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تراجعت امل��ؤش��رات الكويتية في 
ختام تعامالت أمس األربعاء، باستثناء 
السوق األول الذي ارتفع بنحو طفيف 
نسبته %0.02، فيما هبط املؤشر العام 
%0.13، وانخفض الرئيسي 0.52%، 
وت��راج��ع »رئيسي 50« بنسبة أكبر 

بلغت 0.8%.
وتقلصت سيولة بورصة الكويت 
بنسبة %19.7 إلى 30.11 مليون دينار 
مقابل 37.48 مليون دينار باألمس، كما 
انخفضت أحجام التداول %30.2 إلى 
132.73 مليون سهم مقابل 190.11 

مليون سهم بجلسة الثالثاء.
وس��ج��ل��ت م���ؤش���رات 5 ق��ط��اع��ات 
انخفاضاً بصدارة الصناعة الذي تراجع 
%1.86، بينما ارتفعت م��ؤش��رات 6 
قطاعات أخرى يتصدرها التكنولوجيا 

بنمو نسبته 4.23%.
وج��اء سهم »اخلليجي« على رأس 
ال��ق��ائ��م��ة احل���م���راء ل��أس��ه��م املُ��درج��ة 
بانخفاض نسبته %8.59، فيما تصدر 
سهم »التمدين االستثمارية« القائمة 
اخلضراء ُمرتفعاً بنحو %5.49. وحقق 
سهم »أجيليتي« أكبر سيولة بالبورصة 
بقيمة 4.63 مليون دينار بانخفاض 
نسبته %2.22، بينما ت��ص��در سهم 
»أهلي متحد - البحرين« نشاط الكميات 
ب��ت��داول 24.37 مليون سهم ُمرتفعاً 

.1.06%
من جانبها، أعلنت بورصة الكويت 
ايقاف ال��ت��داول على أسهم 7 شركات 
اعتباراً من امس األربعاء بسبب عدم 
إعالنها عن البيانات املالية السنوية. 
وقالت البورصة في بيان على موقعها 
الرسمي اليوم، إن الشركات هي: املال 
لالستثمار، رمي العقارية، وبرقان حلفر 

اآلبار.
ومن بني تلك الشركات أربعة موقوفة 
ف��ي األس���اس وه���ي: متكني القابضة، 
العاملية للمدن العقارية، الكويتية 

للكيبل التلفزيوني، وإيفكت العقارية.
اجلدير بالذكر أن بورصة الكويت 

منحت الشركات املُدرجة ُمهلة لإلعالن 
عن البيانات املالية السنوية حتى حينه 
بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا 
وت��ع��ذر اج��ت��م��اع ال��ع��دي��د م��ن مجالس 

إدارات تلك الشركات ومناقشة القوائم 
املالية.

كما منحت ال��ب��ورص��ة ُمهلة لتلك 
ال��ش��رك��ات ل��ت��م��دي��د ف��ت��رات االن��ع��ق��اد 

جلمعياتها العمومية ملناقشة توصيات 
م��ج��ال��س اإلدارات، وك��ذل��ك م��د مهلة 
اإلفصاح عن بيانات الربع األول والثاني 

معاً وذلك بسبب جائحة كورونا أيضاً.

دش���ن���ت وزارة امل��ال��ي��ة 
السعودية 12 منتجاً جديداً على 
منصة اعتماد تستهدف شرائح 
متعددة من املستفيدين للمنصة 
من اجلهات احلكومية والقطاع 
اخل��اص )املقاولني واملوردين( 
وال��ق��ط��اع امل���ال���ي وامل��ص��رف��ي 

واملوظف احلكومي.
وأوض��ح وكيل وزارة املالية 
ل��ش��ؤون التقنية وال��ت��ط��وي��ر 
أحمد ال��ص��وي��ان، خ��الل اللقاء 
االف����ت����راض����ي أم���س���إلط���الق 
منتجات اعتماد اجل��دي��دة، أن 
وزارة املالية بذلت على مدى 
السنوات املاضية جهوداً لدعم 
خطة التحول الرقمي ملنظومة 
ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي وف���ق رؤي��ة 
اململكة 2030 وأطلقت الكثير 
من املبادرات لتعزيز هذا التحول 
كما عملت على متكني اجلهات 
احلكومية إلدارة مواردها بكفاءة 
وف��اع��ل��ي��ة، وت��ع��زي��ز ال��ش��راك��ة 
والشفافية مع القطاع اخلاص، 
مشيراً إل��ى أن اإلجن���ازات التي 
حققتها منصة اعتماد تعكس 
حجم اجلهود املبذولة لتحسني 
خ��دم��ات��ه��ا، م��ب��ي��ن��اً أن عملية 
التطوير والتحسني للمنصة 

مستمرة رغم النجاحات.
وخ����الل ال��ل��ق��اء اس��ت��ع��رض 
ال��ص��وي��ان اخل��دم��ات وامل��زاي��ا 

واملساهمات للمنتجات ال��� 12 
اجلديدة والتي تقدم خدمات إلى 
شرائح جديدة من املستفيدين 
م��ن ال��ق��ط��اع امل��ال��ي واملصرفي 

واملوظف احلكومي.
وأشار الصويان إلى أن منتج 
خدمات امليزانية يوفر خدمات 
إع��داد وتنفيذ امليزانية بشكل 
إلكتروني بني اجلهات احلكومية 
ووزارة امل��ال��ي��ة، وي��س��ه��م في 
توفير بيانات ميزانيات اجلهات 
احلكومية للتسهيل من أعمال 
التحقق واملتابعة واتخاذ القرار.

وذك��ر أن منتج سوق اعتماد 
يتيح حركة تعامالت مفتوحة 

بني اجلهات احلكومية والقطاع 
اخلاص )املقاولني واملوردين(، 
وميّكن اجلهات احلكومية من 
ش��راء السلع واخلدمات بشكل 
إلكتروني، م��ع توفير سلسلة 
ك��ام��ل��ة م��ن دورة ال��ش��راء إل��ى 
ت��وص��ي��ل ال��س��ل��ع واخل���دم���ات 
واالس����ت����الم وال���دف���ع بشكل 
إلكتروني، الفتاً إل��ى أن منتج 
املطالبات املالية ال��ذي سيكون 
تفعيله بشكل تدريجي ميّكن 
اجلهات احلكومية من استالم 
املطالبات املالية بشكل إلكتروني 
من القطاع اخل��اص )املقاولني 
وامل��وردي��ن(، كما يقدم خدمات 
)شهادات اإلجناز، إصدار أوامر 
ال��ص��رف وال���دف���ع، وإم��ك��ان��ي��ة 
التقدمي ملستحقات السنوات 

السابقة(.
وأوض������ح ال���ص���وي���ان أن��ه 
ي��وف��ر ال��رب��ط اإلل��ك��ت��رون��ي بني 
األنظمة الداخلية في اجلهات 
احلكومية ومنصة اعتماد، كما 
يتيح بيانات العقود واملطالبات 
املالية وأوام��ر الدفع على قناة 
التكامل احلكومية املقدمة من 
برنامج )يّسر(، فيما ميّكن منتج 
التقارير وامل��ؤش��رات اجلهات 
احل��ك��وم��ي��ة م��ن حتليل األداء 
ومراجعة امل��ؤش��رات من خالل 

استخدام قدرات ذكاء األعمال، 

43.02 دوالر للبرميل »الكويتي« يتراجع إلى 

اجتماع مرتقب لـ »أوبك +« يدفع أسعار النفط إلى الصعود

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 
60 سنتاً خ��الل جلسة أم��س الثالثاء، 
ليصل إلى 43.02 دوالر، مقابل 43.62 
دوالر يوم االثنني املاضي، وذل��ك وفقاً 
للسعر املُعلن م��ن مؤسسة البترول 

الكويتية.
عاملياً، صعدت أسعار النفط اخلام 
في التعامالت املبكرة، أمس األربعاء، 
ترقبا ملخرجات اجتماع تعقده اليوم 
اللجنة الوزارية ملراقبة خفض اإلنتاج 

في حتالف »أوبك +«.
والتقت اللجنة مساء أمس األربعاء، 
عبر دائ���رة تلفزيونية، متهيدا لرفع 

توصيات إل��ى ال���دول األع��ض��اء بشأن 
اتفاق خفض اإلن��ت��اج، وال��ت��زام ال��دول 

املنتجة في احلصص املقررة لها.
وتنتهي في يوليو اجل��اري، املرحلة 
األول���ى م��ن ات��ف��اق خلفض اإلن��ت��اج بدأ 
تنفيذه مطلع م��اي��و امل��اض��ي، بخفض 
إجمالي للتحالف مب��ق��دار 9.7 ماليني 

برميل يوميا.
وتبدأ املرحلة الثانية مطلع أغسطس 
املقبل، بتقليص حجم اخلفض إل��ى 8 
ماليني برميل يوميا، يستمر حتى نهاية 
2020، ومرحلة ثالثة بخفض إجمالي 6 
ماليني برميل مطلع 2021، حتى أبريل 

من العام نفسه.
صعدت العقود اآلجلة خلام القياس 
العاملي مزيج برنت تسليم سبتمبر ، 
بنسبة 1.49 باملئة أو 52 سنتا، إلى 

43.55 دوالرا للبرميل.
كما ارتفعت العقود اآلج��ل��ة للخام 
األمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم 
أغسطس، بنسبة 1.69 باملئة أو 69 
سنتا، إل��ى 40.98 دوالرا للبرميل. 
وتلقت األسعار دعما من بيان أمريكي 
أولي، أظهر تراجعا مبقدار 8.3 ماليني 
برميل في األسبوع املنتهي بتاريخ 10 

يوليو اجلاري، إلى 531 مليون برميل.

7 شركات إيقاف التداول على أسهم 

مؤشرات البورصة تتراجع عند اإلغالق.. 
والسوق األول يخالف االجتاه

12 منتجًا  »املالية السعودية« تدشن 
جديدًا على منصة اعتماد

أحمد الصويان
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2019 52.2 مليار دوالر صادرات الكويت النفطية خالل 

ت��راج��ع��ت قيمة ص����ادرات دول���ة الكويت 
النفطية خ��الل ع��ام 2019 بنسبة 19.06% 
على أساس سنوي. وحسب التقرير السنوي 
ال��ص��ادر عن منظمة البلدان امل��ص��درة للنفط 
»أوب���ك«، سجلت ص���ادرات الكويت النفطية 
في العام املاضي 52.19 مليار دوالر، مقارنة 

ب�64.48 مليار دوالر في عام 2018.
وسجلت صادرات الكويت في أخر 5 سنوات 
نحو 253.97 مليار دوالر، مسجلة أعلى قيمة 
في 2018، بينما جاءت القيمة األقل عام 2016 

ب�40.60 مليار دوالر.
وشكلت ص���ادرات الكويت النفطية خالل 
العام املاضي %9.24 من إجمالي ص��ادرات 
أعضاء أوب��ك ال�13 البالغة في العام املاضي 

564.88 مليار دوالر.
ي��ش��ار إل��ى أن ص����ادرات أع��ض��اء املنظمة 
النفطية ت��راج��ع��ت ف��ي ع���ام 2019 بنسبة 
%18.41، علماً بأنها كانت تبلغ 692.27 

مليار دوالر في عام 2018.
خامس أكبر احتياطي

وأش���ارت أوب��ك ف��ي تقريرها السنوي إلى 
أن دولة الكويت متتلك خامس أكبر احتياطي 
مؤكد من النفط على مستوى العالم، فيما احتلت 

فنزويال املركز األول ب�303.81 مليار برميل.
وواص��ل��ت االحتياطيات النفطية املؤكدة 
ل��ل��ك��وي��ت اس��ت��ق��راراه��ا خ���الل ال�5 س��ن��وات 
املاضية عند 101.50 مليار برميل، علماً بأن 

االحتياطيات امل��رك��دة للمنظمة تبلغ 1.22 
تريليون برميل..

اإلنتاج النفطي
وعلى مستوى اإلنتاج النفطي فقد انخفض 
إنتاج دول��ة الكويت خالل عام 2019 بنسبة 
%2.2 على أساس سنوي، ليصل إلى 2.678 
مليون برميل يومياً، مقابل 2.737 مليون 

برميل يوميا في عام 2018.
ومت��اش��ى ذل��ك م��ع إن��ت��اج أع��ض��اء أوب���ك إذ 
تراجع إنتاجهم خالل عام 2019 بنسبة 6% 
إلى 29.38 مليون برميل يوميا، مقابل مستواه 
البالغ 2018 بنحو 31.24 مليون برميل 

يومياً.

»مورغان ستانلي«: إدراج البورصة مبؤشر 
األسواق الناشئة يسير وفق امُلخطط

قالت مؤسسة مورغان ستانلي 
ل��ب��ح��وث امل���ؤش���رات )إم إس سي 
آي(، إن إدراج بورصة الكويت على 
م��ؤش��ر األس���واق الناشئة ميضي 
كما هو ُمخطط له في شهر نوفمبر 

املُقبل.
قال املدير التنفيذي للبحوث في 
)إم إس سي آي( بافلو تارانينكو، 
في ندوة مت عقدها )أونالين( صباح 
الثالثاء، إن بورصة الكويت قامت 

بتلبية ك��ل املعايير ال��ض��روري��ة 
للتصنيف في األسواق الناشئة.

وت��ن��اول��ت اجل��ل��س��ة النقاشية 
أحدث نتائج مراجعة تصنيف )إم 
إس سي آي( لأسواق واستخدام 
العقود املستقبلية املرتبطة باملؤشر 
وال��ت��ي ت��ه��دف إل��ى عكس وجهات 
نظر وممارسات مجتمع االستثمار 
الدولي من خالل حتقيق التوازن بني 
التنمية االقتصادية للبلد وإمكانية 

ال��وص��ول إل��ى سوقها م��ع احلفاظ 
على استقرار املؤشر.

وذكر بافلو أن قرار ترقية بورصة 
الكويت إلى مصاِف األس��واق الناشئة 
ي��أت��ي بعد استيفاء ش��رط��ي تطبيق 
هياكل احل��س��اب��ات املجمعة وتقابل 
عمليات احلساب الواحد، والذين مت 
وضعهما ضمن قرار الترقية املشروط 
ال��ذي أص��درت��ه )إم إس س��ي آي( في 

يونيو من عام 2019.

»كابيتال إنتليجنس« تثبت تصنيف العمالت 
األجنبية والسندات املساندة لبنك اخلليج

أع��ل��ن بنك اخلليج ع��ن ق��ي��ام وك��ال��ة كابيتال 
إنتليجنس للتصنيف االئتماني بتثبيت تصنيفات 
العمالت األجنبية على املديني طويل وقصير األجل، 

وتثبيت تصنيف السندات املساندة للبنك.
وقال بنك اخلليج في بيان للبورصة الكويتية، 
أمس األربعاء، إن الوكالة ثبتت تصنيف العملة 
 ،)A+( األجنبية على امل��دى الطويل عند املرتبة
ومرتبة )A1( على املدى القصير، وتصنيف القوة 
املالية األساسية عند )-a(، وتقييم مستوى الدعم 
االستثنائي )مرتفع(، بنظرة مستقبلية »مستقرة«.

وأوض��ح البنك أن الوكالة ذك��رت ع��دة عوامل 
لدعم التصنيف اخلاص بالعمالت أبرزها االحتمال 
الكبير ف��ي حصول بنك اخلليج على دع��م كبير 
واستثنائي من حكومة دولة الكويت، باإلضافة إلى 
متتع البنك بربحية تشغيلية جيدة ووضع جيد 

للسيولة.
وبالنسبة لسندات البنك، بحسب البيان، فإن 
ال��وك��ال��ة ثبتت تصنيف ال��س��ن��دات املُ��س��ان��دة من 
الشريحة الثانية لرأس املال البالغة 100 مليون 

.)BBB+( دينار عند املرتبة

وأشار البنك لعدة عوامل ذكرتها الوكالة تدعم 
تثبيت تصنيف تلك السندات أبرزها أنها محافظة 
املصدر على نسب قوية لكفاية رأس امل��ال، كما 
أن بنك خليج يتمتع مبعدالت قوية ل��رأس املال 
ومرتفعة في الشريحة األولى ويتمتع مبؤشرات 

جيدة جلودة األصول الناجتة عن القروض.
وذك���رت ال��وك��ال��ة بعض ال��ع��وام��ل ال��ت��ي ُتقيد 
تصنيف سندات البنك ومنها الطبيعة املُساندة 
للسندات وفقاً للعقد، وعمل البنك في بيئة تشغيلية 
محفوفة بالتحديات وأب��رزه��ا جائحة فيروس 
كورونا املستجد )كوفيد 19(، وانخفاض أسعار 
النفط وتأثيرهما على تباطؤ النمو االقتصادي، 

باإلضافة لضعف سوق العقار.
كانت أرب��اح بنك اخلليج ارتفعت %88.6 في 
العام املاضي، لتصل إل��ى 26.51 مليون دينار، 
مقابل أرباح بقيمة 14 مليون دينار في عام 2018. 
وأق��رت عمومية البنك في مطلع أبريل/نيسان 
امل��اض��ي، توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرب��اح 
نقدية عن عام 2019 بنسبة %11 بواقع 11 فلساً 

للسهم.

»األوقاف« تقدم إعفاءات ملستأجري العقارات املتضررين بسبب »كورونا«
أعلنت أمانة األوقاف اعتماد سياسة اإلعفاء واخلصم 
ملستأجري عقارات األمانة في الكويت. وفي هذا الصدد، 
أك��د األم��ني ال��ع��ام لأمانة العامة ل��أوق��اف باإلنابة 
منصور الصقعبي، أن »األمانة التي تساهم بشكل فعال 
في جهود الدولة ملواجهة تداعيات جائحة فيروس 
كورونا، حرصت على تخفيف األعباء عن املستأجرين 
املتضررين م��ن األث��ر االق��ت��ص��ادي إلج����راءات العزل 

واإلغ��الق، مبا ال يضر مبصلحة الوقف«. وأوض��ح أن 
»األوق���اف« ق��ررت إعفاء ال��وح��دات التجارية التي مت 
إغالق نشاطها بالكامل ابتداًء من 1 أبريل املاضي بنسبة 
%100 طوال فترة منع مزاولة النشاط إدارياً، وخصم 
%25 من قيمة اإليجار الشهري للعقارات التجارية 
واالستثمارية والسكنية التي لم يشملها القرارات 
اخلاصة باإلغالق ملدة 9 أشهر من 1 أبريل وحتى نهاية 

2020«. وقال الصقعبي، إن »هذه املميزات يتمتع بها 
كل املستأجرين امللتزمني بالسداد وليس عليهم أي 
موانع قانونية للفترة ما قبل اجلائحة، مع إعطاء باقي 
املستأجرين مهلة لتعديل أوضاعهم  لالستفادة من 
هذه امليزة«، ُمبيناً أن »من شروط تطبيق هذه الالئحة 
هي س��داد كامل اإلي��ج��ارات املستحقة وتسوية وضع 

املستأجر القانوني«.


