النفط الكويتي ينخفض إلى  64.28دوالر ًا

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 19ر 4دوالر
في تداوالت أول أمس ليبلغ 28ر 64دوالر أمريكي
مقابل 47ر 68دوالر للبرميل في ت��داوالت الثالثاء
املاضي وفقا للسعر املعلن من مؤسسة البترول
الكويتية.
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وفي األسواق العاملية تراجعت أسعار النفط أول
أمس بعد أن قالت السعودية إنها ستستعيد سريعا
إنتاجها كامال في أعقاب الهجمات التي تعرضت لها
منشآت نفطية في اململكة السبت املاضي ومع زيادة
غير متوقعة في مخزونات اخلام بالواليات املتحدة.

اختتام أعمال الدورة الثانية للجنة الوزارية الكويتية القيرغيزية املشتركة

احلجرف :جتربة القطاع اخلاص الكويتي ثرية
ويتطلع القتناص الفرص االستثمارية

قيادات ماليتي الكويت و بشكيك

اختتمت أع��م��ال اجتماعات ال��دورة
ال��ث��ان��ي��ة للجنة ال���وزاري���ة الكويتية
ال��ق��ي��رغ��ي��زي��ة امل��ش��ت��رك��ة ل��ل��ت��ع��اون
االق��ت��ص��ادي وال��ف��ن��ي امل��ن��ع��ق��دة خ�لال
الفترة من  17حتى  19م��ارس 2019
ف��ي ال��ع��اص��م��ة ال��ق��رغ��ي��زي��ة بشكيك،
برئاسة وزي���ر املالية د .ن��اي��ف فالح
احلجرف للجانب الكويتي ،وعن اجلانب
القيرغيزي وزي���ر املالية باكتيغول
جينبايفا ،وشهد ختام االجتماعات
التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في
مجال األوقاف والشئون اإلسالمية.
وقد مت خالل االجتماعات بحث العديد
من املواضيع ذات االهتمام املشترك بني
البلدين وم��ن أهمها نشاط الصندوق
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية
في قيرغيزستان ،باالضافة إلى رؤية

حكومة دول���ة ال��ك��وي��ت ب��دع��م القطاع
اخل���اص واع��ت��ب��اره ش��ري��ك��اً ومحركاً
رئيسيا ً في دعم االقتصاد الوطني وذلك
من خ�لال إيجاد الفرص االستثمارية
والتجارية املناسبة.
ك��م��ا ال��ت��ق��ى وزي���ر امل��ال��ي��ة د.ن��اي��ف
فالح احلجرف  ،بفخامة رئيس رئيس
جمهورية قيرغيزستان سورونباي
ال له حتيات القيادة
جينبيكوف ،ناق ً
السياسية ف��ي دول��ة الكويت ،اضافة
الى مناقشة وبحث العالقات الثنائية
بني البلدين وتعزيز التعاون في مجال
التنمية اإلقتصادية والتجارية.
وف��ي كلمة ل��ه خ�لال أع��م��ال ال��دورة
ال��ث��ان��ي��ة للجنة ال���وزاري���ة الكويتية
ال��ق��ي��رغ��ي��زي��ة امل��ش��ت��رك��ة ل��ل��ت��ع��اون
االقتصادي والفني ،ق��ال وزي��ر املالية

د.نايف فالح احلجرف «إننا نؤمن في
الكويت بدور القطاع اخلاص في تنمية
االقتصاد الوطني ،حيث يتمتع القطاع
بتجربة ثرية وتطلع دائم الستكشاف
واقتناص الفرص االستثمارية ،وإنني
أدعو احلكومة القيرغيزية لتقدمي املزيد
م��ن ال��ف��رص االستثمارية ذات العائد
امل��ج��دي وت��ق��دمي تسهيالت وضمانات
النتقال رؤوس األموال األجنبية».
ومن اجلدير بالذكر أنه مت استعراض
أوج���ه ال��ت��ع��اون الثنائي ف��ي مختلف
املجاالت ،والتأكيد على أهمية تكثيف
الزيارات املتبادلة بني مسؤولي البلدين،
والعمل على تفعيل كافة االتفاقيات
املوقعة بينهما عبر تنفيذ البنود الواردة
فيها وتعزيز التعاون بني البلدين ال
سيما في املجاالت الرياضية ،السياحية،

الزراعية وفي مجال البحث العلمي و في
مجال أنشطة املقايس وصناعة احلالل.
وق��د ش���ارك ف��ي اجتماعات ال���دورة
ال��ث��ان��ي��ة للجنة ال���وزاري���ة الكويتية
ال��ق��ي��رغ��ي��زي��ة امل��ش��ت��رك��ة ل��ل��ت��ع��اون
االق��ت��ص��ادي والفني ،الوكيل املساعد
ل��ق��ط��اع ال��ش��ؤون االق��ت��ص��ادي��ة نبيل
سليمان العبداجلليل ،وعضو غرفة
جت��ارة وصناعة الكويت ط�لال جاسم
اخلرافي وع��دد من كبار املسؤولني من
مختلف اجل��ه��ات املتخصصة ف��ي كال
البلدين.
يذكر بأن انعقاد اللجنة جاء استنادا ً
التفاقية التعاون االقتصادي والفني
املوقعة بني دول��ة الكويت وجمهورية
قيرغيزستان ب��ت��اري��خ  15ديسمبر
.2015

أنهت تعامالتها مرتفعة إثر عمليات شرائية على أسهم قيادية

البورصة تتباين في اخلتام والسيولة ألعلى مستوى بـ  6أشهر
أس����ه����م ك���وي���ت���ي���ة ت���ن���ض���م مل���ؤش���ر
ستاندرد آند بورز
انضم عدد من األسهم املدرجة ببورصة الكويت بحسب إغالقات أمس
اخلميس رسميا ً إلى مؤشر ستاندرد آند بورز داو جونز لألسواق الناشئة.
وسوف تنضم الكويت إلى املؤشر يوم االثنني امل ُقبل املوافق  23سبتمبر
 ،2019وذلك بحسب أسعار اإلغالق اجللسة.
وكانت الكويت قد مت ترقيتها إلى سوق ناشئ من قبل «إم إس سي آي» في
يونيو املاضي ،وهي الترقية الثالثة للكويت إلى سوق ناشئ بعد ترقيتها
مبؤشري «فوتسي راسل» ،و»ستاندرد آند بورز داو جونز».
اختتمت املؤشرات الرئيسية لبورصة
الكويت تعامالت اليوم اخلميس على
تباين ،وسط قفزة بالتداوالت ،إذ شهدت
البورصة أنشط سيولة في  6أشهر (منذ
مارس السابق).
وارتفع مؤشر السوق األول بنسبة
 1.27باملائة ،وصعد العام  0.91باملائة،
بينما انخفض مؤشر السوق الرئيسي
ه��ام��ش��ي��اً بـ 0.04ب��امل��ائ��ة ،وذل���ك عن
مستويات سابقة .
وقفزت التداوالت إذ صعدت السيولة
بنسبة  42.89باملائة إلى  89.15مليون
دينار ،مقابل  62.39مليون دينار ،كما
ارتفعت الكميات  31.26باملائة إلى
 261.09مليون سهم ،علماً بأنها كانت
تبلغ  198.91مليون سهم في اجللسة
السابقة.
وأعلن بنك الكويت املركزي تثبيت

سعر اخلصم عند  3باملائة ،مخالفا ً لقرار
االحتياطي الفيدرالي األمريكي الذي جاء
بالتخفيض  25نقطة أساس.
وشهدت التداوالت ارتفاع  7قطاعات
أب��رزه��ا البنوك بـ 1.08باملائة ،بينما
ت��راج��ع ق��ط��اع��ا ال��س��ل��ع االستهالكية
واخلدمات املالية بـ 2.06باملائة و0.91
باملائة على التوالي.
وت��ص��در س��ه��م حت��ص��ي�لات القائمة
اخلضراء بـ 10باملائة ،فيما تصدر جتارة
التراجعات بـ 10باملائة أيضا ً.
وج����اء س��ه��م ب��ي��ت��ك امل��رت��ف��ع 1.27
باملائة على رأس نشاط التداول بكافة
مستوياته ،مستحوذا ً على سيولة بقيمة
 23.77مليون دينار ،وحجم بلغ 38.29
مليون سهم.
وأنهت بورصة الكويت تعامالتها
األسبوعية على ارتفاع إثر عمليات شراء

أعلنت زين أنها ستوفّر أحدث امل ُنتجات
من  ،Appleوالتي تشمل iPhone 11
 Proو ،iPhone 11 Pro Maxوهي
السلسلة احملترفة اجلديدة من ،iPhone
ب��اإلض��اف��ة إل��ى  iPhone 11اجلديد
بكاميرا ثنائية ،وس��ت��وفّ��ر زي��ن أيضاً
 Apple Watch Series 5مع شاشة
 Retinaالتي ال تنطفئ ،وميكن للعمالء
طلب أي من األجهزة أعاله مُسبقاً ابتدا ًء
من  20سبتمبر ،كما ستكون جميعها
م��ت��وف��رة ف��ي أف���رع زي��ن اب��ت��دا ًء م��ن 27
سبتمبر .لكامل تفاصيل األسعار ،يرجى
زيارة .kw.zain.com
ويتميّز كل من  iPhone 11 Proو
 iPhone 11 Pro Maxبنظام كاميرا
ثالثي جديد يُقدّم جتربة تصوير ذات
مستوى احترافي مع كاميرا ذات زوايا
واسعة وهي  Ultra Wideو Wideو
 ،Telephotoوالتي تقدّم حتسينات
هائلة للتصوير في الضوء اخلافت مع
النظام الليلي وأع��ل��ى ج��ودة لتصوير
الفيديو في أي هاتف ذكي ،وتقوم رقاقة
 A13 Bionicالقوية التي صممتها

 Appleبتوفير أداء استثنائي جلميع
امل���ه���ام م���ع مت��ك�ين ت���ط���ورات ف���ي عمر
البطارية ل��م يسبق لها مثيل ،بحيث
يتميز  iPhone 11 Proبعمر بطارية
خالل اليوم يصل إلى  4ساعات أكثر من
 ،iPhone Xsويتميز iPhone 11 Pro
 Maxبعمر بطارية يصل إلى  5ساعات
أكثر من  ،iPhone Xs Maxوتُعتبر
شاشة  Super Retina XDRاجلديدة
بحجم  5.8إنش في iPhone 11 Pro
وبحجم  6.5إنش في iPhone 11 Pro
 Maxالشاشة األكثر سطوعاً واألكثر
تطورا ً في أي  iPhoneمضى ،كما يتوافر
كل من  iPhone 11 ProوiPhone 11
 Pro Maxبأربع ألوان رائعة تشمل لون
أخضر الليل اجلديد كُليا ً.
ويتميّز  iPhone 11مبجموعة كبيرة
من ال��ق��درات القوية وامل ُبتكرة املدمجة
مع  ،iOS 13مما يُقدّم جتربة مُستخدم
ال مثيل لها ،ويوفّر  iPhone 11نظام
كاميرا ثنائي يتميّز بالقوة مع عدستان
ذات زواي��ا واسعة وهي Ultra Wide
و.Wide

شملت عدة أسهم في القطاعات القيادية
فضال ع��ن ان��ع��ك��اس��ات إيجابية حول
انضمام البورصة ملؤشر ستاندرد آند
بورز داو جونز لألسواق الناشئة.
وم��ن امل��ق��رر انضمام البورصة يوم
االثنني املقبل ملؤشر ستاندرد آند بورز
داو ج��ون��ز ل�لأس��واق ال��ن��اش��ئ��ة وذل��ك
بحسب أسعار االغالق جللسة.
وارتفع املؤشر العام للسوق 2ر50
نقطة ليبلغ مستوى 5ر 5552نقطة
بنسبة ارت��ف��اع بلغت 91ر 0ف��ي املئة
في حني بلغت كميات ت��داوالت املؤشر
09ر 261مليون سهم مت��ت م��ن خالل
 11475صفقة نقدية بقيمة 14ر89
مليون دينار كويتي (نحو  303ماليني
دوالر أمريكي).
وانخفض مؤشر ال��س��وق الرئيسي
8ر 1نقطة ليصل إلى مستوى 2ر4667
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احلجرف مصافحا ً جينبايفا

وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العاملي
مزيج برنت  95سنتا ليصل عند التسوية الى
مستوى 60ر 63دوالر في حني انخفض سعر برميل
خام القياس األمريكي غرب تكساس الوسيط 23ر1
دوالر ليصل إلى مستوى 11ر 58دوالر.

نقطة بنسبة 04ر 0في املئة من خالل
كمية أسهم بلغت 11ر 66مليون سهم
متت عبر  2558صفقة نقدية بقيمة 4ر4
مليون دينار (نحو 9ر 14مليون دوالر).
وارتفع مؤشر السوق األول 3ر75
نقطة ليصل إلى مستوى 9ر 6009نقطة
بنسبة 27ر 1في املئة من خ�لال كمية
أسهم بلغت 9ر 194مليون سهم متت
عبر  8917صفقة بقيمة 6ر 84مليون
دينار (نحو 6ر 287مليون دوالر).
وك���ان���ت ش���رك���ات (حت��ص��ي�لات)
و(س��ك��ب ك) و(دب���ي االول����ى) و(بنك
ورب��ة) و(اسيا) األكثر ارتفاعا في حني
ك��ان��ت اس��ه��م (ب��ي��ت��ك) و(اه��ل��ي متحد)
و(برقان) و(مشاريع) و(وطني) األكثر
ت���داوال وش��رك��ات (جت����ارة) و(ع��ق��ار)
و(امل��ن��ت��ج��ع��ات) و(اس��ي��ك��و) و(ب��ي��ان)
األكثر انخفاضا.

«زين» :سنوفر أحدث املنتجات اجلديدة من Apple

«املركزي»« :التقنيات املالية» فرصة للتواصل مع صناع السياسات احلكومية

الهاشل :نوفر البيئة الرقابية لتحقيق
التوزان بني االبتكار والنظام املصرفي
حتت رعاية حضرة صاحب السمو أمير دولة
الكويت ،الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح،
حفظه الله ورعاه ،يستضيف بنك الكويت املركزي
يوم االثنني املوافق  23سبتمبر  2019في فندق
فورسيزنز” املؤمتر املصرفي العاملي :صياغة
املستقبل» ،مبشاركة أكثر من خمسة وأربعني
مشاركا من بينهم أكثر من خمس وعشرين شركة
متخصصة في التقنيات املالية احلديثة لعرض
قدراتها في املعرض املصاحب للمؤمتر والذي يقام
برعاية ”زين“ .ويستضيف املؤمتر عددا ً من كبار
املسؤولني والتنفيذيني من مختلف البنوك الكبرى،
للتعرف على أحدث مبتكرات التقنيات املالية التي
باتت تشكل عصب اخلدمات املالية في املنطقة.
وب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة ،ق��ال محافظ بنك الكويت
املركزي ،د .محمد يوسف الهاشل «نرحب بجميع
املشاركني في املعرض من شركات التقنيات املالية
من الكويت ودول مجلس التعاون ل��دول اخلليج
العربية ،والبنوك احمللية ،وشركات االتصاالت
الرائدة على مستوى املنطقة ،حيث تشهد التقنيات
املالية إقباالً من قطاعات عريضة من املجتمعات،
ف��ه��ي تلبي اح��ت��ي��اج��ات ال��ف��ئ��ات غ��ي��ر املشمولة
باخلدمات املصرفية التقليدية ،كما تلبي تطلعات
العمالء ،فضال عن أن التقنيات املالية احلديثة ال
تغير مشهد الصناعة املصرفية فحسب ،بل تساهم
بقوة في رفع سقف توقعات العمالء باحلصول على
خدمات مصرفية سلسة ويسيرة ،ولذلك ال غنى
للبنوك املصرفية عن تبني التقنيات املالية احلديثة
لتحافظ على مركزها في هذا املجال».
وأض���اف ال��ه��اش��ل« :وم���ن ج��ان��ب��ه ،ي��وف��ر بنك
الكويت املركزي البيئة الرقابية التجريبية في
إطار عمل رقابي قوي من شأنه حتقيق التوزان بني
دعم االبتكار من جانب وحماية العمالء والنظام
املصرفي من اجلانب اآلخر ،ويشارك في املعرض
ع��دد م��ن الشركات امل��درج��ة ف��ي البيئة الرقابية
التجريبية».
ويشكل معرض التقنيات املالية ،فرصة لكل من
شركات التقنيات املالية الناشئة والعريقة على
حد سواء للتواصل مع صناع السياسات والقيادات
احلكومية وكبار املسؤولني التنفيذيني في قطاع
اخلدمات املالية.

د .محمد يوسف الهاشل

وت��ع��رض ش��رك��ات التقنيات امل��ال��ي��ة مختلف
منتجاتها من التمويل اجلماعي ،الذكاء الصناعي،
ق��واع��د سلسلة ال��ب��ي��ان��ات ،الصيرفة الرقمية،
امل��دف��وع��ات واحمل��اف��ظ الرقمية ،من���اذج «أع��رف
عميلك» اإللكترونية ،التأمني وإدارة العقارات،
حيث دعي عديد من شركات التقنيات املالية من
دول��ة الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان
وقطر ،واإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية
السعودية ،وغيرها من الدول األخرى.
وإلى جانب شركات التقنيات املالية ،سيكون لكل
البنوك احمللية حضور ملموس لعرض مسيرتها
نحو التحول الرقمي وخدماتها املبتكرة احلالية
واملستقبلية ،إلى جانب شركتي اتصاالت رائدتني
باملنطقة هما شركة «زين» وشركة «فيفا» ،لعرض
مبادراتهما في مجال التقنيات املالية في املنطقة
العربية ،باإلضافة إل��ى بنك الكويت امل��رك��زي،
ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي ستعرض ما
تقدمه من دراسات وبرامج تدريبية في هذا املجال.
ويبعث وج���ود ك��ل ه��ذه امل��ؤس��س��ات والشركات
حتت سقف واحد مع اجلهات التشريعية برسالة
واضحة بأن الوقت قد حان ألن تعمل كل األطراف
املعنية معا ً على صياغة املستقبل.

«أسواق املال» تغرم مساهم ًا ملخالفة
قواعد التداول على «بتروجلف»
أع��ل��ن��ت ه��ي��ئ��ة أس�����واق امل���ال
الكويتية ص���دور ق���رار مجلس
التأديب في جلسة أمس اخلميس،
بتغرمي املساهم عبد العزيز عبد
الله حسن يوسف ،ألفي دينار؛
مل��خ��ال��ف��ت��ه ق���واع���د وس��ل��وك��ي��ات
ال��س��وق ،في ال��ت��داول على أسهم
ال��ش��رك��ة اخلليجية لالستثمار
البترول «بتروجلف» ،وذلك وفق
بيان.
وأشارت الهيئة إلى أن املساهم
خالف الفقرة (ج) من البند ()1
امل��ادة ( )5 3-من الكتاب الرابع
ع��ش��ر (س��ل��وك��ي��ات ال��س��وق) من
الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7
لسنة  2010وتعديالتهما.
وتابعت أن املساهم تداول على
أسهم «بتروجلف» في جلسة 7
مايو السابق ،م��ن خ�لال حساب
ال��ت��داول اإللكتروني ل��دى شركة
الشرق للوساطة املالية والتأثير
على جدول أوامر السهم من خالل
إدخ��ال ع��دة أوام��ر ش��راء لكميات
كبيرة نسبيا ً دون تنفيذ أيا ً منها.

وكشفت الهيئة في البيان أن
إجمالي أوامر الشراء امل ُدخلة بلغ
 1.40مليون سهم على أسعار
ت��راوح��ت ما بني  ،30و ،25و26
ف��ل��س��ا ً؛ ب���ه���دف ج����ذب ج��م��ه��ور
امل��ت��داول�ين ب��ال��س��وق إل���ى ش��راء
الورقة املالية وزيادة الزخم على
السهم.
ون��وه��ت أس����واق امل���ال بقيام
امل��س��اه��م بتجزئة ه���ذه األوام���ر
ب��غ��رض إي��ص��ال ص���ورة مضللة
ع��ن وج���ود رغ��ب��ات م��ت��ع��ددة من
املتعاملني لشراء السهم ،إذ متكن
م��ن بيع كمية م��ن األس��ه��م بلغت
 1.505مليون سهم ،كأكبر طرف

بائع للسهم بتلك اجللسة وبأفضل
األسعار مبتوسط سعري 26.02
فلس.
ي���ش���ار إل�����ى أن رأس م���ال
بتروجلف يبلغ  45.58مليون
دينار ،موزعا ً على  455.78مليون
س��ه��م ،بقيمة اسمية  100فلس
للسهم الواحد.
وتستحوذ مجموعة السالم
ال��ق��اب��ض��ة ع��ل��ى أك��ب��ر ح��ص��ة في
بتروجلف بواقع  15.14باملائة،
وتتبعها مجموعة طابة اخلير
القابضة بـ 10.78ب��امل��ائ��ة ،ثم
امل��س��اه��م عبداملجيد ع��ب��دال��رزاق
املستحوذ على  10.15باملائة.

« »KIBنظم زيارة ميدانية إلى مدرسة
سعيد بن العاص املتوسطة للبنني
ب��ال��ت��زام��ن م��ع ب��داي��ة ال��ع��ام
الدراسي اجلديد ،قام بنك الكويت
ال��دول��ي « »KIBبتنظيم زي��ارة
ميدانية إل��ى م��درس��ة سعيد بن
العاص املتوسطة للبنني ،تخللها
إل��ق��اء محاضرة ح��ول امل��ه��ارات
األس��اس��ي��ة للتوفير واالدخ���ار،
وذل����ك ب��ح��ض��ور م��ج��م��وع��ة من
الطلبة واملدرسني واإلداريني.
وب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة ،ق��ال مدير
االت��ص��ال اخل��ارج��ي ف��ي وح��دة
االت��ص��ال امل��ؤس��س��ي ف��ي البنك،
فهد السرحان« :أن هذه الزيارة
ج����اءت ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��واص��ل مع
الطلبة وإث��راء معلوماتهم حول
الثقافة املالية واملصرفية ،وذلك
في إطار برنامج البنك املجتمعي
ال���ذي يتبنى ب��رن��ام��ج��اً خ��اص��اً
لنشر الثقافة امل��ال��ي��ة وتعزيز
الوعي حول املهارات األساسية
ل��ل��ت��وف��ي��ر واالدخ������ار واإلدارة
اجليدة للمال بني جميع شرائح
املجتمع وخ��اص��ة فئة الشباب

واألطفال باعتبارهم مستقبل هذا
الوطشن».
مضيفاً أن « »KIBيسعى
أيضاً إلى تكريس دوره كإحدى
امل��ؤس��س��ات املصرفية الداعمة
لتمكني الشباب منذ الصغر ،وذلك
من خالل التواصل املباشر معهم
عبر الفعاليات املختلفة ،إمياناً
منه بأهمية تسليح الشباب بالعلم
واملعرفة حيث أنهم الشريحة التي
ميكننا االعتماد عليها ف��ي بناء
اقتصاد أفضل للبالد.
وف�����ي خ����ت����ام ت��ص��ري��ح��ه،

هنأ ال��س��رح��ان ال��ط�لاب بالعام
ال��دراس��ي اجل��دي��د داع��ي��اً إياهم
للجد واالج��ت��ه��اد ف��ي ال��دراس��ة،
ومتمنياً لهم سنة مليئة بالنجاح
والتوفيق.
يذكر أن « »KIBيحرص دائماً
على تنظيم مثل ه��ذه ال��زي��ارات
امل��ي��دان��ي��ة ملختلف امل����دارس في
الكويت ب��ه��دف ت��دري��ب الطالب
على م��ه��ارات االدخ���ار والتوفير
مم��ا ميكنهم م��ن ات��خ��اذ ق���رارات
مالية فعالة وسليمة في حياتهم
اليومية وفي مستقبلهم العملي.

