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19 فبراير – الكويتي  »غرفة التجارة«: انعقاد ملتقى األعمال القطري 
قــال مدير عــام غرفـة جتـارة وصنـاعة الكويـت رباح 
عبدالرحمن الرباح أنه بتنظيــم مشتـرك مع غرفــة قطــر، 
سيعقد » ملتـقــى األعمـــال القطـــري – الكويتـي » وذلــك 
في متــام الساعة العاشرة من صبــاح يــوم األربعــاء 
املوافــق 19 فبراير 2020 في مقر الغرفة، حيث سيشارك 

وفد أصحاب أعمال قطري رفيع املستوى يضم ما يفوق 
ال70 عضواً يعملون بعدة قطاعات حيوية كالصحة، 
مصادر الطاقات املتجددة، التعليم، املــعــدات واألدوات 
النفطية، النقل، اخلدمات اللوجستية، السياحة والفندقة، 
املفروشات، وصناعة الزجاج واألملنيوم. كما سيتضمن 

البرنامج تقدمي أوراق عمل من قبل عدة مسؤولني مختصني 
من اجلانبني الكويتي والقطري من خالل جلستني حواريتني 
األولى تناقش مناخ االستثمار وفرص التعاون االستثماري 
املشترك، واجللسة الثانية تناقش  فرص التعاون في القطاع 

الصناعي ومصادر الطاقة املتجددة.

ـــت وزارة الـــنـــفـــط أمـــس  ـــن دش
استراتيجيتها اجلديدة للتحول الرقمي 
وميكنة أعمالها إلكترونيا، وذلك حتت 
شعار برنامج التحول نحو اخلدمات 
االلكترونية، وكشفت الوزارة في حفل 
حضره وزير النفط ووزيــر الكهرباء 
واملاء د.خالد الفاضل وقيادات الوزارة 
ــادي مــؤســســة الــبــتــرول  ــي وبــعــض ق
الكويتية عن شعارها اجلديد الذي 
ــدة وخطتها  ــدي يعكس الــهــويــة اجل

االستراتيجية.
ــفــاضــل فــي تصريحات  وقــــال ال
صحافية عقب حفل الــتــدشــني ، أن 
عودة االنتاج من املنطقة املقسومة في 
الوفرة واخلفجي لم يدخل حيز التنفيذ 
إال بعد صدور القانون وبعد موافقة 
مجلس االمــة على ملحق االتفاقية 
ومذكرة التفاهم إلعادة االنتاج، وقامت 
العمليات املشتركة في منطقة الوفرة 
املشتركة )أمــس( بالضخ التجريبي 
)الهيدوكربون ان( وهــنــاك ارتفاع 
ــول  ــني وص ــي الــضــخ حل تــدريــجــي ف
االنــتــاج الــى مستواه الطبيعي قبل 

نهاية 2020.
ـــى ان أنـــتـــاج املنطقة  وأشـــــار ال
املقسومة بالكامل من حقلي اخلفجي 
والوفرة سيصل إلى 550 ألف برميل 

يوميا.
وعــن موعد بــدء العمل في منطقة 
ــي 24  اخلــفــجــي قـــال الــفــاضــل أنـــه ف
ديسمبر املاضي مت اإلذن ببدء العمل 
في احلقل ليكون هناك 60 يوماً إلعادة 
اإلنــتــاج ضمن العمليات املشتركة، 
مشيراً إلى أن وزير الطاقة السعودي 
صــاحــب السمو امللكي عبد العزيز 
بــن سلمان يــراقــب اإلنــتــاج فــي حقل 
اخلفجي مراقبة حثيثة ليكون اإلنتاج 

وفق الوقت احملدد له.

واوضح الفاضل ان الكويت ملتزمة 
بحصتها املقررة ضمن منظمة الدول 
املصدرة للبترول )أوبــك( واحملــددة 
عــنــد 2.669 مــلــيــون بــرمــيــل يوميا 
، مشيرا الــى ان حجم االنــفــاق على 
املشاريع النفطية مرتبط مبيزانية 
القطاع النفطي ككل ويجب ان متر 
بالقنوات الرسمية والبرملانية إلى ان 

يتم إقرارها بشكل نهائي.
وعن حقل الدرة ، أكد أن هناك خطط 
لتطوير احلقل ، مشيراً إلى أن هناك 
بند فــي االتفاقية، كذلك فــي مذكرة 
التفاهم لبدء الدراسات والعمل على 
اإلنتاج منه، األمــر الــذي يحتاج إلى 
ــة ومناقشة من خــالل القنوات  دراس
املوجودة في الكويت سواء في القطاع 

النفطي أو  بوزارة اخلارجية.
وفيما يتعلق بعمليات فصل الغاز 

ــر، قــال الــفــاضــل أن  ــب مــن البحر وال
الدراسات التزال مستمرة لفصل الغاز 

املسال ، سيعلن عنها في حينها.
وحول استراتيجية 2040 والتي 
مت اقرارها مؤخرا من املجلس االعلى 
للبترول في اجتماعه الذي عقد مؤخرا 
قال الفاضل ان االستراتيجية احملدثة 
أقـــرت إنــتــاج الكويت عند 4 ماليني 

برميل بشكل تدريجي.
ــن عمليات الــدمــج فــي القطاع  وع
النفطي، قــال الــوزيــر أن ما يثار عن 
إعــادة الدمج والهيكلة ليس بجديد، 
حيث طرح من مجالس ادارت مؤسسة 
البترول الكويتية السابقة ومت عرضه 
بشكل مسهب وما مت عمله هو رفعه 
لألعلى للبترول التخاذ قــرار شامل 
في شأنه وسيتطلب الدمج وقتا ليس 
يوم او يومني وهناك خطة موضوعة 

لعملية الدمج وهو يتوافق والنظام 
العاملي )النموذج االقتصادي التجاري 
املعمول فيه عامليا( مثل ارامــكــوا او 
ــة  ــي ــروس ادنــــــوك او روســـنـــفـــت ال
والشركات العاملية وهــو مطابق ملا 
تعمل به الشركات العاملية لذلك عرض 
على االعــلــى للبترول والـــذي وافــق 

عليه.
وعن الشكل العام للدمج او الهيكلة 
قال الفاضل إلى ان لم يتم التصديق 
على محضر اجتماع املجلس االعلى 
الذي يتطلب اجتماع اخر ومتى ما مت 
ستكون االستراتيجية جاهزة وسيتم 

االعالن عنها.
واضاف الفاضل ان الهيكلة متدرجة 
حيث ان املرحلة النهائية ستكون 
شركة واحــدة وما نتحدث عنه اليوم 
هو إعادة هيكلة لدمج بعض الشركات 

الصغيرة لتكون ضمن شركة كبيرة 
والتوجه ان يكون هناك ٣ قطاعات 
هي االستكشاف واالنتاج والتكرير  
والتسويق والتخطيط  وخالفه وحتى 
اليوم هذه اخلطوات تتم وفق دراسة 

زمنية مرحلية معد لها بشكل دقيق.
وحول تأثير فيروس كورونا على 
أســواق النفط، أكــد الفاضل على ان 
التصريحات التي تخرج من الــدول 
املنتجة للنفط حول الرغبة في تعميق 
أكبر ملستويات خفض االنتاج عقب 
شهر مارس املقبل ، ان هناك عدد كبير 
من وزراء دول )اوبــك+(  لديهم النية 
ــادة االتــزان  في تخفيض االنــتــاج إلع
لــألســواق، مــشــددا على ان تخفيض 
االنــتــاج يعود بالنفع على االسعار 
والبد ان يكون هناك تخفيض يواكبه 

ارتفاع في االسعار.

خطة التحول الرقمي : من جانبه، 
قــال استعرض وكيل وزارة النفط 
ــر الصباح عبر املؤمتر  الشيخ د.من
الــصــحــفــي اخلـــدمـــات االلــكــتــرونــيــة 
التي تقدمها وزارة النفط حيث قال 
إن »الــنــفــط« قــامــت بتحديث نظام 
املــراســالت االلكترونية املتبع فيها، 
حيث إنــه اشتمل على كيفية إرســال 
الكتب فيما بني اإلشرافيني واملوظفني 
وإرســال الكتب اخلارجية واملذكرات 
الداخلية والــربــط مــع نظام الدولة 
)G2G( وتوفير نسخة منه على نظام 
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واآليباد.
ــــوزارة تعمل جاهدة  وذكـــر أن ال
فــي العمل على تــطــور خدماتها في 
إطــار منظومة احلكومة اإللكترونية 
وان حتــول كل أعمالها اإلداريـــة إلى 

رقمية، مبينا انه مت استحداث نظام 
املراسالت االلكترونية اخلاص بنماذج 
الــشــؤون اإلداريــــة ونــظــام البصمة 
الذكي بواسطة األجهزة الذكية، كما 
مت تطبيق نظام حفظ الوثائق ونظام 
التعاميم والــقــرارات ونــظــام أمانة 
السر اخلــاص باالجتماعات، ونظام 
أرقام الهواتف الداخلية باإلضافة إلى 
نظام تسجيل املوظفني بالتعيينات 

اجلديدة. 
وزارة ذكية عصرية: من جانبها 
قالت مراقبة العالقات العامة ورئيسة 
مشروع الثقافة البترولية في وزارة 
النفط الشيخة متاضر خالد األحمد 
الصباح ان وزارة النفط عملت على 
وضع برنامج للتحول إلى وزارة ذكية 
عصرية متطورة فــي كافة أعمالها 
وذلك لتكون الوزارة رائدة في حتقيق 
ــدة 2035 في  ــدي رؤيـــة الــكــويــت اجل

التحول إلى حكومة إلكترونية.
وأشارت إلى انه مت حتول الوزارة 
ـــى الــنــظــام  ـــي  إل ـــورق ــنــظــام ال مــن ال
ــكــتــرونــي الــرقــمــي حــيــث سيتم  االل
الــدخــول املــوحــد إلــى كافة اخلدمات 
الكترونيا وتسهيل دخــول املوظفني 
على املنصة االلــكــتــرونــيــة ومتكني 
وصــولــهــم بأعلى كــفــاءة وانتاجية 
وذلك من خالل تطبيق موحد  الستالم 
اإلشعارات واإلخطارات لكافة موظفي 

الوزارة.
وذكــــرت الشيخة متــاضــر خالد 
األحمد الصباح ان وزارة النفط تواكب 
كل ما هو جديد ويتعلّق بإدارة التغّير 
الرقمي لتكون سباقة في تبنى آخر ما 
توصلت إليه التقنيات التكنولوجية 
ــداث نقلة  لتحسني بيئة األعمال وإح
نوعية في تعزيز سرعة إجناز العمل 

وبكفاءة.

اختتمت املؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت 
تعامالت أمس األحد على تراجع جماعي، بضغط 

هبوط 10 قطاعات، وسط تقلص بالتداوالت.
وهبط مؤشر السوق األول بنسبة 0.71 باملائة، 
وتراجعت العام 0.59 باملائة، كما انخفض مؤشر 
رئيسي 50، والرئيسي بنسبة 0.28 باملائة و0.2 
باملائة على التوالي، وذلك عن مستويات اخلميس 

املاضي.
وتقلصت التداوالت ، إذ تراجعت السيولة عند 
27.81 مليون دينار، مقابل 37.04 مليون دينار 
يوم اخلميس، كما هبطت الكميات عند 209.59 
مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 417.93 مليون 

سهم في اجللسة السابقة.
وشهدت البورصة تراجع 10 قطاعات أبرزها 
النفط والغاز بـ1.32 باملائة، فيما ارتفع قطاع 

السلع االستهالكية وحيداً بـ0.49 باملائة.
وتــصــدر سهم مــعــادن القائمة احلــمــراء بـ10 
باملائة، فيما جاء آبار على رأس االرتفاعات بـ9.93 

باملائة.
ــاء املستثمرون  وحـــول أنــشــط الـــتـــداوالت، ج
املتراجع 8.33 باملائة على رأس الكميات بـ40.01 
مليون سهم، فيما تصدر بيتك السيولة بـ6.85 

مليون دينار، بانخفاض 1.10 باملائة.
وشهدت منصة تـــداوالت نظام خــارج املنصة 
املعروف اختصارا ب)أو.تي.سي( خالل جلسات 
األسبوع املنتهي يــوم اخلميس املاضي تــداوالت 
بلغت 2ر80 مليون سهم بقيمة 4ر28 مليون دينار 

كويتي )نحو 5ر96 مليون دوالر أمريكي( متت عبر 
1159 صفقة.

وقالت شركة )املوازي دوت كوم( في تقرير لها 
أمــس  األحــد إن شاشة الصفقات الفورية سجلت 
حجم تداوالت بواقع 6ر4 مليون سهم بقيمة 8ر2 
مليون دينار )نحو 5ر9 مليون دوالر( متت عبر 

1123 صفقة.
ــرت ان سهم شركة بورصة الكويت شهد  وذك
اخفاقا ملحوظا حيث بلغت كمية االسهم املتداولة 
للشركة 3ر4 مليون سهم بقيمة 8ر2 مليون دوالر 

)نحو 5ر9 مليون دوالر( متت عبر 1107 صفقات.
واوضحت أن احلــد األعلى لسعر سهم شركة 
البورصة بلغ خالل االسبوع املاضي 700 فلس 
فيما بلغ احلد األدنــى للسعر 541 فلسا مبتوسط 

سعر 5ر647 فلس.
وبينت أن شاشة الصفقات اخلــاصــة سجلت 
حجم تـــداوالت بواقع 2ر68 مليون سهم بقيمة 
5ر25 مليون دينار )نحو 7ر86 مليون دوالر( 

متت عبر 17 صفقة.
وكانت الشركات األكثر قيمة وتداوال في املنصة 
هي )نفائس القابضة( و)بورصة الكويت( و)كاب 
كوروب لالستثمار( فيما كانت شركات )الدولية 
لالجارة واالستثمار( و)اخلليجية حلفظ األوراق 

املالية( و)كاب كوروب لالستثمار( األكثر ارتفاعا.
أمــا الشركات األكثر انخفاضا فكانت )جبلة 
القابضة( و)الـــدار الوطنية للعقارات - ادنــك( 

و)نفائس القابضة(.

28.4 مليون دينار 80.2 مليون سهم بقيمة  »أو.تي.سي«: تداول 

مؤشرات البورصة تتراجع بنهاية 
التعامالت وسط تقلص بالتداوالت

»النفط« تكشف عن شعارها وتدشني استراتيجيتها اجلديدة للتحول الرقمي

الفاضل: إنتاج »املقسومة« لم يدخل حيز التنفيذ إال بعد موافقة »األمة«

منحت هيئة أســواق املــال املوافقة النهائية لشركة بيتك 
كابيتال لإلستثمار، الذراع االستثماري ملجموعة بيت التمويل 
الكويتي »بيتك«، لترخيص نشاط صانع السوق، وذلك بعد 
استيفاء الشركة للمعايير واملتطلبات والضوابط التي حددتها 

الهيئة.
وقال رئيس قطاع إدراة األصول في »بيتك كابيتال« عبدالله 
عيسى العلي ان نظام التشغيل اخلاص لصانع السوق لدى 
»بيتك كابيتال« جاهز للتشغيل، ومت اختباره والتأكد من 

جاهزيته مع شركة بورصة الكويت.
وأضاف أن »بيتك كابيتال« أكملت االلتزامات من النواحي 
ــداد والتحضير إلطــالق النموذج  الفنية والقانونية في اإلع
األمثل لصانع السوق، مبا يتوافق مع افضل املمارسات العاملية 

وحجم وطبيعة السوق الكويتي.
وأشــار الى أن »صانع السوق« تعتبر أداة مهمة لتعزيز 
سيولة األسهم من خالل خلق سيولة تساعد في زيادة فعالية 
التداول في السوق، كما يكمن دور »صانع السوق« في إيجاد 
تعامالت صحية بدالً من االعتماد على السيولة الساخنة التي 
تتجه فقط الى املضاربات السريعة على االسهم التي ال يتوافر 
لديها منــوذج عمل واضــح. كما تعتبر أداة إستثمارية مهمة 

حتقق قيمة مضافة للبورصة تصب في خانة تنويع األدوات 
اإلستثمارية وزيادة مستوى السيوله املتداوله في البورصه.

وأشـــاد العلي بجهود تطبيق معايير ومــبــادئ صناعة 
السوق في شركة البورصة كخطوة أساسية لتطوير سوق 
املال الكويتي وجعله سوقا اقليميا رائدا، األمر الذي ينعكس 
بالفائدة على بورصة الكويت وعلى االقتصاد الكويتي بشكل 
عام، كما ثمن العلي جهود هيئة أسواق املال في تعزيز الشفافية 

وحتقيق حرية التداول وخلق التوازن في بورصة الكويت.
وأضاف العلي الى أن شركة بيتك كابيتال تسعى دائماً الى 
تقدمي اجلديد من املنتجات واخلدمات اإلستثمارية املتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية وفق أعلى املعايير، ضمن جهود 
الشركة لتنويع فرص االستثمار أمام عمالئها، وتقدمي أدوات 
جــديــدة تساهم فــى حتقيق عــوائــد مجدية، واالســتــفــادة من 
تطورات األســواق محليا وإقليميا، مع تعزيز مكانة الشركة 

كأفضل الوجهات االستثمارية على مستوى املنطقة.
ونوه العلي  أن »بيتك كابيتال« تعمل وبشكل مستمرعلى 
تطوير وحتسني حلول استثمارية مبتكرة للشركات واألفراد،  
والترويج خلدماتها مع ضمان جودة االستثمار وااللتزام بكافة 

املتطلبات الرقابية احمللية والعاملية.

بعد جناح اختبارات نظام التشغيل مع بورصة الكويت

»بيتك كابيتال« حتصل على رخصة »صانع سوق«

قام البنك التجاري بإجراء السحب األسبوعي على«حساب 
النجمة » وقــد مت إجــراء السحب بحضور ممثل عن وزارة 
التجارة والصناعة مشاعل الــرشــيــدي.   وقــد كانت جائزة 
ال5،000  من نصيب فاضل حبيب حسني حسن - جائزة بقيمة  

/5،000- دينار كويتي 
و أوضح البنك أن جوائز حساب النجمة مميزة بحجم مبالغ 
اجلوائز املقدمة باإلضافة إلى تنوعها طوال السنة، وتتضمن 
السحوبات جائزة أسبوعية بقيمة 5،000 د.ك، وشهرية بقيمة 
20،000 د.ك، وجائزة نصف سنوية وقدرها نصف مليون 
)500،000( د.ك ، باإلضافة إلى أكبر جائزة في العالم مرتبطة 
بحساب مصرفي والتي حصــل البنك مبوجبها على شهـــادة 
غينيس لألرقـــام القياسيـــة والبالغــــة مليــــون ونصف ) 

1،500،000 دينار كويتي ( .
وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل لدخول السحوبات 
والفوز باجلوائز القيمة، كشف البنك أنه ميكن فتح حساب 
النجمة فقط بإيداع  100 دينار كويتي ويجب أن يكون في 
احلساب مبلغ ال يقل عن 500 دينار لدخول جميع السحوبات 
على كافة اجلوائز التي يقدمها احلساب. وبالنسبة لفرص 
الفوز فإنه كل ما زاد املبلغ احملتفظ في احلساب زادت فرص 
فوز العميل حيث أن كل 25 دينار توفر فرصة واحدة للفوز، 
فضالً عن املزايا اإلضافية التي يوفرها احلساب، إذ يحصل 
العميل على بطاقة سحب آلي ويستطيع احلصول على بطاقة 
ائتمان بضمان احلساب و كذلك احلصول على كافة اخلدمات 

املصرفية من البنك التجاري.  

»التجاري«: فاضل حسن يفوز بسحب حساب النجمة األسبوعي 

عبد الله العلي
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