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ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 23 سنتا ليبلغ 
61ر62 دوالر في تــداوالت أول أمــس الثالثاء مقابل 
38ر62 دوالر للبرميل في تداوالت يوم االثنني املاضي 

وفقا للسعر املعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي االسواق العاملية أنهت عقود خام القياس العاملي 
مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 10 سنتات لتبلغ 

عند التسوية 60ر82 دوالر للبرميل بينما ارتفعت عقود 
خام القياس األمريكي غرب تكساس الوسيط 14 سنتا 

لتغلق عند 56ر10 دوالر للبرميل.

عاودت املؤشرات الكويتية الصعود 
ــع نــهــايــة تــعــامــالت أمــس   اجلــمــاعــي م
األربعاء، وذلك بعد أن سجلت تراجعها 
األول في ديسمبر أمس الثالثاء؛ نتيجة 
عمليات جني أرباح بعد سلسلة صعود 

دامت طوال 4 جلسات.
ــع املــؤشــر الــعــام للبورصة  ــف وارت
الكويتية عند اإلغالق 0.35 باملائة عند 
النقطة 6024.75 رابحاً نحو 21 نقطة. 
كما ارتفع املؤشران األول والرئيسي 
بنسبة 0.32 باملائة و0.42 باملائة على 

الترتيب.
وتقلصت سيولة البورصة 12.6 
باملائة إلى 30.44 مليون دينار مقابل 
34.83 مليون دينار بــاألمــس، بينما 
ارتفعت أحجام التداول 22.9 باملائة إلى 
241.18 مليون سهم مقابل 196.32 

مليون سهم بجلسة سابقة .
وسجلت مؤشرات 9 قطاعات ارتفاعاً 
بــصــدارة النفط والــغــاز بنمو نسبته 
8.66 باملائة، فيما سجل االتصاالت 
التراجع الوحيد في السوق بانخفاض 

قدره 0.67 باملائة.
وجاء سهم »بيت الطاقة« على رأس 
القائمة اخلضراء لألسهم املُدرجة بنمو 

كبير جتاوزت نسبته 56 باملائة، بينما 
تصدر سهم »أعيان لإلجارة« القائمة 

احلمراء متراجعاً بنحو 11.3 باملائة.
وحقق سهم »أعيان لإلجارة« أيضاً 
أنشط تداوالت بالبورصة على مستوى 
الكميات، بحجم بلغ 62.07 مليون سهم 
بقيمة 3.71 مليون دينار، فيما تصدر 
سهم »بيتك« نشاط السيولة بقيمة 
4.67 مليون دينار مرتفعاً 0.52 باملائة.
وتعليقاً على جلسة ، قــال احمللل 

الفني لسوق املــال مصطفى اجلارحي 
، وفقا ملوقع »مباشر«، إن أبرز ما ُييز 
تـــداوالت اليوم ببورصة الكويت هو 
استعادة السوق الرئيسي الزْخم على 

مستوى الكميات والقيم.
وأوضح اجلارحي أن تركز الكميات 
الــيــوم فــي الــســوق الرئيسي جــاء في 
املعدل الطبيعي املُعتاد خاصة مع تزايد 
ــداول على أسهم »أعــيــان«  ــت وتــيــرة ال
و«الوطنية«، وكال السهمني يشهدان 

حالة من النشاط في اآلونة األخيرة.
وتــابــع: »اجلــيــد بالنسبة للسوق 
الرئيسي هو تركز قرابة 40 باملائة من 
السيولة على األسهم املكونة للمؤشر 
مبا ُيشير إلــى جتــدد عمليات الدخول 
على بعض األسهم وخاصة التشغيلية 

كأسهم املشتركة والوطنية العقارية«.
وأشــار اجلارحي إلــى أن البورصة 
الكويتية تترقب حدث هام في الفترة 
احلــالــيــة، وهــو الترقية على مؤشر 
مورغان استانلي )MSCI( لألسواق 

الناشئة أواخر ديسمبر اجلاري.
وتــوقــع أن يستمر زخــم الــتــداول 
بالسوق الكويتية طوال تلك الفترة التي 
تسبق الترقية وحتى حلول موعدها، 
مع صعود شبه متواصل للمؤشرات 
تتخلله اســتــراحــة ســريــعــة ببعض 
ــاس وجني  ــف اجلــلــســات اللــتــقــاط األن

األرباح.
فنياً، قال اجلارحي إن املؤشر العام 
للبورصة يحتاج لتأكيد الصعود أعلى 
احلاجز الهام عند 6000 نقطة، موضحاً 
أن االرتفاع غــداً أعلى املقاومة 6045 
سيكون إيجابياً لتأكيد استكمال املسار 

الصاعد في األسبوع املُقبل.

دينار مليون   30.44 إلى  باملئة   12.6 تقلصت  السيولة 

البورصة تعاود الصعود.. والسوق الرئيسي يستعيد الزْخم
ــني الــعــام للمجلس األعــلــى للتخطيط  قــال االم
والتنمية  الــدكــتــور خــالــد مــهــدي ان التحديات 
التنموية اخلليجية متشابهة في معظمها وتتضمن 
ضرورة خلق فرص عمل للعمالة الوطنية وتقليص 
دور القطاعات احلكومية والتوسع في دور القطاع 

اخلاص.
واضـــاف مــهــدي فــي كلمة خــالل ورشـــة عمل 
نظمتها )أمانة التخطيط( أمــس  االربــعــاء حول 
املؤشرات الدولية ان التحديات التنموية تشمل 
تعزيز التوجه نحو التميز وبناء القدرات الفردية 
واملؤسسية وخلق بيئة اعمال صاحلة ومستدامة 

تؤهل الى دخول االستثمار االجنبي.
واكــد ان اجلهات املعنية بالتخطيط في دول 
اخلليج تسعى لزيادة التعاون فيما بينها لبناء 
القدرات البشرية ملواطنيها في مجال التخطيط 
واعــداد اخلطط التنموية مع التركيز على انتقاء 

املؤشرات الدولية التي تخدم احملتوى احمللي.
واوضــح ان الورشة ستتطرق الى آليات بناء 
املؤشرات الدولية واستعراض جتارب دول اخلليج 
في استخدام هذه املؤشرات موضحا ان التحديات 
والرؤى املشتركة لدول اخلليج حتقق تقاربا كبيرا 
في اعداد اخلطط التنموية ما ساهم في اعداد خطة 
امنائية خليجية موحدة تشتمل على جميع الرؤى 

التنموية اخلليجية.
من جانبها اكدت االمني العام املساعد للتخطيط 
واملتابعة باالنابة في )التخطيط( نادية الهمالن 
في كلمة مماثلة اهمية املؤشرات الدولية ودورها 
في قياس ومقارنة االداء التنموي بني دول العالم 
ودورهــا بكشف الفجوات ومعرفة التحديات في 

القطاعات تنموية.
واضافت الهمالن ان الورشة ترتكز على شرح 
ماهية املؤشرات الدولية وانواعها ومستوياتها 
وكيفية استخدامها في حتديد الفجوات التنموية 
وشـــرح جتــربــة الكويت فــي تطبيق واستخدام 
املــؤشــرات في التخطيط التنموي وتقييم االداء 
املؤسسي فضال عن اهمية االستفادة من جتارب 

الدول اخلليجية في هذا املجال.
من جهتها اشارت مدير ادارة متابعة اعداد خطط 

التنمية وبرنامج عمل احلكومة في )التخطيط( 
وفــاء الضبيان الــى دور املــؤشــرات في التخطيط 
التنموي وتعريف املــؤشــرات الدولية وانواعها 

واهميتها في العملية التخطيطية.
وقالت الضبيان ان املؤشر هو تعبير عن مقياس 
كمي او نوعي لظاهرة معينة في فترة زمنية معينة 
مشيرة الــى ان املــؤشــرات الدولية هي مؤشرات 
تصدر من منظمات دولية حتدد منهجية حساب 
هذه املؤشرات ومصادر بياناتها وحتسب قيمتها 

في التقارير الدولية.
ــرات مؤشر  ــؤش ــذه امل واوضــحــت ان مــن بــني ه
ممارسة االعــمــال الــذي يصدر عن البنك الدولي 
ــراءات احلكومية  ويهدف الى مراقبة وقياس االج
املنظمة لالنشطة االقتصادية ومؤشر التنافسية 
العاملية الذي يصدر عن املنتدى االقتصادي العاملي 
ويهدف الى قياس العوامل الدافعة وراء اجمالي 

انتاجية العام.
ــادت ان هناك انــواع مختلفة من املؤشرات  واف
الدولية منها مؤشرات املدخالت ومؤشرات النتائج 
ومؤشرات قياس االداء فضال عن مؤشر االبتكار 
ــدى انتشار االبــتــكــار في  العاملي الـــذي يقيس م

املجتمعات.

»التخطيط«: التحديات التنموية 
اخلليجية متشابهة

خالد مهدي

أعلن بنك وربة عن رعاية مؤمتر شورى الفقهي 
الثامن كــراع فضي ومشارك في فعاليات املؤمتر  
الذي تنظمه شركة شورى لالستشارات الشرعية 
في دولة الكويت على مدار يومني كاملني في الفترة 
الواقعة ما بني من 7 وحتى 10 من ديسمبر اجلاري 

في فندق فور سيزونز.
وخالل الورشة األولى التي ستعقد في السابع 
من الشهر، سيكون محور النقاش حول »التدقيق 
الشرعي على الصكوك« والتي ستتطرق الى العديد 
من املوضوعات وهي: كيفية تقيم الصكوك كأداة 
دخــل ثابتة في أســواق املــال؛ املبادئ والضوابط 
ـــواًء مــن جهة  الشرعية إلصــــدارات الــصــكــوك س
هيكلتها أو إجارتها أو وكالتها باإلضافة الى 

التطرق إلى عملية إصدار الصكوك ومراحلها.
أمــا الــورشــة الثانية فــي العاشر مــن ديسمبر 
فتتحدث عن »صيغ ابتكارية في الوقف« ســواًء 
أكان هذا االبتكار على مستوى املفهوم أو األنظمة 
والتشريعات أو التنظيم اإلداري. باإلضافة إلى 
ذكر عدد من األمثلة الواقعة حول الوقف انطالقا من 

بداية احلضارة اإلسالمية وصوال إلى وقتنا هذا.
ــول رعــايــة البنك للمؤمتر واملــشــاركــة في  وح
ــال ممثل بنك وربـــة عيسى جاسم  فعالياته، ق
القصار – مدير تنفيذي إدارة التدقيق الشرعي 
الداخلي بالتكليف- أّن هذا املؤمتر يحتل مكانة 
مهمة على مستوى املنطقة نظراً للمواضيع املهمة 
التي يطرحها مبا يخدم الصيرفة اإلسالمية ويعزز 
مــن مكانتها فــي االقــتــصــاد العاملي نــظــراً لثبات 
ـــان. كما أن  ووضــوح أسسها على اختالف األزم
تواجد بنك وربة في مثل هذه احملافل يعكس نظرته 
لهذا القطاع باعتباره ركنا أساسيا في منظومته 
ويساهم في القيام بعمليات تطويرية جديدة للبنك 

تقوده للمزيد من النجاح.

 وأضــاف القصار احملــاور التي مت طرحها هذا 
العام تتوافق مع رؤية واهتمام بنك وربة ال سيما 
فيما يتعلق مبوضوع الصكوك والــذي أثبت بنك 
وربة جناح جتربته فيها خالل العديد من صفقات 
اإلصــدار الي ترأسها والتي جنحت جناحاً منقطع 
النظير كان من آخرها إصدار صكوك لصالح بنك 
دبي اإلسالمي ش. م. ع. حيث شهدت الصفقة طلباً 
قوياً فــاق التوقعات كما أتضح من خــالل حجم 

الطلب على االكتتاب. 
واختتم القصار كالمه مؤكداً على أن بنك وربة 
لن يتوانى عن التواجد في مثل هذه املؤمترات التي 
تندرج ضمن إطار إستراتيجية البنك لدعم وتعزيز 
الفعاليات وألنشطة على املستوى احمللي واإلقليمي 
والعاملي والتي من شأنها أن تساهم في تطوير 

الصناعة املالية اإلسالمية.

»وربة« راع فضي ملؤمتر
 شورى الفقهي الثامن

قال بيت التمويل الكويتى »بيتك« في 
تقرير له عن  سوق العقار احمللي -الربـــع 
الثالث 2019« ج2« ، االسعار ومعدالت 
ــالل الربع  الــعــائــد  : أســعــار األراضـــي خ
الثالث 2019 ، كما يواصل متوسط سعر 
املتر في محافظة العاصمة حتسنه مسجالً 
بنهاية الربع الثالث من 2019 903 دينار 
فــي قــطــاع السكن اخلـــاص، وجتـــاوز في 
القطاع االستثماري حدود 2،402 دينار، 
وفي العقار التجاري مقترباً من 6،200 
ديــنــار. أمــا محافظة حولي فقد ارتفعت 
متوسط سعر املــتــر املــربــع فيها لقطاع 
السكن اخلـــاص مــتــجــاوزاً 890 ديــنــار، 
في حني حتسن في القطاع االستثماري 
مــتــجــاوزاً 1،600 ديـــنـــار، مــع حتسن 
متوسط السعر في القطاع التجاري إلى 
نحو 3،2340 دينار، فيما ارتفع متوسط 
السعر إلى حوالي 550 دينار لقطاع السكن 
اخلاص مبحافظة الفروانية بينما يقترب 
في القطاع االستثماري من 1،420 دينار، 
و2،319 دينار في القطاع التجاري لذات 

احملافظة بنهاية الربع الثالث 2019.
ـــداوالت الــعــقــاريــة عند  مـــازالـــت الـــت
مستويات مرتفعة مــع تسجيلها زيــادة 
في الربع الثالث على أســاس ربع سنوي 
، وتفاوتت معدالت الزيادة بني القطاعات 
العقارية املختلفة من حيث القيمة والعدد، 
فــي الــوقــت الــذي حافظ القطاع احلرفي 
على مساره التصاعدي، وبعد أن وصلت 
تداوالت قطاع الشريط الساحلي ملستوى 
استثنائي غير مسبوق شهد هــذا الربع 
للمرة الرابعة على التوالي مستويات 

مرتفعة من التداوالت. 
حافظ السكن اخلاص على املرتبة األولى 
بني القطاعات مع حتسن محدود ملساهمته 
في الربع الثالث، وساهم بنحو 39.4% 
مقابل حوالي %38 من التداوالت في الربع 
الثاني، فيما ظلت حصة العقار االستثماري 
في املرتبة الثانية بني القطاعات املختلفة 
بحصة انخفضت إلـــى %32 مــن قيمة 

الــتــداوالت في الربع الثالث مقابل 35% 
ـــداوالت  ــل ت ــواص ــع الــثــانــي، وت ــرب ــي ال ف
العقار التجاري حتسنها مع ارتفاعها إلى 
%20.3 في الربع الثالث مقابل 15.5% 
من التداوالت في الربع الثاني، فيما شكلت 
تداوالت العقار احلرفي والصناعي 2.1% 
وساهم عقار الشريط الساحلي بحصة 

%5.9 من التداوالت العقارية.  
 بلغت الـــتـــداوالت الــعــقــاريــة للسكن 
اخلــاص 382  مليون دينار خــالل الربع 
الثالث، ومازالت عند مستويات مرتفعة 
برغم تراجعها بنسبة طفيفة لم تتجاوز 
%1 عن الربع السابق له، وتواصل قيمتها 
اجتــاهــاً تصاعدياً نحو التحسن، فيما 
ارتفعت تداوالت القطاع %24 على أساس 
سنوي ومــازال االجتاه التصاعدي القوي 
ــداوالت  للتغير السنوي متواصاًل فــي ت

العقار السكني حتى الربع الثالث .  
ارتــفــع متوسط قيمة الصفقة لعقار 
السكن اخلاص إلى حوالي 336 ألف دينار 
بنهاية الــربــع الثالث بنسبة %3 على 
ــه أعلى  ــع ســنــوي، ويــالحــظ أن أســاس رب
مستوى ملتوسط قيمة الصفقة فــي هذا 
القطاع منذ بداية العام قبل املاضي، وهو 
ما دفــع املؤشر لالرتفاع بنسبة 11.9% 
ــي الــوقــت الــذي  على أســـاس ســنــوي، وف
ــازال يسجل معدالت تغير ربــع سنوي  م
متذبذبة، ويواصل التغير السنوي اجتاهاً 

تصاعدياً مسجالً الزيادة السنوية الثالثة 
على التوالي بعدما شهد تراجعاً متواصالً 

في 2018. 
وقد سجل عدد الصفقات املتداولة في 
السكن اخلاص 1،138 صفقة بنهاية الربع 
الثالث أي مــازال عند مستويات مرتفعة 
تفوق كافة الفترات الفصلية منذ منتصف 
العام 2015، برغم تراجع عدد الصفقات 
بنسبة %3.8 عن عددها في الربع الثاني 
من العام احلالي، بينما زاد عددها بنسبة 

كبيرة تفوق %11 على أساس سنوي.  
بــلــغــت قــيــمــة الــــتــــداوالت الــعــقــاريــة 
ــالل الــربــع الثالث 313  االستثمارية خ
مليون دينار، وقد سجلت تداوالت القطاع 
انخاضاً بنسبة %11 عن مستوى مرتفع 
نسبياً كان قد وصل إلى 353 مليون دينار 
ــازال يتواصل  في الربع الثاني، إال أنــه م
اجتاهها التصاعدي ، بالتالي تعد تداوالت 
العقار االستثماري أدنى %28 على أساس 
سنوي وهي املرة الثالثة على التوالي التي 
سجل فيها القطاع تراجعاً على أســاس 
سنوي. ارتفع متوسط قيمة الصفقة من 
العقارات االستثمارية إلى 876 ألف دينار 
بزيادة %9 عن الربع الثاني، وانخفض 
املؤشر %13 على أســاس سنوي، بينما 
مازال مؤشر متوسط قيمة الصفقة يتفوق 
فــي الــفــتــرات الفصلية منذ الــربــع األول 
من العام املاضي على مثيالتها من العام 

2017، إال أنه يالحظ مسار متذبذب للتغير 
السنوي في متوسط قيمة الصفقة في العام 
احلــالــي.  سجل عــدد الصفقات العقارية 
االستثمارية 357 صفقة في الربع الثالث 
مــقــابــل 429 صفقة فــي الــربــع الــثــانــي، 
بتراجع %17 على أســاس ربــع سنوي، 
ــدأ االجتـــاه التصاعدي لعدد صفقات  وه
العقار االستثماري مدفوعاً بتراجع عدد 

الصفقات %17.6 على أساس سنوي.
ـــداوالت الــعــقــاريــة  ـــت   بلغت قيمة ال
التجارية 197 مليون ديــنــار فــي الربع 
الــثــالــث بــزيــادة %26 على أســـاس ربع 
ــداوالت  ــع هــذا األداء قيمة ت ســنــوي، ودف
القطاع أن تــواصــل مسارها التصاعدي 
ــوي، وعــلــى أســـاس ســنــوي ارتفعت  ــق ال
تداوالت القطاع %40 ، وهو ضعف معدل 
النمو السنوي الذي سجله العقار التجاري 

في الربع الثاني من العام احلالي. 
ـــازال متوسط قيمة الصفقة في  م
قطاع العقارات التجارية يسجل أدنى 
مستوياته، ويعود ذلك إلى أن العديد 
من تــداوالت الربع الثالث مازالت على 
املكاتب واحملالت وليست على املجمعات 
واملباني التجارية مرتفعة القيمة ، 
بالتالي سجل متوسط قيمة الصفقة 
حوالي 1.3 مليو دينار بنهاية الربع 
الــثــالــث أي ضــعــف أدنـــى مستوياته 
سجلها فــي الــربــع الــثــانــي، وتــراجــع 
متوسط قيمة الصفقة بنسبة كبيرة 
%70 على أســاس سنوي . مــازال عدد 
الصفقات في القطاع التجاري يشهد أداًء 
استثنائياً مسجالً 157 صفقة في الربع 
الثالث مقابل مستوى غير مسبوق 
سجل 245 صفقة في الربع الثاني ، 
ويستمر ارتفاع عدد الصفقات املتداولة 
لهذا القطاع منذ منتصف 2016، وقد 
ــدد الصفقات بنسبة 36%  تــراجــع ع
عن مستواه االستثنائي الــذي سجله 
في الربع الثاني في حني يفوق أربعة 

أضعافه على أساس سنوي.

مع تسجيلها زيادة في الربع الثالث على أساس ربع سنوي

»بيتك«: مازالت التداوالت العقارية عند مستويات مرتفعة 

عيسى جاسم القصار

»بوبيان«: مشاركة مميزة في 
مؤمتراحتاد طلبة الكويت فرع أميركا

استقطب بنك بوبيان االهتمام خالل فعاليات 
املؤمتر الوطني السنوي 36 لالحتاد الوطني لطلبة 
الكويت – فرع الواليات املتحدة الذي نظم في سان 
دييغو االمريكية في الفترة من  28 نوفمبر إلى 1 

ديسمبر 2019 .
ونظم البنك العديد من الفعاليات التى استقطبت 
اهتمام الشباب ، حيث شهد جناح البنك الــذي 
اقيم ضمن فعاليات املؤمتر اقباالً كبيراً من الطلبة 
الدارسني في امريكا والذين تفاعلوا مع ما قدمه 

البنك من فعاليات مثل لعبة الكيوب والسودوكو .
ــاً مــن الــبــنــك على  ــرص ومت خـــالل املــؤمتــر وح
استقطاب أفضل الكوادر الوطنية عقد لقاءات مع 
الطلبة خالل املؤمتر لالجابة عن كافة التساؤالت 
اخلاصة بالتوظيف في البنك مع فرصة االطالع 
على الفرص الوظيفية التي يوفرها البنك وتوضيح 
الكثير من األمــور التي تتعلق بالعمل في القطاع 

املصرفي لهم.
ويعتبر بنك بوبيان من ابرز البنوك احمللية دعما 
للشباب في مختلف املجاالت باالضافة الى توظيف 

أفضل  الكفاءات الشابة لديه حيث يتلك البنك اعلى 
نسبة من العمالة الوطنية على مستوى القطاع 

بنسبة تصل إلى 78 % .
كما استعرضت ادارة التسويق ابرز اخلدمات 
واملنتجات التى يقدمها البنك للشباب السيما الذي 
يواصلون دراستهم في اخلارج والذين يحتاجون 
إلى املزيد من التواصل مع اخلدمات املصرفية التى 

تلبي احتياجاتهم .
وشهد جناح البنك زيــارة للسفيرالكويتي في 
الــواليــات املتحدة الشيخ سالم عبدالله اجلابر 
الصباح والــذي اثنى على مشاركة البنك في مثل 
هذه امللتقيات والدعم املستمر الذي يقدمه للشباب 

الكويتي .
وفي إطــار حرص البنك على املزيد من التميز، 
قام ايضا وبالتعاون مع واحدة من اشهر الكافيهات 
في سان ديغو بتقدمي القهوة واملشروبات املختلفة 
جلميع الطالب مجاناً في إطار برنامجه املعروف 
ــذي متيز به في السنوات االخــيــرة ) قهوتكم  وال

علينا (.

alwasat.com.kw

وبوسطن  نيويورك  في  الترويجية  جولتها  وتستأنف   ..
ــار جهودها الرامية إلــى دعــم ســوق املال  في إط
الكويتي، نظمت هيئة أسواق املال وبورصة الكويت 
جولة ترويجية استهدفت كبرى شــركــات إدارة 
األصـــول املالية التي تتخذ مــقــراً لها فــي مدينتي 
نيويورك وبوسطن بالواليات املتحدة األمريكية، 
ــواق الناشئة. وتهدف هذه  والتي تستثمر في األس
اجلولة، التي تستمر ملدة يومني تسليط الضوء على 
فرص االستثمار احلالية واملستقبلية في الكويت 

لكبرى شركات إدارة األصول عاملياً.
ويعزى توقيت هذه اجلولة لعدة أسباب أهمها 
جــذب املزيد من االستثمارات االجنبية املؤسسية 
واالستماع إلى مالحظات وآراء اجلهات املستهدفة 
حــول جتربتهم االستثمارية في الكويت ولعرض 
آخر التطورات في سوق رأس املال الكويتي وصوالً 
إلى عملية خصخصة البورصة لتكون أول بورصة 

يتلكها القطاع اخلاص في الشرق األوسط. 

وتعليقا على هذه اجلولة، قال الرئيس التنفيذي 
ــة الــكــويــت، الــســيــد محمد سعود  ــورص لــشــركــة ب
العصيمي: »نهدف من خالل هذه اجلولة إلى البحث 
عــن فــرص جــديــدة للتعاون املشترك مــع املجتمع 
االستثماري العاملي واستقطاب املزيد من االستثمارات 
إلى السوق الكويتي، وذلك عن طريق تعريف اجلهات 
االستثمارية األجنبية على التطورات التي متر بها 
شركة البورصة وسوق رأس املال الكويتي، وعلى 
فرص التداول الواعدة عبر منصتها، وهو ما يساهم 
بشكل فعال فــي االرتــقــاء مبكانتها ومتكينها من 
املساهمة في دفع عجلة النمو االقتصادي للكويت 
على الوجه األمثل، كما تعرفنا في هذه اجلولة على 
احتياجات كبرى شركات إدارة األصــول األجنبية 
وسنقوم بدراسة مدى إمكانية تطبيقها مبا يخدم 
السوق الكويتي ومكوناته كوننا ملتزمون بتحسني 
البنية التحتية وتبسيط العمليات ومواءمة معايير 

السوق مع أفضل املمارسات العاملية.«
في اجلولة الترويجية قامت هيئة أســواق املال 
وبــورصــة الــكــويــت بتسليط الــضــوء على عملية 
التطوير الشاملة الــتــي تشهدها شــركــة بورصة 
الكويت وسوق رأس املال الكويتي بشكل عام والذي 
ــواق  مت بجهود مشتركة بالتعاون مــع هيئة اس
املــال والشركة الكويتية للمقاصة، حيث أدى هذا 
التطوير إلى متكني وتزويد سوق رأس املال الكويتي 
ــاألدوات واخلدمات وأنظمة التداول الالزمة التي  ب
ترقى للمستويات العاملية. والــتــي مــن شأنها أن 
تؤدي إلى توسيع نطاق املنتجات واخلدمات املقدمة، 
وتوفير منصة استثمار جاذبة، وكذلك توسيع قاعدة 
املستثمرين، وتطوير العديد من القواعد واللوائح 
املوضوعة وفقا الحتياجات السوق، باإلضافة إلى 
تطوير البنية التحتية للسوق وخلق بيئة جاذبة 

للسيولة.

»زين« الشريك امُلجتمعي لسوق قوت في موسمه السابع
أعلنت زين عن شراكتها املُجتمعية للموسم السابع من 
ســوق قــوت Qout Market، وهــي املنّصة التي تهدف 
إلى جمع الطاقات واملواهب احملّلية في مجاالت الزراعة 
العضوية والتغذية واملشغوالت اليدوية، والذي سينطلق 
السبت املُقبل 7 ديسمبر في حديقة األبراج مبنطقة العديلية 
من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساًء، ويستمر شهرياً حتى 

مارس 2020.  
وذكرت الشركة في بيان صحافي أن استمرار شراكتها 
مع سوق قوت تأتي في إطار استراتيجيتها للمسؤولية 
االجتماعية واالستدامة جتاه تشجيع الطاقات واملواهب 
احملّلية للُمساهمة في تقدمي جيل من الشباب الكويتي 
القادر على املشاركة في تنمية االقتصاد الوطني بكفاءة، 

حيث يهدف هذا احلدث إلى نشر التوعية حول منط احلياة 
الصحي واستهالك املنتجات العضوية والصحية من 
خالل تقدمي فرصة ألصحاب املشاريع احلرفية والزراعية 
واملشغوالت اليدوية لعرض ُمنتجاتهم املُصّنعة محلياً في 
مكان واحد، باإلضافة لكونه جتمعاً مثالياً لتبادل وطرح 

األفكار بني محبّي ومصّنعي املواد الغذائية احمللية.


