
إث��ر موافقة اجلمعية العامة غير 
العادية على زيادة رأس مال بنك وربة 
بنسبة %50 من خاللطرح 500 مليون 
سهم عادي لالكتتاب العامل ملساهمني 
املسجلني ف��ي سجالت البنك كما في 
2018/11/21، أوم���ن غير حملة 
أسهم بنك وربة في حالة عدم تغطية 
االكتتاب من املساهمني، حدد بنك وربة 
تاريخ 25 نوفمبر لبدء فترة االكتتاب 
حلقوق األولوية وتنتهي في 9 ديسمبر 
2018، ويبلغ سعر السهم في االكتتاب 
180 فلس منها 100 فلس قيمة اسمية 

و80 فلس عالوة اإلصدار. 
وأوض��ح البنك بأنه وللمرة األولى 
في الكويت، ميكن االكتتاب في زيادة 
رأس امل���ال ال��ك��ت��رون��ي��اً ب��اس��ت��خ��دام 
االنترنتلعدد 16،500 سهم أو أقل 
حيث يتم السداد من خالل خدمة الدفع 
االلكترونيK-net  وذل��ك عبر اتباع 
خ��ط��وات بسيطة تتمحور ب��زي��ارة 
https://www.ipo.com. الرابط

kw حيث يقوم املكتتب بتسجيل الرقم 
املدني/رقم السجل التجاري ليعمل 
النظام على حتديد أحقيته في االكتتاب 
من عدمه؛ بعدها يعمل املكتتب على 
تسجيل عدد األسهم املرغوب االكتتاب 
بها ومن ثم تسديد القيمة املالية عبر 

خدمة الدفع االلكتروني.
وفي هذا السياق، حتدث شاهني حمد 
الغامن، الرئيس التنفيذي لبنك وربة، 
حيث ق��ال: »نتوقع اقباال كثيفا على 

االكتتاب في أسهم زي��ادة رأس امل��ال، 
نسبة الى الثقة الكبيرة التي يحصدها 
البنك ال��ي��وم ب��ني أوس���اط املساهمني 
والعمالء وبناء عليه ارتأينا أن نتيح 
االكتتاب الكترونيا للمكتتبني وذلك 
لتوفير الوقت واجلهد عليهم وه��ذا ما 
يتماشى مع استراتيجيتنا التنموية 
الهادفة الى إيجاد حلول مرنة رقمية 

لكافة التعامالت املصرفية« 
أم��ا بالنسبة للراغبني باالكتتاب 

بأكثر م��ن 16،500 س��ه��م، فيمكنهم 
الدخول الى الرابط ذاته لطباعة وثيقة 
بيانات االكتتاب واضافة االسم والرقم 
امل��دن��ي/رق��م السجل التجاري وعدد 
األسهم املرغوب االكتتاب بها وقيمتها 
وم��ن ث��م ميكنهم ال��ت��وج��ه ال��ى البنك 
اخل��اص بهم وت��ق��دمي ص��ورة بيانات 
االكتتاب املطبوعة م��ن ال��راب��ط ومن 
ثم القيامبتحويل املبلغاملطلوب الى 
احلساب املصرفي املخصص لزيادة 
رأس مال بنك وربة كمبلغ صافي من 
دون خصم أي رس���وم. على إث��ره��ا، 
يقوم املكتتب باحلصول على قسيمة 
إي��داع أصلية باملبلغ احملول من البنك 
اخلاص به والتوجه الى وكيل املقاصة 
وااليداع )الشركة الكويتية للمقاصة( 
الستكمال اإلج��راءات املتبقية منتقدمي 
املستندات وتعبئة من��وذج االكتتاب.
وبعد االنتهاء من اإلجراءات يتم تسليم 

املكتتب إيصال مقابل االكتتاب.
ه��ذا ويبلغ احل��د األدن���ى لالكتتاب 
سهما واحدا وال يوجد حد أقصى مللكية 
أسهمالبنك باستثناء من يرغب التملك 
لنسبة %5 أو أكثر م��ن أسهم البنك 
فيجب احلصول على موافقة مسبقة 
من بنك الكويت املركزي بهذا الشأن. 
وإثر انتهاء فترة االكتتاب والتخصيص 
النهائي واستكمال اإلجراءات التنظيمية 
الالزمة يتم اص��دار إيصال أسهم ليتم 
ادراجها وتداولها في بورصة الكويت 

دون أي قيد.
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»كامكو«: مخاوف متعلقة باالستثناءات املوسعة من العقوبات اإليرانية 

ذكر تقرير كامكو حول أداء أسواق 
النفط العاملية نوفمبر 2018 أن تباطؤ 
ح��دة تراجع أسعار النفط على خلفية 
إمكانية ق��ي��ام ال���دول األع��ض��اء وغير 
األعضاء مبنظمة األوب��ك متديد اتفاقية 

خفض اإلنتاج في العام 2019...
تراجعت أس��ع��ار النفط ف��ي واح��دة 
م��ن أط��ول م��وج��ات ال��ت��راج��ع املتتالية 
بخسائر بلغت ما نسبته 20 في املائة 
حتى نهاية األسبوع املاضي باملقارنة 
بأعلى مستوياتها ف��ي ب��داي��ة أكتوبر 
2018. ويعزى هذا التراجع للمخاوف 
املتعلقة بالطلب على النفط على املدى 
القصير على خلفية توقعات ضعف منو 
االقتصاد العاملي على امل��دى القصير، 
هذا إلى جانب املخاوف املتعلقة بتزايد 
إنتاج النفط، وتخمة املخزون، وضعف 
عمالت األسواق الناشئة، باإلضافة إلى 
االستثناءات املوسعة م��ن العقوبات 
اإلي��ران��ي��ة ال��ت��ي مت إع��الن��ه��ا م��ؤخ��راً. 
وبالنظر إلى هذا االجتاه اجلديد مبا يغير 
النظرة التفاؤلية حول أسعار النفط، 
يذكر أن السعودية وأعضاء آخرين في 
منظمة األوبك قد يسعون لتمديد اتفاقية 
خفض اإلن��ت��اج اجل��اري��ة حتى العام 
2019. كما اقترحت اململكة، كحل فوري، 
احتياج املنتجني إلى خفض إنتاج النفط 
بواقع 1 مليون برميل يومياً باملقارنة 
مبستويات أكتوبر 2018، مضيفة انها 
ستعمل على تخفيض صادراتها النفطية 
ب��واق��ع 0.5 مليون برميل يومياً في 
ديسمبر 2018، على الرغم من تصريح 
وزير الطاقة السعودي في اململكة بإن 
خفض اإلنتاج جاء كاستجابة للتراجع 

املوسمي للطلب.
وسيطرت حالة من االضطراب على 
أسعار النفط منذ األسبوع الثاني من 
شهر أكتوبر 2018 حيث انخفض سعر 
مزيج خ��ام برنت بنسبة قاربت 7 في 
املائة في ي��وم واح��د األسبوع املاضي، 
أكبر وت��ي��رة ت��راج��ع يومية منذ ثالث 
سنوات. وبلغ سعر خام األوب��ك 67.0 
دوالر أمريكي للبرميل، متراجعاً دون 
مستوى 70 دوالر أمريكي للبرميل 
للمرة األول���ى منذ منتصف أغسطس 
2018، وأدن��ى سعر إغالق في األشهر 
السبعة املاضية. إال انه على الرغم من 
ذل��ك، يظهر متوسط أسعار اخل��ام في 
أكتوبر2018 اجت��اه��اً إيجابياً بسبب 
سرعة وتيرة املكاسب التي سجلها في 

بداية الشهر. حيث سجل متوسط نفط 
األوب��ك 79.39 دوالر أمريكي للبرميل 
في أكتوبر 2018، مرتفعاً بنسبة 2.9 
في املائة فيما يعد أعلى مستوياته منذ 
أكتوبر 2014. وسجل متوسط مزيج 
خام برنت انخفاًضا طفيًفا بنسبة 2.7 
في املائة، حيث بلغ 81.3 دوالر أمريكي 
للبرميل، بينما ارتفع سعر النفط اخلام 
الكويتي بنسبة 7.0 في املائة ليصل إلى 

78.6 دوالر امريكي للبرميل.
وقد أظهرت أحدث البيانات زيادة في 
إنتاج النفط بصفة عامة، مع بلوغ إنتاج 
ال��والي��ات املتحدة مستويات قياسية 
بلغت 11.6 مليون برميل يومياً وإنتاج 
روس��ي��ا ح��وال��ي 11.4 مليون برميل 
يومياً. كما قامت منظمة األوبك بزيادة 
اإلنتاج بواقع 430 ألف برميل يومياً في 
أكتوبر 2018، فيما يعد اعلى مستوياتها 
على مدى 23 شهر البالغ 33.33 مليون 
برميل يومياً وذل��ك لتراجع املعروض 
من اي��ران. ال��ى ذل��ك، في أوائ��ل نوفمبر 
2018، كان أكبر 8 مستوردين للنفط 
اإلي��ران��ي، ال��ذي��ن ميثلون م��ا يقرب من 
نسبة 75 ف��ي امل��ائ��ة م��ن ص��ادرات��ه من 
النفط اخل���ام، ق��د حصلوا على اعفاء 
مل��دة 180 يوًما، مما يشير إل��ى ارتفاع 
ال��ص��ادرات حيث انخفض إل��ى النصف 
منذ اإلعالن عن عقوبات. هذا وعلى ضوء 
أن أكبر ثالثة منتجني للنفط في العالم 
قد ارتفع انتاجهم مبعدالت قياسية، فقد 
ك��ان االنتاج أكثر من التراجع من قبل 
إي���ران وف��ن��زوي��ال. وف��ي سياق تسليط 
الضوء على الزيادة في اإلنتاج، توقعت 
وكالة الطاقة الدولية أن يفوق العرض 

على الطلب في العام 2019. 
وتضمنت ال��ع��وام��ل ال��ت��ي حت��د من 
ارتفاع الطلب على النفط ضعف عمالت 
األسواق الناشئة مقابل الدوالر األمريكي 
والتي كانت تتحرك حول أعلى مستوى 
لها في 16 ش��ه��ًرا. وعلى الرغم من أن 
عمالت االقتصادات الناشئة التي تعتمد 
على استيراد النفط قد شهدت بعض 
التحسن ف��ي اآلون���ة األخ��ي��رة، إال أن 
التراجع ال��ذي مت تسجيله منذ بداية 
ال��ع��ام 2018 حتى تاريخه بلغ 5 في 
املائة )مؤشر مورجان ستانلي لعمالت 
األسواق الناشئة( حيث تراجعت قيمة 
العمالت الرئيسية مثل الروبية الهندية 
بنسبة 13 في املائة تقريًبا منذ بداية 
العام، بينما خسر الرمنينبي الصيني 

أي��ًض��ا ح��وال��ي 7 ف��ي امل��ائ��ة م��ن قيمته 
تقريًبا. من جهة أخرى، تظهر اجتاهات 
الطلب في الصني أيًضا عالمات ضعف 
يعزى جزئًيا إلى الصدع التجاري بني 
الواليات املتحدة والصني. ووفًقا ألحدث 
األرق��ام، فإن منو القطاع الصناعي في 
الصني، على الرغم من منوه، إال انه بلغ 
أضعف مستوياته منذ أكثر من عامني في 
أكتوبر 2018. وأظهرت بيانات سابقة 
عن الناجت احمللي اإلجمالي للصني أن 
منو الناجت احمللي اإلجمالي في الربع 
الثالث من العام 2018، بينما ال يزال 
قوياً عند مستوى 6.5 في املائة، إال انه 

يعد األبطأ منذ األزمة املالية.
ووف��ًق��ا إلدارة م��ع��ل��وم��ات الطاقة 
األم��ري��ك��ي��ة، ارت��ف��ع اإلن��ت��اج النفطي 
للواليات املتحدة إلى مستويات قياسية 
بلغت 11.6 مليون برميل يومياً بعد أن 
ارتفع بواقع 400 ألف برميل يومياً خالل 
األسبوع املنتهي في 2 نوفمبر 2018. 
ووفًقا ألحدث التقارير األسبوعية عن 
ع��دد منصات احلفر فقد ارتفع عددها 
في الواليات املتحدة بأسرع وتيرة منذ  
مايو 2018 خالل األسبوع املنتهي في 9 
نوفمبر 2018، مرتفعاً بواقع 12 منصة 
حفر ليصل اإلجمالي إلى 886 منصة. 
وف��ي ذات الوقت، أك��دت وكالة الطاقة 
الدولية، في نظرتها طويلة املدى، على 
التهديد املتنامي الذي متثله السيارات 
الكهربائية وأنواع الوقود النظيف بشأن 
الطلب على وق��ود النقل. إال ان��ه على 
الرغم من ذل��ك، قالت الوكالة إن��ه على 
املدى البعيد، ميكن للعالم أن يرى أزمة 
في العرض إذا لم يتم ضخ استثمارات 

كافية في توسيع منشآت إنتاج النفط. 
واض��اف التقرير ان الزيادة في الطلب 
على امل��دى البعيد ستقودها القطاعات 

الصناعية والبتروكيماوية.
أما من جانب العرض، قالت اللجنة 
ال��وزاري��ة املشتركة ل��ل��دول األع��ض��اء 
وغير األعضاء مبنظمة األوبك أن العام 
2019 قد يستمر في تسجيل من��واً في 
العرض وأن تباطؤ النمو االقتصادي 
العاملي قد يؤدي إلى زيادة الفجوة بني 
الطلب والعرض. إال انه على الرغم من 
ذلك، أعلن املنتجون بشكل جماعي إنهم 
سيرون كيف تتطور االجتاهات اجلديدة 
ف��ي س���وق ال��ن��ف��ط ق��ب��ل وض���ع اخلطة 
النهائية لسياسة اإلن��ت��اج اخلاصة 

بالعام 2019.
ارتفع متوسط إنتاج األوب��ك للشهر 
اخلامس على التوالي في أكتوبر 2018 
وبلغ أعلى مستوياته في 23 شهرا عند 
مستوى  33.33 مليون برميل يومياً، 
بزيادة شهرية 430 ألف برميل يومياً، 
وفقا لبيانات وكالة بلومبرج. إال انه 
على الرغم من ذل��ك، ك��ان مستوى منو 
اإلنتاج وفقا ملصادر األوب��ك الثانوية 
أقل بكثير عند مستوى 127 ألف برميل 
يومياً ليصل إل��ى 32.9 مليون برميل 
يوميا. وسجلت ليبيا أكبر معدل زيادة 
في اإلن��ت��اج على أس��اس شهري، حيث 
بلغ إنتاجها اآلن أعلى مستوى له منذ 
خمسة سنوات ونصف العام عند 1.22 
مليون برميل ي��وم��ي��اً، وف��ًق��ا لبيانات 
بلومبرج. كما أضافت السعودية 150 
ألف برميل يومياً خالل الشهر بإجمالي 
إنتاج بلغ في املتوسط 10.68 مليون 

برميل يومياً، وهو أعلى مستوى سجلته 
اململكة، وفقاً لبيانات وكالة بلومبرج. 
وارت��ف��ع متوسط إن��ت��اج األوب���ك بأكثر 
من 1.5 مليون برميل يوميا منذ مايو 
2018، حيث أضافت السعودية وحدها 
نصف ه��ذه ال��زي��ادة أو 0.71 مليون 
برميل ي��وم��ي��اً. كما رف��ع��ت اإلم���ارات 
مستويات اإلنتاج بواقع 80 ألف برميل 
يومياً ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 
عامني عند 3.12 مليون برميل يومياً 
بينما انخفض إنتاج إيران هامشياً إلى 
3.4 مليون برميل يومياً، على الرغم من 
تقدير املصادر الثانوية ملنظمة األوبك 
لإلنتاج اإليراني عند مستوى 3.3 مليون 
برميل يومياً في أكتوبر 2018. نتيجة 
لزيادة إنتاج األوب��ك، انخفضت نسبة 
االلتزام باتفاقية خفض اإلنتاج إلى 104 
في املائة خالل أكتوبر2018 مقابل 111 

في املائة في سبتمبر 2018.  
ومت تخفيض توقعات من��و الطلب 
العاملي على النفط للعام 2018  مرة 
أخ��رى وفقاً ألح��دث التقارير الشهرية 
ملنظمة األوب���ك ب��واق��ع 40 أل��ف برميل 
يومياً. ومن املتوقع أن يرتفع إجمالي 
الطلب االن بواقع 1.5 مليون برميل 
يومياً ليصل إلى 98.79 مليون برميل 
يومياً للعام 2018. ويعزى هذا التعديل 
في املقام األول لتراجع بينات الطلب 
بأكثر مما كان متوقعاً بالنسبة للشرق 
األوس��ط والصني وأقاليم اسيا األخرى 
للربع الثالث من العام 2018، مبا وازن 
أثر ارتفاع توقعات منو منطقة منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية بواقع 
50 ألف برميل يومياً. وداخ��ل منطقة 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 
ظ��ل الطلب ق��وي��اً م��ن ج��ان��ب ال��والي��ات 
امل��ت��ح��دة، وك���ان سبباً رئيسياً لرفع 
التوقعات. ووفقا ًللبيانات الشهرية 
حتى أغسطس 2018 والبيانات األولية 
لشهري سبتمبر واكتوبر 2018، ابدت 
اجتاهات الطلب في ال��والي��ات املتحدة  
من���واً ق��وي��اً مقارنة باألشهر العشرة 
األول����ى م��ن ال��ع��ام. وك��ان��ت ال��ع��وام��ل 
الرئيسية املؤدية لهذا النمو هي املواد 
األول��ي��ة للبتروكيماويات مثل الغاز 
املسال والغاز الطبيعي املسال والديزل 
في القطاع الصناعي ووق��ود الطائرات 
والكيروسني. وظل الطلب على البنزين 
ضعيفا بسبب ارت��ف��اع أس��ع��ار البيع 
بالتجزئة فضال عن املكاسب الناجتة عن 
ارتفاع الكفاءة في قطاع النقل كما تظهر 
بيانات أغسطس 2018 مبا يوضح ثبات 
مستويات النمو على أس��اس سنوي 
على الرغم من النمو الهامشي ملبيعات 
السيارات خالل الشهر. من جهة اخرى، 
ال تزال اجتاهات الطلب ضعيفة للدول 
األوروب��ي��ة التابعة ملنظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية مقارنة باملستويات 
التاريخية حيث انخفض الطلب في 
ال��دول األرب��ع الكبرى )اململكة املتحدة 
وأملانيا وإيطاليا وفرنسا( في أغسطس 
2018، والذي عوضه ارتفاع الطلب في 
إسبانيا وهولندا تركيا وبولندا وعدد 
آخ��ر من دول املنطقة. من حيث الطلب 
على املنتجات منذ بداية العام 2018 
حتى تاريخه، ك��ان الطلب ق��وي��اً على 
البنزين ووقود الطائرات والكيروسني 
وال��غ��از النفطي امل��س��ال والطلب على 
زيت الوقود املتبقي التي قابلها جزئياً 
انخفاض الطلب على الديزل والنافتا. 
ع��الوة على ذل��ك، م��ن املتوقع أن تظل 
اجتاهات الطلب في تلك املناطق ثابتة 
خالل العام، على الرغم من أن توقعات 
متطلبات وقود التدفئة في الربع الرابع 
م��ن ال��ع��ام 2018 ق��د تكون متواضعة 
بالنظر إلى التوقعات اخلاصة بشتاء 
أك��ث��ر دف��ئ��اً م��ن امل��ت��وق��ع. أم��ا بالنسبة 
لبيانات الطلب ملنطقة الشرق األوسط 
فقد مت تخفيضها بواقع 50 ألف برميل 
يومياً بدافع رئيسي يعزي إلى تراجع 
منو الطلب من قبل السعودية الذي تأثر 
بارتفاع معدالت الكفاءة وبدائل الوقود. 
كما مت تخفيض ت��وق��ع��ات الطلب من 
قبل الصني بواقع 30 ألف برميل يومياً 

للربع الثالث م��ن ال��ع��ام 2018. ومت 
تخفيض تقديرات منو الطلب العاملي 
على النفط للعام 2019 بنحو 70 ألف 
برميل يومياً على خلفية تعديل أرقام 
الطلب خ��ارج منطقة منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية نظراً للتطورات 
اجلارية لالقتصاد العاملي. ومن املتوقع 
اآلن أن ينمو الطلب بواقع 1.29 مليون 
برميل يوميا ليصل إلى 100.08 مليون 

برميل يوميا.
أم��ا م��ن جانب ال��ع��رض، فقد ارتفع 
املعروض النفطي العاملي بواقع 0.44 
مليون برميل يومياً في أكتوبر 2018، 
وبلغ في املتوسط 99.76 مليون برميل 
يومياً، وفًقا للبيانات األول��ي��ة، وذلك 
على خلفية ارتفاع إنتاج منتجي األوبك 
)0.13+ مليون برميل يوميا( والدول 
غير األعضاء باألوبك )0.31+ مليون 
برميل يوميا(. وبالنسبة للعام بأكمله 
2018، مت تعديل توقعات العرض 
ل��ل��دول غير األع��ض��اء مبنظمة األوب��ك 
بواقع 0.09 مليون برميل يومياً ومن 
املتوقع اآلن أن يصل العرض إلى 62.09 
م مليون برميل يومياً. ويعكس رفع 
التوقعات ال��زي��ادة التاريخية إلنتاج 
للواليات املتحدة وروس��ي��ا، باإلضافة 
إلى إعادة تقييم توقعات العرض لتلك 
ال���دول. ومت زي���ادة توقعات إجمالي 
ال��ع��رض بالنسبة ل��ل��والي��ات املتحدة 
وروسيا وكازاخستان وتايلند مبقدار 
0.24 مليون برميل يومياً، وه��و ما 
ي����وازن ت��راج��ع ب��واق��ع 0.14 مليون 
برميل يومياً من قبل املكسيك والنرويج 
واململكة املتحدة والبرازيل والصني. 
وفيما يتعلق بالنمو اإلقليمي، ارتفعت 
توقعات املعروض النفطي من قبل دول 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
بواقع 117 ألف برميل يومياً على خلفية 
رفع التوقعات اخلاصة بالدول األمريكية 
التابعة ملنظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية، في حني من املتوقع أن تشهد 
الدول األوروبية التابعة ملنظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية انكماشاً. وبالنسبة 
للعام 2019، مت تعديل م��ع��دل منو 
املعروض النفطي للدول غير األعضاء 
مبنظمة األوب���ك ورف��ع��ه ب��واق��ع 0.12 
مليون برميل يومياً، ومن املتوقع اآلن 
أن يصل إجمالي املعروض إلى 62.09 
مليون برميل يومياً بعد ارتفاعه بواقع 

2.23 مليون برميل يومياً.
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أعلنت ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت عن 
ط��رح��ه��ا ن��ظ��ام ت����داول األوراق 
املالية غير املدرجة اجلديد، والذي 
س��ي��ك��ون منصة ت����داول ج��دي��دة 
للشركات غير املدرجة في بورصة 
الكويت ، وستتم جميع إجراءات 
ال��ت��داول ف��ي النظام اجل��دي��د عن 
طريق مكاتب الوساطة املرخصة 
والتي تخضع للوائح هيئة أسواق 
امل���ال وق��واع��د ب��ورص��ة الكويت 
لنظام ت��داول األوراق املالية غير 
املدرجة. وسيسهم النظام اجلديد 
ف��ي خلق بيئة استثمارية أكثر 
شفافية ومصداقية ب��ني طرفي 
ال��ص��ف��ق��ة وف���ق أل���ي���ات ال��ن��ظ��ام 
اخلاضعة، كما ستتبنى منصة 
ال��ت��داول إج����راءات التسوية و 
ال��ت��ق��اص. ك��م��ا ط���ورت ب��ورص��ة 
الكويت عرضاً شاماًل ملعامالت 
نظام ت��داول األوراق املالية غير 
امل��درج��ة، حيث تخضع سجالت 
امل��س��اه��م��ني إلش����راف ومتابعة 
ال��ش��رك��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة للمقاصة 
التابعة لهيئة أسواق املال، سيقوم 
ه��ذا النظام على ترتيب الوضع 
السابق بشكل كبير ووض��ع حد 
لوسائل التحايل والتالعب التي 
ك��ان يتعرض لها املتعاملني في 
ت��داول األسهم الغير مدرجة في 
السابق . ومن جانبه، قال السيد 

خالد عبد ال��رزاق اخلالد الرئيس 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت: 
»يسهم طرح نظام تداول األوراق 
املالية غير امل��درج��ة ، في تقوية 
االقتصاد الكويتي من خالل خلق 
ن��اف��ذة ج��دي��دة تسهم ف��ي تنويع 
ال��ف��رص االس��ت��ث��م��اري��ة جلميع 
أصحاب األعمال والباحثني عن 
أدوات استثمارية جديدة ، وذلك 
وف���ق آل��ي��ات ح��م��اي��ة م��دروس��ة. 
وباعتبارها النظام األول من نوعه 
ف��ي املنطقة، ف��إن ه��ذه اخلطوة 
ال��ه��ام��ة ت��ب��رز ج��ه��ود ب��ورص��ة 
الكويت في دعم مجتمع االستثمار 

احمللي، فضالً عن ترسيخ مكانة 
سوق رأس امل��ال الكويتي كمركز 

إقليمي رائد«.
اجلدير بالذكر أن نظام تداول 
األوراق املالية غير املدرجة هو 
نظام مستحدث ومكمل للسوق 
الرسمي، وهو الوحيد في املنطقة 
املخصص للتداول اإللكتروني 

لألوراق املالية غير املدرجة.
وم��ن��ذ تأسيسها ع��ام 2014، 
التزمت ب��ورص��ة الكويت برفع 
معايير السوق الكويتي، وتطوير 
بورصة إقليمية رائ��دة ومعترف 

بها على املستوى الدولي.

 ميّكن املستثمرين من تداولها في بيئة استثمارية عالية الشفافية

البورصة تعلن طرح نظام لتداول 
األوراق املالية غير املدرجة

شاهني الغامن

»وربة« يتيح االكتتاب إلكترونيًا ويصدر 
كتيبًا إرشاديًا للمكتتبني

مقر البورصة

2018 أك���������ت���������وب���������ر  ش��������ه��������ر  م�����������ن  ال���������ث���������ان���������ي  األس������������ب������������وع  م��������ن��������ذ  »اخل�����������������������ام«  ع��������ل��������ى  ت������س������ي������ط������ر  االض��������������ط��������������راب  م�����������ن  ح���������ال���������ة 
2019 ف����������ي  اإلن������������ت������������اج  خ�������ف�������ض  ات�������ف�������اق�������ي�������ة  مت���������دي���������د  إم�������ك�������ان�������ي�������ة  خ������ل������ف������ي������ة  ع�������ل�������ى  ال�������ن�������ف�������ط  أس����������ع����������ار  ت����������راج����������ع  ح�������������دة  ت�������ب�������اط�������ؤ 

املعدل الشهري لسعر النفط لسلة أوبك ونسبة النمواجتاه أسعار النفط منذ بداية العام

حصص الدول األعضاء في األوبك

»ال����ت����ج����ارة«: ت��ل��ق��ي��ن��ا 
إيداع  طلب   3864
ع���ام���ة جت����اري����ة ف��ي 

أكتوبر املاضي
أعلنت وزارة التجارة والصناعة 
الكويتية تلقي إدارة العالمات التجارية 
وبراءة االختراع لديها 3864 طلب إيداع 
عالمة جتارية عبر البوابة اإللكترونية 

خالل شهر أكتوبراملاضي.
وقالت الوزارة في بيان صحفي امس  
السبت إنها أجنزت 997 معاملة طلب 
تسجيل عالمة جتارية و2231 معاملة 
نشر ع��الم��ة جت��اري��ة و635 معاملة 
تسجيل عالمة جتارية وإصدار شهادة 
لها وطلب تسجيل عالمة جماعية وعدد 

1 عالمة مراقبة.
وأضافت أنها أجن��زت 354 معاملة 
جت��دي��د ال��ع��الم��ات ال��ت��ج��اري��ة و 318 
طلب تأشير بتغيير عنوان واسم مالك 
العالمة ونقل ملكيتها وشطب تسجيلها 

وتغيير اسم وكيل التسجيل.
وذكرت ال��وزارة أنها تلقت 21 طلب 
معارضة على تسجيل عالمة جتارية 
منها 17 طلب اع��ت��راض على قبول 
تسجيل ع��الم��ة جت��اري��ة و4 طلبات 
حتديد جلسة لسماع األق���وال وتلقت 
500 طلب لنشر ال��ت��أش��ي��رات و 33 

مستخرجا و 12 تظلما. 


