
تشهد الييبييورصيية اليييييوم االثيينيين ، 
دخول أموال الترقية األخيرة للسوق 
في مؤشر ستاندرد آند بورز داو جونز 

لألسواق الناشئة.
ييلييل املييالييي لسوق املييال،  وقييال املحُ
محمد مييانييع الييعييجييمييي وفييقييا ملوقع 
“مباشر”، إن البورصة شهدت دخول 
بعض السيولة األجنبية والتي تحُعد 
أموال إعادة موازنة “فوتسي راسل” 

الدورية.
وسيييوف تنضم بييورصيية الكويت 
رسمياً إلى مؤشر ستاندرد آند بورز 
اعييتييبيياراً ميين اليييييوم ؛ بحسب أسعار 

إغالق جلسة سابقة .
لل املالي لسوق  من جانبه، قال املحُ
املييال، أحمد جاسم القمر وفقا ملوقع 
“مباشر”، إن الييبييورصيية الكويتية 
لن تشهد دخييول أي سيولة أجنبية 
كبيرة أخرى إال في مايو 2020، وذلك 
في حييال استوفت البورصة شروط 

الترقية في نوفمبر 2019.
واسييتييهييلييت بيييورصييية الييكييويييت 
تعامالتها األسبوعية أمس األحد على 
ارتفاع املؤشر العام 124 نقطة ليبلغ 
مستوى 5ر5676 نقطة بنسبة ارتفاع 

2ر2 في املئة.
وبلغت كميات تيييداوالت املؤشر 
15ر181 مليون سهم متت من خالل 
8803 صفقات نقدية بقيمة 4ر53 
مليون دينار كويتي )نحو 5ر181 

مليون دوالر أمريكي(.

وارتييفييع مؤشر الييسييوق الرئيسي 
08ر18 نقطة ليصل الييى مستوى 
3ر4685 نقطة بنسبة 39ر0 في املئة 
ميين خييالل كمية أسييهييم بلغت 8ر69 
مليون سهم متت عبر 2697 صفقة 
نقدية بقيمة 5ر4 مليون دينار )نحو 

3ر15 مليون دوالر(.
كما ارتييفييع مييؤشيير الييسييوق األول 
17ر175 نقطة ليصل إلييى مستوى 
07ر175 نقطة بنسبة 9ر2 في املئة 
من خييالل كمية أسهم بلغت 2ر111 
مليون سهم متت عبر 6109 صفقات 
بقيمة 8ر48 مليون دييينييار )نحو 
9ر165 مليون دوالر(.وميييين املقرر 
انضمام البورصة يوم غد االثنن الى 
مؤشر ستاندرد آند بييورز داو جونز 
لألسواق الناشئة وذلك بحسب أسعار 

اغالق جلسة يوم اخلميس املاضي.
وارتييفييعييت امليييؤشيييرات الكويتية 
جماعياً في نهاية تعامالتها ، بدفع 
رئيسي ميين أسهم الييبيينييوك، لتحُسجل 
املؤشرات صعودها اجلماعي الرابع 

في سبتمبر اجلاري.
وسييجييل املييؤشيير الييعييام للبورصة 
منييواً بلغت نسبته 2.23 باملائة عند 
مستوى 5676.51 نقطة رابحاً 124 
نقطة، كما ارتفع املؤشران الرئيسي 
واألول بنسبة 0.39 باملائة و2.91 

باملائة على الترتيب.
وقال مستشار التحليل الفني حلركة 
أسواق املال، نواف العون ، وفقا ملوقع 

“مباشر”، إن املؤشرات حتركت بشكل 
إيجابي ، حيث اقترب املؤشر العام من 
حتقيق هدفه الثاني عند 5685 نقطة، 
كما جتاوز األول حاجز الي 6175 نقطة 
بعد إقفاله عند 6185.07 نقطة، بينما 
ما يييزال الرئيسي يستهدف املستوى 

املئوي 4700 نقطة.
وتقلصت سيولة البورصة بنحو 
40.1 باملائة لتصل إلى 53.43 مليون 
دييينييار مقابل 89.15 مليون دينار 
باجللسة الييسييابييقيية، كما انخفضت 
أحييجييام الييتييداول 30.6 بيياملييائيية إلى 
181.16 مليون سهم مقابل 261.1 

مليون سهم يوم اخلميس املاضي.
وحقق 6 قطاعات ارتفاعاً بصدارة 
البنوك بنمو نسبته 3.18 باملائة، 
وذلك بعد صعود كافة أسهم البنوك 
فيييي الييسييوقيين األول والييرئيييييسييي؛ 
باستثناء سهم “جتاري” الذي أغلق 

محُستقراً عند سعر 500 فلس.
فييي املييقييابييل، سجلت مييؤشييرات 4 
قطاعات أخرى هبوطاً يتصدرها السلع 
االستهالكية بواقع 1.77 باملائة، يليه 
املواد األساسية بنسبة 1.36 باملائة، 
ثم اخلدمات االستهالكية بنحو 0.18 
باملائة، وأخيراً التأمن مبعدل 0.17 

باملائة.
ييلييل الفني لسوق املييال،  وقييال املحُ
محمد العنزي ، وفقا ملوقع “مباشر”، 
إن ما حدث سابقاً لسهم “بيتك” مجرد 
تصحيح يحدث بشكل عادي، واخلوف 

احلقيقي بكسر السهم متوسط 200 
عند سعر 648 فلساً.

ييلييل املييالييي  ميين جييانييبييه، قيييال املحُ

لألسواق، طالل اليوسف وفقا ملوقع 
“مباشر”، إن فارق السعر بن سهمي 
“بيتك” و”أهلي متحد - البحرين” 

وصييل فييي األسييبييوع امليياضييي إلييى أقل 
من 3 باملائة، بينما اليوم فقط ارتفع 
فوق الي 6 باملائة، مبا يعني أن “بيتك” 

يصعد أسعر من سهم البنك البحريني؛ 
وهذا طبعاً يصب في صاحلي مساهمي 

األخير.

تدفقات أجنبية كبيرة متوقعة مع ترقية »ستاندرد آند بورز« اليوم

53.43 مليون دينار صعود جماعي ملؤشرات البورصة .. والسيولة تبلغ 
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31.5 مليون  »أو.تي.سي«: تداول 
215.6 ألف دينار سهم بقيمة 

ينظمه »املركزي« الستشراف التحديات غير املسبوقة التي يواجهها االقتصاد

»املؤمتر املصرفي العاملي« في الكويت يناقش 
اليوم مستقبل الصناعة املصرفية

شهدت منصة تييداوالت نظام خييارج املنصة 
املعروف اختصارا ب)أو.تي.سي( خالل جلسات 
األسبوع املنتهي اخلميس املاضي ارتفاعا في 
قيمة التداوالت بتداول 5ر31 مليون سهم بقيمة 
6ر215 ألف دينار كويتي )نحو 733 ألف دوالر 

أمريكي( متت عبر 37 صفقة.
وقالت شركة )املييوازي دوت كوم( في تقرير 
لها اليوم األحييد إن شاشة الصفقات الفورية 

سجلت أداء ايجابيا إذ بلغ حجم الييتييداوالت 
3ر719 ألف سهم بقيمة 3ر43 ألف دينار )نحو 

2ر147 ألف دوالر( متت عبر 24 صفقة.
وأضييافييت الييشييركيية أن الصفقات اخلاصة 
سجلت أداء ايجابيا خييالل األسييبييوع إذ بلغت 
التداوالت نحو 8ر30 مليون سهم بقيمة تبلغ 
نحو 2ر172 ألييف دييينييار )نحو 4ر585 ألف 

دوالر( متت عبر 13 صفقة.

ينطلق اليوم االثنن )املؤمتر املصرفي 
العاملي صياغة املستقبل( الييذي ينظمه 
بنك الكويت املركزي الستشراف مستقبل 
الصناعة املصرفية والييتييحييديييات غير 
املسبوقة التي يواجهها االقتصاد العاملي 

واملتغيرات االجتماعية والتقنية.
وسيجمع املؤمتر الييذي سيعقد حتت 
رعاية سمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح عييددا من صناع 
القرار ومختصن في جوانب الصناعة 
املصرفية واملالية بهدف تقدمي تصور 

شامل ملستقبل هذه الصناعة.
ويييتييضييميين امليييؤمتييير أربييييع جلسات 
سيشارك فيها خييبييراء ومختصون في 
جييوانييب الصناعة املصرفية واملالية 
الستعراض اثر التطورات التقنية التي 
تتقدم بسرعة عالية ويتم تبنيها بذات 
الوتيرة والتغيرات التي تسببها ثورة 

التقنيات املالية في املشهد االقتصادي.
وستعقد اجللسة األولى للمؤمتر حتت 
عنوان )نظرة تأملية في االقتصاد العاملي 
واملستجدات االقتصادية وحتدياته( 
وستتناول التحديات اجليوسياسية 
واليينييزاعييات التجارية وتقلبات اسعار 
النفط وصييرف العمالت واثييار التقنيات 
املييالييييية. وتستضيف اجلييلييسيية كييال من 
محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي 
الدكتور احمد اخلليفي ومحافظ البنك 
املييركييزي االردنييييي الييدكييتييور زيييياد فريز 
ورئيس مجلس ادارة بنك اخلليج الكويتي 

عمر الغامن.
امييا اجللسة الثانية بعنوان )اعييادة 
تشكيل اخلييدمييات املالية عبر التقنيات 
واالبتكارات( ستسضيف محافظ مصرف 
اإلمارات املركزي مبارك املنصوري ونائب 

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
لبنك بوبيان عادل املاجد.

وستتطرق اجللسة الى اثر التطورات 
التقنية التي تتقدم بسرعة عالية ويتم 
تبنيها بييذات الوتيرة والتغيرات التي 
تسببها ثورة التقنيات املالية في املشهد 
االقتصادي وواقييع الصناعة املصرفية 
وكيييييفييييية جتيييياوب االطييييييراف املعنية 
للتحديات والفرص التي تقدمها التقنيات 

املالية للصناعة املصرفية.
وستقام اجللسة الثالثة حتت عنوان 
)منيياذج مصارف املستقبل.. نظرة الى 
االمام( وستستعرض جملة من املتغيرات 

التي طرأت على الصناعة املصرفية والية 
تطوير العمل مع معطيات املستقبل.

وسيييييشييارك بييهييذه اجللسة الرئيس 
التنفيذي للبنك املركزي العماني طاهر 
العمري ومحافظ بنك ماليزيا املركزي 
داتوك يونس والرئيس التنفيذي لقطاع 
تركيا والشرق األوسييط وشمال إفريقيا 
لبنك )اتييش اس بي سييي( مارتن تريكو 
والرئيس التنفيذي ملجموعة بيت التمويل 

الكويتي مازن الناهض.
وسييتييعييرض اجللسة الييرابييعيية التي 
ستقام حتييت عيينييوان )الصناعة املالية 
على مفترق الطرق.. ملة عن املستقبل( 

وجهات نظر متنوعة من منظور اجلهاز 
املصرفي والهيئات الرقابية وغيرها 
من االطييراف املعنية وسيقدم املتحدثون 
صييورة عيين املرحلة الييقييادميية ميين تطور 

الصناعة املصرفية.
وتستضيف اجلييلييسيية مييحييافييظ بنك 
البحرين املركزي راشد املعراج والرئيس 
التنفيذي لبنك املشرق عبدالعزيز الغرير 
ونائب الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك 
الكويت الوطني شيخة البحر وكبيرة 
االقتصادين في مجموعة )سيتي غروب( 

كاثرين مان.
وسينطلق على هامش املؤمتر معرض 
)التقنيات املييالييييية( اليييذي ميثل فرصة 
لييشييركييات الييتييقيينيييييات املييالييييية الناشئة 
والعريقة للتواصل مع صناع السياسات 
واليييقيييييييادات احلييكييومييييية واملييسييؤوليين 

التنفيذين في قطاع اخلدمات املالية.
وسيييييشييارك فيييي امليييعيييرض عيييدد من 
الشركات املييدرجيية في البيئة الرقابية 
التجريبية إضييافيية إلييى مشاركة نحو 
26 من شركات التقنيات املالية من دول 

مجلس التعاون اخلليجي.
وسييتييطييرح الييشييركييات املييشيياركيية في 
املعرض مختلف منتجاتها من التمويل 
اجلييميياعييي والييذكيياء الصناعي وقييواعييد 
سلسلة البيانات والصيرفة الرقمية 
واملدفوعات واملافظ الرقمية ومناذج 
)أعييرف عميلك اإللكترونية( والتأمن 
وإدارة الييعييقييارات.وسييتييعييرض البنوك 
امللية في املعرض مسيرتها نحو التحول 
الرقمي وخدماتها احلالية واملستقبلية 
كما ستعرض شركتي )زييين( و)فيفا( 
مبادراتهما في مجال التقنيات املالية في 

املنطقة العربية. 

استقالة مجلس إدارة »كميفك«
أعييليينييت شيييركييية الييكييويييت 
والشرق األوسييط لالستثمار 
املالي )كميفك(، عن استقالة 5 

أعضاء مبجلس إدارة الشركة.
وقالت “كميفك” في بيان 
لييلييبييورصيية الييكييويييتييييية أمييس 
األحيييد، إن األعييضيياء تقدموا 
بيياسييتييقيياالتييهييم بييتيياريييخ 18 
سبتمبر اجلاري، كأعضاء في 

مجلس إدارة الشركة.
وأوضحت أن مجلس اإلدارة 
احلالي انتهت دورته وسوف 
يستمر في تسيير أمور الشركة 
إلى حن انتخاب مجلس إدارة 
جديد وفقاً للوائح والقوانن 

املعمول بها.
وأفادت بأن األعضاء الذين 
تقدموا باالستقالة من مجلس 
اإلدارة هيييم: هييشييام زغييلييول 
عبداملطلب )الرئيس(، باسل 
عبدالوهاب الزيد )النائب(، 

مييايييكييل جيييييييراليييد ايييسييكييس 
)عيييضيييو(، راجيييييييف جوجيا 
)عييضييو( وبيييراكييياش مييوهييان 

)عضو(.
وال تتوقع “كميفك” وجود 
أثر جوهري لعملية االستقالة 

على املركز املالي للشركة.
واجلدير بالذكر أن شركة 
الييذكييييير لييلييتييجييارة الييعيياميية 
وامليييقييياوالت متييتييلييك احلصة 

األكبر في رأسييمييال “كميفك” 
بنسبة تتجاوز 74 باملائة، 
وذلك في أعقاب شراء “الذكير” 
حصص “بيتك” و”أهلي متحد 

- البحرين” في “كميفك”.
ويبلغ رأسييمييال “كميفك” 
نييحييو 26.38 مييليييييون دييينييار 
مييوزعيياً على حييوالييي 263.8 
مليون سهم بقيمة اسمية 100 

فلس للسهم الواحد.
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 743.5 عضو مجلس إدارة يشتري 
ألف سهم بـ»املدينة للتمويل«

أعلنت بورصة الكويت عن قيام عضو مجلس 
إدارة في شركة املدينة للتمويل واالستثمار 

بشراء 743.511 ألف سهم من أسهم “املدينة”.
وقييالييت الييبييورصيية فييي بيييييان على موقعها 
الرسمي أمس األحد، إن الصفقة متت بتاريخ 16 

يونيو 2019، حتى تاريخ 20 أغسطس املاضي.
وأوضحت في البيان أن الشراء مت على أسعار 
في نطاق بن 19.1 فلساً حتى 19.9 فلساً للسهم 

الواحد.
وبحسب البيان فإن عضو مجلس اإلدارة الذي 
قام بالشراء ميثل شركة قنوات تيليكوم للتجارة 

العامة واملقاوالت في مجلس إدارة “املدينة”، 
وهو العضو أحمد عبدالفتاح بدر.

ويبلغ رأسمال “املدينة”، املحُدرجة ببورصتي 
الكويت ودبي، نحو 40.71 مليون دينار )134.5 
مليون دوالر(، موزعاً على حوالي 407.1 مليون 

سهم بقيمة اسمية 100 فلس لكل سهم.
ومتييتييلييك شييركيية طييابيية اخلييييير الييقييابييضيية 
ومجموعتها احلصة األكبر في رأسمال “املدينة” 
بواقع 16.6 باملائة، وفقاً للبيانات املحُتاحة على 
موقع البورصة الكويتية كما في 23 يوليو 

.2019

عمومية سابقة 

2035 االتفاقية ُتعزز من مركز زين كشريك رئيسي وفّعال لرؤية الكويت 

 Dell Technologies »زين« توّقع ُمذّكرة تفاهم مع 
لتقدمي خدمات سحابية ُمبتكرة

ييذّكييرة تفاهم مع شركة  وّقعت زييين محُ
Dell Technologies، والتي ستتيح 
للشركة إمكانية تطبيق مجموعة متنوعة 
من احللول التكنولوجية التي ستفيد 
ييذّكييرة  عمالئها فييي الييكييويييت، وتييهييدف محُ
التفاهم لتحقيق مستويات مرتفعة من 
اإلنتاجية والكفاءة والربحية للعمالء 
مبا يتماشى مع رحلة زين نحو التحول 
الرقمي لتعزيز دورهييا كشريك رئيسي 

لرؤية الكويت 2035.
ذّكرة التفاهم  ومت تنظيم حفل توقيع محُ
في مركز زييين لييإبييداع ZINC في مقر 
الشركة الرئيسي بالشويخ، والذي شهد 
حضور كل من الرئيس التنفيذي لشركة 
زين الكويت إميييان الييروضييان، والنائب 
األول للرئيس ملنطقة الشرق األوسييط 
 Dell وروسيا وإفريقيا وتركيا في شركة
Technologies محمد أمن، باإلضافة 
ّثلي اإلدارة التنفيذية من  ملجموعة من محُ

الشركتن. 
وعييلّييقييت إمييييان اليييروضيييان الرئيس 
التنفيذي لشركة زييين الييكييويييت خالل 
 Dell قّدم ذّكرة التفاهم: “ تحُ حفل توقيع محُ

Technologies مجموعة شاملة 
وواسييعيية من احللول التي تتماشى مع 
تطلباتنا ذات املواصفات العالية لتقدمي  محُ
خدمات ذات تتسم بيياجلييودة لعمالئنا، 
وسيقوم هييذا التحالف االستراتيجي 
مبساعدتنا على تعزيز مركزنا كشريك 
رئيسي وفييّعييال لرؤية الكويت 2035، 
وهو األمر الذي سيمّكننا من وضع حجر 

األسيياس لالستفادة من الفرص الوافرة 
التي تحُقّدمها عملية التحول الرقمي “. 

ميين جهته، قييال محمد أميين النائب 
األول للرئيس ملنطقة الشرق األوسييط 
 Dell وروسيا وإفريقيا وتركيا في شركة
Technologies: “ إن الشراكة مع زين 
الكويت تعكس الطموحات املشتركة 
لييدى اجلانبن لدفع التحّول فييي قطاع 

االتييصيياالت باملنطقة، وميكن للشركات 
أن تنفتح أمام االكتشافات اجلديدة، من 
خييالل حتييديييث البنية التحتية لتقنية 
املعلومات وتطبيق حلول تقنية متقدمة 
متكنها من بناء بيئة مواتية لالبتكار، 
ولذلك نحن ملتزمون بتكريس الوقت 
واخلبرة لدعم رؤية زين الكويت الرامية 
إلييى إقامة أسيياس رقمي راسييخ، يصبح 
كفياًل بخلق فرص مربحة تعود بالنفع 

على الشركات وعمالئها “.
وتعتزم زييين مبوجب هييذه االتفاقية 
تعددة البيئات  بتنفيذ استراتيجية محُ
السحابية لتقنية املييعييلييومييات، وذلييك 
لالستفادة ميين مجموعة ميين اخلدمات 
السحابية وحتسينها بناًء على متطلبات 
 Dell األعييمييال والتقني، وسييوف تقوم
Technologies بتمكن زين من تقدمي 
خييدمييات سحابية ذات قيمة مضافة 
لعمالئها، والييذييين سيصبح بوسعهم 
االسييتييفييادة ميين الييتييقيينيييييات املؤسسية 
احلديثة، مثل “تقدمي البنية التحتية 
كخدمة”، و”تقدمي املنصات كخدمة”، 

وإحداث التحّول في قوى العمل، وغيرها.

الروضان وأمن مع كبار مسؤولي اإلدارة التنفيذية من الشركتان »VIVA«  حتتفل باليوم الوطني السعودي 
VIVA احتفلت شركة االتصاالت الكويتية
مع موظفيها باليوم الوطني التاسع والثمانن 
للمملكة العربية السعودية، ملشاركة الشعب 
السعودي فرحته في هييذه املناسبة الوطنية 

الغالية. 
وتضمنت االحتفاالت فيديو لشباب وشابات 

كويتين بعنوان “كل عييام وأنييتييم فييي قلوبنا 
ياململكة” يعزفون وينشدون بسرور وفرح 
النشيد الوطني السعودي من داخل أعلى برج 
في الكويت، مع عرض لصور وأحييداث تعكس 
مدى عمق العالقات التاريخية واألخوية بن 

اململكة العربية السعودية ودولة الكويت. 


