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قفز سعر برميل النفط الكويتي 34ر3 دوالر في 
تــداوالت أول امس ليبلغ 47ر68 دوالر مقابل 13ر65 
دوالر للبرميل في تــداوالت االثنني املاضي وفقا للسعر 

املعلن من مؤسسة البترول الكويتية.   

وفي االســواق العاملية تراجعت العقودا آلجلة خلام 
برنت 47ر4 دوالر ليتحدد سعر التسوية عند 55ر64 
دوالر للبرميل وانخفضت عقود اخلــام األمريكي غرب 
تكساس الوسيط 56ر3 دوالر لتغلق عند 34ر59 دوالر 

للبرميل.   
وجــاء هــذا التراجع بعد إن استعادت السعودية 
إنتاجها النفطي بالكامل بعد الهجوم على منشاتها مما 

ادى الى تقليص التأثير على إنتاج اخلام العاملي.

اكــد بنك الكويت املــركــزي ضــرورة 
استشراف مستقبل الصناعة املصرفية 
ملواجهة التحديات غير املسبوقة التي 
يواجهها االقتصاد العاملي واملتغيرات 

االجتماعية والتقنية.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن 
البنك أمس االربعاء مبناسبة استضافته 
ــر املــصــرفــي الــعــاملــي )صــيــاغــة  ــؤمت م
املستقبل( يوم االثنني املقبل حتت رعاية 
سمو امير البالد الشيخ صباح االحمد 

اجلابر الصباح.
ـــــح ان املـــؤمتـــر سيتضمن  واوض
اربـــع جلسات سيشارك فيها خبراء 
ومــخــتــصــون فــي جــوانــب الصناعة 
املصرفية واملالية بهدف تقدمي تصور 

شامل ملستقبل هذه الصناعة.
وذكــر ان اجللسة األولـــى للمؤمتر 
ــرة تأملية  ــظ ــوان )ن ــن ــت ع ســتــقــام حت
ــي االقــتــصــاد الــعــاملــي واملــســتــجــدات  ف
االقتصادية وحتــديــاتــه( وستتناول 

الــســيــاســات الــنــقــديــة غــيــر التقليدية 
واســعــار الفائدة املنخفضة التي ادت 

الرتفاع كبير في حجم الدين العاملي.
ــذه اجللسة محافظ  وتستضيف ه
مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور 
احمد اخلليفي ومحافظ البنك املركزي 
ــاد فريز ورئيس  االردنـــي الدكتور زي
مجلس ادارة بنك اخلليج الكويتي عمر 

الغامن.
واضــاف ان اجللسة الثانية ستأتي 
حتت عنوان )اعـــادة تشكيل اخلدمات 
املــالــيــة عبر التقنيات واالبــتــكــارات( 
وستستضيف محافظ مصرف اإلمارات 
املركزي مبارك املنصوري ونائب رئيس 
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لبنك 

بوبيان الكويتي عادل املاجد.
وستناقش اجللسة اثــر التطورات 
التقنية التي تتقدم بسرعة عالية ويتم 
تبنيها بــذات الوتيرة والتغيرات التي 
تسببها ثورة التقنيات املالية في املشهد 

االقتصادي وواقع الصناعة املصرفية.
وفيما يتعلق باجللسة الثالثة افــاد 
ــوان )منـــاذج  ــن ــت ع بــانــهــا ســتــقــام حت
مصارف املستقبل.. نظرة الى االمــام( 
وستستعرض جملة من املتغيرات التي 
طــرات على الصناعة املصرفية وآلية 

تطوير العمل مع معطيات املستقبل.
ـــاف ان اجللسة ستستضيف  واض
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي للبنك املــركــزي 
العماني طاهر العمري ومحافظ بنك 
ماليزيا املركزي داتوك يونس والرئيس 
التنفيذي لقطاع تركيا والشرق األوسط 
وشمال إفريقيا لبنك )اتش اس بي سي( 

مارتن تريكو.
ولفت الــى استضافة اجللسة ايضا 
الرئيس التنفيذي ملجموعة بيت التمويل 
الكويتي مازن الناهض واملدير التنفيذي 
ألوروبـــا والــشــرق االوســـط ملجموعة 

)ريفينيتف( جاميس كليف.
وفيما يتعلق باجللسة الرابعة ذكر 

انــهــا ستقام حتــت عــنــوان )الصناعة 
املالية على مفترق الــطــرق.. حملة عن 
املستقبل( وستتناول التحديات التي 
يواجهها االقتصاد العاملي مع زيادة حدة 
املنافسة في الصناعة املصرفية ودخول 
منافسني من شركات التقنيات املالية 

العمالقة.
وبني ان اجللسة ستعرض وجهات 
نظر متنوعة من منظور اجلهاز املصرفي 
والهيئات الرقابية وغيرها من األطراف 
املعنية وسوف يقدم املتحدثون صورة 
عن املرحلة القادمة من تطور الصناعة 

املصرفية.
وتستضيف هذه اجللسة محافظ بنك 
البحرين املركزي راشد املعراج والرئيس 
التنفيذي لبنك املشرق عبدالعزيز الغرير 
ونائب الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك 
الكويت الوطني شيخة البحر وكبيرة 
ــي مجموعة )سيتي  االقــتــصــاديــني ف

غروب( كاثرين مان. 

االقتصادية املستجدات  حول  شامل  تصور  لتقدمي  خبراء  باملؤمتر  سيشارك 

»املركزي«: ضرورة استشراف مستقبل الصناعة 
املصرفية ملواجهة التحديات

هبطت مؤشرات البورصة  بنهاية تعامالت أمس  
األربعاء، لُتسجل تراجعها اجلماعي الرابع على 
التوالي وسط موجة بيعية طالت األسهم القيادية 
والتشغيلية في السوق األول، بالتزامن مع توتر 
األوضاع اإلقليمية التي انعكست سلباً على احلالة 

النفسية للمتداولني.
وأنهى املؤشر العام للبورصة الكويتية اجللسة 
ُمتراجعاً 1.9 باملائة عند مستوى 5502.28 
نقطة خاسراً 106.63 نقطة دفعته لبلوغ أدنى 

مستوياته خالل 6 أشهر.
كما تراجع مؤشر السوق األول 2.23 باملائة 
خاسراً أكثر من 135 نقطة بإقفاله عند مستوى 
5934.59 نقطة، كما هبط الرئيسي 1.01 باملائة 

عند مستوى 4669.08 نقطة خاسراً 47.82 نقطة.
ــداوالت منذ  وشهدت بورصة الكويت أنشط ت
أكثر من شهرين، حيث ارتفعت السيولة 89.7 
باملائة لتصل إلــى 62.39 مليون ديــنــار مقابل 
32.89 مليون دينار ، كما ارتفعت أحجام التداول 
79.6 باملائة إلــى 198.91 مليون سهم مقابل 

110.73 مليون سهم بجلسة سابقة .
وسجلت مؤشرات 8 قطاعات تراجعاً بصدارة 
البنوك بنحو 2.64 باملائة، بينما ارتفع قطاعان 
فقط عند اإلغالق، األول، السلع االستهالكية وصعد 
بنسبة 0.54 باملائة، والثاني، قطاع التأمني وارتفع 

0.12 باملائة.
وتصدر سهم »كفيك« القائمة احلمراء لألسهم 
املـُـدرجــة بانخفاض نسبته 13.18 باملائة، فيما 
تصدر سهم »السورية« القائمة اخلضراء ُمرتفعاً 

9.38 باملائة.
وحقق سهم »بيتك« أنشط تداوالت بالبورصة 
على كافة املستويات، بكميات بلغت 36.67 مليون 

سهم بقيمة 23.36 مليون دينار، فيما أنهى السهم 
التعامالت ُمتراجعاً 4.41 باملائة عند سعر 629 

فلساً.
وهبط مؤشر السوق األول %1.21 باملائة خالل 
التعامالت بعد أن تخلى عن مستوى الـ 6 آالف نقطة 

ليصل ألدنى مستوياته خالل ستة أشهر.
ووصل املؤشر إلى النقطة 5996.33 في متام 
الساعة 10:45 صباحاً، لتبلغ خسائره خالل 
الفترة نحو 73.6 نقطة، مواصالً تراجعه لسادس 

جلسة على التوالي.
وساهم في هبوط املؤشر انخفاض 17 سهماً 
من أصل 19 مدرجاً بالسوق األول، حيث تصدر 

التراجعات سهم »القرين« بنحو 2.5 باملائة.
وجنــا سهم »املتكاملة« مــن التراجعات التي 
شهدتها أسهم السوق األول ، حيث ارتفع السهم 
وحيداً حتى اللحظة بنسبة 0.27 باملائة، فيما كان 

االستقرار من نصيب سهم »ميزان«.
وجاءت تراجعات مؤشر السوق األول بالتزامن 
مع هبوط املؤشرين اآلخرين بالبورصة، حيث 
انخفض »الرئيسي« بنحو 0.45 باملائة، وهبط 

املؤشر العام بواقع 1.01 باملائة.
وبلغت أحــجــام الــتــداول الكلية فــي السوق 
الكويتية في تلك األثــنــاء قرابة 60 مليون سهم 
جــاءت بتنفيذ 2860 صفقة حققت سيولة بقيمة 
20.5 مليون دينار تركز أكثر من 94 باملائة منها في 

السوق األول.
ــواق املال  ويــرى مستشار التحليل الفني ألس
إبراهيم الفيلكاوي، أن األموال احلالية في السوق 
الكويتية محلية وليست خارجية؛ وهو ما ُيشير 
إلى وجود مخاوف من دخول السوق مخافة وجود 

عمليات بيع مفاجأة.

6 آالف نقطة السوق األول يتخلى عن مستوى 

البورصة تهبط ألدنى مستوياتها 
6 أشهر خالل 

ــن الــبــنــك األهـــلـــي املتحد  ــل أع
)ش.م.ك.( والبنك األهلي املتحد 
)ش. م. ب.( عن إمتام بيع حصتهما  
ــت والــشــرق  ــوي ــك فـــي شــركــة ال
األوسط لالستثمار املالي )كميفك(، 
والــبــالــغــة )130،715،275( ، 
و65،380،875((  سهما على 
الــتــوالــي مبــا ميــثــل  %75.6 من 
األســهــم املــتــداولــة لكال البنكني  
بسعر 58.1 فلس كويتي للسهم 
ــك إلــى شركة الذكير  الــواحــد وذل
للتجارة العامة واملقاوالت اململوكة 
بالكامل حلمد صالح الذكير وذلك 
بعد أن مت استيفاء كافة موافقات 
اجلهات الرقابية الالزمة إلمتام 

عملية البيع . 
ــول الصفقة،  ــى تعليقه ح وف
حتدث الدكتور أنــور على املضف 
رئيس مجلس إدارة  البنك األهلي 
املتحد:  قائال: » يأتي إجنــاز هذه 
الصفقة لبيع حصة البنك االهلي 
املتحد- الكويت  فى شركة كميفك 
متاشيا مع األهداف االستراتيجية 
املستقبلية للبنك والرامية إلى دعم 

جهوده الهادفة إلى تركيز البنك 
على أنشطته املصرفية األساسية 
. كذلك سوف يكون  لهذه الصفقة 
تأثير إيجابي على معدالت الكفاءة 
التشغيلية تــعــزيــزا ملصلحة 

املساهمني . 
وعبر الدكتور أنور املضف عن 
خالص متنياته  للمالك اجلديد 

وإدارة كميفك بالنجاح والتوفيق 
وحتقيق والنمو املستمر بــأداء 
األعمال .اجلدير بالذكر أن كميفك 
هي شركة كويتية مساهمة عامة 
مدرجة في بورصة الكويت منذ 
يوليو 1997، وتعمل ضمن قطاع 
االستثمار مع التركيز على إدارة 

األصول.

بيع حصة »املتحد« في »كميفك« 
لشركة الذكير للتجارة العامة واملقاوالت

أعلن بنك بوبيان عــن بــدء خدماته 
ــس في  ــدري ــت ـــالب وهــيــئــة ال جلــمــيــع ط
جامعة الكويت التى انتقلت كلياتها 
الــى املقر اجلــديــد بالشدادية مــن خالل 
ــن أجــهــزة  قــيــام الــبــنــك بتوفير عـــدد م
Boubyan Direct وأجهزة السحب 
ــاء اجلامعة ومبا  اآللــى في مختلف أرج
يوفر لعمالءه من الطالب وغيرهم اقصى 
درجــات الراحة والسهولة في الوصول 

للخدمات واملنتجات التى يريدونها .
وقــــال املــديــر الــتــنــفــيــذي للقنوات 
املصرفية املباشرة في بنك بوبيان خالد 
الشمري »إن تواجدنا املبكر بجامعة 
ــي مــقــرهــا بــالــشــداديــة يعد  الــكــويــت ف
استمراراً للبحث الدائم الــذي يتميز به 
بنك بوبيان ملواكبة كافة التطورات التي 

تتعلق بقطاع التعليم الكويتي ومحاولة 
دعمها وتزويدها بكل ما نتمتع به خدمات 
ــذا كان  ومنتجات مصرفية حديثة وه
تفكيرنا منذ البداية ان نكون بالفعل 

قريبينب دائما من العمالء«
وأوضـــح الشمري ان بوبيان جنح 
خالل فترة وجيزة في االنتهاء من جتهيز 
عدد 3 أجهزة Boubyan Direct و 3 
أجهزة للسحب اآللى املتواجدة واملنتشرة 
فــي 6 كليات باجلامعة )كلية العلوم 
اإلداريــة ، كلية التربية األساسية ، كلية 
الهندسة، كلة العلوم احلياتية ، كلية 
العلوم وكلية اآلداب(، كما سيتم توفير 
أجهزة للكليات التي سيتم افتتاحها تباعاً 
وذلك دعماً للطلبة والكادر التعليمي في 
جعل حياتهم اليومية أكثر سهولة وراحة 

من خالل امكانية احلصول على خدمات 
مصرفية رقمية على مدار الساعة وطوال 

ايام االسبوع.
وعن اخلدمات املتوافرة حالياً بأجهزة 
Boubyan Direct أشـــار الشمري 
ان غالبية اخلدمات متوافرة كالسحب 
النقدي واإليـــداع النقدي لغاية 5000 
دك، باالضافة إلى خدمة إيــداع وصرف 
ــداع نقدي بحساب  الشيكات وخدمة إي
طرف ثالث بجانب التحويالت النقدية، 
امــا عــن اخلــدمــات التي سيتم توفيرها 
الحــقــاً هــي إصـــدار بطاقة صــراف آلــي، 
طباعة شــهــادة حتويل راتــب وطباعة 
كشف حساب بجانب خدمة طباعة رقم 
اآليبان وخدمة صرف العيادي و العديد 

من اخلدمات التي سيتم توفيرها الحقاً.

 Boubyan Direct »بوبيان« يوفر أجهزة 
و السحب اآللى بجامعة الكويت في مبانيها اجلديدة

ــدار صكوك  أعلن بنك وربــة عن إص
غير مضمونة بقيمة 500 مليون دوالر 
ملــدة 5 ســنــوات مصنفة، وفــقــاً ألحكام 
الشريعة اإلسالمية، في الوكالة من 
برنامج إصدار شهادات االئتمان بقيمة 
2 مليار دوالر، و تعتبر أول صكوك 
غير مضمونة صـــادرة عــن مؤسسة 
مالية كويتية وهذا يعتبر مؤشر جديد 
ملصدري الصكوك في أســواق الصكوك 
املستقبلية،   ويعتزم البنك  إدراجها في 

بورصتي ناسداك في دبي وأيرلندا.
وقال الرئيس التنفيذي في بنك وربة 
شاهني حمد الــغــامن فــي بيان صحفي 
صــادر عن البنك، أن هــذه الصكوك مت 
تسعيرها بسعر 135 نقطة أســاس 
 mid- « ـــادة على خمس ســنــوات زي
swap rate«. ، مما أدى إلى تسعير الكل 
في )%2.982( مــؤكــداً أنــه مت جتاوز 
حجم اإلصــدار بنسبة 6.31 مرة، حيث 

بلغ إجمالي الطلبات
 3.154 مليار دوالر،  األمــر الــذي 
يعكس االستجابة اإليجابية  ألداء البنك 
ونشاطه، والتي تتضمن دفعة قوية 
في مجال اخلدمات املصرفية، كما كان 
ذلك مبثابة تأكيد على ثقتهم في سالمة 
النظام املصرفي اإلســالمــي الكويتي، 

الذي يشرف عليه بنك الكويت املركزي.
وأكــد الــغــامن الــذي التقى وفـــداً من 
املستثمرين في هونغ كونغ وسنغافورة 
وأبــوظــبــي ودبـــي ولــنــدن مــؤخــراً ، أن 

ــن قبل  الــصــكــوك نــالــت ثــقــة كــبــيــرة م
املستثمرين احملليني و العامليني، األمر 
الـــذي جعلهم يقبلون على الصكوك 
مبستويات سعرية تنافسية، موضحاً 
أن األقبال على هذه الصكوك دليل على 
ثقة املستثمرين احملليني والعامليني، في 
أداء ونشاط ومستقبل بنك وربة بناء 
على مــا حققه البنك  خــالل السنوات 
األخيرة من جناحات جعلته هدفاً لهؤالء 

املستثمرين.
وتابع الغامن قائاًل:« فخورون مبا 
حتقق كونه ال يشكل جناحا لبنك وربة 

فحسب بل للصناعة املالية اإلسالمية، 
وتأكيداً على مناخ االستثمار في الكويت 
عموماً، باعتبارها من الدول التي تتمتع 
بعوامل جتــذب املستثمرين العامليني، 
في ظل توافر فــرص جيدة كتلك التي 

توافرت في صكوك بنك وربة.
ــر الــغــامن بأن  مــن ناحية أخـــرى ذك
االكتتاب في صكوك بنك وربــة يعتبر 
فرصة جيدة لالستثمار، إنطالقاً مبا 
ــالث ســنــوات  ــث حققه الــبــنــك خـــالل ال
األخـــيـــرة، ومــعــدالت الــنــمــو اجلــيــدة، 
سواء من حيث منواألصول، أو الودائع 
ــاح التشغيلية  إلى جانب ارتفاع األرب
وحصصه الــســوقــيــة، بــاالضــافــة إلى 
االداء التكنولوجي الذى القى اقباال غير 

مسبوق من العمالء .
ـــار الــغــامن إلــى أن التقييمات  وأش
والتصنيفات التي حصدها وحاز عليها 
البنك من قبل مؤسسات مالية عاملية، 
إلــى جانب التقارير االيجابية، التي 
تنشر من فترة إلى أخــرى حول البنك، 
باالضافة إلى حصول البنك على العديد 
مــن اجلــوائــز العاملية املميزة أبرزها 
جائزة النخبة لتميز اجلــودة من جي. 
ــان تشايس لــعــام 2018:  ــورغ ــي. م ب
 Elite Quality Recognition“
2018”، جلـــودة العمليات فــي كلتا 
الفئتني بعد حتقيقه نسباً عالية في 
العمليات املباشرة )STP )لتحويل 
األمــــــــوال بــلــغــت %99.0 ضــمــن 

التصنيف MT103 و %99.7 ضمن 
تصنيف  MT202. ؛ وعلى جائزتني 
مرموقتني مــن مجلة أخــبــار التمويل 
اإلســالمــي IFN هما: »جــائــزة صفقة 
العام في التمويل املهيكل« والتي فاز 
بها البنك الستكمال أول عملية إصدار 
صكوك متصلة بقطاع متويل الطيران 
و املتوافقة مــع الشريعة اإلسالمية 
 Shaheen(ٍ املستحقة خــالل 12 عــام
SPV( و«جائزة صفقة العام العابرة 
للحدود« لقيادة بنك وربــة في ترتيب 
 Byrne الــتــمــويــل املــجــمــع  لــشــركــة
Equipment Rental LLC  بقيمة 

91 مليون دوالر أمريكي.
ولفت إلى أن جميع املؤشرات تشير 
إلى استمرار منو الطلب على االدوات 
املالية واالستثمارية اإلسالمية، استنادا 
إلى معدالت النمو في العقدين األخيرين، 
ــا بــالــوتــيــرة  ــراره ــم ــت وتــوقــعــات اس

اإليجابية نفسها. 
واختتم الغامن تصريحه بتوجيه 
الشكر والتقدير لكل من بنك الكويت 
ــواق املــال لدعمهما  املركزي وهيئة أس
لبنك وربــة في إنشاء برنامج صكوك 
ومنحه جميع املوافقات الــالزمــة، كما 
ــرب عــن عظيم شكرة وتقديره إلى  أع
مجلس إدارة البنك وهيئة الرقابة 
الشرعية على قيادتهما وتوجيههما 
ــذيــن ســمــحــا بنجاح  ــل الــبــصــيــريــن ال

املعاملة.

يعتزم إدراجها في بورصتي ناسداك دبي وأيرلندا 

دوالر  مليون   500 بـ  صكوكها  يصدر  »وربة« 

شاهني الغامن

خالد الشمري

أنور املضف وحمد الذكير

الكويتيون رابع أكبر مشتر للعقارات 
بتركيا في أغسطس

اظهرت بيانات احصائية تركية أمس األربعاء أن 
الكويتيني جاؤوا في املرتبة الرابعة من حيث شراء 

األجانب للعقارات بتركيا في أغسطس املاضي.
ــت الــبــيــانــات الــتــي أصــدرتــهــا مؤسسة  ــح وأوض
االحصاء التركية ان املواطنني الكويتيني اشتروا 159 
عقارا في أغسطس املاضي ليحتلوا املرتبة الرابعة بعد 
العراقيني الذين تصدروا قائمة الترتيب بشراء 675 
عقارا في حني جاء االيرانيون ثانيا بشراء 469 عقارا 
ثم الروس ثالثا بعدد 212 عقارا واألملان خامسا بعدد 

149 عقارا. وأشارت البيانات إلى أن العدد االجمالي 
ملبيعات العقارات لألجانب في تركيا خالل أغسطس 
املاضي بلغ 3604 عقارات مسجال ارتفاعا بنسبة 8ر6 

باملئة مقارنة بذات الشهر في 2018. 
وأضــافــت ان مدينة اسطنبول كانت أكثر املــدن 
التركية بيعا للعقارات لألجانب في أغسطس املاضي 
اذ بلغ عــدد الــعــقــارات املبيعة 1549 عــقــارا تلتها 
)أنطاليا( بعدد 656 ثم )بورصة( ب 228 وأنقرة ب 

213 و)ياالوا( ب 169 عقارا.

عبدالعزيز الغرير كاثرين مان راشد املعراج شيخة البحر  


