
 وق��ع بنك بوبيان اتفاقية مبدئية مع 
شركة ريبل نتRipple.Net  ) الشركة 
العاملية الرائدة في التحويالت عبر العالم 
( وذل��ك بهدف تقدمي مستويات أعلى من 
اخلدمات التقنية التى تتعلق بالتحويالت 
املالية لضمان املزيد من السرعة في ظل 
أعلى مستويات األمن وسالمة املعلومات 
والبيانات التى يحرص عليها بنك بوبيان 

في تقدمي خدماته ومنتجاته للعمالء.
وقال نائب الرئيس التنفيذي عبدالله 
التويجري » نسعى دائما لتقدمي مستويات 
مميزة من اخلدمة لعمالءنا ومب��ا يضمن 
حصولهم على املنتجات واخلدمات عالية 
املستوى والتى جتعل حياتهم اكثر سهولة 

وراحة ».
واضاف من هذا املنطلق وقعنا االتفاقية 
مع واحدة من أكبر الشركات املعروفة على 
مستوى العالم للتحويالت الفورية العابرة 
للحدود وذل��ك حتى مننح العمالء فرصاً 
أكبر للحصول على خدمات للتحويالت 

املالية تضمن لهم السرعة والسهولة .
واشار التويجري الى ان عمالء بوبيان 
حالياً يحصلون على خدمات مميزة عند 
إج���راء التحويالت املالية ألي مكان في 
العالم من خالل اتفاقيات عديدة مع شركات 
عاملية معروفة  إال ان ذلك ال مينع من البحث 
عن شركات اخ��رى وتكنولوجيا جديدة 

من أجل منح العمالء العديد من اخليارات 
املميزة.

ون���وه ال��ت��وي��ج��ري إل���ى ان االتفاقية 
اجلديدة التى تنتظر موافقة بنك الكويت 
املركزي سوف متنح عمالء البنك إمكانية 
التحويل املالي ألي مكان على مدار الساعة  
وم��ن خ��الل اس��ت��خ��دام مختلف الوسائل 
التكنولوجية من اجهزة احلاسوب وااليباد 
والهواتف الذكية وغيرها من خالل موقع 
البنك اإللكتروني وتطبيقه املميز على 

املوبايل.
واض��������اف ان اخل����دم����ة اجل���دي���دة 
ستوفرخدمة التحويالت الفورية لعدد 

من الدول ومبرور الوقت سوف تزيد هذه 
ال��دول مع التركيز على ال��دول التى تشهد 

حتويالت اكثر من عمالء البنك .
وأك���د ال��ت��وي��ج��ري ان ه���ذه االتفاقية 
تعزز من موقع البنك الذي يعتبر األفضل 
على مستوى الكويت في مجال اخلدمات 
املصرفية الرقمية والتى مكنته من الفوز 
على مدار السنوات املاضية بجائزة االفضل 
على مستوى الكويت في مجال اخلدمات 
املصرفية الرقمية م��ن مؤسسة غلوبل 

فاينانس العاملية .
كما حصل بنك بوبيان ايضاً على جائزة 
افضل بنك اسالمي علي مستوى العالم 

في مجال اخلدمات املصرفية الرقمية من 
غلوبل فاينانس ألربع سنوات متتالية .

 م��ن جانبه أك��د امل��دي��ر التنفيذي في 
Ripple.Net  ال��ش��رق األوس���ط نافني 
جوبتا على أهمية التعاون مع واح��د من 
أبرز البنوك الكويتية والتى شهدت تطوراً 
ملحوظاً في السنوات االخيرة في مجال 

اخلدمات املصرفية الرقمية.
 واض��اف » سعداء بالتعاون مع بنك 
بوبيان الذي سيكون شريكاً مهماً لنا في 
الكويت ف��ي إط���ار خطط االن��ت��ش��ار التى 
نسعى لها في السوق الكويت وأس��واق 

املنطقة  » .
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انخفض سعر برميل النفط الكويتي 70 سنتاً أول 
أمس االثنني، ليصل إلى 66.8 دوالر؛ مقابل 67.5 دوالر 
للبرميل يوم اجلمعة املاضي؛ وذلك وفقاً للسعر املُعلن 

من مؤسسة البترول الكويتية.
عاملياً، استقر سعر خام »برنت« خالل تعامالت أمس  
الثالثاء، وسط توقعات ارتفاع اإلنتاج األمريكي من 

النفط الصخري ألعلى مستوى على اإلطالق في الشهر 
املقبل.

وك��ان��ت إدارة معلومات الطاقة األمريكية أعلنت 
أمس أن إنتاج النفط الصخري األمريكي من ال�7 حقول 
الرئيسية سيرتفع مبقدار 49 ألف برميل يومياً ليصل 
إلى 8.546 مليون برميل يومياً في الشهر املُقبل وهو 

أعلى مستوى على اإلطالق.
وبحلول الساعة 6:20 صباح اليوم بتوقيت جرينتش 
استقر سعر العقود اآلجلة خلام »برنت« القياسي تسليم 
سبتمبر عند 66.50 دوالر للبرميل، فيما انخفض سعر 
العقود اآلجلة خلام »ناميكس« تسليم أغسطس بنسبة 

0.1 باملائة عند 59.50 دوالر للبرميل.

قال بنك الكويت املركزي أنه استمراراً 
ملساعيه الرامية إلى حتقيق مزيد من التقدم 
في مجال العمل اإلحصائي من خالل تطوير 
قواعد البيانات اإلحصائية وتوفير بيانات 
متكاملة وشاملة من حيث نطاق التغطية 
والدورية واحلداثة واجلودة، مبا يتوافق 
مع أفضل املمارسات الدولية في هذا املجال، 
استحدث ضمن النشرة اإلحصائية النقدية 
– اجلدول رقم )26( الذي يتضمن بيانات 
أرصدة األصول االحتياطية الرسمية لدولة 

الكويت على أساس شهري.
وأض��اف س��وف ي��درج ه��ذا اجل��دول في 
النشرات اإلحصائية النقدية الشهرية 
بداية من نشرة مارس 2019. وُيشار إلى 
أن أرص��دة األص��ول االحتياطية الرسمية 
تتضمن أرص���دة ك��ل م��ن ال��ذه��ب النقدي 
ووض��ع االحتياطي ل��دى ص��ن��دوق النقد 
الدولي وحقوق السحب اخلاصة والعملة 
وال��ودائ��ع، وال تشمل األص��ول اخلارجية 

لدى الهيئة العامة لالستثمار.
كما سيقوم بنك الكويت املركزي بنشر 
بيانات كل من وض��ع االستثمار الدولي، 
وإجمالي الدين اخلارجي لدولة الكويت 
بصفة رب���ع س��ن��وي��ة ب��داي��ة م��ن النشرة 
اإلحصائية الفصلية للربع األول )يناير 
– م��ارس( من عام 2019، وذلك ملزيد من 
تعزيز اإلفصاح والشفافية بشأن البيانات 
التي يختص بها بنك الكويت امل��رك��زي، 

وإتاحتها لالطالع العام.
وذك��ر املركزي إن األص��ول االحتياطية 
الرسمية للبالد بلغت حوالي 9ر11 مليار 
دي��ن��ار كويتي )نحو 2ر39 مليار دوالر 

أمريكي( في نهاية شهر مايو املاضي.
وأوض���ح )امل��رك��زي( ف��ي بيان صحفي 
أن أرص��دة االص��ول االحتياطية الرسمية 
تتكون من أرص��دة كل من الذهب النقدي 
ووضع االحتياطي للكويت لدى صندوق 
النقد ال��دول��ي وح��ق��وق السحب اخلاصة 

والعملة وال���ودائ���ع مشيرا إل��ى أن��ه��ا ال 
تشمل األص��ول اخلارجية للهيئة العامة 
لالستثمار. وأضاف أن االصول االحتياطية 
الرسمية ه��ي األص���ول امل��وج��ودة حتت 
ت��ص��رف ال��س��ل��ط��ات ال��ن��ق��دي��ة اخلاضعة 
لسيطرتها لتلبية اح��ت��ي��اج��ات م��ي��زان 
املدفوعات التمويلية أو التدخل في أسواق 

الصرف للتأثير على سعر صرف العملة.
وبني في ج��داول رسمية له أن مجموع 
)العملة وال��ودائ��ع( بلغ في نهاية مايو 
امل��اض��ي نحو 2ر11 مليار دي��ن��ار )نحو 
9ر36 مليار دوالر( الفتا إلى أن هذه العملة 
تتضمن النقود الورقية واملعدنية املتداولة 
من العمالت األجنبية املستخدمة عموما 

ألداء املدفوعات.
وأش��ار إلى أن فئة الودائع تتضمن كال 
من الودائع لدى البنوك املركزية االجنبية 
وبنك التسويات الدولية والبنوك األخرى 

وهي الودائع املتاحة عند الطلب.

وأعلن )امل��رك��زي( في ه��ذا السياق عن 
اس��ت��ح��داث ج���دول خ��اص ضمن نشرته 
االحصائية النقدية يتضمن بيانات أرصدة 
األصول االحتياطية الرسمية للكويت على 
أساس شهري.وقال إن البيانات اجلديدة 
تأتي استمرارا ملساعيه الرامية الى حتقيق 
مزيد من التقدم في مجال العمل االحصائي 
عبر تطوير قواعد البيانات االحصائية 
وت��وف��ي��ر ب��ي��ان��ات متكاملة وش��ام��ل��ة من 
حيث نطاق التغطية والدورية واحلداثة 
واجل�����ودة مب��ا ي��ت��واف��ق م��ع امل��م��ارس��ات 
ال��دول��ي��ة. وأوض���ح أن امل��رك��زي سينشر 
بيانات كل من وض��ع االستثمار الدولي 
وإجمالي الدين اخلارجي للكويت بصفة 
ربع سنوية بداية من النشرة االحصائية 
الفصلية للربع االول )يناير - مارس( من 
العام احلالي وذلك بهدف تعزيز االفصاح 
والشفافية بشأن البيانات التي يختص بها 

واتاحتها للعموم.

أنهت امل��ؤش��رات الكويتية تعامالت 
أم���س  ال��ث��الث��اء على تباين للجلسة 
ال��راب��ع��ة على ال��ت��وال��ي، حيث ارتفع 
امل��ؤش��ران العام واألول بنسبة 0.32 
و0.48 باملائة على الترتيب، فيما تراجع 

مؤشر السوق الرئيسي 0.14 باملائة.
وتقلصت سيولة البورصة بنحو 
طفيف نسبته 0.54 باملائة لتصل إلى 
44.04 مليون دي��ن��ار مقابل 44.28 
مليون دي��ن��ار ، فيما ارتفعت أحجام 
التداول 9.5 باملائة إلى 220.15 مليون 
س��ه��م م��ق��اب��ل 201.03 م��ل��ي��ون سهم 

باجللسة االثنني.
وق���ال ن��ائ��ب رئ��ي��س قسم البحوث 
بشركة كامكو لالستثمار، إن السوق 
تعرض إلى عمليات جني األرب��اح بعد 
الصعود القوي في الفترة السابقة بعد 
ترقية السوق مبؤشر »إم.إس.سي.آي« 

لألسواق الناشئة، حيث كان التركيز 
على األسهم القيادية التي حققت مكاسب 

كبيرة.
وأضاف رائد دياب أنه »على الرغم من 
التراخي الذي شهدناه في آخر جلستني 
إال أن الصورة العامة للسوق ال تزال 
إيجابية وه��ن��اك العديد م��ن العوامل 
امُل��ف��زة كطرح األدوات االستثمارية 
اجلديدة، التي من املتوقع لها أن ُتعزز 
من نشاط التداول باإلضافة إلى السعي 
لتلبية املتطلبات وال��ش��روط م��ن قبل 
م��ورج��ان ستانلي قبل حلول نوفمبر 

املُقبل«.
وأوض�����ح دي����اب أن امل���خ���اوف من 
األوض���اع اجليوسياسية في املنطقة، 
والتوتر احلاصل بني الواليات املتحدة 
وإي���ران، ق��د تكون ع��وام��ل ضغط على 
األس���واق في الفترة القادمة بانتظار 

هدوئها واتضاح الرؤية.
قطاعياً، سجلت مؤشرات 5 قطاعات 
ارتفاعاً يتصدرها الصناعة بنمو نسبته 
1.18 باملائة، بينما تراجعت مؤشرات 
4 ق��ط��اع��ات أخ���رى ب���ص���دارة السلع 
االستهالكية بانخفاض ق���دره 0.81 

باملائة.
وبالنسبة ألداء األس��ه��م، ج��اء سهم 
»اله��الل« على رأس القائمة اخلضراء 
لألسهم املدرجة بارتفاع نسبته 17.06 
باملائة، فيما تصدر سهم »ري��م« القائمة 

احلمراء متراجعاً بواقع 12 باملائة.
وحقق سهم »بيتك« أنشط سيولة 
بالبورصة بقيمة 9.25 مليون دينار 
مستقراً عند 779 فلساً، فيما تصدر 
سهم »أعيان لإلجارة« نشاط الكميات 
ب��ت��داول 42.44 مليون سهم مرتفعاً 

3.45 باملائة.

وانهت تعامالتها على ارتفاع املؤشر 
ال��ع��ام 3ر19 نقطة ليبلغ مستوى 
8ر6121 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 

32ر0 في املئة.
وب��ل��غ��ت ك��م��ي��ات ت�����داوالت امل��ؤش��ر 
9ر219 مليون سهم مت��ت م��ن خالل 
7907 صفقة نقدية بقيمة 44 مليون 
دي��ن��ار كويتي )ن��ح��و 6ر149 مليون 

دوالر أمريكي(.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7 
نقاط ليصل إلى مستوى 4872 نقطة 
بنسبة 14ر0 في املئة من خ��الل كمية 
أسهم بلغت 7ر154 مليون سهم متت 
عبر 4293 صفقة نقدية بقيمة 7ر11 
مليون دينار )نحو 7ر39 مليون دوالر(.
كما ارتفع مؤشر السوق األول 05ر32 
نقطة ليصل إلى مستوى 3ر6756 نقطة 
بنسبة 48ر0 في املئة من خ��الل كمية 
أسهم بلغت 17ر65 مليون سهم متت 
عبر 3614 صفقة بقيمة 2ر32 مليون 

دينار )نحو 48ر109 مليون دوالر(.
وكانت شركات )الهالل( و)مراكز( 
و)اس���م���ن���ت اب����ي����ض( و)م����ن����ازل( 
و)سنرجي( األكثر ارتفاعا في حني كانت 
أسهم )أعيان( و)خليج ب( و)االمتياز( 
و)لوجستيك( و)بيتك( األكثر تداوال 
بينما كانت شركات )رمي( و)يوباك( 
و)ت��ن��ظ��ي��ف( و)ال����دي����رة( و)م���زاي���ا( 
األك��ث��ر انخفاضا. وت��اب��ع املتعاملون 
تعامل شخص مطلع على أسهم )بنك 
بوبيان( وافصاح من شركة )االمتياز 
لالستثمار( عن توقيع شركة تابعة لها 
عقد بقيمة 9ر2 مليون دينار )نحو 8ر9 
مليون دوالر( فضال عن اعالن )بورصة 
الكويت( عن تنفيذ بيع أوراق مالية 
م��درج��ة وأخ���رى غير م��درج��ة ملصلحة 
وزارة العدل. وشهدت اجللسة ثالثة 
إيضاحات من شركات )املركز املالي( و 
)لوجستيك( و)منازل( بشأن تداوالت 
غير اعتيادية على أسهمها وافصاح 
من شركة )مجموعة أرزان املالية( عن 

بعض املعلومات اجلوهرية.

19.3 نقطة البورصة تنهي تعامالتها على ارتفاع املؤشر العام 

التباين يسود البورصة.. والصورة العامة للسوق إيجابية

أكد رئيس مجلس االدارة في بيت التمويل الكويتي 
»بيتك«- حمد عبد املسن امل���رزوق، احل��رص على 
دعم العملية التعليمية والشباب كونهم من أهم ركائز 
التنمية الشاملة والعنصر األبرز في االستدامة التي 
تأتي ضمن اول��وي��ات البنك، مشيرا ال��ى أن »بيتك« 
يحقق نتائج ايجابية ومن��وا على مختلف األصعدة 
وفق خطط واستراتيجيات تركز على االستثمار في 
الطاقات البشرية. جاء ذلك خالل كلمته في املؤمتر 
الصحفي ل��الع��الن ع��ن ش��راك��ة »بيتك« م��ع جامعة 
الكويت- كلية العلوم االداري���ة ومركز التميز في 
االدارة في مجال برامج دعم وتعزيز قدرات الشباب 
الكويتي، لتدريب وتأهيل 300 طالب وطالبة كويتيني 
الجتياز اختبارات االيلتس، التي هي متطلب وشرط 

اساسي للقبول في اجلامعات العاملية.
وحضر املؤمتر الصحفي الى جانب املرزوق كل من: 
املستشار بالديوان األميري الدكتور يوسف االبراهيم، 
وسفير الواليات املتحدة األمريكية لدى دولة الكويت- 
لورانس سيلفرمان، وعميد كلية العلوم االداري��ة 
ورئيس مركز التميز في االدارة- الدكتور مشاري 
الهاجري، ونائب رئيس مجلس األم��ن��اء في مركز 
التميز- الدكتور عدنان سلطان، وأعضاء مجلس 
االمناء، ونائب رئيس العالقات احلكومية في املؤسسة 
العاملية لتعليم اللغة االجنليزية ELS- ماري كلود، 

باالضافة الى أعضاء الهيئة التدريسية.
وأضاف املرزوق أن شراكة »بيتك« تأتي استمرارا 
للعالقة املتميزة مع جامعة الكويت واملؤسسات 
التعليمية واالك��ادمي��ي��ة وف��ي اط���ار استراتيجية 

املسؤولية االجتماعية.
ولفت الى ان برنامج االع��داد الختبارات االيلتس 
للطلبة الكويتيني يساهم في توفير املهارات الكافية 
التي تساعد الطلبة على اجتياز اختبارات االيلتس 
ب��احل��ص��ول على ال��درج��ة املطلوبة ال��ت��ي تؤهلهم 
لالنضمام الى احد اجلامعات العاملية التي يرغبون 
بها، منوها بأن ذلك يتطلب مستوى جيد في اتقان 

مهارات اللغة االجنليزية التي من شأنها أن تفتح افاقا 
واسعة للطلبة سواء في املجال الدراسي او في بيئة 

العمل بعد التخرج.
وأك��د امل��رزوق أهمية اللغة االجنليزية في عصر 
 disruptive�الرقمنة والتطور التكنولوجي وال
innovation. م��ن جانبه، أش��اد سفير ال��والي��ات 
املتحدة األمريكية ل��دى دول��ة ال��ك��وي��ت- لورانس 
سيلفرمان بدور »بيتك« في دعم الطلبة مشيرا الى 
ان الطلبة هم سفراء الكويت لدى أمريكا، ومؤكدا في 
الوقت ذاته أهمية التعاون لدعم كافة اجلهود التي 

تدعم الطلبة والشباب.
كما ثمن دور »بيتك« في املسؤولية االجتماعية في 
مختلف مجاالتها سواء في اجلانب العلمي أو الصحي 
أو الرياضي وغيرها من املجاالت، منوها بتميزه في 

دعم مختلف املبادرات املجتمعية.  
وب��دوره، قال عميد كلية العلوم االداري��ة ورئيس 
مركز التميز في االدارة الدكتور مشاري الهاجري، 
ان ل�«بيتك« ت��اري��خ طويل وسجل حافل ف��ي دعم 
األنشطة واملشاريع الطالبية والعملية التعليمية 
بشكل ع��ام، مثمنا احل��رص والتعاون الكبير الذي 
يبديه »بيتك« في هذه املجال مبا يعكس ريادة »بيتك« 
في حتقيق املسؤولية االجتماعية، والفتا الى تواجد 
»بيتك« ومشاركته في مختلف الفعاليات واالنشطة 

واملبادرات الطالبية والتعليمية والشبابية.
وثمن نائب رئيس مجلس األمناء في مركز التميز- 
الدكتور عدنان سلطان، جهود »بيتك« في رعاية 
م��ب��ادرات الطلبة، منوها بالتميز واالحترافية في 
التعاون، الفتا الى أن اسهامات »بيتك« تركت بصمة 
واضحة في مختلف املؤسسات التعليمية واالكادميية 
في الكويت. وأثنت نائب رئيس العالقات احلكومية 
ف��ي امل��ؤس��س��ة العاملية لتعليم اللغة االجنليزية 
ELS- ماري كلود بشراكة »بيتك« لدعم تأهيل 300 
من الطلبة الجتياز اختبارات االيلتس، مؤكدة أن 

االستثمار البشري هو من أكثر االستثمارات فعالية.

300 طالب وطالبة الجتياز اختبارات االيلتس أكد دعم البرنامج لتدريب وتأهيل 

»بيتك«: استراتيجيتنا تركز 
على االستثمار في الطاقات البشرية

املرزوق في توقيع الشراكة مع الهاجري بحضور السفير األميركي وماري كلود

صورة جماعية

أعلن البنك األهلي املتحد عن بدء تفعيل مبادرته 
لتوفير ع��دد م��ن  الفرص الوظيفية  ل��ذوى الهمم 
للعمل في القطاع املصرفي ، وذلك اعتبارا من يوم 
االح��د املوافق 14 يوليو اجل��اري حيث ق��ام  البنك 
بتعيني  اثني عشر موظفا من ذوي الهمم وبدأ فى 
برنامجه التدريبي للدفعه االول��ي يوم االح��د 14 
يوليو اجل��اري لتلقي البرامج املناسبة  لتأهليهم 

وفق اخلطة املعدة .
وبهذه املناسبة أوضحت سحر دشتي مدير عام 
حماية العمالء واملسؤولة عن برنامج املسئولية 
املجتمعية في البنك األهلي املتحد أن البنك قد تبني 
هذه املبادرة املتميزة من قبل معهد البناء البشري 
و الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والهيئة العامة 
لشؤون ذوي اإلعاقة وديوان اخلدمة املدنية وذلك 
ضمن فعاليات حملة )ش��رك��اء لتوظفيهم(  من 
منطلق مسؤوليتة املجتمعية نحو ذوى الهمم 
والتزامه بدعمهم ودمجهم في القطاع اخلاص  
ليتمكنوا من حتقيق النجاح و اكتساب الثقة فى 

أنفسهم وف��ي مجتمعهم م��ن خ��الل جناحهم فى  
وظائف تناسب مستوى مهاراتهم، ومؤهالتهم 

العلمية .
كما أكدت دشتي أن البنك األهلي املتحد يسعي 
لتقدمي مثل أعلي لكل املؤسسات فى الكويت من 
خالل توفيربيئة عمل متميزة إلخواننا من ذوى  
الهمم ونثق أنهم سيكونوا إضافة حقيقية لثروتنا 
البشرية وسيجدوا من أسرة البنك األهلي املتحد 
كل الدعم والتشجيع . وهذة التجربه هي االولي من 

نوعها في القطاع اخلاص في الكويت. 
وت��ق��دم��ت دش��ت��ي بالشكر  لكل اجل��ه��ات التى 
س��اه��م��ت ف��ى إجن���اح ه���ذه امل���ب���ادرة ، م��ؤك��دة أن 
البنك األهلي املتحد يسعي ألجن��اح هذه التجربه 
الساميه ليكون مثاال يحتذى به في تعزيز الشراكة 
املجتمعية بني مؤسسات املجتمع املدني وفي دفع 
عجلة التنمية املستدامة من خ��الل رعاية ودعم 
هذه البرامج التدريبية، وتوفير الفرص الوظيفية 

ألبنائنا الذين يستحقون منا كل عون وتشجيع.

»املتحد«  يعلن عن بدء برامجه التدريبية 
لذوي الهمم ضمن حملة  »شركاء لتوظفيهم«

أعلن استحداث جدول يتضمن بيانات أرصدة األصول االحتياطية على أساس شهري

11.9 مليار دينار األصول االحتياطية الرسمية للبالد  »املركزي«: 

Ripple.Net  لتقدمي  »بوبيان« يوقع اتفاقية مع 
خدمات التحويل الفوري ملختلف أنحاء العالم


