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«زين» أفضل عالمة جتارية في الشرق األوسط لعام ٢٠٢٢
أعلنت مجموعة زين الشــركة الرائدة 
في مجاالت االبتكارات الرقمية في الشرق 
األوســط وأفريقيا، عن تتويجها بجائزة 
«أفضل عالمة جتارية» في الشرق األوسط 
للعام الثالث على التوالي في احلفل السنوي 
جلوائز قمــة تيليكوم ريفيو لقادة قطاع 
Telecom االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
Review Summit Excellence، الــذي أقيــم 

مؤخرا في دبي.
وكشفت الشركة عن أنها توجت بست 
جوائز أخرى في هذا احلفل اإلقليمي، حيث 
مت تكرمي شركة زين السعودية تقديرا لقصة 
النجاح التحويلية ومنو أعمالها في القطاع 
الرقمي عن السنوات األخيرة، إذ حصلت 
الشــركة على ٤ جوائز متنوعــة: جائزة 
«أفضل مبادرة في املسؤولية االجتماعية 
للشــركات»، جائزة «أفضل شــبكة جيل 
خامــس ٥G LAN»، جائــزة «أفضل مزود 
للخدمات السحابية»، وجائزة االستحقاق 
العاملية لرئيس إدارة التكنولوجيا تقديرا 
جلهوده في اإلطالق الناجح لشبكة اجليل 

اخلامس.
ZainTech وأوضحت املجموعة أن شركة

الرائدة في خدمات احللول الرقمية وحلول 
تكنولوجيــا املعلومــات واالتصاالت في 
أســواق الشرق األوســط وأفريقيا فازت 
بجائزتني، األولى: جائزة «أفضل استثمار 
في تكنولوجيا املعلومــات واالتصاالت» 
لدخولها في اتفاقية لالستحواذ الكامل على 
شــركة BIOS MiddleEast مزود اخلدمات 
السحابية املدارة، والثانية: جائزة «أفضل 
مزود خدمة محسن» لوحدة أعمالها زين 
درون في استخدامات تكنولوجيا الطائرات 

من دون طيار.
وكانت مجموعة «زين» أطلقت كيانها 
 (ZainTech) «التكنولوجــي «زيــن تــك
لتؤسس واحدا من أكبر املتاجر اإلقليمية 

الشــاملة التــي توفــر منصــات احللول 
واخلدمات الرقمية للمؤسسات احلكومية 
والشركات في أسواق الشرق األوسط، إذ 
توفر «زين تك» احللول الرقمية للشركات 
املتعددة اجلنسيات واحلكومات عبر نقطة 
اتصال واحدة شــاملة للمبيعات وخدمة 
العمالء، وتقدم منصات حاضنة متطورة 
ملجموعة واسعة من خيارات احللول املدارة 
للخدمات الســحابية، األمن الســيبراني، 
البيانات الضخمة، إنترنت األشياء، الذكاء 
االصطناعي، املدن الذكية، واالبتكارات في 

األعمال الناشئة.
وبينت املجموعــة أن تتويج عالمتها 
التجارية فــي هذا احلفل الســنوي يبرز 
التأثير املســتمر الستثماراتها في تطوير 
وترقيــة شــبكاتها، وجناحهــا في إطالق 

شبكات اجليل اخلامس، إذ متتلك املجموعة 
واحدة من كبرى شبكات اجليل اخلامس في 
الشرق األوسط، كما تعكس هذه اجلائزة 
قوة العالمة التجارية في تقدمي سلســلة 
من العروض الرقمية الفريدة التي تعزز 
من جتربة اتصاالت العمالء، كما عزز هذا 
األداء احلمالت اإلعالمية املبتكرة، والتركيز 
علــى مبــادرات االســتدامة واملســؤولية 
االجتماعيــة، وأيضا انفرادهــا مببادرات 
التنوع واالشتمال (D&I) في أسواق املنطقة، 
حيث تعد املجموعة من أولى املؤسســات 
التي استحدثت إدارة متخصصة ملجاالت 

التنوع واالشتمال.
اجلدير بالذكر أن مجلة تيليكوم ريفيو 
دوريــة إقليمية متخصصــة في مجاالت 
التقنية واألعمال، حيث تهتم بأبرز املواضيع 

املتعلقة بقطــاع االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومــات في العالــم العربــي والعالم، 
فهي إحدى املطبوعــات الرائدة في قطاع 
تكنولوجيــا املعلومات، وفــي قمة القادة 
األخيرة تناولت آخر اجتاهات االتصاالت 
واالبتــكارات الرقمية، كما ناقشــت القمة 
تأثيــرات خدمــات االتصــاالت، وأهميــة 
دمج مجاالت االســتدامة باســتراتيجيات 
التكنولوجيا والتقنيات احلديثة، وتطرقت 
أيضا إلــى حلول التكنولوجيا اخلضراء، 
وتقنيات الواقع االفتراضي والواقع املعزز.

تطورات نوعية
وحتقق العالمة التجارية «زين» جناحا 
في أسواق الشرق األوسط بفضل التطورات 
النوعية التي حتققها مبادراتها في مجاالت 

االبتكار الرقمي، إذ تواصل املجموعة تعزيز 
الكفاءة التشــغيلية لشــبكاتها من خالل 
مشــاريع التطويــر والترقية املســتمرة، 
Brand وقد دفعت هذه التطورات مؤسسة

Finance - جهة استشارية عاملية رائدة في 
مجاالت التقييم واالستراتيجيات، مقرها 
لندن - بتقييم عالمة زين التجارية بقيمة 
٢٫٤ مليار دوالر، بزيادة ٩٫٦٪ مقارنة بالعام 

قبل املاضي.
وبينما تخدم مجموعة زين بشكل مميز 
ومبتكر قاعدة عمالئها الواسعة في املنطقة، 
فإن عالمتها التجارية مستمرة في رحلتها 
للعبور إلى العالــم الرقمي حيث خدمات 
احلوســبة الســحابية، إنترنت األشياء، 
والذكاء االصطناعــي، وتعكف املجموعة 
في نفس الوقت على االستثمار في عالمتها 

التجاريــة لزيــادة مســتويات الوالء بني 
العمــالء، وهو ما جعلها تســتمر كأفضل 
عالمة جتارية في قطاع صناعة االتصاالت 

باعتراف مؤسسات إقليمية ودولية.
تواجد فعال على شبكات التواصل االجتماعي

واســتحوذت حمالت زين التسويقية 
على مختلف القنوات اإلعالمية على قلوب 
املاليني في املنطقة، حيث حققت إعالنات 
زيــن في شــهر رمضان والعيــد وغيرها 
من اإلعالنات التجارية التلفزيونية ٢٥٠

مليون مشاهدة على YouTube خالل العام 
األخير ٢٠٢٢، ومتتلك «زين» قاعدة متابعني 
واسعة على شبكات التواصل االجتماعي 
(٢٣ مليون متابع ومعجب)، إذ لديها أكثر 
من ١٣ مليون متابع على Facebook، وأكثر 
من ٧ ماليني متابع على Twitter، و٢٫٦ مليون 
.LinkedIn و٧٥٠ ألفا على Instagram على

التوسع في تقدمي اخلدمات الرقمية
وتتوســع مجموعة زيــن في تقدمي 
وتوفير اخلدمات الرقمية مع منو أعمال 
 «Dizlee» منصة واجهة برمجة التطبيقات
التي تقدم أكثر من ٥٠ خدمة حملتوى فريد، 
فضال عن منو مبادراتها في الرياضات 
Zain اإللكترونية عبر عالمتها التجارية

esports التــي اجتذبت أكثر من ٣٠ ألف 
العب و٥٠ مليون مشاهدة على وسائل 
التواصــل االجتماعي منــذ إطالقها في 
نوفمبر ٢٠٢٠، وفي قطاع التكنولوجيا 
املالية تقدم «زيــن» فوائد بعيدة املدى 
للفئات املهمشــة التــي تفتقد اخلدمات 
املصرفيــة، ودفعــت قــوة أداء محفظة 
أعمالها في التكنولوجيا املالية بقاعدة 
عمالئها لتحقيق نسبة منو بلغت ٣٤٪، 
كما منت اإليــرادات للمنصات الرقمية 

بنسبة ٢٣١٪ مقارنة بالعام املاضي.

املجموعة حتصد ٧ جوائز في قمة تيليكوم ريفيو لقادة قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

وليد اخلشتي من «زين الكويت» وريان التركي من «زين السعودية» يتسلمان جائزة «أفضل عالمة جتارية»
أندرو حنا الرئيس التنفيذي لشركة ZainTech ودومينيك دوشيرتي من BIOS Middle East يتسلمان 

جائزة أفضل استثمار في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

املجموعـة حتقـق جناحـاً فـي أسـواق الشـرق األوسـط بفضـل التطـورات النوعيـة فـي مجـاالت االبتـكار الرقمي

«اخلليج» يجدد شراكته اإلستراتيجية مع «إجناز الكويت»

«Ooredoo business» حتصد
«Cisco» شريك العام في احللول األمنية» من»

أعلــن بنــك اخلليــج عن 
جتديد شراكته االستراتيجية 
املتواصل على مدى ١٧ عاما مع 
جمعية إجناز الكويت، لبدء 
عــام جديد في دعم الشــباب 
الكويتي في ٢٠٢٣، وذلك في 
إطار مساعي البنك املتواصلة 
في دعــم الشــباب الكويتي، 
الذين ميثلون أحد املرتكزات 
الرئيسية الستراتيجية ٢٠٢٥، 

ورؤية الكويت ٢٠٣٥. 
املناســبة، أعرب  وبهــذه 
نائب املدير العام لالتصاالت 
املؤسســية في بنــك اخلليج 
أحمد األمير عن فخره مبواصلة 
الشــراكة مع إجنــاز الكويت 

Ooredoo حصدت شــركة
جائــزة  مؤخــرا   business
«أفضل شــريك فــي احللول 
األمنية لعام ٢٠٢٢» من قبل 
شــركة Cisco، وتأتــي هــذه 
اجلائزة كجزء من استراتيجية 
Ooredoo business وتعاونها 
املستمر مع شــركات عاملية 
رائدة ملواجهة كل التحديات 
التي تواجه أصحاب الشركات 
من خالل تقدمي أفضل احللول 

األمنية لهم.
وبهذه املناسبة، قال عيسى 
املوســى، املديــر التنفيــذي 
لقطــاع مبيعات املســتهلك 
 :Ooredoo فــي  واألعمــال 
فخــورون بتكرمينــا بهــذه 

التي يتطلبها ســوق العمل، 
وســط التطورات الســريعة 
القطاعــات االقتصادية  فــي 

اخلاص والشركات والهيئات 
الداعمة للجمعية يعتبر أحد 
أســباب اســتمرارية وجناح 
اجلمعية، كما أن الشراكة مع 
بنك اخلليج بالنسبة لنا غير 
عادية، إذ تعتبر استراتيجية 
قدمية امتدت سنوات طويلة 

إلى يومنا هذا.
ولفتت إلى أن بنك اخلليج 
داعم أساسي ألنشطة اجلمعية 
من خالل توفيــر املتطوعني 
واملشــاركة في تقدمي برامج 
التدريــب للطلبــة، الســيما 
«برنامج الشركة» الذي يؤهل 
الشباب لبدء وتأسيس شركة 

صغيرة عمليا. 

ومراقبــة بيانــات عمالئهم 
على مدار الساعة ملنع جميع 
التهديدات التي قد يتعرض 

لها أصحاب هذه الشركات.
Ooredoo وتابــع: تقــدم

business حلول مختلفة في 
كل املجاالت مصممة خصيصا 
ألصحاب الشركات ملساعدتهم 
على حتقيق أهدافهم وحماية 
كل بياناتهم على مدار الساعة 
مع ضمان أعلى مســتويات 
األمــان، وسنســتمر فــي 
تقدمي احللول األمنية التي 
الشــركات والهيئات  متكن 
احلكوميــة من اســتضافة 
التطبيقــات والبيانات عبر 

بيئة افتراضية آمنة.

املختلفة.
وأكــد أن بنــك اخلليــج 
الوفــاء  علــى  حريــص 
املجتمعيــة  مبســؤولياته 
جتاه الشــباب، الســيما في 
الثانوية واجلامعية  املرحلة 
وحديثــي التخرج، من خالل 
توفير املفاهيم األساسية التي 
تتعلق باألعمال واستكشاف 
االهتمامات والفرص املهنية، 
إضافة إلى تطويــر املهارات 
الوظيفية والتدريب امليداني.

من جانبها، قالت الرئيسة 
التنفيذيــة جلمعيــة «إجناز 
الكويــت» ليلــى املطيري إن 
القطــاع  إميــان مؤسســات 

اجلائزة، وشــراكتنا الدائمة 
مــع Cisco متنــح عمالءنــا 
حلــول األمــن الســيبراني، 
 ،(IOT) حلول إنترنت األشياء
حلول مركز البيانات، حلول 
احلوسبة السحابية، حلول مت 
تصميمها لتلبية احتياجات 

أصحاب الشركات.
وأضــاف: نســعى دائما 
إلــى تقــدمي أفضــل احللول 
واخلدمات لعمالئنا، ونوفر 
أفضل احللول فــي مختلف 
املجــاالت والتــي صممــت 
لتناسب احتياجات أصحاب 
الشركات لدعمهم في الوصول 
إلى حتقيق إمكاناتهم الكاملة 
وضمان جناحهم في حماية 

أحمد األمير وجلني القناعي في صورة جماعية مع جمعية إجناز الكويت

عيسى املوسى متسلما اجلائزة

املمتدة ١٧ عاما، في سبيل دعم 
اجليل املقبل من رواد األعمال 
الشباب، وتزويدهم باملهارات، 

«أسواق املال» تعتمد اإلطار التنظيمي للتسجيل 
البيني للمنتجات املالية مع دول اخلليج

«بيتك» يعلن الفائزين بحساب «الرابح»

قالت هيئة أسواق املالي إن اجلهات املنظمة 
لألسواق املالية بدول املجلس اتفقت في اجتماع 
اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات اجلهات 
املنظمة لألسواق املالية بدول املجلس املنعقد 
في ١٦ نوفمبر املاضي، على اإلطار التنظيمي 
املشترك للتسجيل البيني للمنتجات املالية بني 
اجلهات املنظمة لألسواق املالية بدول املجلس.

وأوضخت الهيئة في بيان صحافي، أنه في 
ضوء ذلك، قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق 
املال في اجتماعه املنعقد بتاريخ ٧ ديســمبر 
اجلاري، املوافقة على اعتماد النسخة النهائية 
من اإلطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات 
املاليــة بني اجلهات املنظمة لألســواق املالية 
بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية.

وأشارت إلى أن هذه اخلطوة تأتي انطالقا 
من الهدف األساســي ملجلــس التعاون لدول 
اخلليج العربية في توثيق الصالت والروابط 
وتنمية عالقات التعاون، وحتقيقا للتكامل في 
األسواق املالية في السوق اخلليجية مبا ميكن 
مواطني دول املجلس واملقيمني من االستثمار 
والتداول في جميع األسواق اخلليجية بسهولة 
ويسر دون متييز، وتطوير األسواق ومنوها 

االقتصادي وإتاحة منتجات جديدة.
ويهدف هذا اإلطار التنظيمي املشترك إلى 
التنســيق التنظيمي فيما يتعلق بالتسجيل 
البينــي (Passporting) للمنتجــات املاليــة 

أعلن بيت التمويل الكويتي 
(بيتــك) عــن أســماء الفائزين 
بحســاب «الرابــح»، حيث فاز 
٢٠ عميال بجوائــز نقدية قيمة 
كل منها ١٥٠٠ دينار، وذلك عن 
األسبوعني الثالث والرابع لشهر 

نوفمبر ٢٠٢٢.
 والفائزون باجلائزة النقدية 
بقيمة ١٥٠٠ دينار لكل منهم، هم: 
خليل إبراهيــم بوعركي، فادي 
نبيل عبيداهللا، عبدالعزيز نواف 
العنزي، منيرة خالد الهاجري، 
يوســف جبر بن جامع، حنان 
إبراهيم األحمد، مبارك عبداهللا 

العجمي، عبداهللا عبدالقادر طليب، عائشة 
عبدالرحمن نصار، إميان سليمان الفهد، منقذ 
قره حمود، هدى صويان العازمي، صالح 
حمد امليع، منصور سعد الشمري، ناصر 
ســليمان املصري، فيصل حســني صندل، 
محمد حســني محمد، شاهه حمد العنزي، 
منال سعيد شديد، ومضاوي عماش احلربي.
وتتضمــن احلملة التي أطلقها «بيتك» 
بحلتها اجلديدة لعام ٢٠٢٢، عدة سحوبات 
وجوائــز متنــح العمــالء فرصــة الفــوز 
«أسبوعيا، وشهريا، وربع سنوي»، ليصل 

املســجلة في مناطــق اختصاصها، كما يعتد 
بلوائح التسجيل البيني كضوابط وشروط 
لتسجيل املنتجات املالية ليتم ترويجها عبر 
مناطق اختصاص اجلهات املنظمة، كما يتوجب 
أن يتوافر في املنتج املالي الذي يتم تسجيله 
احلــد األدنى من املعايير احملــددة في لوائح 

التسجيل البيني.
هذا، وتتولــى اجلهة املنظمة مســؤولية 
الرقابة واإلشراف على جميع املنتجات املالية 
واخلدمات ذات العالقة مع االلتزام بالتشريعات 
الوطنيــة ولوائح التســجيل البيني، وتتفق 
اجلهات املنظمة لتسهيل التعاون فيما بينها 
بشأن اإلشراف والرقابة، ويتيح اإلطار التنظيمي 
كذلك طلب املساعدة بني اجلهات املنظمة إلجراء 
التقصي حول املنتج املالي وتقدمي املعلومات 
مبا يشمل اإلبالغ عن املخالفات أو اجلزاءات.

جدير بالذكر أن اإلطار يدخل حيز التنفيذ 
بعد إنهاء اجلهات املنظمة اإلجراءات الداخلية 
الالزمة لتفعيل هذا اإلطار وإبالغ األمانة العامة 

ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية.

مجموع الفائزين خالل العام الى ٥٣٦ عميال، 
وأجريت الســحوبات حتت إشراف ممثل 

وزارة التجارة والصناعة.
وحساب الرابح هو حساب راتب يتوافر 
للعمالء الراغبني في حتويل رواتبهم وإدارة 
حساباتهم الشخصية. ويفتح حساب «الرابح» 
بالدينار الكويتي لألفراد عبر فروع «بيتك» 
املنتشرة في الكويت أو عن طريق القنوات 
اإللكترونية املتاحة، ويشترط حتويل الراتب 
كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار 

حتويله في احلساب.

«ميد»: السعودية تخطط لبناء أعلى مبنى في التاريخ

محمود عيسى

ذكــرت مجلة ميــد أن برج 
مبارك الكبير الذي كان مخططا 
لبنائه في شبه جزيرة الصبية 
شمال الكويت ضمن املشروع 
املعروف باسم مدينة احلرير، 
كان أقصر األبــراج التي يزيد 
ارتفاعها علــى ١٠٠٠ متر على 
قائمة مجلة ميد، حيث سيبلغ 
ارتفاع هذا البرج نحو ١٠٠١ متر.
وقــد مت تصميم املبنى من 
Eric R Kuhne &» قبل شــركة
Associates» ومقرهــا لنــدن، 
وكان املبنــى الذي ســيتكون 
من ٢٣٤ طابقــا محورا ملنطقة 
جتارية جديدة تبلغ مساحتها 
٢٥٠ كيلومترا مربعا، وقد بدأت 
دراسته في األصل عام ٢٠٠٥، 
ولكن توقــف العمل باملخطط 

في وقت الحق.

القياســية، وباإلضافة إلى هذا 
البــرج، فقد مت اقتــراح بناء ٦
أبراج يزيد ارتفاعها على ١٠٠٠

متر في جدة والرياض والكويت 
ودبي. ويعتبر برج خليفة في 
دبي، الذي اكتمل بناؤه في عام 
٢٠١٠، أطــول مبنــى في العالم 
بارتفــاع ٨٢٨ مترا، لكنه برغم 

مت التخطيــط له في مركز ابن 
بطوطة التجاري مبنطقة جبل 

علي في دبي.
وأخيرا، كان أحدث مشروع 
مت التخطيط له هو البرج الذي 
ميكن أن يصل ارتفاعه إلى ١٢٠٠
متــر ملركز امللك عبداهللا املالي 
في الرياض. وقد طرح صندوق 
االستثمارات العامة السعودي 

املشروع في عام ٢٠١٩.
وعلى صعيد ذي صلة، حل 
برج احلمراء الكويتية في املركز 
اخلامس بني أعلى ١٠ أبراج في 
منطقة اخلليج، وقالت املجلة إن 
ارتفاعه يبلغ ٤١٢٫٦ مترا ويتألف 
مــن ٨٠ طابقا، وقد مت االنتهاء 
من بناء البرج عام ٢٠١١، وتولت 
عمليــة بنائه شــركة احلمراء 
الكويتية، بينما لعبت شــركة 
األحمدية للمقاوالت والتجارة 

دور املقاول الرئيسي.

ذلك ال يرقى إلى مستوى أعلى 
خمسة أبراج مخطط لبنائها في 
دول مجلس التعاون اخلليجي.
مــن بــني هــذه املشــاريع 
املقترحة مشــروع «البرج في 
خــور دبي» الــذي خططت له 
شركة إعمار العقارية بارتفاع 
١٣٠٠ متر. وتوقفت أعمال البناء 
في املشروع في عام ٢٠١٩ بعد 
االنتهاء من العمل على أساسات 

الهيكل.
ويعتبــر بــرج جــدة أكثر 
األبــراج تقدمــا والــذي يبلــغ 
ارتفاعه ١٠٠٨ أمتار وسيقام في 
اململكة العربية السعودية. كان 
العمل في الهيكل العلوي متقدما 
بشكل جيد قبل توقف املشروع.

وكان البرج اآلخر الذي يبلغ 
ارتفاعه أكثر من ١٠٠٠ متر والذي 
بدأ بناؤه هو برج النخيل الذي 
يبلغ ارتفاعه ١٤٠٠ متر، والذي 

مقترح بناؤه مبدينة الرياض.. ضمن ٦ أبراج قد تُشيَّد باملنطقة يزيد ارتفاعها على ١٠٠٠ متر

إلــى أن  وأشــارت املجلــة 
البــرج املقتــرح بنــاؤه علــى 
مشارف مدينة الرياض بارتفاع 
كيلومترين في اململكة العربية 
السعودية سيكون أطول مبنى 
مت النظر فيه على اإلطالق في 
منطقــة اعتادت علــى األبراج 
الضخمــة التي حتطــم األرقام 

بـرج مبـارك الكبيـر بالكويت بـني أعلـى الناطحـات املخطـط لبنائهـا بارتفـاع ١٠٠٠ متر

برميل النفط الكويتي ينخفض إلى ٧٥٫٢٢ دوالرًا
وكاالت: انخفض سعر برميل النفط الكويتي 
١٫٠٨ دوالر ليبلــغ ٧٥٫٢٢ دوالرا فــي تداوالت 
يوم اجلمعة املاضي مقابل ٧٦٫٣٠ دوالرا وفقا 
للسعر املعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

من جهة أخرى، أظهرت وثيقة اطلعت عليها 
«رويتــرز» أن الكويت خفضت ســعر البيع 
الرســمي لنوعني من النفط اخلــام تبيعهما 
آلسيا في شهر يناير مقارنة بالشهر السابق.

وحددت سعر خام التصدير الكويتي لشهر 
ينايــر املقبل عنــد ٢٫١٠ دوالر للبرميل فوق 
متوســط األســعار املعروضة خلامي عمان/ 
دبي، بانخفاض ١٫١٠ دوالر عن الشهر السابق.

كما قلصت سعر خام الكويت اخلفيف املمتاز 

إلى ٦٫٥٠ دوالرات للبرميل فوق متوسط أسعار 
عمان/ دبي، بانخفاض ٥ ســنتات عن الشــهر 
الســابق. وعامليًا، انخفضت أسعار النفط عند 
التســوية في تعامالت متقلبة بنهاية جلســة 
األســبوع مع تسجيل اخلامني القياسيني أكبر 
خسائر أسبوعية منذ عدة شهور وسط مخاوف 
متنامية من الركود محت أثر القلق بشأن اإلمدادات 
فــي أعقاب بيانات ضعيفة في الصني وأوروبا 
والواليات املتحدة. ونزل خام غرب تكســاس 
الوسيط األميركي ٤٤ ســنتا إلى ٧١٫٠٢ دوالرا 
للبرميل عند التســوية، مسجال أدنى مستوى 
في ٢٠٢٢. وتراجعت العقود اآلجلة خلام برنت ٥
سنتات إلى ٧٦٫١٠ دوالرا للبرميل عند التسوية.


