
استكماالً ملسيرتها اإلذاعية، شاركت 
Ooredoo الكويت محطتي مرينا أف 
أم و نبض الكويت اإلذاعية في حديثهم 
عن باقة ANA الرقمية األول��ى من 
 Ooredoo نوعها في الكويت، باقات
Passport للتجوال، ومت اإلفصاح 
عن أسمى إجن��ازات الشركة املرتبطة 
بشبكة اجل��ي��ل اخل��ام��س 5G. حيث 
شارك من Ooredoo ناصر العبدالله 
م��ن إدارة التسويق و عبداحملسن 
الفهد من إدارة اإلتصال املؤسسي، في 
برنامج كسرة روت��ن مع املذيع علي 
جنم من إذاع��ة مارينا FM وبرنامج 
دوان��ي��ة ال��ي��اق��وت واألن���ص���اري مع 
املذيع خالد األنصاري من إذاعة نبض 
الكويت. خالل املقابالت اإلذاعية، مت 
التنويه أن Ooredoo  هي أول شركة 
اتصاالت في السوق الكويتي تطلق 
خدمة رقمية مثل ANA، التي توفر 
منتًجا رقمًيا بالكامل مخصًصا بشكل 
ف��ردي يتيح للعمالء التحكم الكامل 
في االشتراك، ويسهل عليهم الشراء 
واالستخدام والدفع مقابل احلصول 
على خ��دم��ات  Ooredoo مباشرة 
م��ن هواتفهم النقالة . حيث يؤكد 

 Ooredoo من مكانة ANA إط��الق
ال��ك��وي��ت كشركة رائ���دة ف��ي السوق 
ف��ي م��ج��ال التحول ال��رق��م��ي، بعد أن 
قادت العديد من املبادرات احلصرية 
واملميزة، مثل ط��رح أول eSIM في 
 5G ال��ك��وي��ت، ال��ق��ي��ام ب���أول ات��ص��ال
دول���ي ب��ن Ooredoo ال��ك��وي��ت و 
Ooredoo قطر والتجارب الرائدة 
للجيل اخل��ام��س. حيث ينعكس دور
Ooredoo  كمؤسسة قطاع خاص 
في الدفع بعجلة التنمية واملساهمة 
الفعلية في رؤية كويت جديدة 2035. 

ومت تسليط الضوء بإمكانية العمالء 
 Ooredoo االس��ت��ف��ادة م��ن ب��اق��ات
Passport وجتربتها أثناء سفرهم 
إلى اخلارج. حيث ميكن للعمالء تفعيل 
باقات Passport من خالل تطبيق 
MyOoredoo واستخدامها قي 
أكثر من 70 دولة حول العالم. عالوة 
على ذلك، تعد Ooredoo أول مشغل 
إت��ص��االت في الكويت يفعل خدمات 
Inflight Roaming ف��ي جميع 
ش��رك��ات الطيران كجزء م��ن تغطية 

.Ooredoo Passport خدمة

أعلنت شركة زين السعودية 
أن نتائجها امل��ال��ي��ة النصف 
سنوية سّجلت م��ع��دالت منو 
قياسية على كافة مؤشراتها 
امل��ال��ي��ة، حيث رفعت الشركة 
أرباحها الصافية لتصل إلى 
نحو 260 مليون ريال سعودي 
)69.2 مليون دوالر أمريكي( 
حتى نهاية يونيو م��ن العام 

.2019
وكشفت الشركة ف��ي بيان 
صحافي أن إيراداتها عن هذه 
الفترة سجلت 4.15 مليار ريال 
س��ع��ودي )1.11 مليار دوالر 
أم��ري��ك��ي(، بنسبة من��و بلغت 
%17 مقارنة مع نفس الفترة 
من العام املاضي، بينما ارتفعت 
األرب����اح ق��ب��ل خ��ص��م ال��ف��وائ��د 
وال��ض��رائ��ب واالس��ت��ه��الك��ات 
إل��ى مستويات من��و قياسية، 
بتسجيلها 1.9 م��ل��ي��ار ري��ال 
سعودي )506.4 مليون دوالر 
أمريكي( بزيادة بلغت %60 عن 
نفس الفترة من العام املاضي، 
وه��و م��ا عكس ه��ام��ش أرب��اح 
قبل خصم الفوائد والضرائب 
واالس��ت��ه��الك��ات بنسبة 46٪، 
ب��ي��ن��م��ا ب��ل��غ��ت ق���اع���دة ع��م��الء 

الشركة 8.3 مليون عميل.
وق���ال ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 

إدارة شركة زي��ن السعودية 
ونائب رئيس مجلس اإلدارة 
وال���رئ���ي���س ال��ت��ن��ف��ي��ذي في 
م��ج��م��وع��ة زي����ن ب����در ن��اص��ر 
اخلرافي “ شهدت ه��ذه الفترة 
املزيد من التطورات اإليجابية 
على صعيد عمليات الشركة 
التشغيلية والتجارية، وهو ما 
انعكس بقوة على مستويات 
النمو ملؤشراتها املالية، فاألداء 
االستثنائي للشركة جاء بفضل 
االس��ت��م��رار ف��ي االل��ت��زام اجل��اد 
بتنفيذ استراتيجية التحول، 

واالس���ت���ف���ادة م���ن من���و ق��ط��اع 
البيانات واخلدمات الرقمية”.

وأش��ار اخل��راف��ي إل��ى جناح 
ال��ش��رك��ة ف���ي إع�����ادة مت��وي��ل 
ت��س��ه��ي��الت ب���إب���رام ات��ف��اق��ي��ة 
مرابحة م��ع حتالف م��ن بنوك 
إقليمية، وه���ي خ��ط��وة تبرز 
ث��ق��ة امل��ؤس��س��ات امل��ال��ي��ة في 
استراتيجية التحول الرقمي 
الناجحة التي تقوم بها، كما 
أنها ستدعم عمليات الشركة، 
وس��ت��م��ن��ح��ه��ا ق�����درات أف��ض��ل 
الستكشاف ف��رص النمو في 

مجاالت اخلدمات الرقمية التي 
قد تنشأ في املستقبل. “ 

وأوض�����ح اخل���راف���ي ق��ائ��ال 
“ ال���ش���رك���ة م��س��ت��م��رة ف��ي 
استثماراتها في ترقية الشبكة، 
والتوسع في خدمات األلياف 
 ،)FTTH(  الضوئية للمنزل
وتنفيذ االستراتيجيات املبتكرة 
في قطاع املشاريع واألعمال ال� 
B2B، وامل��دن الذكية، لتعزيز 
تدفقاتها النقدية، حيث يشهد 
قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 
امل��ع��ل��وم��ات ف��ي اململكة طفرة 
كبيرة على صعيد العديد من 

املجاالت”.
وك��ش��ف اخل���راف���ي أن زي��ن 
السعودية تعمل على تنويع 
محفظة أع��م��ال��ه��ا، وتسخير 
ق��درات��ه��ا مل��واك��ب��ة ت��أث��ي��رات 
االقتصاد الرقمي، حيث تعكف 
حاليا على توفير تطبيقات 
واستخدامات تقنيات اجليل 
اخل��ام��س، وال��ت��ي سيكون لها 
ب��ال��غ األث���ر ف��ي إث���راء وتطور 
قطاع تكنولوجيا املعلومات 
واالت�����ص�����االت ف����ي ال���س���وق 
السعودية، كما أنها تسعى إلى 
أن يكون لها مساهمة رئيسية 
ف��ي دع��م ج��ه��ود رؤي���ة اململكة  

.“ 2030

ق��ال تقرير كامكو ال��ص��ادر ح��ول أداء 
أس���واق النفط العاملية يوليو 2019 و 
الفائض النفطي يتجاهل متديد األوب��ك 
التفاقية خفض اإلنتاج وتوترات الشرق 

األوسط :
واص��ل��ت أس��ع��ار النفط حتركها ضمن 
نطاق محدود في يونيو 2019 والنصف 
األول من يوليو 2019 وذل��ك في اعقاب 
التراجع الشديد الذي منيت به في النصف 
الثاني من مايو 2019، على خلفية عدد 
من العوامل يتمثل أهمها في ضعف الطلب 
على النفط بالتزامن مع خفض االم��دادات. 
واستمر ضعف األس��ع��ار على ال��رغ��م من 
اعالن األوب��ك وحلفائها عن متديد اتفاقية 
خفض اإلنتاج ملدة تسعة أشهر إضافية. 
من جهة أخ��رى، واصلت توترات الشرق 
األوس���ط ف��ي تعزيز األس��ع��ار. إال ان تلك 
العوامل قابلها اإلعالن عن بعض البيانات 
الهامة التي تشير إلى ضعف منو االقتصاد 
العاملي في األجل القريب مع تصدر النزاع 
التجاري ما بن الواليات املتحدة والصن 
كأحد اهم العوامل املؤثرة سلباً على آفاق 

النمو.
من جانب آخر، تلقت أسعار النفط بعض 
الدعم املؤقت خالل األسبوع املاضي على 
خلفية العاصفة اجلوية املتوقع اجتاهها 
نحو املنشآت النفطية األمريكية. ونظراً 
لعمليات االخ����الء، فقد أث���رت العاصفة 
بالفعل على نسبة 70 ف��ي امل��ائ��ة انتاج 
النفط الصادر من خليج املكسيك وال��ذي 
ميثل حوالي 17 في املائة من اجمالي انتاج 
النفط األمريكي. كما ارتفع الطلب على 
البنزين مع دخول موسم العطالت الصيفية 
في الواليات املتحدة االمريكية. وقد أدى 
تشغيل املصافي بكثافة اعلى ملقابلة الطلب 
املتزايد على البنزين إل��ى ارت��ف��اع الطلب 
على مخزونات اخلام، وهو األمر الذي أدى 
ب��دوره إلى تراجع املخزونات النفطية في 
الواليات املتحدة على مدار أربعة أسابيع 

متتالية، مبا ساهم ايضاً في دعم أسعار 
النفط.   

ويشير أح��دث التقارير ال��ص��ادرة عن 
التوقعات املستقبلية لقطاع الطاقة على 
امل��دى القصير ف��ي ال��والي��ات املتحدة إلى 
تراجع الطلب العاملي املتوقع على النفط 
للعام 2019 بواقع 0.2 مليون برميل يومياً 
مقارنة بالتوقعات السابقة، في حن أبقى 
التقرير على توقعات الطلب على النفط 
في العام 2020 دون تغير. أم��ا من جهة 
منظمة األوب��ك، فقد أشار تقريرها الصادر 
ع��ن شهر يوليو 2019 إل��ى إب��ق��اء الطلب 
العاملي على النفط دون تغير للعام 2019 
عند مستوى 1.14 مليون برميل يومياً، كما 
قامت األوبك للمرة األولى بنشر توقعاتها 
اخلاصة بالطلب في العام 2020 مشيرة 
إلى استقرار معدالت الطلب عند مستوى 

1.14 مليون برميل يومياً.
أما على صعيد املعروض النفطي، فقد 
رفعت الواليات املتحدة انتاجها إلى 12.3 
مليون برميل يومياً في األسبوع األول من 
يوليو 2019، مضيفة 0.1 مليون برميل 
يومياً مقارنة باألسبوع الذي سبق. وكانت 
أح��دث التوقعات تشير إلى بلوغ اإلنتاج 
األمريكي 12.4 مليون برميل يومياً في 
العام 2019 وإلى ارتفاعه إلى 13.3 مليون 
برميل يومياً في العام 2020 وفقاً لتقرير 
إدارة معلومات الطاقة األمريكية. من جهة 
أخرى، واصلت األوبك تقليص انتاجها من 
النفط، حيث بلغ 30 مليون برميل يومياً في 
يونيو 2019. من جانب آخر، أشار أحدث 
التقارير الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية 
إلى عدم فعالية جهود األوبك وحلفائها في 
خفض اإلنتاج وذكر ان سوق النفط سيظل 
يعاني من تخمة املعروض في العام 2020. 
كما ذكر التقرير أيضاً ان املعروض النفطي 
العاملي تخطى مستويات الطلب بنحو 0.9 
مليون برميل يومياً  في النصف األول من 

العام 2019.

وع��ل��ى الصعيد االق��ت��ص��ادي، تواصل 
البيانات االق��ت��ص��ادي��ة ف��ي رس��م ص��ورة 
قامتة للطلب املستقبلي على النفط. سجلت 
ال��والي��ات املتحدة ضعف ف��ي معنويات 
أن��ش��ط��ة األع���م���ال وت��ب��اط��ؤ ال��ص��ن��اع��ات 
التحويلية،  حيث أن تلك العوامل قد تؤدي 
إل��ى خفض أس��ع��ار ال��ف��ائ��دة ف��ي اجتماع 
االحتياطي الفيدرالي املقبل. كما تشير 
البيانات االقتصادية أي��ض��اً إل��ى تراجع 
الطلبيات اجلديدة ملصانع السلع األمريكية 
للشهر الثاني على التوالي. وفي املقابل، 
أعلنت الصن عن تراجع مبيعات السيارات 
مبا يقرب من نسبة 10 في املائة على أساس 
سنوي للشهر الثاني عشر على التوالي في 
يونيو 2019. وينطبق نفس الوضع على 
الهند، حيث تراجعت مبيعات السيارات إلى 
أدنى مستوياتها املسجلة في ثمانية أشهر 
بنسبة 25 في امل��ائ��ة، في حن انخفضت 
مبيعات س��ي��ارات ال��رك��اب بنسبة 18 في 
املائة في يونيو 2019. أم��ا في أوروب��ا، 
خفضت املفوضية األوروب��ي��ة توقعات 
الناجت احمللي اإلجمالي ومعدالت التضخم 
ملنطقة اليورو بالنسبة للعام املقبل على 

خلفية تزايد املخاطر السلبية.
انتاج األوبك 

تراجع إنتاج األوبك هامشياً في يونيو 
2019 ع��ل��ى خلفية ان��خ��ف��اض اإلن��ت��اج 
اإليراني. وعلى الرغم من أن ذلك التراجع 
يعزى بشكل أساسي لألعضاء املعفين من 
حصص خفض االنتاج، إال ان معدل االلتزام 
اإلجمالي ألعضاء األوبك البالغ عددهم 11 
عضواً بلغ 104 في املائة في يونيو 2019 
مقابل 117 في املائة في مايو 2019، وفقاً 
لوكالة S&P Platts . هذا ويعزى تراجع 
معدالت االلتزام في املقام األول الى الزيادة 
في إنتاج السعودية ونيجيريا والعراق، 

وفقا للوكالة.
ووف��ق��اً للبيانات ال��ص��ادرة ع��ن وكالة 

بلومبرج، خفضت إي��ران إنتاجها بواقع 
100 ألف برميل يومياً إلى 2.28 مليون 
برميل يومياً، في حن أوضحت مصادر 
األوب��ك الثانوية تراجعها إل��ى 142 ألف 
برميل يومياً ليصل بذلك معدل اإلنتاج 
إل��ى 2.23 مليون برميل يومياً. وج��اءت 
أكبر زي��ادة خالل الشهر من نيجيريا التي 
أنتجت 1.89 مليون برميل يومياً، حيث 
بلغ انتاجها اعلى مستوياته منذ يناير 
2015، وذل��ك على خلفية تزايد االنتاج 
بحقل ايجينا العمالق وال��ذي دخ��ل حيز 
االنتاج منذ ستة أشهر وينتج بالفعل 200 

ألف برميل يومياً.
 االجتاهات الشهرية 

بلغت أسعار النفط اعلى مستوياتها 
املسجلة في سبعة أسابيع خالل األسبوع 

الثاني من يوليو 2019 على خلفية انقطاع 
االم����دادات ف��ي اخلليج األم��ري��ك��ي نتيجة 
القتراب االعصار. واخترق سعر خام غرب 
تكساس الوسيط حاجز 60 دوالر أمريكي 
للبرميل للمرة األولى منذ شهرين في حن 
أدى االجت���اه التصاعدي ألس��ع��ار مزيج 
خام برنت إلى تخطيه مستوى 65 دوالر 
للبرميل. كما ساهم ت��راج��ع املخزونات 
االمريكية في تعزيز أسعار النفط، حيث 
تراجعت املخزونات لألسبوع الرابع على 
التوالي حتى 5 يوليو 2019 بإجمالي 
بلغ 26.5 مليون برميل وص��والً إلى 459 
مليون برميل. إال انه على الرغم من ذلك، 
ف��إن تفاعل السوق مع مثل تلك االح��داث 
ك��ان متواضعاً للغاية باملقارنة مبواقف 
مماثلة في السابق. كما يظل مراقبي النفط 
متشككون جت��اه العوامل التي قد تؤدي 

لدعم أسعار النفط، وخاصة في ظل فشل 
االجتاهات االقتصادية املعلن عنها حديثاً 
م��ن قبل اجل��ه��ات احلكومية املختلفة في 
توفير أي��ة ح��واف��ز إيجابية. حيث يشير 
معظم االقتصاديون والوكاالت املختلفة إلى 
تسجيل معدالت منو معتدلة او حتى تراجع 
معدالت النمو في كافة أنحاء العالم على 
خلفية تباطؤ منو التجارة العاملية الناجت 
عن انخفاض معدالت التصنيع العاملية. 
وعكست النظرة املستقبلية الصادرة عن 
إدارة معلومات الطاقة األمريكية نفس 
الصورة بالنسبة لتوقعات النمو اخلاصة 
بالعام 2020. من جانب آخر، يعد استقرار 
سعر برميل النفط عند مستوى 60 دوالر 
للبرميل كافياً لتعويض املنتجن األمريكين 
وال��ذي��ن تشير التقارير إل��ى مواصلتهم 

خلططهم االستثمارية.

100 ألف برميل يوميًا  إيران خفضت إنتاجها بواقع 

104 باملئة في يونيو  »كامكو«: التزام أعضاء »أوبك« بخفض اإلنتاج بلغ 

Huawei »هواوي« تطرح هاتف  
Mate 20 X 5G في الكويت

أعلنت مجموعة ه��واوي 
ألعمال املستهلكن عن طرح 
 Huawei هاتفها اجل��دي��د
Mate 20 X )5G( لعمالئها 
في دولة الكويت، خالل فعالية 
خاصة أقيمت ي��وم اخلميس 
11 يوليو 2019 ف��ي متجر 
ه��واوي املبتكر في األفنيوز 
م���ول، ال��ت��ي أت��اح��ت لعشاق 
التكنولوجيا فرصة تسجيل 
طلب مسبق لشراء الهاتف، 
واحل��ص��ول على العديد من 

الهدايا القيمة مع كل طلب.
وميكن للعمالء ال��ذي��ن لم 
يتمكنوا من حضور فعالية 
 Huawei اإلطالق شراء هاتف
من   )Mate 20 X )5G
جميع امل��ت��اج��ر املتخصصة 
في دول��ة الكويت اعتباراً من 
يوم 18 يوليو 2019. وتفخر 
م��ج��م��وع��ة ه�����واوي ألع��م��ال 
املستهلكن بأن تكون السّباقة 
 HUAWEI في طرح هاتف
Mate 20 X )5G( في دولة 
الكويت، والذي يدعم شبكات 
اجليل اخلامس )5G( فائقة 

السرعة. 
 HUAWEI ويشكل هاتف
Mate 20 X )5G( اخليار 
األم��ث��ل للمستخدمن الذين 
ينشدون احلصول على أرقى 
جتارب الهواتف الذكية فائقة 
التطور، حيث يتيح لهم سرعة 

أك��ب��ر ف��ي تصفح اإلن��ت��رن��ت 
وبطارية تدوم طويالً، فضالً 
ع���ن جت��رب��ة ت��رف��ي��ه��ي��ة غير 
مسبوقة من شأنها أن ترتقي 
ب��ت��ج��رب��ة ات���ص���االت اجل��ي��ل 

اخلامس.
وتساهم السمعة املرموقة 
ال��ت��ي ت��ت��م��ت��ع ب��ه��ا ه����واوي 
وتاريخها احلافل باالبتكارات 
ال��ف��ري��دة ف��ي تعزيز متيزها 
ع��ن منافسيها، وحضورها 
الريادي مبجال توفير حلول 
االت��ص��االت املبتكرة. وقدمت 
 HUAWEI الشركة هاتف

Mate 20 X )5G( ال��ذي 
يركز على احتياجات العمالء 
ويزودهم بالكثير من املزايا 

املذهلة واملبتكرة.
وف���ي كلمة أل��ق��اه��ا خ��الل 
ال��ف��ع��ال��ي��ة، ق����ال ج��ي��س��ون 
جيانغ، مدير ع��ام مجموعة 
ه��واوي ألعمال املستهلكن: 
“يسرنا أن ن��واص��ل ط��رح 
أح���دث التقنيات املتطورة 
في دول��ة الكويت ومختلف 
أنحاء العالم، لتحقيق هدفنا 
األساسي في بناء عالم متصل 
ومترابط يحتفي باللحظات 

والذكريات املميزة”.
ومنحت فعالية اإلط��الق 
احل��ض��ور أمسية ال تنسى، 
ح��ي��ث أت���اح���ت ل��ه��م ف��رص��ة 
التسجيل املسبق على هاتف 
 Huawei Mate 20 X
5G((، وقضاء أوقات حافلة 
باملتعة عبر فعاليات ترفيهية 
حية قدمتها ف��رق موسيقية، 
فضاًل ع��ن باقة متنوعة من 
ال��ع��روض القّيمة. ملزيد من 
امل��ع��ل��وم��ات ح���ول ال��ه��ات��ف 
اجل���دي���د، مي��ك��ن��ك��م التفضل 

بزيارة متجر هواوي املبتكر.
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271 ألف دينار أرباح »أعيان لإلجارة« 
من بيع قسائم »توزان«

اجتماع سابق للشركة
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17باملئة   إيرادات الشركة ارتفعت بنسبة 

260 مليون ريال أرباح  بدر اخلرافي : 
»زين السعودية« في النصف سنوية 

بدر اخلرافي

أعلنت ش��رك��ة أع��ي��ان ل��إج��ارة 
واالستثمار عن حتقيق أرباح بقيمة 
271 ألف دينار من بيع عدة قسائم 
ف��ي منطقة ال��ع��ارض��ي��ة احلرفية 
مملوكة لشركة ت���وازن القابضة 
التابعة واململوكة للمجموعة بنسبة 

100 باملائة.
وق���ال���ت “أعيان” ف���ي ب��ي��ان 
للبورصة الكويتية أم��س  األح��د، 
إن “توازن” أمتت عملية بيع عدد 

قسيمة واحدة في املنطقة املذكورة 
بقيمة إجمالية تبلغ 900 ألف دينار 
نتج عنه حتقيق ربح بقيمة 58 ألف 

دينار.
وأضافت أن “توازن” أمتت كذلك 
بيع عدد 4 قسائم في نفس املنطقة 
بقيمة إجمالية تبلغ 4.08 مليون 
دينار نتج عنها رب��ح بقيمة 213 

ألف دينار.
وأوضحت “أعيان” أن األثر املالي 

للصفقات السابقة ي��وف ينعكس 
على البيانات املالية للشركة في 

الربع الثالث من العام اجلاري.
وارت���ف���ع س��ه��م “أعيان” في 
ال��ب��ورص��ة بنسبة 1.92 باملائة 
عند سعر 53 فلساً، وذلك في متام 
الساعة 9:36 صباح اليوم بتوقيت 
الكويت، حيث مت تداول 11.2 مليون 

سهم بقيمة 590.1 ألف دينار.

Ooredoo يحل ضيفا على إذاعتي  فريق 
90.4 مع علي جنم وخالد األنصاري 88.8 و 

FM Ooredoo مع طاقم مارينا  فريق عمل 

»أالفكو« تناقش 
البيانات املالية 

للربع الثالث
 أول أغسطس

يناقش مجلس إدارة شركة 
أالفكو لتمويل ش��راء وتأجير 
ال���ط���ائ���رات ي����وم اخل��م��ي��س 
1 أغسطس املقبل، البيانات 
املالية املرحلية للربع الثالث 
املنتهي في 30 يونيو 2019، 
وفق بيان للبورصة الكويتية 

أمس  األحد.
ك��ان��ت أرب�����اح “أالفكو” 
تراجعت 64 باملائة في النصف 
األول من العام املالي 2018-
2019، لتصل إلى 9.25 مليون 
دينار باملقارنة ب� 25.37 مليون 
دينار أرباح الفترة املماثلة من 

العام املالي السابق.
واستقر سهم الشركة في 
ال��ب��ورص��ة ع��ن��د س��ع��ر 271 
فلساً، وذل��ك في مت��ام الساعة 
11:53 قبل ظهر اليوم بتوقيت 
الكويت، حيث مت ت��داول 347 
أل��ف سهم بقيمة 94.3 ألف 

دينار.


