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خالل مجموعة متكاملة من احللول لقطاعات اخلدمات اخلاصة والشركات

«املتحد» :لنا مساهمات مبجال التحول
الرقمي في القطاع املصرفي
حت��ت رع��اي��ة حضرة صاحب السمو أمير
ال��ب�لاد امل��ف��دى الشيخ صباح األح��م��د اجلابر
الصباح حفظه الله ورع��اه ،يعقد بنك الكويت
امل��رك��زي “املؤمتر املصرفي العاملي :صياغة
املستقبل” ،وذل���ك ي��وم اإلث��ن�ين  23سبتمبر
.2019
ه��ذا ويستضيف امل��ؤمت��ر طيفا واس��ع��ا من
الشخصيات االقتصادية املرموقة من محافظي
بنوك مركزية ورؤساء هيئات رقابية وإشرافية،
ومسؤولني تنفيذيني رفيعي املستوى في القطاع
املصرفي ووك���االت تصنيف ائتماني عاملية،
فضال عن عدد من املنظمات وهيئات املعايير
الدولية ،وخبراء مصرفيني وممثلني من شركات

التقنيات املالية من شتى دول العالم.
وبهذه املناسبة أفاد طارق محمود  ،الرئيس
التنفيذي بالوكالة للبنك األهلي املتحد  :نحن
سعداء مبشاركتنا فى هذا املؤمتر وال��ذى يعد
مبادرة استراتيجية من البنك املركزي إللقاء
الضوء على العديد من النقاط بالغة األهمية
ملستقبل القطاع املصرفي فى ظل التغييرات
وال��ت��ط��ورات التكنولوجية املتسارعة التى
ت��ف��رض ال��ع��دي��د م��ن التحديات أم���ام القطاع
املصرفي وف��ي نفس الوقت حتمل العديد من
الفرص التى ميكن للمصارف اإلستفادة منها
بشكل ملموس وواقعي.
وأض��اف محمود  :نحرص فى البنك األهلي

«املشتركة» تفوز مبشروع تنفيذ
طريق في اإلمارات

أعلنت املجموعة املشتركة للمقاوالت ترسية
املناقصة اخلاصة بإنشاء وإجناز طرق داخلية
مبنطقة الفرفار بإمارة الفجيرة على مجموعة
املشتركة للمقاوالت ب��اإلم��ارات ،وذل��ك مببلغ
 23.33مليون دره���م ( 6.37مليون دوالر
أم��ري��ك��ي) ،وف��ق بيان لبورصة الكويت أمس
اخلميس.
وحسب البيان فإن مدة تنفيذ املناقصة 240
ي��وم�اً ،مع توقعات بتحقيق أرب��اح تشغيلية
سوف يتم إدراجها ضمن البيانات املالية للشركة

بالسنوات القادمة .وخ�لال األسبوع اجل��اري،
أعلنت املشتركة حصول إحدى شركاتها التابعة
في دولة اإلم��ارات (املشتركة للمقاوالت) على
الترتيب األول ف��ي إح���دى املناقصات بقيمة
 260.8مليون درهم إماراتي مبا يُعادل 21.63
مليون دينار كويتي ( 71مليون دوالر).
وارتفعت أرب��اح “املشتركة” بنسبة 26.5
باملائة في الربع الثاني من العام اجلاري ،لتصل
إلى  1.05مليون دينار ،مقابل أرباح بقيمة 830
ألف دينار في الفترة املماثلة من عام .2018

 11صفقة خاصة في سوق األسهم
السعودية بقيمة  69مليون ريال

املتحد على مثل ه��ذه امللتقيات ال��ت��ى جتمع
املصرفيني واخل��ب��راء التقنيني م��ن مختلف
دول العالم ملناقشة وبحث ك��ل املستجدات
على الساحة املصرفية فى عصر لتكنولوجيا
املالية ،حيث أن للبنك األهلي املتحد مجموعة
من املساهمات في مجال التحول الرقمي في
القطاع املصرفي من خالل مجموعة متكاملة من
احللول لقطاعات اخلدمات املصرفية اخلاصة
والشخصية وال��ش��رك��ات مب��ا يشمل مختلف
أعمال البنك وأنشطته منها التطبيق الوحيد
من نوعه في البنوك الكويتية للهواتف الذكية
وجهزة احلاسوب للخدمات املصرفية للشركات
( )AUB B2Bوالذي يتضمن جميع اخلدمات

واملنتجات ذات العالقة للشركات من عمالء
البنك .ومن املقرر أن يعقد هذا املؤمتر في فندق
فورسيزونز مبدينة الكويت ،وسيتناول ضمن
ج��دول أعماله عرضا للتحديات االقتصادية
واالجتماعية التي يواجهها القطاع املصرفي
وال��ف��رص واملخاطر الناجمة عن االبتكارات
التقنية ،مع التركيز على رؤية تطوير الصناعة
املصرفية ودعم التنمية املستدامة.
كما يقام على هامش املؤمتر معرض التقنيات
املالية ويشارك فيه أكثر من ( )40عارض من
القطاعات املصرفية احمللية والعاملية وكذلك
كبرى شركات االتصاالت في املنطقة وعدد من
الشركات املتخصصة في التقنيات املالية.

فائض احلساب اجلاري ملنطقة اليورو يرتفع بأكثر من املتوقع
احمللي اإلجمالي ملنطقة اليورو بلغ
 317مليار ي��ورو أو ما يعادل 2.7
باملائة ومقارنة مع فائض بنحو 3.3
باملائة في الفترة املماثلة املنتهية في
يوليو .2018
وبحسب البيانات ،ف��إن فائض
امل��ي��زان السلعي واخل��دم��ي بلغ 26
مليار ي���ورو وم��ل��ي��اري ي���ورو على
الترتيب خ�لال شهر يوليو املاضي
وهو نفس الفائض املسجل في يونيو
السابق له والبالغ  25مليار يورو و3
مليارات يورو على التوالي.
وصعد فائض الدخل األول��ي من
 4إلى  6مليارات يورو خالل يوليو
فيما استقر عجز الدخل الثانوي عند
 14مليار يورو بالفترة نفسها ،وفقا ً
للبيانات.

ارت��ف��ع فائض احل��س��اب اجل��اري
في منطقة اليورو خالل شهر يوليو
املاضي بأكثر من توقعات احملللني.
وكشفت بيانات صادرة عن البنك
املركزي األوروب���ي ،أمس اخلميس،
أن احلساب اجل��اري ملنطقة اليورو
سجل  21مليار ي��ورو خ�لال شهر
يوليو املاضي وهو مستوى أعلى من
 18مليار ي��ورو املسجل في الشهر
السابق له.
وكانت تقديرات احملللني تشير إلى
أن فائض احل��س��اب اجل���اري سوف
يرتفع إلى  20.3مليار ي��ورو خالل
شهر يوليو.
وخ�لال فترة اإلثتى عشرة شهرا ً
املنتهية في يوليو املاضي ،بلغ فائض
احلساب اجل��اري نسبة إلى الناجت

في خضم التحديات التي تواجهها الشركة

«هواوي»  :استراتيجية جديدة للحوسبة
وإطالق «أطلس  900احلوسبية»

شهد سوق األسهم السعودية في تعامالت
أمس اخلميس ،إجراء  11صفقات خاصة بنحو
 69مليون ريال على نحو  2.2مليون سهم متت
على  5شركات مدرجة في السوق الرئيسية.
وكان السوق السعودية يتداول في املناطق

اخل��ض��راء ع��ن��د م��س��ت��وى  7825نقطة خ�لال
التداوالت ،حيث كسب السوق  19نقطة ،بنسبة
ارتفاع بلغت  0.25في املائة ،وبلغت التداوالت
نحو  2.6مليار ريال متت عبر تداول نحو 89.9
مليون سهم عبر تنفيذ  99.9ألف صفقة.

منظمة التعاون والتنمية :االقتصاد
العاملي سينمو بأدنى وتيرة منذ 2008

خفضت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
توقعاتها للنمو االقتصادي العاملي عن العام
اجلاري و 2020ألدنى مستوى منذ األزمة املالية
العاملية.
وقالت املنظمة في تقرير صادر أمس اخلميس
إنها خفضت توقعاتها لنمو االقتصاد العاملي
خالل العام اجل��اري عند مستوى  2.9باملائة،
وه��و م��ا يقل  0.3باملائة ع��ن ت��ق��دي��رات مايو
املاضي.
أم��ا ف��ي ال��ع��ام املقبل ف��إن املنظمة خفضت
توقعاتها للنمو بنسبة  0.4باملائة إلى مستوى
 3باملائة.
وخفضت املنظمة تقديرات النمو االقتصادي
للواليات املتحدة في  2019والعام املقبل بنسبة
 0.4باملائة و 0.3باملائة على الترتيب عند
مستوى  2.4باملائة و 2باملائة على الترتيب.
كما خفض التقرير توقعات النمو االقتصادي
في منطقة اليورو للعام اجلاري و 2020بنسبة
 0.1باملائة و 0.4باملائة على الترتيب عند
مستوى  1.1باملائة و 1باملائة على الترتيب.
ولم تنجو الصني من خفض توقعات النمو
من جانب املنظمة حيث قلصت التقديرات للعام

اجلاري بنسبة  0.1باملائة إلى  6.1باملائة.
ك��م��ا ت��ت��وق��ع امل��ن��ظ��م��ة أن ينخفض النمو
االقتصادي في الصني أدن��ى مستوى  6باملائة
في العام املقبل عند  5.7باملائة ،مخفضة بذلك
توقعاتها بنحو  0.3باملائة.
وتعرضت أملانيا إلى خفض حاد في توقعات
املنظمة ملستويات النمو وذلك بنسبة  0.2باملائة
في العام اجلاري عند  0.5باملائة ،وبنحو 0.6
باملائة في  2020عند مستوى  0.6باملائة.
وذكر التقرير أن تصعيد توترات السياسة
ال��ت��ج��اري��ة أدى إل��ى ت��راج��ع م��ط��رد ف��ي الثقة
واالستثمارات وتسبب في زي��ادة ع��دم اليقني
ف��ي السياسة وضغط على مخاطر الثقة في
األسواق املالية وعرض آفاق النمو في املستقبل
إلى اخلطر.
وتابع“ :االضرابات في التجارة وسالسل
التوريد هي مبثابة ع��بء على الطلب ،كما أن
لديها تكاليف مرتفعة بالنسبة للنمو على
امل��دى الطويل عبر خفض اإلنتاجية واحلوافز
لالستثمار”.
وأوض��ح تقرير املنظمة أن��ه من املتوقع أن
يتدهور النمو في الصني بشكل تدريجي،

قالت بريطانيا انها ستطرح حلوال تتعلق ببريكست
ولكن “ليس طبقا ً ملهلة نهائية مصطنعة” ،بعد ساعات
من تأكيد مكتب رئيس وزراء فنلندا أن على لندن تقدمي
مقترحات مكتوبة هذا الشهر.
وص��رح املتحدث باسم رئيس ال���وزراء بوريس
جونسون “سنقدم حلوال مكتوبة رسمية عندما نكون
مستعدين ،ولكن ليس طبقا ملهلة نهائية مصطنعة،
وعندما يوضح االحتاد األوروبي أنه سيتحاور بشأنها
بشكل بناء”.

هبوط مبيعات التجزئة في
بريطانيا بعكس التوقعات

كني هو خالل كلمته الرئيسية

أع��ل��ن��ت ه�����واوي ف���ي م��ؤمت��ر
“ه��������واوي ك���ون���ك���ت ”2019
ع���ن اس��ت��رات��ي��ج��ي��ت��ه��ا اجل��دي��دة
للحوسبة والتي تتميز بإطالق
نظام اخل��وادم احلوسبية الفريد
م��ن نوعها وال���ذي أطلقت عليه
اس����م م��ن��ظ��وم��ة “أطلس 900
احلوسبية” ،التي تعتبر أسرع
مجموعة للتدريب على ال��ذك��اء
االصطناعي ف��ي ال��ع��ال��م ال��ي��وم،
وستفتح آف���اق ج��دي��دة ملختلف
م��ج��االت ال��ذك��اء االص��ط��ن��اع��ي ال
سيما ف��ي حقول البحث العلمي
واالبتكار التجاري.
ق���ال ك�ي�ن ه���و ،ن��ائ��ب رئ��ي��س
مجلس إدارة هواوي“ :احلوسبة
س���وق ض��خ��م تبلغ قيمته أكثر
من تريليوني دوالر أمريكي ،لذا
سنواصل االستثمار اعتمادا ً على
استراتيجيتنا التي تركز على
أربعة محاور رئيسية تشمل رفع
سقف معايير تصميم املعاجلات،
واالستثمار في املعاجلات متعددة
ال��س��ن��اري��وه��ات ،ووض���ع أ ُط���را ً
واضحة لألعمال ،باإلضافة الى

لندن ترفض «املهلة
املصطنعة» لالحتاد
األوروبي في شأن بريكست

بناء نظام بيئي مفتوح”.
وت��ش��ه��د احل��وس��ب��ة ت��ط��ورا ً
كبيرا ً وتغيرا ً من النماذج القائمة
على قواعد محددة إل��ى النماذج
اإلحصائية التي متثل األس��اس
الذي يقوم عليه تعلم اآللة .ووفقاً
ل��ت��ق��دي��رات ه�����واوي ،ستصبح
احل��وس��ب��ة اإلح��ص��ائ��ي��ة خ�لال
السنوات اخلمس القادمة االجتاه
ال��س��ائ��د ف��ي م��ج��ال احل��وس��ب��ة،
وستستأثر احلوسبة القائمة على
الذكاء االصطناعي بـ 80باملائة
من القوة احلاسوبية املستخدمة
حول العالم.
وحت�����دث غ����او وي�����ن ،عضو
األك��ادمي��ي��ة الصينية للهندسة،
ومدير مختبر بنغ شينغ في املؤمتر
حيث أطلع املشاركني على رسالة
مختبر بنغ شينغ ورؤيته وسبل
تعاونه مع هواوي لبناء أول نظام
فائق للحوسبة يعتمد على الذكاء
االصطناعي ويدعم نظام حوسبة
إكساسكيل في الصني .وستتعاون
الشركتان معا ً لبناء جي ٍل جديد من
املنصات اخلاصة بأبحاث الذكاء

االصطناعي األساسية واالبتكار.
كما حتدث زينج ي�لاي ،رئيس
أع��م��ال احلوسبة السحابية في
ه��واوي ،عن استخدامات الذكاء
االص��ط��ن��اع��ي ف��ي س��ن��اري��وه��ات
مختلفة .وبنا ًء على خبرة هواوي
الواسعة بفضل عملها ف��ي أكثر
م��ن  500م��ش��روع ف��ي أك��ث��ر من
 10قطاعات ،أش��ار زينج إلى أن
استخدامات الذكاء االصطناعي في
املجاالت الصناعية جتاوز مرحلة
س��د ال��ف��ج��وة ف��ي م��ج��ال األع��م��ال
وب���ات ع��ام�لاً رئيسياً ف��ي إع��ادة
تشكيل مسيرة حت��ول الشركات
إل��ى التقنيات الرقمية .واختتم
كني هو حديثه قائالً“ :نعيش في
عصر جديد ن��رى فيه اكتشافات
ج��دي��دة ك��ل ي���وم ،وه��ن��اك الكثير
من الفرص واإلمكانات الواعدة
التي لن تستطيع أي مؤسسة أن
تستكشفها مبفردها .لذا فقد أطلقنا
اليوم شراكات تعاون جديدة كي
نتمكن من استغالل هذه الفرصة
ال��ت��اري��خ��ي��ة ،ون��رت��ق��ي بتقنيات
الذكاء املتطورة إلى آفاق جديدة”.

تراجعت مبيعات التجزئة ف��ي بريطانيا خالل
أغسطس املاضي على أساس شهري بعكس توقعات
احملللني.
وكشفت بيانات ص���ادرة ع��ن هيئة اإلح��ص��اءات
الوطنية في اململكة املتحدة أمس اخلميس أن مبيعات
التجزئة تراجعت في أغسطس املاضي بنحو 0.2
باملائة وذلك على أساس شهري ،وهي نفس مستويات
يوليو السابق له.
أم��ا ت��وق��ع��ات احملللني ف��أش��ارت إل��ى أن مبيعات
التجزئة في بريطانيا ستزيد بنحو  0.2باملائة في
الشهر املاضي.
وع��ل��ى أس���اس س��ن��وي زادت مبيعات التجزئة
البريطانية بنحو  2.7باملائة ،وهو مستوى أدنى من
املسجل في يوليو حينما زادت بنحو  3.4باملائة.
أما خالل فترة األشهر الثالثة املنتهيني في أغسطس
املاضي زادت مبيعات التجزئة البريطانية بنحو 0.6
باملائة على أساس فصلي.
وأوضحت البيانات أن مبيعات متاجر الطاقة زادت
بنحو  0.3باملائة و 7.3باملائة على أس��اس شهري
وسنوي على الترتيب.
أما مبيعات متاجر الغذاء فارتفت بنسبة  0.6باملائة
و 0.2باملائة على أساس سنوي وشهري على الترتيب.
وبحلول الساعة  8:40صباحاً بتوقيت جرينتش
ارتفع اجلنيه اإلسترليني أمام الدوالر بنحو  0.1باملائة
إلى  1.2490دوالر.

«املصارف العربية» :تطوير التشريعات
ضرورة ملواجهة مخاطر العمالت الرقمية

أك���د م��ح��اف��ظ��و امل���ص���ارف امل��رك��زي��ة
ومؤسسات النقد العربية ،أهمية معاجلة
املخاطر التي تنشأ عن استخدام العمالت
الرقمية والتأثيرات احملتملة في السياسات
النقدية ،وأهمية التحضير املناسب لها،
وب��ن��اء ال��ق��درات ل��دى امل��ص��ارف املركزية
التي ترغب في إص��دار تلك النوعية من
العمالت الرقمية وتطوير معايير الهوية
الرقمية وم��ب��ادئ التعرف على العمالء،
وتطوير التشريعات وتعزيز التنسيق

الدولي في مجال مواجهة مخاطرها .وقال
البيان اخلتامي ملجلس محافظي املصارف
املركزية ومؤسسات النقد العربية الذي
استضافه البنك امل��رك��زي امل��ص��ري أمس
في القاهرة“ ،إن املجلس استعرض أعمال
وتوصيات اللجان وف��رق العمل املنبثقة
عنه ،املتمثلة في اللجنة العربية للرقابة
املصرفية ،وفريق العمل اإلقليمي لتعزيز
الشمول املالي في الدول العربية ،وفريق
عمل االستقرار املالي ،واللجنة العربية

لنظم الدفع والتسوية ،واللجنة العربية
للمعلومات االئتمانية ،كما ناقش املجلس
ع��ددا من األوراق واملواضيع التي عملت
عليها اللجان والفرق”.
ودعا املجلس إلى تقدمي الدعم واملساندة
جلهود صندوق النقد العربي في استكمال
إن��ش��اء امل��ؤس��س��ة ومباشرتها خدماتها
وأنشطتها ،وتعزيز فرص مشاركة البنوك
واملؤسسات املالية واملصرفية العربية
في استخدام النظام ال��ذي ستديره هذه

املؤسسة ،م��ؤك��دا تطبيق أعلى املعايير
واملبادئ الدولية.
وأض���اف البيان أن “أعضاء املجلس
اطلعوا على تقرير االستقرار املالي لعام
 ،”2019معبرين عن تقديرهم ملتابعة
ص��ن��دوق النقد العربي إلع���داد وإص��دار
ال��ت��ق��ري��ر وم���ا تضمنه م��ن م��وض��وع��ات
وحتليالت .وأكد املجلس أهمية أن يعكس
التقرير باستمرار ،التطورات والقضايا
ذات األولوية للدول العربية.

