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»اخلدمة املدنية« يفتح التسجيل في دورة التوظيف الـ71
أعلن ديوان اخلدمة املدنية الكويتي، عن فتح باب تسـجـيل الكويتـيني الباحـثني عن عمل في دورة التوظيف اجلديدة رقم 71 عبر موقعه  كان الديوان قد أفي اليوم الثامن من شهر 

يونيور املاضي، عن تعديل موعد فترة تسجيل الباحثني عن عمل املقبلة )رقم 71 ( ليكون ما بني 3 و17 يوليو املقبل بعدما كانت مقررة الشهر اجلاري.

ــتــجــارة والنمو  أكـــد فــريــق عــمــل ال
واالســتــثــمــار مبجموعة العشرين أن 
إصالح منظمة التجارة العاملية بات أمراً 
حتمياً ال بد منه مع فقدان املنظمة األدوات 
الفعالة فــي منظومة حركة التجارة 
واالستثمار العاملية، ما يستعدي معها 
وجــود خريطة طريق إلصــالح املنظمة 
كمنصة موثوقة وديناميكية التفاعل 
مــع املتغيرات العاملية. وقــال رئيس 
فريق عمل التجارة والنمو واالستثمار 
الدكتور سعيد الشيخ، إن اإلطار الذي مت 
تناوله في مجموعة الفكر في مجموعة 
العشرين لم يقتصر على أوضاع التجارة 
ــا، بل  ــورون العاملية فــي ظــل ظـــروف ك
امتد إلى جوانب متعددة من التحديات 
التي تواجه منظمة التجارة مع تقدمي 

التوصيات نحو إصالح عمل املنظمة.
ــرار بالنجاحات األولية  وبرغم اإلق
التي امــتــدت لعقود مــن الــزمــن، يشير 
الشيخ إلى أن منظمة التجارة العاملية 
تــواجــه حــالــيــاً حتــديــات تــهــدد أســاس 
وجـــودهـــا، إذ إن أدواتـــهـــا الرئيسية 
أصبحت وبتزايد »غير فعالة« - على حد 
وصفه - وهو ما يشكل أمراً ملحاً يدعو 

إلى إصالح عمل املنظمة.
استبدال املنظمة

ــا  ــخ بــخــصــوص نــواي يــؤكــد الــشــي
مجموعة العشرين للتوصية باستبدال 
كيان آخر مبنظمة التجارة، أن من أهم 
التوصيات التي مت الوصول إليها مؤخراً 

هي دعوة دول مجموعة العشرين للبدء 
في حــوار يهدف إلــى حتديد ومعاجلة 
مواضيع اخلــالف، الفتاً إلى أن احلوار 
ليس املقصود منه اســتــبــدال املنظمة 
كمنتدى للتفاوض ووضع قواعد العمل 
وإمنا توفير منصة لبناء الثقة املتبادلة 
بـــني أصـــحـــاب املــصــلــحــة فـــي منظمة 
التجارة العاملية. وأضــاف أنه ال بد من 
التعجيل في وضع قواعد عمل جديدة 
تواكب املتغيرات العاملية مع احلفاظ 
على املبادئ األساسية، وكذلك وضع 
خطط عمل ملموسة لتحقيق مقترحات 
ــي الــبــيــانــات  ـــــواردة ف اإلصـــالحـــات ال

املختلفة للمجموعة.
توصية التمكني

ويضيف الشيخ أن املقترحات األخيرة 
في نقاشات مجموعات العمل تضمن 
التوصية ملجموعة العشرين بتمكني 
فــريــق عمل الــتــجــارة واالســتــثــمــار في 
حتسني بيئة احلوار بني أعضاء املنظمة، 
مشيراً في ذات اخلصوص إلى أنه على 
ــر رســمــي واضــح  املجموعة توفير أم
وقابل للتنفيذ إلى فريق عمل التجارة 
واالستثمار لتفعيل اإلطـــار الــذي من 
خالله يتم حتديد التحديات التي يتعني 

التصدي لها.
واستطرد: »من الضروري أن تولي 
مجموعة العشرين فريق عمل التجارة 
واالستثمار وضع خريطة طريق تشتمل 

على برامج عمل طويلة املدى .

2020/2021 15.3 مليار دينار  العجز املتوقع في موازنة  »الشال«: 
بانتهاء شهر يونيو2020 انتهى 
الشهر الثالث من السنة املالية احلالية 
2021/2020، وبلغ معدل سعر 
برميل النفط الكويتي لشهر يونيو 
نحو35.4 دوالر أمريكي، وهو أدنى 
بنحو 19.6دوالر أمريكي للبرميل 
أي مبا نسبته نحو %35.6عن السعر 
االفتراضي املقدر في املوازنة احلالية 
والسعر االفــتــراضــي للسنة املالية 
الفائتة والبالغ 55 دوالر أمريكي 

للبرميل.
ـــال تقرير  ــاق ق ــي ــس ـــذا ال ـــي ه وف
»الــشــال« األسبوعي : كانت السنة 
املالية الفائتة 2020/2019 التي 
انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد 
حققت لبرميل النفط الكويتي معدل 
سعر بلغ نحو 61.6 دوالر أمريكي، 
وكـــان مــعــدل سعر البرميل لشهر 
يونيو 2020 أدنى بنحو %42.5 أو 
نحو 26.2 دوالر أمريكي للبرميل 
عن معدل سعر البرميل للسنة املالية 
الفائتة، وأدنـــى بنحو %58.8 أو 

نحو 50.6 دوالر أمريكي للبرميل 
من سعر التعادل اجلديد للموازنة 
احلالية البالغ 86 دوالر أمريكي وفقاً 
لتقديرات وزارة املالية وبعد اقتطاع 
الـــ %10 لصالح احتياطي األجيال 

القادمة.
وأضاف التقرير: يفترض أن تكون 
الكويت قــد حققت إيــــرادات نفطية 
فــي شــهــر يــونــيــو مبــا قيمته نحو 
467.2مليون ديــنــار كويتي، وإذا 
افترضنا استمرار مستويي اإلنتاج 
واألسعار على حاليهما -وهو افتراض 
قد ال يتحقق- فمن املتوقع أن تبلغ 
جملة اإليـــرادات النفطية بعد خصم 
تكاليف اإلنتاج ملجمل السنة املالية 
احلالية نحو 3.4 مليار دينار كويتي، 
وهي قيمة أدنى بنحو 9.5 مليار دينار 
كويتي عن تلك املــقــدرة في املوازنة 
للسنة املالية احلالية والبالغة نحو 
12.9 مليار دينار كويتي. ومع إضافة 
نحو 1.9 مليار دينار كويتي إيرادات 
غير نفطية، ستبلغ جملة إيـــرادات 

املوازنة للسنة املالية احلالية نحو 
5.3 مليار دينار كويتي.

وختم التقرير: مبقارنة هذا الرقم 
ــات البالغة  ــروف ــص بــاعــتــمــادات امل
نحو 22.5 مليار دينار كويتي، فمن 
احملتمل أن تسجل املــوازنــة العامة 
للسنة املالية 2021/2020 عجزاً 
قيمته 15.3 مليار ديــنــار كويتي، 
ــالث شــهــور فقط ال  ولــكــن بيانات ث
تصلح سوى الستخدامها مؤشر على 
احلجم االفــتــراضــي لعجز املــوازنــة 
في ظل االنخفاض الكبير في معدل 
أسعار النفط بسبب الوباء احلالي، 
ويبقى العجز الفعلي متغير تابع 
حلركة أسعار وإنــتــاج النفط خالل 
ما تبقى من السنة املالية، وإننا ال 
ننصح إطالقا باعتماد رقــم العجز 
املذكور، واستمرار أسعار النفط عند 
هذا املستوى املنخفض مستحيل، ذلك 
يعني خروج معظم النفوط التقليدية 
وغير التقليدية من اإلنتاج ألن تكلفته 

أعلى من هذا املستوى من األسعار.

مجموعة العشرين تسعى
إلصالح منظمة التجارة العاملية
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انخفض سعر برميل النفط 
الكويتي 13 سنتا ليبلغ 43.10 
دوالر مقابل 43.23 دوالر في 
تـــداوالت يــوم أمــس األول وفقا 
لــلــســعــر املــعــلــن مـــن مؤسسة 

البترول الكويتية.
عاملياً، تراجع النفط ألقل من 
43 دوالرا للبرميل إذ أوقد ارتفاع 
جديد فــي اإلصــابــات بفيروس 
ــاوف من  ــخ كـــورونـــا شــــرارة م
احتمال تعثر تعافي الطلب على 
الوقود. لكن اخلام يسجل مكاسب 
أسبوعية بــدعــم مــن انخفاض 
املعروض وزيادة املؤشرات على 
التعافي االقتصادي. وقالت لويز 
ديكنسون من ريستاد إنرجي »إذا 
تواصل هذا االجتاه، فالطلب على 

النفط باملنطقة في خطر«.
ــزل خــام برنت 38 سنتا،  ون
أو ما يعادل %0.9 إلى 42.76 

دوالر للبرميل. وهبط خام غرب 
تــكــســاس الــوســيــط األمــيــركــي 
ــوازي 1.1%  44 سنتا، أو ما ي
إلـــى 40.21 دوالر. وارتــفــع 
اخلامان القياسيان ما يزيد عن 
%2 اخلميس بدعم من بيانات 
لــلــوظــائــف األمــيــركــيــة جــاءت 
أقـــوى مــن املــتــوقــع وانخفاض 
في مخزونات اخلــام بالواليات 
املتحدة. وال يــزال برنت متجها 

لتحقيق مكسب أسبوعي 4%.
في املقابل، صعد برنت ألكثر 
من مثليه من قــاع 21 عاما عند 
أقل من 16 دوالرا للبرميل الذي 
بلغه فــي أبــريــل نيسان، وذلــك 
بدعم من مؤشرات على التعافي 
االقتصادي وتقلص املعروض 
بعد اتفاق خفض غير مسبوق 
للمعروض من منظمة البلدان 
املــصــدرة للبترول وحلفاء، في 

إطار ما يعرف مبجموعة أوبك+.
ومما عزز اآلمال في التعافي، 
خلص مسح خاص إلى أن قطاع 
اخلــدمــات الصيني منــا بأسرع 
وتيرة في أكثر من 10 سنوات 
فــي يونيو. ونــزل إنــتــاج أوبــك 
ــى  ــي يــونــيــو إلـــى أدن النفطي ف
مستوياته في عقود، وانخفض 
إنتاج روسيا لقرب املستهدف له 

في إطار أوبك+.
وقالت جيه.بي.سي إنرجي 
فــي تقرير إن األســعــار تدعمت 
أيضا بطلب إفــالس مــن شركة 
ــري األمــيــركــيــة  ــخ ــص الــنــفــط ال
ــي،  ــرج ـــرائـــدة تــشــيــزابــيــك إن ال
وهو ما يزيد توقعات انخفاض 
ــاج. وسيخضع استهالك  ــت اإلن
البنزين ملتابعة وثيقة، إذ تتجه 
الواليات املتحدة صوب عطلة في 

الرابع من يوليو.

43.10 دوالر الكويتي إلى 

4 باملئة ألسعار  مكسب أسبوعي 
النفط رغم مخاوف كورونا

ارتفعت بورصة الكويت خالل الربع 
الثاني من العام اجلاري مقارنة بالربع 
األول من العام، وذلــك بعد امتصاص 
جزء كبير من اآلثــار السلبية جلائحة 
فيروس كورونا املُستجد )كوفيد 19( 
على االقتصاد احمللي، وخاصة في شهر 

يونيو 2020.
وسجلت املؤشرات الكويتية صعوداً 
جماعياً بنهاية الربع الثاني من عام 
ــر الــعــام  ــؤش ــع امل ــف 2020، حــيــث ارت
للبورصة %6.4، وصعد السوق األول 
بوتيرة أكبر بنسبة %7.9، كما ارتفع 
ــران الرئيسي و«رئــيــســي 50«  ــؤش امل
مبــعــدالت بلغت %2.6 و%4.7 على 

التوالي.
وكانت األربــاح األكبر للبورصة في 
الشهر األخير من الربع الثاني - يونيو 
2020 - حيث بدأت العودة التدريجية 
إلــى احلياة االقتصادية واالجتماعية 
في الكويت، بالتزامن مع تقلص حاالت 
اإلصابة بفيروس كورونا والتعايش 
نسبياً مع الوباء مع األخذ باإلجراءات 
االحترازية واالحتياطات الالزمة من 

قبل احلكومة الكويتية.
وشــهــد املــؤشــر الــعــام للبورصة 
الكويتية ارتفاعاً بنحو %2.75 في 
يونيو، كما صعد السوق األول 3.37%، 
وارتفع رئيسي 50 بأكبر وتيرة وبلغت 
%3.69، فيما سجل املؤشر الرئيسي 

أقل نسبة منو شهرية بواقع 0.96%.
احليطة واحلذر 

بــــدوره، تــأثــر نــشــاط الــتــداول في 
البورصة مبجريات األحــداث احمُليطة 
بأسواق املال العاملية والسوق احمللية 
في الكويت، حيث زادت حالة احليطة 
ــذر الشديد لــدى عموم املتداولني  واحل

واملستمرين جـــراء تفشي الفيروس 
الوبائي على مستوى العالم ككل وبلدان 

املنطقة على األخص.
وبــلــغــت الــســيــولــة اإلجــمــالــيــة في 
البورصة الكويتية خالل الربع الثاني 
مــن الــعــام اجلـــاري نحو 1.84 مليار 
دينار )5.99 مليار دوالر(، مقارنة مع 

2.38 مليار دينار )7.75 مليار دوالر( 
فــي الــربــع األول مــن 2020، لُتسجل 
تراجعاً بنسبة %22.8. كما تراجعت 
أحجام التداول على املستوى الفصلي 
بنحو %25.9، لتصل بنهاية الربع 
الثاني من العام إلى 8.87 مليار سهم، 
مقابل 11.97 مليار سهم فــي الربع 

األول من 2020.
ــى حجم  ــل ــد شــهــر يــونــيــو أع ــه وش
تــداوالت خالل الربع الثاني من 2020 
بكميات بلغت 3.57 مليار سهم، فيما 
كان شهر أبريل األنشط على مستوى 
السيولة خالل الربع بقيمة تداول ُتقدر 

بنحو 747.37 مليون دينار.
ارتفاع القيمة السوقية 

مع حتسن وضع البورصة الكويتية 
ــربــع الــثــانــي مــن الــعــام  نسبياً فــي ال
اجلـــاري، جنحت البورصة فــي كسب 
املــزيــد مــن األربـــاح السوقية لترتفع 
قيمتها إلى 29.24 مليار دينار )95.18 
مليار دوالر(، مقارنة مع 27.48 مليار 
دينار )89.45 مليار دوالر( في الربع 
األول من العام، لتبلغ املكاسب السوقية 
الفصلية 1.76 مليار دينار )5.73 مليار 

دوالر( شكلت منواً نسبته 6.4%.
لكن على املستوى السنوي، ال تزال 
بورصة الكويت ُتعاني من خسائر مع 
انتهاء النصف األول من العام اجلاري 
بقيمة 6.4 مليار دينار )20.83 مليار 
دوالر( بانخفاض تقترب نسبته من 
%18، حيث بلغت القيمة السوقية 
للبورصة في نهاية العام املاضي نحو 
35.64 مليار دينار )116.01 مليار 

دوالر(.
وال يزال شهر يناير املاضي، األفضل 
على مستوى القيمة السوقية للبورصة، 
حيث بلغت تلك القيمة بنهاية الشهر 
36.04 مليار دينار )117.31 مليار 
دوالر(، بينما ُتعد القيمة السوقية 
للبورصة في شهر مارس املاضي، األقل 
بني شهور النصف األول، حيث بلغت 
آنذاك 27.48 مليار دينار )89.45 مليار 

دوالر(.

البورصة الكويتية ترتفع في الربع الثاني.. 
23 باملئة والسيولة تتراجع 

قال املركز املالي الكويتي »املركز« 
في تقريره الشهري عن أداء األسواق 
لشهر يونيو 2020، أن األســـواق 
اخلليجية واصلت انتعاشها، مسجلة 
مكاسب للشهر الثالث على التوالي 
في يونيو. كما تصدرت أسهم دبي 
منخفضة الــقــيــمــة قــائــمــة األســهــم 
الرابحة بني الدول اخلليجية، بينما 
تخطت أسعار النفط حاجز 40 دوالر 

أمريكي للبرميل.
ــز« أن أداء  ــرك وأشـــار تقرير »امل
األسواق الكويتية كان إيجابياً خالل 
الــشــهــر، حيث حقق املــؤشــر العام 
لألسهم الكويتية مكاسب بنسبة 

%2.7 في شهر يونيو. 
كما أن تخفيف إجــــراءات حظر 
التجول إلى جانب انتعاش أسعار 
النفط ساهما في إضفاء نظرة إيجابية 
على إقــبــال املستثمرين. وأعلنت 
وكــالــة مــورغــان ستانلي كابيتال 
إنترناشيونال أنها ستعيد تصنيف 
ــت مــن األســــواق  ــوي ــك مـــؤشـــرات ال
ــى األســــواق الناشئة  ــة إل ــدودي احل
فــي نوفمبر 2020، مــع املراجعة 
النصف سنوية للمؤشر.  كما أبرمت 
شركة أجيليتي اتفاقية مع املؤسسة 

العامة للرعاية السكنية بالكويت 
لتطوير مــشــروع خـــاص بتطوير 
ــازن ومــنــطــقــة حرفية  ــخ منطقة م
مبدينة صباح األحمد السكنية. وكان 
قطاع املواد األساسية والصناعية هو 
األفضل أداًء في الكويت خالل الشهر، 
بفضل ارتفاع مؤشراته ارتاع بنسبة 

%9.2 و%7.8 على التوالي. 
وعلى الصعيد اإلقليمي، أشــار 
تقرير »املركز« إلى أن مؤشر ستاندرد 
آند بورز املُرّكب لدول مجلس التعاون 
اخلليجي قد ارتفع بنسبة %1.6 في 
يونيو، كما أعلنت جميع األســواق 
اخلــلــيــجــيــة بــاســتــثــنــاء ُعــمــان عن 
حتقيق أربــاح. وكــان سوق دبي هو 
األفضل أداًء بني األسواق اخلليجية، 
حيث سجل ارتفاًعا بنسبة 6.2% 
ــواق أبــو ظبي  لهذا الشهر، تليه أس
والكويت وقطر والسعودية، الذين 
سجلوا ارتفًعا بنسبة %3.5 و2.7% 
و%1.7 و%0.2 على التوالي. وذكر 
البنك الــدولــي فــي تــقــريــره األخير 
ــادات الــــدول اخلليجية  ــص ــت أن اق
ستنكمش بنسبة %4.1 في 2020 
لكنها ستعاود النمو بنسبة 2.2% 

في 2021. 

1.6 باملئة ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون بنسبة 

»املركز«: أسواق األسهم 
العاملية واخلليجية تواصل 

انتعاشها في شهر يونيو


