الدوالر يستقر عند  303فلوس واليورو ينخفض إلى  334فلس ًا
استقر سعر صرف ال��دوالر االمريكي مقابل الدينار
الكويتي أمس الثالثاء عند مستوى 303ر 0دينار في
حني انخغض اليورو إلى 334ر 0دينار مقارنة بأسعار
صرف أول امس.
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وق��ال بنك الكويت املركزي في نشرته اليومية على
موقعه اإللكتروني ان سعر صرف اجلنيه االسترليني
ان��خ��ف��ض ال���ى 377ر 0دي��ن��ار ك��م��ا ان��خ��ف��ض الفرنك
السويسري الى 306ر 0دينار وظل الني الياباني عند

مستوى 002ر 0دون تغير.
يذكر ان اس��ع��ار ال��ص��رف املعلنة م��ن بنك الكويت
املركزي هي ملتوسط اسعار العملة لليوم وال تعكس
اسعار البيع والشراء الفعلية.
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حتت رعاية سمو أمير البالد  23اجلاري

«املركزي» يستضيف صناع السياسات االقتصادية في مؤمتر «صياغة املستقبل»
يستضيف بنك الكويت املركزي مجموعة من
صناع سياسات وم��دي��ري��ن تنفيذيني بالقطاع
املصرفي واقتصاديني وخبراء في التقنيات املالية
باملؤمتر املصرفي العاملي (صياغة املستقبل) في
 23سبتمبر اجلاري حتت رعاية سمو امير البالد
الشيخ صباح االحمد اجلابر الصباح.
وقال (املركزي) في بيان صحفي أمس الثالثاء
ان اجللسة األول��ى للمؤمتر ستقام حتت عنوان
(نظرة تأملية في االقتصاد العاملي واملستجدات
االقتصادية وحتدياته) وستتناول السياسات
النقدية غير التقليدية واسعار الفائدة املنخفضة
التي ادت الرتفاع كبير في حجم الدين العاملي.
واوض���ح ان اجللسة االول���ى ستتناول ايضا
التحديات اجليوسياسية والنزاعات التجارية

وتقلبات اسعار النفط وص��رف العمالت واث��ار
التقنيات املالية اضافة ال��ى التطرق لتوقعات
املستقبل واالدوات املتاحة ملواجهة التحديات
املستقبلية واث��ر كل هذه العوامل على الصناعة
املصرفية.
واض��اف ان ه��ذه اجللسة ستستضيف كل من
محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور
احمد اخلليفي ومحافظ البنك املركزي االردن��ي
الدكتور زي��اد فريز ورئ��ي��س مجلس ادارة بنك
اخلليج الكويتي عمر الغامن.
وفيما يتعلق باجللسة الثانية ذكر انها ستأتي
حتت عنوان (اع��ادة تشكيل اخلدمات املالية عبر
التقنيات واالبتكارات) وستضيف محافظ مصرف
اإلمارات املركزي مبارك املنصوري ونائب رئيس

مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لبنك بوبيان
عادل املاجد.
وذك��ر ان اجللسة ستستضيف شريك مؤسس
لشركة إي��س��ت تشاين أن���وار احملميد ورئيس
ال��ش��راك��ات االستراتيجية والتقنيات املالية
واملشاريع لوسط أوروبا والشرق األوسط  -فيزا
أوتو ويليامز.
وستناقش اجللسة اثر التطورات التقنية التي
تتقدم بسرعة عالية ويتم تبنيها ب��ذات الوتيرة
والتغيرات التي تسببها ث��ورة التقنيات املالية
في املشهد االقتصادي وواقع الصناعة املصرفية
وكيفية جت���اوب األط����راف املعنية للتحديات
والفرص التي تقدمها التقنيات املالية للصناعة
املصرفية.

الصندوق الكويتي :توقف النزاعات ضرورة لتحقيق
أهداف التنمية بالدول النامية

خالل الفترة من  17حتى  19سبتمبر 2019

«املالية» :انطالق االجتماعات التحضيرية
للجنة الوزارية الكويتية القيرغيزية
ان��ط��ل��ق��ت االج��ت��م��اع��ات
التحضيرية للدورة الثانية
للجنة ال��وزاري��ة الكويتية
القيرغيزية املشتركة للتعاون
االق��ت��ص��ادي والفني ،والتي
متتد على مدى يومني ،برئاسة
ال��وك��ي��ل امل��س��اع��د للشؤون
االقتصادية ب���وزارة املالية
نبيل سليمان العبداجلليل عن
اجلانب الكويتي ،ونائب وزير
االقتصاد سلطان أحمدوف
ع���ن اجل���ان���ب ال��ق��ي��رغ��ي��زي،
ومب���ش���ارك���ة ال���ع���دي���د م��ن
املسئولني في كال البلدين.
حيث مت مناقشة املواضيع

امل��رت��ب��ط��ة ب��ت��وط��ي��د أواص���ر
التعاون الثنائي بني البلدين
الصديقني في مجاالت مختلفة
أبرزها التعاون االقتصادي
وال���ت���ج���اري وال��ص��ن��اع��ي
والتعاون في مجال السياحة
واإلع�لام ،وفي املجال الديني
والثقافي.
وجت���در اإلش����ارة إل���ى أن
وزي��ر املالية د .نايف فالح
احلجرف سيترأس االجتماع
الرئيسي ال��ذي سينعقد غدا ً
اخل���م���ي���س ،وع����ن اجل��ان��ب
ال��ق��ي��رغ��ي��زي وزي����ر امل��ال��ي��ة
باكتيغول جينبايفا.

نبيل العبداجلليل

سعي ًا منه لتقدمي أفضل اخلدمات لعمالء قطاع األعمال
مسؤولو مؤسسات وصناديق العون العربي

أكد مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية
االقتصادية العربية عبدالوهاب البدر
ان توقف ال��ن��زاع��ات واحل���روب ض��رورة
لتحقيق اه��داف التنمية املستدامة وكفيل
الس��ت��ب��اب االم���ن واالس��ت��ق��رار ف��ي ال��دول
النامية.
ج���اء ذل���ك ف��ي كلمة ل��ل��ب��در بافتتاح
االجتماع الدوري ال 84ملؤسسات مجموعة
التنسيق (مؤسسات وصناديق العون
العربي) ال��ذي تستضيفه الكويت أمس
الثالثاء على مدى ثالثة ايام لبحث القضايا
احليوية املتعلقة باملساعدات التنموية

للبلدان االكثر فقرا في العالم.
وق��ال «الطريق طويل امامنا لتحقيق
النتائج املرجوة وحتقيق االهداف خاصة
ف��ي ال��ب��ل��دان ال��ت��ي ش��ه��دت ص��راع��ات كما
هو احل��ال في بعض ال��دول العربية التي
اصبحت بحاجة ماسة الى توقف النزاعات
للبدء بإعادة اعمارها».
واض��اف ان اه��داف التنمية االمنائية
لاللفية ( )2015 - 2000والتي تتمحور
نحو  17برنامجا سعت الى القضاء على
الفقر واجل���وع وع��دم امل��س��اواة مبينا ان
حتقيقها يكمن في تضافر جهود كل الدول

واملؤسسات.
وذك��ر ان اجتماع مجموعة التنسيق
يسعى لتكريس وحتقيق اه��داف التنمية
املستدامة ف��ي ت��ق��دمي ال��ع��ون وامل��ش��ورة
واالسهام الفني واالداري لشركاء التنمية
الف��ت��ا ال��ى ان املجموعة قطعت أش��واط��ا
ف��ي العمل االمن��ائ��ي امل��ش��ت��رك م��ن خالل
مساهمتهم الفعالة ال��ت��ي متخضت عن
مشاريع مشتركة عدة ملصلحة دول العالم.
وتضم مؤسسات وص��ن��ادي��ق العون
ال���ع���رب���ي ك�ل�ا م���ن ص���ن���دوق أب��وظ��ب��ي
والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية

العربية والصندوق السعودي للتنمية
والبنك اإلسالمي للتنمية وصندوق األوبك
للتنمية ال��دول��ي��ة وال��ص��ن��دوق العربي
للتنمية االقتصادية واالجتماعية.
ك��م��ا ت��ض��م ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي للتنمية
االقتصادية في افريقيا وبرنامج اخلليج
العربي ملؤسسات التنمية التابعة لألمم
املتحدة (أجفند) وصندوق قطر للتنمية.
وقدمت مؤسسات العون العربي معونات
تنموية منذ عام  1975تصل الى نحو 70
مليار دوالر امريكي استفادت منها نحو
 147دولة في انحاء العالم النامي.

أنهت تعامالتها على انخفاض املؤشر العام  23.88نقطة

البورصة تواصل النزيف مع استمرار العمليات البيعية

تراجعت املؤشرات الكويتية جماعيا ً بنهاية تعامالت
أمس الثالثاء ،وذلك لثالث جلسة على التوالي ،حيث
هبط املؤشر العام  0.42باملائة ،وانخفض املؤشران
الرئيسي واألول بنسبة  0.21باملائة و 0.5باملائة على
الترتيب.
وتقلصت سيولة البورصة بنسبة  23.5باملائة
لتصل إلى  32.89مليون دينار مقابل  42.98مليون
دينار  ،كما انخفضت أحجام ال��ت��داول  30.8باملائة
إلى  110.72مليون سهم مقابل  159.89مليون سهم
بجلسة سابقة .
وق��ال نائب رئيس قسم البحوث بشركة كامكو
لالستثمار ،إن بورصة الكويت استمرت بالتراجع مع
موجة كبيرة من عمليات البيع التي طالت معظم األسهم
املدرجة وخاصة األكبر وزنا ً ،مما أدى الى هبوط القيمة
السوقية اإلجمالية للبورصة ملا دون  33مليار دينار.

وأوضح رائد دياب وفقا ملوقع «مباشر» أن التطورات
التي شهدتها املنطقة واملتمثلة في الهجمات على املنشآت
النفطية في السعودية ،كان لها أثر سلبي كبير على
معنويات املستثمرين ،مما رفع من وتيرة التصحيح
الفني التي شهدناها في األسابيع املاضية بعد الصعود
القوي على ضوء الترقيات األخيرة لبورصة الكويت
والتي أدت الى تفوق السوق على باقي أسواق املنطقة
منذ بداية العام وحتى أواخر شهر أغسطس.
وتابع دي��اب« :إضافة الى ذل��ك ،كان هناك تخارج
لبعض احملافظ االستثمارية من األسهم القيادية ،مما
أدى إلى رؤية ضغوط بيعية».
وأض��اف «قد نشهد خسائر إضافية وذلك على وقع
األوض��اع اجليوسياسية في املنطقة؛ لكن من املتوقع
أن نالحظ بعض عمليات الشراء في الفترة القصيرة
القادمة وبناء مراكز جديدة وذل��ك لوصول مؤشرات

ال��ق��وة النسبية إل��ى منطقة اإلف���راط بعمليات البيع
واقتراب السوق من مستويات دعم قوية قد متنع املزيد
من اخلسائر لكن التراجع دونها قد يُنذر بخسائر
إضافية».
قطاعياً ،هبطت مؤشرات  8قطاعات يتصدرها املواد
األساسية بانخفاض نسبته  1.56باملائة ،بينما ارتفع
قطاعان فقط وهما االتصاالت والصناعة ،بواقع 0.3
باملائة لألول ،و 0.12باملائة للثاني.
وج��اء سهم «ورب���ة كابيتال» على رأس القائمة
احل��م��راء لألسهم املُ��درج��ة بانخفاض نسبته 24.24
باملائة ،فيما تصدر سهم «املنتجعات» القائمة اخلضراء
مُرتفعا ً مبعدل  10باملائة.
وحقق سهم «بيتك» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة
 8.45مليون دينار مُتراجعاً  1.2باملائة ،فيما تصدر
سهم «أهلي متحد  -البحرين» نشاط الكميات بتداول
 25.59مليون سهم مُتراجعا ً  0.37باملائة.
وانهت بورصة الكويت تعامالتها على انخفاض
املؤشر العام 88ر 23نقطة ليبلغ مستوى 9ر5608
نقطة بنسبة انخفاض بلغت 42ر 0في املئة.
وبلغت كميات تداوالت املؤشر 7ر 110مليون سهم
متت من خالل  6518صفقة نقدية بقيمة 8ر 32مليون
دينار كويتي (نحو 5ر 111مليون دوالر أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 9ر 9نقطة ليصل
إلى مستوى 9ر 4716نقطة بنسبة 21ر 0في املئة من
خالل كمية أسهم بلغت 6ر 40مليون سهم متت عبر
 1826صفقة نقدية بقيمة 5ر 2مليون دينار (نحو 5ر8
مليون دوالر) .كما انخفض مؤشر السوق األول 6ر30
نقطة ليصل إلى مستوى 8ر 6069نقطة بنسبة 5ر0
في املئة من خ�لال كمية أسهم بلغت  70مليون سهم
متت عبر  4692صفقة بقيمة 3ر 30مليون دينار (نحو
02ر 103مليون دوالر) .وكانت شركات (املنتجعات)
و(ي��وب��اك) و(العقارية) و(م��راك��ز) و(م���دار) األكثر
ارتفاعا في حني كانت اسهم (اهلي متحد) و(بيتك)
و(زي��ن) و(السالم) و(اعيان) األكثر تداوال وشركات
(وربة كبيتل) و(حتصيالت) و(منازل) و(اكتتاب) و(م
سلطان) األكثر انخفاضا.

«بوبيان» يوقع اتفاقية تعاون مع
«هولستك ديفلومبنت» لالستشارات
سعادته مبثل هذا التعاون مع بنك
بوبيان وهو ما يتماشى مع رؤية
«ك��وي��ت ج��دي��دة» ل��دع��م أصحاب
املشاريع الصغيرة واملتوسطة من
الشباب الكويتي ليصبح كال من
الشركاء ج��زءًا مساهماً في رؤية
الكويت لعام .2035
وعن االتفاقية أوضح الشريك
املؤسس واملدير بشركة هولستك
عبد العزيز احمد احلوقل ان هذا
التعاون املثمر بني بنك بوبيان
وهولستك يصب باملنفعة املشتركة
ب�ي�ن اجل��ه��ت�ين خل��دم��ة ال��ع��م�لاء
املشتركني ويخدم أيضا شريحة
املشاريع الصغيرة واملتوسطة
وال��ت��ي حت��ت��اج ه���ذا ال��ن��وع من
ال��ت��وج��ي��ه وال��دع��م االس��ت��ش��اري
لرفع الكفاءة التشغيلية واملالية
ل��ل��م��ش��اري��ع .وأك�����د ال��ش��رك��اء
امل��ؤس��س�ين ف���ي ه��ول��س��ت��ك عن
أهمية ال��رق��اب��ة امل��ال��ي��ة ودوره���ا
في تأسيس املشاريع الصغيرة
واملتوسطة  ،حيث تعتبر عامل
أس��اس��ي إلجن���اح تلك املشاريع
وال��ت��ي ت��س��اه��م ب��دوره��ا بشكل
مباشر في تغيير وتصحيح املسار
املالي و اإلداري لتلك الشركات،
فهناك حاجة ضرورية الصحاب
الشركات الصغيرة واملتوسطة
باملتابعة اليومية ملشاريعهم من
خالل تطبيقات وانظمة محاسبية
حديثه لتلبية احتياجات هذه
الشركات بكل ما يخص استدامة
ربحيتها ،واحل���د م��ن املخاطر
ومساعدتها على النمو.

في إطار التزامه املتواصل جتاه
عمالءه بتقدمي أفضل املنتجات
واخلدمات  ،اعلن بنك بوبيان عن
توقيع اتفاقية مع شركة هولستك
ل�ل�اس���ت���ش���ارات ب���ه���دف ال��دع��م
االستشاري ألصحاب املشاريع
الصغيرة واملتوسطه في جوانب
الرقابه املالية و اإلدارية من خالل
األدوات الفعاله التي تتناسب مع
االحتياج اليومي لهذه املشاريع .
وب��ه��ذه املناسبة ق��ال املدير
ال��ت��ن��ف��ي��ذي إلدارة م��ص��رف��ي��ة
األع���م���ال ل��ل��ش��رك��ات الصغيرة زيد السعدون
وامل��ت��وس��ط��ة زي��د ال��س��ع��دون إن
عقد التعاون ال��ذي وقعه البنك زي���ارة ميدانية شهرية م��ن قبل
م��ع ش��رك��ة  Holisticي��أت��ي من ممثلي شركة  Holisticللمتابعة
منطلق االه��ت��م��ام ال���ذي توليه املالية .
وأكد السعدون أن بنك بوبيان
اإلدارة العليا على رأس اولوياتها
مساندة الشباب الكويتي املقبل منذ بدأ في تأسيس إدارة مصرفية
على األع��م��ال اخلاصه وتأسيس األع��م��ال وض��ع نصب عينيه ان
املشروعات والتي تتطلب الرقابة يقدم مجموعة متنوعة من املزايا
املالية الفعالة كجزء من التزاماتها االستثنائية واحللول املصرفية
االجتماعية جتاه املجتمع الكويتي ال��ذك��ي��ة ال��ت��ي تتمتع بالسهولة
وم��س��اع��دت��ه��م ف��ي كيفية إدارة وال��س�لاس��ة و تفهم احتياجات
هذه املشروعات وهو ما يقوم به
مشاريعهم بصورة ناجحة.
وأوضح السعدون إلى أن هذه مجموعة م��ن موظفينا الشباب
االتفاقية ستساهم في رفع الوعي ال��ذي يقدم استشاراته على مدار
اإلداري ل��دى أص��ح��اب االع��م��ال الساعة ألصحاب هذه املشروعات
اخل��اص��ه وامل��ش��اري��ع املتوسطة باإلضافة إلى فهم طبيعة الشباب
والصغيرة من الشباب الكويتي الكويتي وم��ا يبحث عنه دائما
من خالل تقدمي االدوات احلديثه مب��ج��رد ال��ت��ف��ك��ي��ر ف���ي تأسيس
لتفعيل أف��ض��ل السبل للرقابة مشروع خاص به .
وم��ن جانبه أع���رب الشريك
املالية وتناول العديد من احملاور
التي تتعلق بكيفة إدارة املشروع املؤسس واملدير بشركة هولستك
اجل��دي��د ووض���ع استيراتيجية ع��ب��د ال��رح��م��ن ف��ه��د ال��دع��ي��ج عن
ورؤي�����ة ب��ع��ي��دة امل����دى إلدارة
املشروع سواء من الناحية املالية
والتشغيلية أو امل��وارد البشرية
اس��ت��ع��دادا ً لرفع ك��ف��اءة املشروع
ومتكينهم م��ن تطوير وإجن��اح
اعمالهم اخلاصة.
وح��ول محاور االتفاقية أشار
السعدون انها ترتكز على حصول
عمالء قطاع االعمال في بنك بوبيان
على خصم يصل إل��ى  25%على
اخلدمات املالية وحزمة الرقابة
املالية حسب الشروط املقدمة من
شركة  Holisticلالستشارات
و حاضنة االعمال والتي تتضمن
البيانات املالية بالكامل ،القيود
اليومية ،و املطابقة املصرفية
و ال��ت��ح��ل��ي��ل امل���ال���ي و تطبيق
ن��ظ��ام «Xero Accounting
الشريكان املؤسسان لشركة هولستك لالستشارات
 »Systemاحملاسبي هذا بجانب

