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اكد سفير دولة الكويت لدى جمهورية 
الصني الشعبية سميح جوهر حيات 
امس  الثالثاء ان العالقات الكويتية - 
الصينية تشهد مرحلة زاهرة من التعاون 
ومتر بافضل مراحلها إذ ترسخت فيها 
قواعد الشراكة االستراتيجية الشاملة.
ج��اء ذل��ك في تصريح ادل��ى به السفير 
حيات لوكالة األنباء الكويتية )كونا( 
عقب وصول وزير املالية الدكتور نايف 
احلجرف على رأس وفد اقتصادي رفيع 
املستوى ملدينة شنغهاي اذ من املقرر ان 
يدشن الوزير غدا مكتب الهيئة العامة 
لالستثمار الكويتية بشنغهاي ويرعى 
اف��ت��ت��اح م��ن��ت��دى االس��ت��ث��م��ار الصيني 

الكويتي االول غداً اخلميس.
وقال حيات ان مدينة شنغهاي تعتبر 
العاصمة االقتصادية الكبرى للصني 
وتعد اجلبهة األمامية ملبادرة احل��زام 
والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني 

شي جني بينغ عام 2013.
وأوضح ان الوزير احلجرف سيلتقي 
خالل زيارته لشنغهاي كبار املسؤولني 
الصينيني املعنيني بالشؤون االقتصادية 
وسيفتتح منتدى الكويتي الصيني 
االستثماري االول الذي سيقام برعايته 
وتشارك فيه اجلهات الكويتية العامة 
واخل���اص���ة ون���ظ���راءه���ا م���ن اجل��ه��ات 
الصينية ومجموعة كبيرة متنوعة من 
الشركات الصينية مبختلف مجاالتها 

االستثمارية.
وشدد على أهمية عقد هذه النوعية من 
اللقاءات بصورة دورية ومستمرة اذ يعد 

منتدى االستثمار من أهم االجتماعات 
االقتصادية بني الكويت والصني في اطار 
مبادرة احلزام والطريق.وبني ان زيارة 
وزي��ر املالية تأتي م��ن ضمن النتائج 
املثمرة لزيارة الدولة التاريخية التي 
قام بها سمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح للصني في شهر 
يوليو املاضي والتي دفعت العالقات بني 

البلدين الى آفاق استراتيجية ارحب.
وأض��اف ان زي��ارة سمو امير البالد 
للصني تعد من اجنح الزيارات التي مرت 
على تاريخ العالقات الوطيدة واملتميزة 
مع الصني وحققت الكثير من النتائج 
املرجوة منها حيث نشهد في هذه املرحلة 
نتائج املباحثات الثنائية بني البلدين 
والتي ت��رأس خاللها سمو امير البالد 
اجلانب الكويتي في حني ترأس الرئيس 
الصيني شي جني بينغ اجلانب الصيني.

وذك��ر ان ال��زي��ارة تهدف ال��ى تفعيل 
جميع االتفاقيات وم��ذك��رات التفاهم 
املوقعة ذات االبعاد االستراتيجية في 
كافة أوجه التعاون واملجاالت املختلفة 
بني البلدين حيث تتوافق رؤية )الكويت 
2035( وم���ب���ادرة ال��ص��ني )احل����زام 
والطريق( إلحياء طريق احلرير وإنشاء 
منطقة حيوية جتارية تخدم دول العالم 

برا وبحرا.
واوضح ان مبادرة )احلزام والطريق( 
من شأنها ان تسهم في ازدهار االقتصاد 
العاملي بحيث تكون الكويت منطلقا 
منه ملوقعها اجل��غ��راف��ي املتميز حيث 
ان الطريق سيؤدي إل��ى تسهيل النقل 

والتنقل لألفراد واملنتجات السيما ما 
يتعلق بالشركات الصغيرة واملتوسطة 
والكبيرة حيث أن��ه سيساهم في نقل 
بضائع ذات حجم صغير ومتوسط 

وكبير تكلفتها ستكون أقل بكثير
.وأشار في هذا الصدد الى ان الكويت 
وال��ص��ني وقعتا م��ذك��رة تفاهم تتعلق 
ب��إن��ش��اء آل��ي��ة تنمية تعاونية ملدينة 

احلرير واجلزر اخلمس الكويتية.
وأكد ان العالقات الكويتية - الصينية 
تتجه بقوة نحو مستقبل واعد في إطار 
م��ن التفاهم ف��ي امل��واق��ف والتوجهات 
موضحا ان ع��دد االتفاقيات ومذكرات 
التفاهم املوقعة بني البلدين وصل الى 

55 اتفاقية ومذكرة.

ويضم ال��وف��د االق��ت��ص��ادي الكويتي 
ال��ذي يترأسه الوزير احلجرف كل من 
سفير دولة الكويت لدى جمهورية الصني 
الشعبية سميح جوهر حيات ومحافظ 
بنك الكويت امل��رك��زي الدكتور محمد 
الهاشل والرئيس التنفيذي جلهاز تطوير 
مدينة احلرير وجزيرة بوبيان فيصل 
املدلج.كما يضم الوفد العضو املنتدب 
للهيئة العامة لالستثمار الكويتية 
فاروق بستكي وكبار املسؤولني بالهيئة 
والرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول 
الكويتية نزار العدساني ومساعد املدير 
العام لتطوير االعمال بهيئة تشجيع 

االستثمار األجنبي محمد يعقوب.
ويضم الوفد أيضا نائب املدير العام 
لشؤون العمليات بالصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية م��روان 
الغامن ورئيس مجلس إدارة الشركة 
الكويتية لالستثمار الدكتور يوسف 
العلي ون��ائ��ب رئ��ي��س الهيئة العامة 
ل��الت��ص��االت وتقنية املعلومات خالد 
الكندري ونائب املدير العام ل��إدارات 
والبرامج املساندة مبؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي الدكتورة اماني البداح 
ورئيس احت��اد الشركات االستثمارية 

بدر السبيعي.
وي��ن��ط��ل��ق غ����داً اخل��م��ي��س م��ن��ت��دى 
االستثمار الصيني الكويتي االول في 
مدينة )شنغهاي( الصينية برعاية 
وزي��ر املالية الكويتي الدكتور نايف 
احلجرف وسط تطلعات كبيرة لتعزيز 
ال��ع��الق��ات االق��ت��ص��ادي��ة ب��ني الكويت 

والصني وبحث الفرص االستثمارية 
املتوفرة في البلدين.

وسيقام املنتدى بتنظيم مشترك من 
وزارة املالية الكويتية والهيئة العامة 
لالستثمار الكويتية ومبشاركة هيئة 
تشجيع االستثمار األجنبي املباشر 
الكويتية على هامش افتتاح مكتب الهيئة 
العامة لالستثمار مبدنية شنغهاي اليوم  
األربعاء حيث يعد ثاني مكتب لها في 
جمهورية الصني بعد افتتاحها ملكتبها 

بالعاصمة بكني عام 2011.
وسيناقش املنتدى الذي يستمر يوما 
واح���دا ال��ف��رص االستثمارية املتاحة 
بدولة الكويت واملوزعة على القطاعات 
التالية وهي قطاع اإلنشاءات النفطية 
واالس��ك��ان وال��ب��ن��ى التحتية وقطاع 

تكنولوجيا املعلومات.
وسيسلط املنتدى الضوء على جاذبية 
السوق الكويتي في أوس��اط االس��واق 
اإلقليمية واجلهود املبذولة لتحسني بيئة 
األعمال وبيئة االستثمارات األجنبية في 
ظل التطورات الرقابية والتنظيمية في 
البالد وانعكاس واثرها على االقتصاد 
الكويتي. ويزور )شنغهاي( حاليا وفد 
اقتصادي كويتي رفيع املستوى يترأسه 
وزي��ر املالية الكويتي الدكتور نايف 
احلجرف ويضم سفير دول��ة الكويت 
لدى جمهورية الصني الشعبية سميح 
ج��وه��ر ح��ي��ات وم��ح��اف��ظ بنك الكويت 
املركزي الدكتور محمد الهاشل والرئيس 
التنفيذي جلهاز تطوير مدينة احلرير 

وجزيرة بوبيان فيصل املدلج.

ك��م��ا ي��ض��م ال��وف��د ال��ع��ض��و املنتدب 
للهيئة العامة لالستثمار الكويتية 
فاروق بستكي وكبار املسؤولني بالهيئة 
والرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول 
الكويتية نزار العدساني ومساعد املدير 
العام لتطوير االعمال بهيئة تشجيع 
االس��ت��ث��م��ار األج��ن��ب��ي امل��ب��اش��ر محمد 

يعقوب.
ويضم الوفد ايضا نائب املدير العام 
لشؤون العمليات بالصندوق الكويتي 

للتنمية االقتصادية العربية م��روان 
الغامن ورئيس مجلس إدارة الشركة 
الكويتية لالستثمار الدكتور يوسف 
العلي ون��ائ��ب رئ��ي��س الهيئة العامة 
ل��الت��ص��االت وتقنية املعلومات خالد 
الكندري ونائب املدير العام ل��إدارات 
والبرامج املساندة مبؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي الدكتورة اماني البداح 
ورئيس احت��اد الشركات االستثمارية 

بدر السبيعي.
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55 اتفاقية ومذكرة تفاهم مت توقيعها بني الصني والكويت حيات: 

65.39 دوالر   سعر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى 
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 39 سنتا في تداوالت 
اول أمس ليبلغ 39ر65 دوالر أمريكي مقابل 78ر65 دوالر 
للبرميل في ت��داوالت اجلمعة املاضي وفقا للسعر املعلن من 

مؤسسة البترول الكويتية.   

وفي االسواق العاملية ارتفعت أسعار النفط اول أمس االثنني 
بدعم من أنباء عن انخفاض املخزونات األمريكية واحتمال 
فرض عقوبات من االحتاد األوروبي على إيران وخفض إنتاج 

منظمة الدول املصدرة للبترول )أوبك(.  

 وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العاملي مزيج برنت 
ثالثة سنتات عند التسوية ليصل إلى مستوى 79ر66 دوالر 
كما ارتفع سعر برميل النفط اخلام األمريكي 30 سنتا ليصل إلى 

مستوى 76ر56 دوالر. 

لشنغهاي  زي���ارت���ه  خ���الل  س��ي��ف��ت��ت��ح   احل���ج���رف 
املنتدى الكويتي - الصيني االستثماري األول 

ف���ي إط����ار دع��م��ه امل��ت��واص��ل 
للشباب ال��ك��وي��ت��ي وحتفيزهم 
للعمل في القطاع اخلاص ، احتفل 
بنك بوبيان ومعهد ال��دراس��ات 
املصرفية بتخريج مجموعتني 
م��ن برنامج “تدريب اخلريجني 
ال��ك��وي��ت��ي��ني للعمل ف��ي القطاع 
امل��ص��رف��ي واملالي” وال����ذي مت 
تنظيمه بالتعاون م��ع برنامج 
إع����ادة هيكلة ال��ق��وى العاملة 

واجلهاز التنفيذي للدولة.
وقال مدير عام مجموعة املوارد 
البشرية ف��ي بنك بوبيان ع��ادل 
احلماد أن “ بنك بوبيان مستمر 
في خططه االستراتيجية وبرامجه 
امل��م��ي��زة ب��ال��ت��ع��اون م��ع مختلف 
املؤسسات واجل��ه��ات احلكومية 
واخلاصة في سبيل امداد القطاع 
املصرفي الكويتي بأفضل الكوادر 

الوطنية “ 
واض�����اف ان ه���ذا ال��ب��رن��ام��ج 
التدريبي ه��و ع��ب��ارة ع��ن فرصة 
مم��ي��زة مي��ن��ح��ه��ا ب��ن��ك ب��وب��ي��ان 
وبالتعاون مع معهد الدراسات 
املصرفية وبرنامج إعادة الهيكلة 
تهدف إلى دعم وتدريب الكفاءات 

الوطنية في الوقت الذي تؤهلهم 
للحصول على وظيفة ف��ي بنك 
بوبيان ال��ذي يعتبر االكثر جذبا 

للشباب الكويتي.
وأوضح احلماد أن هذا املشروع 
والذي يهتم بشكل أساسي بتدريب 
وتوظيف اخلريجني الكويتيني 
م��ن حملة امل��ؤه��الت اجلامعية 
والدبلوم، ما هو إال أحد املشاريع 

ال��ه��ام��ة ال��ت��ي يدعمها وينفذها 
بنك بوبيان، وال��ت��ي ُتساهم في 
تدريب وتأهيل الكوادر الكويتية 
وت��وظ��ي��ف اخل��ري��ج��ني منهم في 

القطاع اخلاص.
واك��د “نؤمن ان االستثمار ال 
يجب ان يتركز فقط في اخلدمات 
واملنتجات التي نقدمها لكن يجب 
ان ميتد ذلك الى االستثمار األهم، 

وه���و االس��ت��ث��م��ار ف��ي العنصر 
البشري وزيادة خبرات ومهارات 
موظفينا الذين نضع على عاتقهم 
صناعة املستقبل وابتكار خدمات 

ومنتجات جديدة في بوبيان”.
وش���دد احل��م��اد ع��ل��ى م��ا سبق 
واكده مرارا من سعي البنك لتأكيد 
صورته كبنك شاب حديث مواكب 
للتطورات العاملية واالقليمية من 

خالل ادارته الكويتية الشابة.
ي��ذك��ر ان بوبيان حصل على 
ج��ائ��زة إح��الل وت��وط��ني العمالة 
ال��وط��ن��ي��ة ع��ل��ى م��س��ت��وي دول��ة 
الكويت والتي يتم منحها سنوياً 
ألف���ض���ل م��ؤس��س��ة ف���ي مجلس 
التعاون اخلليجي حيث حصل 
عليها بوبيان للعام الرابع على 
التوالي وجاء تكرمي بنك بوبيان 
خالل حفل افتتاح االجتماع الرابع 
للجنة وزراء العمل في دول مجلس 
التعاون اخلليجي الذي استضافته 
الكويت بحضور وزي��ر الشئون 
االجتماعية والعمل ووزير الدولة 
للشئون االقتصادية الدكتورة 
هند الصبيح واألمني العام ملجلس 
التعاون اخلليجي الدكتور عبد 

اللطيف الزياني.
وتقدم احلماد بالشكر الى مدير 
ع��ام معهد ال��دراس��ات املصرفية 
الدكتور يعقوب السيد يوسف 
الرفاعي ونائب مدير عام شئون 
القوى العاملة الوطنية في برنامج 
إع����ادة هيكلة ال��ق��وى العاملة 
واجلهاز التنفيذي للدولة السيدة 

إميان األنصاري.

احلماد مع اخلريجيني

»بوبيان« و»إعادة الهيكلة« يحتفالن بتخريج 
دفعة جديدة من الشباب للعمل في البنك

قدم بنك الكويت الوطني دعمه 
للموسم الثقافي ال���ذي أطلقته 
ح��دي��ق��ة الشهيد ف��ي 8 نوفمبر 
املاضي من خالل مهرجان التراث 
امل��ع��اص��ر ل��ل��ع��ام ال��ث��ال��ث على 
التوالي والذي يهدف إلى تعريف 
اجليل اجلديد على التراث في إطار 
معاصر يسهم في تقارب األجيال 
ويرّسخ االرتباط بالتراث الفني 

احمللي والعربي.
وي���أت���ي دع����م ب��ن��ك ال��ك��وي��ت 
الوطني حلديقة الشهيد في إطار 
دعمه املتواصل للثقافة والفنون 
والتزامه جتاه املجتمع من حيث 
تشجيع امل��ب��ادرات ال��ت��ي تهدف 
إل��ى احلفاظ على اإلرث الثقافي 
وتطويره من خ��الل فتح جسور 
ت��واص��ل ب��ني األج��ي��ال وإرس���اء 
التنمية الهادفة واملساهمة في 
تعزيز وترسيخ العمق والبعد 

الثقافي للمجتمع. 
وقالت مساعد مدير عام إدارة 
العالقات العامة في بنك الكويت 
الوطني منال فيصل املطر إن بنك 
الكويت الوطني لطاملا كان سباقاً 
ف��ي دع��م امل��ب��ادرات والفعاليات 

الثقافية ال��ه��ادف��ة، ونحن نعتز 
مب��ش��روع ع��ل��ى غ����رار م��ش��روع 
حديقة الشهيد التراثي والثقافي 
املعاصر ال���ذي ي��ه��دف إل��ى بناء 
جسور تواصل بني األج��ي��ال من 
أج���ل ت��ع��زي��ز ارت���ب���اط الشباب 

بالتراث الثقافي لبلدنا. 
وأض����اف����ت امل���ط���ر ب����أن ه��ذا 
التعاون  ليس األول لبنك الكويت 
الوطني مع حديقة الشهيد، فلطاملا 
تواجدنا ف��ي اط��ار شراكتنا مع 
احلديقة في العديد من الفعاليات 

الثقافية والتراثية املميزة والتي 
القت جناحاً الفتاً.

كما أوض��ح��ت امل��ط��ر ب��ان هذا 
التعاون هو دعم وإث��راء للحياة 
الثقافية، كما أن��ه ي��أت��ي ضمن 
برنامج البنك لدعم الثقافة. أما 
اختيار حديقة الشهيد ألنها تعتبر 
أكثر من مجرد حديقة بساحاتها 
املتعددة املهام والتي تساهم في 
جذب أفراد املجتمع إليها عن طريق 
الفعاليات الثقافّية والتعليمّية 

والتوعوية التي تنظمها. 
وتضمنت رعاية البنك ملهرجان 
ال��ت��راث املعاصر مشاركته في 
فعاليات املهرجان ومنح أولوية 

الدخول حلاملي بطاقات الوطني.
ك��م��ا جت���در اإلش�����ارة إل���ى أن 
ح��دي��ق��ة الشهيد تعتبر م��رك��زاً 
ثقافياً رائ���داً ف��ي الكويت حتت 
إدارة مؤسسة لوياك التطوعية، 
وهي مشروع استراتيجي لتمكني 
الشباب من خالل تقدميها العديد 
من األنشطة واألعمال ذات القيمة 
الثقافية واألدبية والفنية، التي 
تفيد ف��ي نقل امل���وروث الشعبي 

والتراثي.

منال املطر

املطر: حريصون  على دعم الثقافة والتراث وبناء جسور للتواصل الثقافي بني الشباب  

»الوطني« يدعم املوسم الثقافي حلديقة 
الشهيد للعام الثالث على التوالي

سميح جوهر حيات

Wednesday 21th November 2018 - 12 th year - Issue No.3319 األربعاء 13 من ربيع األول 1440 ه�/ 21 نوفمبر  2018 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 3319

شعار منتدى االستثمار الصيني - الكويتي

األول  الكويتي   - الصيني  االستثمار  منتدى 
ينطلق بعد غد بشنغهاي وسط تطلعات كبيرة

30 باملئة من اكتشافات النفط  »أوابك«: 
والغاز العاملية حتققت في القارة اإلفريقية

7.2 ألف دينار    تداوالت سوق ال� »أو تي سي« تشهد ثالث صفقات قيمتها 

البورصة تنهي تعامالتها على انخفاض 
19.3 نقطة املؤشر العام  أصدرت منظمة األقطار العربية 

املصدرة للبترول )اواب��ك( دراسة 
حديثة حول التطورات الراهنة في 
قطاع النفط والغاز الطبيعي تبني 
فيها ان ما يقارب 30 في املئة من 
اكتشافات النفط والغاز العاملية 
خ��الل ال��س��ن��وات اخلمس املاضية 
حتققت في دول جنوب الصحراء 

في القارة االفريقية.  
 وأك��د األم��ني ال��ع��ام ل )اواب���ك( 
عباس النقي لوكالة االنباء الكويتية 
)ك��ون��ا( ام��س  الثالثاء ان القارة 
األفريقية عموما وال��دول األفريقية 
جنوب ال��ص��ح��راء تكتسب أهمية 
خ��اص��ة مل��ا متتلكه م��ن إمكانيات 
محتملة لتطوير قطاع الطاقة فيها.  

 وأف��اد بان االكتشافات األخيرة 
تعكس االق��ب��ال ال��ع��امل��ي املتزايد 
ع��ل��ى م����وارد ت��ل��ك امل��ن��ط��ق��ة “وقد 
ب��دأت دول ش��رق أفريقيا الواقعة 
ضمن جنوب الصحراء في وضع 
ت��ش��ري��ع��ات خ��اص��ة بالصناعات 
الهيدروكربونية في محاولة جلذب 
االستثمارات األجنبية خاصة انها 
تتمتع مبيزة نسبية وهي قربها من 

األسواق األسيوية”.  

 وأوضح ان الدراسة تهدف الى 
استعراض وحتليل صناعة النفط 
اخل��ام والغاز الطبيعي في ال��دول 
األف��ري��ق��ي��ة وامل���ؤش���رات املرتبطة 
بها والتي تتمثل في االحتياطيات 
واإلنتاج واالستهالك والتجارة كما 
تتناول االَف��اق املستقبلية لصناعة 
ال��ن��ف��ط اخل���ام وال��غ��از الطبيعي 
في ال��دول األفريقية وتستعرض 
االنعكاسات احملتملة على أسواق 
ال��ط��اق��ة ال��ع��امل��ي��ة وع��ل��ى ال���دول 
األعضاء في منظمة اوابك.    وأشار 
ال��ى ان ال��دراس��ة تتضمن ثمانية 
أج��زاء رئيسية تبدأ بالتعرف على 
تطورات األوض��اع االقتصادية في 
ال��دول األفريقية من خالل متابعة 
التطورات التي حصلت في كل من 
الناجت احمللي اإلجمالي والسكان 

خالل الفترة 2016-1980.   
وأفاد بأن الدراسة تلقي الضوء 
على ت��ط��ور ق��ط��اع النفط وال��غ��از 
الطبيعي خالل الفترة ذاتها وذلك 
مبتابعة التطورات في االحتياطيات 
وج��ه��ود االس��ت��ك��ش��اف واإلن��ت��اج 
وصناعة تكرير النفط م��ن حيث 
طاقات املصافي وإنتاجها باإلضافة 

ال���ى متابعة ت��ط��ورات استهالك 
الطاقة مبصادرها املتاحة.  

 وب����ني ان ال����دراس����ة حت���اول 
تقدمي ص��ورة شاملة عن التجارة 
النفطية ل��ل��دول األفريقية خالل 
الفترة 2000-2016 وتستعرض 
ال��ت��ط��ورات املتوقعة ف��ي إم���دادات 
الطاقة والطلب عليها ف��ي ال��دول 
األفريقية حتى ع��ام 2040 وذلك 
حسب املصادر املتاحة باإلضافة إلى 
الطلب املتوقع على الطاقة حسب 
القطاعات االق��ت��ص��ادي��ة.وأض��اف 
النقي ان ال��دراس��ة حت���اول ايضا 
التعرف على التطورات املستقبلية 
احملتملة في مجال الطاقة في الدول 
األفريقية.   وأعرب عن أمل األمانة 
العامة ل )اوابك( في أن تساهم هذه 
ال��دراس��ة بتقدمي ص��ورة واضحة 
ع��ن ال��ت��ط��ورات الراهنة ف��ي قطاع 
النفط والغاز الطبيعي في الدول 
األفريقية وانعكاساته على أسواق 
الطاقة العاملية بشكل ع��ام وعلى 
ال��دول األعضاء بشكل خ��اص وأن 
يجد فيها املختصون ما يسعون إليه 

من فائدة.  
 يذكر أن الدراسة بينت ان حجم 

االحتياطيات امل��ؤك��دة م��ن النفط 
اخل���ام ف��ي ال��ق��ارة األفريقية ككل 
تضاعف مبا فيها ال��دول العربية 
من 4ر53 مليار برميل في نهاية 
ع��ام 1980 إل��ى 128 مليار برميل 
ف��ي نهاية ع��ام 2016 أي مبعدل 
5ر2 في املئة سنويا خالل الفترة 
1980-2016 في حني تراجعت 
حصة القارة األفريقية في إجمالي 
االحتياطيات العاملية من 8ر7 في 
املئة في عام 1980 إلى 5ر7 في املئة 

في عام 2016.   
وأش������ارت ال����دراس����ة ال����ى ان 
االحتياطيات امل��ؤك��دة م��ن الغاز 
الطبيعي ف��ي ال��ق��ارة األفريقية 
ككل ارتفعت مبعدل 4ر2 في املئة 
سنويا خالل الفترة 2016-1980 
حيث تضاعفت من 6 تريليون متر 
مكعب ف��ي نهاية ع��ام 1980 إلى 
3ر14 تريليون متر مكعب في 
نهاية ع��ام 2016 “ومع ذل��ك فقد 
تراجعت حصة ال��ق��ارة األفريقية 
في االحتياطيات العاملية من الغاز 
الطبيعي من 4ر8 في املئة في عام 
1980 إل��ى 6ر7 في املئة في عام 

.2016

انهت بورصة الكويت تعامالتها امس  
الثالثاء على انخفاض املؤشر العام 3ر19 
نقطة ليبلغ مستوى 4ر5080 نقطة بنسبة 
38ر0 ف��ي املئة.وبلغت كميات ت���داوالت 
املؤشر 2ر113 مليون سهم متت من خالل 
4443 صفقة نقدية بقيمة 3ر15 مليون 
دينار كويتي )نحو 49ر50 مليون دوالر 

أمريكي(.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 9ر21 
نقطة ليصل إلى مستوى 17ر4735 نقطة 
وبنسبة انخفاض 46ر0 في املئة من خالل 
كمية أسهم بلغت 2ر83 مليون سهم متت 
عبر 2635 صفقة نقدية بقيمة 4ر4 مليون 

دينار )نحو 52ر14 مليون دوالر(.
كما انخفض م��ؤش��ر ال��س��وق األول 18 
نقطة ليصل إل��ى مستوى 7ر5270 نقطة 
وبنسبة انخفاض 34ر0 في املئة من خالل 
كمية أسهم بلغت 9ر29 مليون سهم متت 
عبر 1808 صفقة بقيمة 9ر10 مليون دينار 
)نحو 97ر35 مليون دوالر(.وكانت شركات 
)كويت ت( و)أموال( و)سنرجي( و)وطنية 
د ق( و)اجوان( األكثر ارتفاعا في حني كانت 
أسهم )بتروجلف( و)أع��ي��ان( و)ال��دول��ي( 

و)ايفا( و)أج��وان( األكثر ت��داوال أما األكثر 
ان��خ��ف��اض��ا ف��ك��ان��ت )ال���دي���رة( و)جت����ارة( 

و)بورتالند( و)قيوين أ( و)أصول(.
وشهد س��وق ت��داول األوراق املالية غير 
املدرجة الكويتي )أو تي سي( امس  الثالثاء 
ت��داول 54 ألف سهم بقيمة 2ر7 ألف دينار 
كويتي )نحو 6ر23 ألف دوالر أمريكي( متت 

عبر ثالث صفقات.  
 وش��ه��دت ش��اش��ة ت�����داوالت الصفقات 
اخلاصة حركة ت��داول على شركة واح��دة 
بكمية 066ر7 أالف سهم بلغت قيمتها 

النقدية 6ر176 دينار )نحو 580 دوالر(.  
 وك��ان��ت ال��ش��رك��ات )الكويتية املتحدة 
للدواجن( و)املجموعة الدولية لالستثمار( و 
)املتحدة للمشروعات النفطية( األكثر تداوال 

من خالل الكمية والقيمة وأعداد الصفقات.  
 ويعتبر س��وق )أو ت��ي س��ي( ابتكرته 
بورصة الكويت ليخدم املتعاملني في األوراق 
املالية غير املدرجة بهدف توفير منصة تداول 
ممكنة بالكامل تتسم باملصداقية والعدالة 
وهو نظام إلكتروني حديث لتداول األوراق 
املالية غير املدرجة في السوق الرسمي ويعد 

األول على مستوى منطقة اخلليج العربي.  

 واتصفت عملية ت��داول األوراق املالية 
غير املدرجة سابقا التي كانت تتم بطريقة 
يدوية بالقصور وافتقارها للشفافية كما 
عانى امل��ت��داول��ون م��ن م��دى جدية عمليات 
البيع والشراء ومن حقيقة السعر املتفق عليه 
وصعوبة حتصيل املبالغ الناجتة عن البيع 

أو املدفوعة للشراء.  
 وتكمن آلية وشروط عمل النظام اجلديد 
بأن تتم فيه جميع إج��راءات التداول والتي 
م��ن شأنها أن ينتج عنها أرب���اح وخسائر 
ونقل ملكيات تتم عن طريق مكاتب وساطة 
مرخص لها كما تخضع لقواعد نظام تداول 
األوراق املالية غير املدرجة ويتحمل املتعامل 
وفق هذا النظام مسؤولية املخاطر الناجتة 
عن تنفيذ هذه الصفقات والتقصي عن الوضع 
املالي والقانوني للشركة التي يتداول على 

أسهمها. 
  واستحدثت بورصة الكويت هذا النظام 
لتداول األوراق املالية غير املدرجة وإجراء 
تعديالت شملت إدخال امليكنة الكاملة على 
هذا النظام وتطوير آلية عمله والضوابط 
والنظم اخلاصة به وسد الثغرات القانونية 

التي كانت تواجه اآللية السابقة. 


