االئتماني هو محور
النظرة املستقبلية للبنوك الكويتية.
ويصف راجو مانداجوالثور رئيس قسم األبحاث في
شركة املركز املالي الكويتي اإلنفاق احلكومي على خطط
التنمية ودعم الشركات الصغيرة واملتوسطة بأنه «املصدر
الرئيسي لالئتمان امل��ص��رف��ي» ،مشيرا ً إل��ى أن البنوك
الكويتية «محدودة التنويع القطاعي أو اجلغرافي».
ويحق لـلهيئة العامة لالستثمار مبوجب القانون
احلصول على ما ال يقل عن  10في املئة من إيرادات الدولة
سنوياً .عالوة على ذلك ،وفي حني أن العديد من صناديق

االستثمار التي تسيطر عليها الدولة يرأسها املُعيَّنون
السياسيون ،فإن فاروق بستكي هو أول عضو منتدب تتم
ترقيته من داخل الهيئة نفسها ،وأحد أسباب هذه الترقية
كان بناء على طلب سلفه بدر السعد .ويعود الفضل بشكل
كبير في جعل الهيئة العامة لالستثمار مؤسسة أكثر
جدارة في مقاومة أصحاب املصالح املؤثرين.
مع ذل��ك ،تقول الصحيفة إن منصب العضو املنتدب
لصندوق ثروة سيادي في اخلليج ليس باملهمة السهلة.
وأي��اً كان ما تفعله الهيئة العامة لالستثمار فهو يخضع
للتمحيص الدؤوب .بستكي ،على غرار بدر السعد ،كثيرا ً
ما يتم استدعاؤه إلى مجلس األمة لإلجابة عن أسئلة حول
كل استثمار.

«التجارة» تضيف سلع ًا جديدة
للبطاقات التموينية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية
أمس الثالثاء إضافة أصناف جديدة على املواد
املدرجة بالبطاقة التموينية ،واستبدال بعض
امل��واد األخ��رى ،من دون إضافة أي تكلفة في
قيمة الدعم املقدم ،اعتبارا ً من مطلع أكتوبر
املقبل؛ وفق بيان.
ج���اء ذل���ك ع��ق��ب إص����دار وزي����ر ال��ت��ج��ارة
والصناعة وزير الدولة لشؤون اخلدمات خالد
الروضان قرارا ً باملواد اجلديدة املضافة ،بنا ًء
على دراس��ة أجرتها ال��وزارة في هذا الشأن،
وخلصت إلى نتائج جرى تضمينها في القرار.
وتابعت ال��وزارة أن الوفر املالي السنوي
املتحقق للمستهلكني نتيجة للقرار ال��وزاري
ال��ذي حمل الرقم  355لعام  2019في شأن
املواد الغذائية للبطاقة التموينية بلغ 41.297
مليون دينار كويتي.
وأشارت إلى أن القرار تضمن زيادة حصة
الطفل من علب حليب األطفال من  8علب إلى
 10علب لكل طفل بالشهر من الوالدة حتى سن
السنتني ،إل��ى جانب إعفائه من جميع امل��واد
األساسية وه��ي« :األرز – العدس – حليب
البودرة – الزيت – الدجاج – املعجون».
وكشفت ال��وزارة في البيان أن عدد األطفال
األقل من سنتني بلغ  46.71ألف طفل ،منوهة

أن ال��ق��رار تضمن إدراج م��واد جديدة بسعر
مخفض غير م��دع��وم تتضمن أن���واع حلليب
األطفال ،وحبوب اإلفطار وحليب برمياالك،
وغذاء األطفال برمياالك قمح.
وأوض��ح��ت ال��ت��ج��ارة والصناعة أن هذه
األن��واع من احلليب ستباع بأسعار مخفضة
من قبل الشركة ،ولن تقدم ال��وزارة أي مبالغ
دعم لها وتباع للمستهلك ضمن مواد البطاقة
التموينية بنسبة تقل عن  38باملائة ،و35
باملائة ،و 36باملائة عن سعر بيعها على أرفف
اجلمعيات التعاونية.
كما مت إدراج م��ف��روم حل��م البقر املجمد،
ومفروم حلم الغنم املجمد إنتاج الكويت ،الذي
مت إنتاجهما من أج��ود أن��واع اللحم احل�لال،
ومستويات اجل��ودة العاملية ،وإدراج حليب
طازج طويل األمد ،ليباع الليتر بـ 300فلس،
والربع لتر بـ  85فلسا ً.
وتضمن القرار أيضا ً إدراج «شاي ليبتون
بأنواعه املختلفة وش��اي ري��د ليبل» بسعر
مخفض ضمن م���واد البطاقة التموينية،
مؤكدة أن إدراج هذه امل��واد يسهم في زيادة
االختيارات أمام املستفيد ،وال يكلف الدولة أي
مبالغ دعم إضافية ألنها تباع بسعر مخفض
غير مدعوم.

أنهت تعامالتها على ارتفاع املؤشر العام  4.6نقطة

تباين مؤشرات البورصة بنهاية
التعامالت وسط تراجع التداوالت
تباينت امل��ؤش��رات الرئيسية لبورصة
الكويت في ختام ت��داوالت أم��س الثالثاء؛ إذ
ارتفع امل��ؤش��ران األول والعام بنسبة 0.14
باملائة و 0.08باملائة على التوالي ،فيما تراجع
الرئيسي  0.08باملائة.
وهبطت ال��ت��داوالت ؛ إذ تراجعت السيولة
إلى  22.49مليون دينار ،مقابل  39.34مليون
دينار  ،كما انخفضت الكميات إلى 131.37
مليون سهم ،علماً بأنها كانت تبلغ 175.52
مليون سهم في اجللسة السابقة.
وشهدت التعامالت ارتفاع  7قطاعات على
رأسها اخلدمات املالية بـ 0.71باملائة ،فيما
تراجع  3أسهم على رأسها امل��واد األساسية
بـ 1.29باملائة.
وت��ص��در سهم كميفك القائمة اخل��ض��راء
بـ 17.41باملائة ،فيما جاء السكب على رأس
التراجعات بـ 30.32باملائة.
وحول أنشط التداوالت تصدر أرزان املرتفع
 2.31باملائة الكميات بـ 14.08مليون سهم،
فيما تصدر بيتك السيولة بقيمة  3.52مليون

دينار ،منخفضا ً  0.14باملائة.
وأنهت البورصة تعامالتها على ارتفاع
املؤشر العام 6ر 4نقطة ليبلغ مستوى 5868
نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 08ر 0في املئة.
وبلغت كميات ت��داوالت املؤشر 12ر131
مليون سهم مت��ت م��ن خ�لال  5842صفقة
نقدية بقيمة 4ر 22مليون دينار كويتي (نحو
16ر 76مليون دوالر أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 06ر4
نقطة ليصل إل��ى مستوى 6ر 4779نقطة
بنسبة 08ر 0في املئة من خ�لال كمية أسهم
بلغت 9ر 92مليون سهم مت��ت عبر 3056
صفقة نقدية بقيمة 8ر 4مليون دينار (نحو
3ر 16مليون دوالر).
وارت��ف��ع مؤشر ال��س��وق األول 8ر 8نقطة
ليصل إلى مستوى 07ر 6424نقطة بنسبة
14ر 0في املئة من خ�لال كمية أسهم بلغت
3ر 38مليون سهم متت عبر 6ر 17صفقة
بقيمة 6ر 17مليون دينار (نحو 8ر 59مليون
دوالر).

الكويت ترفع أسعار بيع النفط آلسيا
رفعت مؤسسة البترول الكويتية ،أمس الثالثاء،
أسعار البيع الرسمية خلامني رئيسيني تبيعهما إلى
آسيا في أكتوبر.
وأضاف مصدر لـ»رويترز» ،أن املؤسسة حددت
سعر خام التصدير الكويتي في أكتوبر عند 1.30
دوالر للبرميل فوق متوسط األسعار املعروضة
خلامي دبي وعمان ،بزيادة  30سنتاً مقارنة مع
الشهر السابق.
كما رفعت املؤسسة طبقاً للمصدر سعر البيع
الرسمي للخام اخلفيف املمتاز الكويتي إلى آسيا

للشهر املقبل إلى  2.90دوالر للبرميل فوق متوسط
األسعار املعروضة خلامي دب��ي وعمان ،بزيادة
 1.30دوالر عن الشهر السابق.
وج���اء رف��ع ال��ك��وي��ت ل�لأس��ع��ار بعد أن زادت
السعودية ف��ي وق��ت س��اب��ق م��ن الشهر اجل��اري
أسعارها الرسمية لبيع خاميها اخلفيف واملتوسط
إلى آسيا في الشهر القادم.
يُشار إلى أن سعر برميل النفط الكويتي ارتفع
خالل ت��داوالت أمس االثنني بـ 1.02دوالر ،ليصل
إلى  61.45دوالر.

