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43.26 دوالر للبرميل النفط الكويتي يتراجع إلى 
هبط سعر برميل النفط الكويتي بواقع 79 سنتاً، 
ليصل إل��ى 43.26 دوالر، مقارنة م��ع 44.05 دوالر 
للبرميل يوم االثنني املاضي، وذلك وفقاً للسعر املُعلن من 

مؤسسة البترول الكويتية.
عاملياً، تراجعت أسعار النفط هامشياً عند تسوية 

التعامالت األخيرة، في جلسة متقلبة مع القلق حيال 
أمور من شأنها أن تعرقل تعافي الطلب على اخلام.

وتستمر الزيادة في ح��االت اإلصابة اجلديدة داخل 
الواليات املتحدة بالضغط على األسعار، حيث إنه من 

احملتمل أن تعيق عملية التعافي في الطلب على الوقود.

وأنهت عقود خام برنت جلسة أمس بتراجع 2 سنت 
لتبلغ عند التسوية 43.08 دوالر للبرميل، في حني 
سجلت عقود خ��ام القياس األم��ري��ك��ي غ��رب تكساس 
الوسيط عند التسوية 40.62 دوالر للبرميل بانخفاض 

قدره سنت واحد.

أص���درت هيئة أس���واق امل��ال 
الكويتية امس األربعاء التعميم 
رق���م 7 ل��س��ن��ة 2020، بشأن 
اإلف��ص��اح ع��ن تأثير األح���داث 
الناجتة ع��ن انتشار فيروس 
كورونا املستجد على البيانات 

املالية.
ودع�����ت ال��ه��ي��ئ��ة ف���ي ب��ي��ان 
األش����خ����اص امل����رخ����ص ل��ه��م 
والشركات املدرجة في البورصة 
إلى ضرورة القيام باإلفصاح عن 
تأثير هذه الظروف االستثنائية 
اخل��اص��ة ب��ف��ي��روس ك��ورون��ا 
املستجد ع��ل��ى أداء ال��ش��رك��ة، 
وم��رك��زه��ا امل��ال��ي، وذل���ك وفقاً 

للنموذج املرفق في هذا التعميم.
وت��اب��ع��ت أن��ه يتوجب على 
ال���ش���رك���ات امل���درج���ة ال��ق��ي��ام 
باإلفصاح عن هذا النموذج في 
توقيت متزامن مع إفصاحها في 
البورصة عن أول نتائج مالية 
بعد تاريخ صدور هذا التعميم، 
م��ع ض���رورة إرف���اق نسخة من 
النموذج مع البيانات املالية التي 

يتم تقدميها للهيئة.
كما يتوجب على األشخاص 
املرخص لهم غير املدرجني في 
البورصة إرفاق هذا النموذج مع 

أول بيانات مالية يتم تسليمها 
للهيئة بعد تاريخ ص��دور هذا 
التعميم.  وي��أت��ي ق��رار الهيئة 
نتيجة للتغيرات االقتصادية 
الناجتة عن القرارات االحترازية 
مل��ن��ع ان��ت��ش��ار ه���ذا ال��ف��ي��روس، 
وأث���ره���ا ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج أع��م��ال 

ال��ش��رك��ات وم��راك��زه��ا املالية، 
والتي قد تستوجب قيام العديد 
من تلك الشركات بإعادة تقييم 
أصولها املالية وغير املالية وفق 
هذه املستجدات، مع مراعاة األثر 
الناجم ع��ن اإلج��راءات��امل��ت��خ��ذة 

للحد من كورونا.

أعلنت املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية أنها بدأت بتشغيل نظام 
حجز املواعيد املسبقة للمراجعني 
الراغبني بإجناز معامالتهم الغير 
م��ت��وف��رة ال��ك��ت��رون��ي��اً عبر موقعها 
الرسمي، وذلك الستقبالهم اعتباراً 
من 12 يوليو اجلاري؛ تنفيذاً خلطة 

لعودة التدريجية.
وق��ال مدير ع��ام املؤسسة مشعل 
عبدالعزيز، إن املؤسسة مستمرة 
بأعمالها، ول��م تتوقف أو تنقطع 
خدماتها التأمينية وااللكترونية، 
وعملياتها االستثمارية واملالية 
واإلداري����ة منذ ب��داي��ة فترة تعطيل 

اجلهات احلكومية وحتى تاريخه.
وأوضح أن أعمال الفرق التطوعية 
التي عملت داخ��ل املؤسسة بجميع 
قطاعاتها باإلضافة إلى فرق العمل 
التي عملت عن ُبعد أسفرت عن إجناز 
أكثر من 224 ألف معاملة، وحتويل 
أكثر من مليار دينار كويتي للبنوك 
وذلك ألصحاب املعاشات التقاعدية 

واملستحقني لألنصبة والبطالة.
وكشف عبدالعزيز أن تلك الفرق 
أيضاً قامت بالرد على أكثر من 50 
أل��ف استفسار م��ن امل��واط��ن��ني عبر 
حسابات املؤسسة مبواقع التواصل 

االجتماعي واخلدمة الهاتفية.

وت���اب���ع: »ت��س��ه��ي��الً للمواطنني 
مت إض��اف��ة ال��ع��دي��د م��ن اخل��دم��ات 
االل��ك��ت��رون��ي��ة ف��ي امل��وق��ع الرسمي 
وتطبيق ذخر، حيث كان في تاريخ 
12 م��ارس السابق ع��دد اخلدمات 
اإللكترونية املُقدمة 12 خدمة، ومت 
زيادتها لتصل حالياً إلى 36 خدمة 
إلكترونية، وجاري العمل على تقدمي 
املزيد من اخلدمات اإللكترونية والتي 

سنعلن عنها تباعاً«.
وأوضحت املؤسسة أنها حرصت 

ع��ل��ى ت��وف��ي��ر ك��اف��ة االح����ت����رازات 
والتدابير الصحية الالزمة لوقاية 
جميع مراجعيها وموظفيها خالل 
عودة العمل التدريجي مبقر املؤسسة 

بطاقة إنتاجية أقل من 30%.
ونوهت بأنها لم تتوقف وما زالت 
مستمرة بتنفيذ خدماتها اإللكترونية 
عبر موقعها الرسمي وتطبيق ذخر، 
باإلضافة إلى استقبال االستفسارات 
عبر حساباتها بوسائل التواصل 

االجتماعي واخلدمة الهاتفية.

السوق بحاجة إلى محفزات جديدة لكسر حالة اجلمود األخيرة

البورصة تتراجع عند اإلغالق وسط تزايد وتيرة التداوالت
تراجعت بورصة الكويت في ختام 
تعامالت امس األربعاء، حيث هبط 
مؤشرها العام %0.26، وانخفض 
ال��س��وق األول %0.35، وت��راج��ع 
املؤشران الرئيسي و«رئيسي 50« 

بنفس النسبة البالغة 0.03%.
وزادت سيولة البورصة 13.5% 
إلى 22.1 مليون دينار مقابل 19.47 
مليون دينار باألمس، كما ارتفعت 
أحجام التداول %23.7 إلى 116.01 
مليون سهم مقابل 93.77 مليون 

سهم بجلسة الثالثاء.
وسجلت مؤشرات 6 قطاعات 
ه���ب���وط���اً ب����ص����دارة اخل���دم���ات 
االس��ت��ه��الك��ي��ة ب��ت��راج��ع نسبته 
%0.56، بينما ارتفع 3 قطاعات 
أخرى يتصدرها املواد األساسية 
بنمو ق��دره %0.74. وج��اء سهم 
»آسيا« على رأس القائمة احلمراء 
ل��ألس��ه��م املُ���درج���ة ب��ان��خ��ف��اض 
نسبته %4.92، فيما تصدر سهم 
»ساحل« القائمة اخلضراء ُمرتفعاً 

بنحو 9.23%.
وت��ص��در س��ه��م »أه��ل��ي متحد - 
البحرين« نشاط التداول على كافة 
املستويات بكميات بلغت 18.76 
مليون سهم بقيمة 3.38 مليون 
دينار ليستقر السهم عند اإلقفال عند 

سعر 181 فلساً.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ن��ائ��ب رئيس 
إدارة البحوث واالستراتيجيات 
االس��ت��ث��م��اري��ة ب��ش��رك��ة »ك��ام��ك��و 
إن��ف��س��ت«، رائ���د دي���اب، إن السوق 
الكويتي ت��واص��ل ال��ت��ح��رك بشكل 
جانبي )عرضي( حيث يحتاج إلى 
محفزات ج��دي��دة ت��ق��وده إل��ى كسر 

حالة اجلمود األخيرة.
وق����ال رائ����د دي�����اب: »ي���ب���دو أن 
ال��ب��ورص��ة ق��د جت���اوزت ف��ي الوقت 
الراهن إفصاحات البنوك خلسائر 
تأجيل أقساط القروض والبطاقات 
االئ��ت��م��ان��ي��ة مل���دة 6 أش��ه��ر ف��ي ظل 
التعميم ال��ص��ادر ع��ن بنك الكويت 
امل��رك��زي ال���ذي وج���ه ال��ب��ن��وك إل��ى 

معاجلة تلك التداعيات وف��ق آلية 
مرنة تتيح توزيع اخلسائر على مدة 

سنوات معينة«.
وتابع دي��اب بالقول: »إل��ى ذلك، 
معاودة فتح األنشطة االقتصادية 
كاملجمعات واحمل����الت التجارية 
ومعاودة املوظفني إلى أعمالهم في 
الدوائر احلكومية والقطاع اخلاص 
بنسبة %30 التي ستزيد إلى 50% 
في املرحلة القادمة، كذلك معاودة 
فتح حركة املالحة اجلوية ابتداًء 
من أول أغسطس املُقبل ذهاباً وإياباً 
بنسبة تشغيل ال ت��زي��د ع��ن 30% 

سيكون حافزاً في الفترة القادمة«.
وبحسب دي���اب، يبقى االنتهاء 
والسيطرة الكاملة على فيروس 
ك��ورون��ا املُ��س��ت��ج��د )ك��وف��ي��د 19(، 
وارت��ف��اع أس��ع��ار النفط وم��ع��اودة 
الربحية إل��ى ال��ش��رك��ات والبنوك 
املدرجة ببورصة الكويت مع تعافي 
االق��ت��ص��ادات العاملية هي العوامل 

األساسية احمُلفزة للمرحلة املُقبلة.

هيئة أسواق املال تطالب الشركات 
باإلفصاح عن تأثيرات »كورونا«

»التأمينات االجتماعية«: حتويل أكثر من 
مليار دينار ألصحاب املعاشات والبطالة

السيولة احمللية في 
 3.3 الكويت ترتفع 

باملئة خالل مايو
ارت��ف��ع حجم السيولة احمللية ف��ي دول��ة 
الكويت بختام شهر م��اي��و 2020 بنسبة 
%3.32 سنوياً، بحسب اإلحصائية الشهرية 
ال��ص��ادرة عن بنك الكويت امل��رك��زي، اليوم 

الثالثاء.
وسجلت السيولة احمللية ف��ي القطاع 
املصرفي الكويتي »ع��رض النقد 2« خالل 
م��اي��و/ أي���ار امل��اض��ي 39.51 مليار دينار 
)128.68مليار دوالر(، مقابل 38.24 مليار 
دينار )124.54 مليار دوالر( بنفس الشهر 

من 2019.
وع��ل��ى أس���اس ش��ه��ري، زادت السيولة 
احمللية ف��ي ال��ك��وي��ت بنسبة %1.90 عن 
مستواها في أبريل 2020 البالغ 38.77 مليار 
دينار. ويشمل عرض النقد مبفهومه الواسع 
النقود اجلارية واحلسابات وودائ��ع األجل 

وحسابات التوفير.
وكشفت اإلحصائية أن قيمة النقد املتداول 
واملسكوكات بفئاتهم املختلفة بلغت في مايو 
املاضي 2.41 مليار دينار، مقارنة ب�2.06 
مليار دينار بذات الشهر من العام السابق، 

بارتفاع 16.99%.
ولفتت إلى أن النقد املتداول واملسكوكات 
في الشهر املاضي توزع بني 2.38 مليار دينار 
إجمالي أوراق النقد املتداول، و29.26 مليون 

دينار قيمة املسكوكات.

»التواصل احلكومي« يوضح 
إرشادات خطة العودة 

التدريجية للحياة الطبيعية
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أعلن مركز التواصل احلكومي 
ف��ي الكويت ع��ن إرش����ادات أنشطة 
خطة ال��ع��ودة التدريجية للحياة 
الطبيعية في البالد. وبحسب بيان 
املركز على حسابه في تويتر، فإن 
أبرز تلك اإلرشادات وتأتي على رأس 
األولويات هو االلتزام باالشتراطات 
الصحية العامة كالتباعد اجلسدي، 
واحلماية الشخصية وتشجيع العمل 

عن بعد. كما تضمنت االشتراطات 
الصحية ضرورة توفير املُعقم بشكل 
إلزامي في جميع أنحاء مقر العمل، 
وتنبيه املوظفني ب��ع��دم استخدام 
ال��ه��وات��ف أو امل��ك��ات��ب أو غير ذلك 
من أدوات وم��ع��دات ُمستخدمة من 
آخ��ري��ن، م��ع التأكيد على ض��رورة 
لبس الكمامات أو غير ذلك من معدات 

احلماية الشخصية املناسبة.

السعودية توافق على تطبيق 
قرار »التعاون اخلليجي« بالعمل 

في إطار االحتاد اجلمركي
وافق مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه األخير، برئاسة خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على تطبيق 
ق��رار املجلس األعلى للتعاون اخلليجي، بالعمل املشترك في إطار 
االحتاد اجلمركي. وصدر قرار املجلس األعلى للتعاون اخلليجي، ، 
في دورته )األربعني( التي عقدها في الرياض بتاريخ 10 ديسمبر 
2019م. وشمل قرار املجلس األعلى للتعاون اخلليج، املوافقة على 
أن تقوم جلنة التعاون املالي واالقتصادي باعتماد وتنفيذ القرارات 
الالزمة ملتطلبات العمل املشترك في إط��ار االحت��اد اجلمركي، على 

النحو الوارد في القرار.

أسوأ مما كان متوقعًا

اقتصاد منطقة اليورو يتراجع 
2020 8.7 باملئة في 

أعلنت املفوضية األوروب��ي��ة، أنها تتوقع تراجع إجمالي الناجت 
الداخلي في منطقة ال��ي��ورو بنسبة %8.7 العام اجل��اري قبل أن 
يتحسن في 2021 )%6.1+(، وه��ي نسبة أس��وأ مما ك��ان متوقعا 
في مطلع مايو. وق��ال نائب رئيس املفوضية األوروب��ي��ة فالديس 
دومبروفسكيس في بيان، إن »التداعيات االقتصادية للعزل أفدح مما 
توقعنا في البداية. ال نزال نواجه مخاطر عديدة بينها موجة ثانية من 

اإلصابات« بكوفيد19-.
وكانت بروكسل توقعت في مطلع مايو تراجع إجمالي الناجت 
الداخلي بنسبة %7.7 في 2020 ثم انتعاشا عام 2021 يبلغ 7.4%+. 
وأكد املفوض األوروبي لالقتصاد باولو جنتيلوني أن »هذه التوقعات 

تظهر اآلثار االقتصادية الكارثية لهذا الوباء«.
وهناك ثالث دول متضررة بشكل خاص من الركود هي ايطاليا 
واسبانيا وفرنسا، مع تراجع اجمالي الناجت الداخلي باكثر من 10% 
في 2020. وستشهد اسبانيا تراجع إجمالي الناجت الداخلي لديها 
بنسبة %11.2 في 2020 قبل أن يتحسن في 2021 )%6.1+(، فيما 
سيتراجع في اسبانيا بنسبة %10،9 في 2020 ثم يتحسن في السنة 
التالية ليصل الى %7.1+. اما في فرنسا فيمكن ان يتراجع بنسبة 

%10.6 هذه السنة ثم ينتعش ليصل الى %7.6 العام التالي.

وقالت وزي��رة الطاقة هالة زواتي 
إن��ه بحلول ع��ام 2030 ف��إن 48.5% 
م��ن ت��ول��ي��د ال��ك��ه��رب��اء ف��ي ال��ب��الد في 
»استراتيجية قطاعات الطاقة 2020 
- 2030 التي وافقت عليها احلكومة 
وكشف النقاب عنها يوم أمس الثالثاء، 
ستأتي م��ن م��ص��ادر محلية للطاقة. 

وتبلغ النسبة حاليا %15 فقط.
وقالت زوات��ي إن اململكة ستخفض 
تدريجياً االعتماد على الغاز الطبيعي 
املستورد حملطاتها للكهرباء بتوسيع 
إنتاج النفطي الصخري، مبا في ذلك 
ت��ل��زمي م��ش��روع ب��ع��دة م��ل��ي��ارات من 
الدوالرات هذا العام، إلى جانب قدرات 
توليد الكهرباء من املصادر املتجددة 

املرتبطة بالشبكة.
وأضافت قائلة أثناء تدشني خطة 
ال��ب��الد للطاقة أن األردن سيخفض 
ال��وق��ود امل��س��ت��ورد وس��ي��زي��د مصادر 
الطاقة احمللية في إطار مسعاه لالكتفاء 
الذاتي. ويستورد األردن حالياً أكثر 
من %93 من مجمل إمداداته من الطاقة 
ويثقل كاهله ف��ات��ورة سنوية بقيمة 
2.5 مليار دينار )3.5 مليار دوالر( 
تشكل 8 باملئة تقريبا من الناجت احمللي 
اإلجمالي للمملكة وتضع ضغوطاً على 
اق��ت��ص��اده. وق��ال��ت زوات���ي إن القطاع 
اخل���اص استثمر م��ئ��ات امل��الي��ني في 
مشاريع متجددة للطاقة الشمسية 
وطاقة ال��ري��اح في السنوات القليلة 

امل��اض��ي��ة ستضيف ق���درات إجمالية 
2400 ميجاوات بحلول نهاية العام 
احلالي. وأضافت أن الرقم من املتوقع 
أن يرتفع إل��ى 3200 م��ي��ج��اوات في 
2030 . وق��ال��ت إن أم���ن اإلم����دادات 
ض��روري لتخفيف وطأة االنعكاسات 
السلبية لالعتماد على مصدر واحد 
للطاقة في منطقة تعصف بها سنوات 
من االضطرابات. وأضافت أن توقف 
إم��دادات الغاز الطبيعي من مصر في 
الفترة من 2011 إل��ى 2015، والتي 
كانت شريانا للغاز تعتمد عليه اململكة، 
أجبر األردن على استيراد وقود أكثر 
تكلفة حملطاته للكهرباء، مما أضاف 

دينا مبليارات الدوالرات.

األردن ينوي توليد نصف كهربائه
10 سنوات من مصادر محلية في 

جتاوز سعر أونصة الذهب 1800 
ة منذ  دوالر، أمس األربعاء، ألول م��رّ
العام 2011، إذ استفاد املعدن الثمني 
من وضعه كمالذ آم��ن في وق��ت يثير 
تفشي كوفيد19- مخاوف اقتصادية 

عاملية.
وب���ل���غ س��ع��ر أون���ص���ة ال��ذه��ب 
1800،86 دوالرا ف��ي س��وق لندن 
للسبائك، وهو أعلى مستوى له منذ 
ثماني سنوات ونصف في وقت زادت 
جاذبية املعدن بالنسبة للمستثمرين 
في ظل ضعف الدوالر، بحسب فرانس 

برس.
وق���ال كبير احملللني ل��دى شركة 

»أكتيف تريدز« كارلو ألبيرتو دي كازا 
»ليس مفاجئا أن يواصل سعر املالذ 
اآلمن األصلي ارتفاعه«. وأض��اف »ال 
ي��زال املستثمرون يشترون األسهم 
لكن ي��ب��دو أن��ه��م يسعون للحصول 
على غطاء في ح��ال أي تصحيح في 

السوق«.
ب��دوره، أف��اد كبير محللي السوق 
لدى شركة »ماركتس دوت كوم« نيل 
ويلسون، أن الذهب يحظى بدعم نظرا 
للمخاوف من التضخم الكبير الذي قد 
تتسبب به برامج التحفيز من البنك 

املركزي لدعم االقتصاد العاملي.
وقال في رسالة للزبائن إن »مسألة 

ارتفاع سعر الذهب ال تعود فقط إلى 
احلاجة ألصول آمنة نظرا للضبابية 
االقتصادية، بل كذلك املخاوف على 
املدى األبعد من تفاقم التضخم جّراء 
ال��زي��ادة الكبيرة في إم���دادات امل��ال«. 
وي��ب��ل��غ ال��س��ع��ر ال��ق��ي��اس��ي ال���ذي مت 
تسجيله ألونصة الذهب 1921،18 
دوالرا. وك��ان الذهب قد استقر قرب 
أعلى مستوى في ثمانية أع��وام مع 
التقاط املستثمرين األن��ف��اس عقب 
موجة صعود غذاها تنامي اإلصابات 
بكورونا وآم��ال مبزيد من إج��راءات 
ال��ت��ح��ف��ي��ز م��ن م��ج��ل��س االح��ت��ي��اط��ي 

االحتادي.

1800 دوالر أونصة الذهب تتجاوز 
2011  للمرة األولى منذ 


