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أمير قطر يصدر قانون تنظيم شراكة القطاعني احلكومي واخلاص
أصدر أمير قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاني، قانون 
رقم )12( لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بني القطاعني 
احلكومي واخلاص. ويقضي القانون بتنفيذه، وأن ُينشر 
في اجل��ري��دة الرسمية. وك��ان مجلس ال���وزراء القطري 
أجاز مشروع قانون بتنظيم الشراكة بني القطاعني العام 
واخلاص في مايو 2019. وجاء هذا بعد عشرة أعوام من 

عقد املؤمتر األول للشراكة بني القطاعني العام واخلاص في 
أكتوبر عام 2009، وهو املؤمتر الذي أطلق النقاش حول 

ضرورة تبني قانون لتنظيم هذه الشراكة.
وتوسع مشروع القانون الذي أج��ازه مجلس ال��وزراء 
في تعريف الشراكة ليشمل جميع صيغ الشراكة، ومنها 
نظام تخصيص األراضي عن طريق اإليجار أو الترخيص 

باالنتفاع لتطويرها من ِقبل القطاع اخلاص.
وشمل كذلك نظام )البناء والتشغيل والتسليم(، ونظام 
البناء ونقل امللكية والتشغيل، ونظام التشغيل والصيانة 
، ونظام البناء والتملك والتشغيل ونقل امللكية. وفتح 
مشروع القانون الباب واسعاً ألي صيغة أخ��رى يوافق 

عليها مجلس الوزراء.

110 ماليني دينار املكاسب السوقية 

1.27 باملئة في مايو السوق األول يرتفع 
تباينت امل��ؤش��رات الكويتية خ��ال شهر 
مايو، وسط تراجع مستويات التداول عن 
نظيرتها في أب��ري��ل، نظراً القتصار الشهر 
على 18 جلسة فقط بسبب إجازة عيد الفطر 
املبارك. وارتفع مؤشر السوق األول بنهاية 
مايو 2020 بنسبة 1.27 باملائة بإقفاله عند 
النقطة 5424.33 مبكاسب بلغت 68.08 
نقطة مقارنة بنهاية تعامات أبريل املاضي 
عند 5356.25 نقطة. وسجل مؤشر السوق 
الرئيسي تراجعاً بنحو 1.8 باملائة في مايو 
2020 بإقفاله عند النقطة 4150.36 خاسراً 
نحو 76.08 نقطة باملقارنة بإقفال أبريل 
املاضي عند 4226.44 نقطة. وحقق املؤشر 
اجلديد )رئيسي 50( تراجعاً بنسبة 3.63 
باملائة بإقفاله عند مستوى 4035.41 نقطة، 
خاسراً 151.86 نقطة، مقارنة بإقفال أبريل 

املاضي عند مستوى 4187.27 نقطة.
وباحملصلة، ارتفع املؤشر العام للبورصة 
0.41 باملائة عند النقطة 4995.61 رابحاً 
20.22 نقطة مقارنة بإقفال أبريل املاضي 

عند 4975.39 نقطة.
تراجع التداوالت 

هبطت أحجام التداول ببورصة الكويت 
خ��ال مايو 2020 بنحو 32.9 باملائة إلى 
2.13 مليار سهم، مقارنة مع 3.17 مليار 
سهم في أبريل املاضي. وتقلصت السيولة 
41.1 باملائة في مايو، لتصل إلى 440.35 
مليون دينار مقارنة مبستواها في أبريل 

املاضي بقيمة 747.37 مليون دينار.
ك��م��ا ت��راج��ع��ت ال��ص��ف��ق��ات ال��ش��ه��ري��ة في 
ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت 36.3 ب��امل��ائ��ة ف��ي مايو 

امل��اض��ي، لتصل إل��ى 111.89 أل��ف صفقة، 
مقابل 175.59 ألف صفقة في أبريل 2020.

القيمة السوقية
بلغت القيمة السوقية للبورصة الكويتية 
ف��ي نهاية مايو 2020 نحو 28.46 مليار 
دينار )92.52 مليار دوالر(، مقابل 28.35 
مليار دينار )92.16 مليار دوالر( في الشهر 
السابق مباشرة. وحققت القيمة السوقية 
للبورصة مكاسب شهرية بنحو 110 مايني 
دي��ن��ار )357.58 مليون دوالر(، بارتفاع 
نسبته 0.39 ب��امل��ائ��ة. وم��ن��ذ نهاية العام 
امل��اض��ي وحتى انتهاء شهر م��اي��و، سجلت 
البورصة خسائر بقيمة 7.18 مليار دينار، 
بانخفاض نسبته 20.14 باملائة، حيث بلغت 

القيمة نهاية 2019 نحو 35.64 مليار دينار.

ق����ال ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
لشركة مطاحن الدقيق واملخابز 
الكويتية مطلق الزايد إن الشركة 
جنحت ف��ي توفير احتياجات 
املستهلكني من امل��واد الغذائية 
منذ بداية أزمة فيروس كورونا 
)س����ارس ك���وف - 2( املسبب 

.)ñ 19 ملرض )كوفيد
وأض��اف الزايد أمس االثنني 
أن إجمالي كمية إنتاج الشركة 
للخبز من األول من مارس وحتى 
30 مايو من السنة احلالية بلغت 
ن��ح��و 5ر411 م��ل��ي��ون خ��ب��زة.
وأوض��ح أن أعلى معدل إنتاج 
ف��ي ال��ي��وم ال��واح��د خ��ال أزم��ة 
فيروس )كورونا( بلغ نحو 7.2 
مليون خبزة في حني أقل معدل 
إنتاج لليوم ال��واح��د بلغ نحو 

1.9 مليون خبزة.
وذك���ر أن كمية اإلن��ت��اج في 
شهر مارس املاضي بلغت نحو 
169 مليون خبزة وبلغت كمية 
اإلنتاج في شهر أبريل املاضي 
130.5 مليون خبزة كما بلغت 
كمية اإلنتاج في األول من مايو 
املاضي وحتى 30 مايو بلغت 

نحو 112 مليون خبزة.
وأشار إلى أن الشركة جنحت 
خ��ال أزم��ة فيروس )كورونا( 
في ترجمة مفهوم األمن الغذائي 
على أرض الواقع مبينا أن األزمة 

احلالية ال��ت��ي تشهدها الباد 
تدعو إلى الثقة بشركة املطاحن 
كأداة حكومية معنية باستقرار 

األمن الغذائي.
وب����ني أن ال��ش��رك��ة حملت 
على عاتقها مهمة حتقيق األمن 
الغذائي في الباد خ��ال أزمة 
ف��ي��روس )ك��ورون��ا( الف��ت��ا إلى 
أنها متكنت من حتقيق إجنازات 
واض��ح��ة على ك��ل امل���واد التي 
تنتجها ال��ش��رك��ة.وأك��د ال��زاي��د 
أن الشركة مستمرة في توفير 
جميع منتجات الشركة لتلبية 
اح��ت��ي��اج��ات امل��س��ت��ه��ل��ك��ني في 
اجلمعيات التعاونية واألسواق 

املركزية.

قال بنك الكويت الوطني في 
تقرير، إن معنويات األس��واق 
اجتهت تدريجياً نحو اإلقبال 
على املخاطر خ��ال األسبوع 
املاضي في ظل بدء االقتصادات 
املختلفة في كل أنحاء العالم في 
تخفيف قيود احلظر املفروضة 
ملواجهة تفشي فيروس كورونا 
املستجد وال��ع��ودة م��ج��دداً إلى 

العمل. 
ففي الواليات املتحدة، بدأت 
معظم ال��والي��ات األميركية في 
إعادة فتح األنشطة االقتصادية 
على مراحل وب��دأ املستهلكون 
ف��ي اخل���روج بحذر م��ن احلجر 

الصحي. 
وف�����ي امل��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة، 
ص��رح رئيس ال���وزراء بوريس 
جونسون أن بريطانيا ستعيد 
ف��ت��ح آالف امل��ت��اج��ر واحمل���ال 
وم��راك��ز التسوق خ��ال الشهر 

املقبل. 
وق��د تتم إع���ادة فتح بعض 
املتاجر في وقت مبكر في مستهل 
ش��ه��ر ي��ون��ي��و إذا متكنت تلك 
اجلهات من االلتزام باإلجراءات 
ال��وق��ائ��ي��ة ال��ت��ي أوص����ت بها 
احلكومة ملواجهة تفشي فيروس 
كورونا املستجد »كوفيد- 19«. 

م���ن ج��ه��ة أخ������رى، ق��ام��ت 
أسبانيا، التي تفرض إح��دى 
أكثر عمليات اإلغ��اق صرامة 
على مستوى أوروب����ا، بحث 
السائحني األج��ان��ب للعودة 
اعتبارا من يوليو املقبل مع قيام 

الدولة بتخفيف القيود. 
وص���رح وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 

االس��ب��ان��ي ف��ي ت��غ��ري��دة على 
حسابه »لقد تخطينا املرحلة 
األس���وأ«، مضيفاً: »ف��ي يوليو 
سنفتح اسبانيا تدريجياً أمام 
ال��س��ي��اح ال��دول��ي��ني، وسنقوم 
ب����رف����ع احل����ج����ر ال���ص���ح���ي، 
وضمان أعلى معايير السامة 

الصحية«. 
ويتكرر نفس السيناريو في 
العديد من البلدان األخرى التي 
قامت بتحديد املبادئ التوجيهية 

إلعادة فتح اقتصاداتها. 
ويرى التقرير أن معنويات 
ال��ت��ف��اؤل الناجتة ج���راء ذل��ك، 
أدت إل��ى تراجع سعر ال��دوالر 
األم��ي��رك��ي ع��ل��ى ن��ط��اق واس��ع 
بصفته إح���دى ع��م��ات امل��اذ 
اآلمن ودفع العمات الرئيسية 
األخ��رى مثل اليورو واجلنيه 

اإلسترليني نحو االرتفاع. 
م��ن ج��ه��ة أخ����رى، ارت��ف��ع��ت 
أسواق األسهم في جميع أنحاء 
العالم وانتعشت أسواق السلع 
األس��اس��ي��ة، ف��ي ح��ني تراجعت 
أس����ع����ار س����ن����دات اخل���زان���ة 
األم��ي��رك��ي��ة. وت��خ��ط��ى مؤشر 
ستاندرد آند بورز 500 حاجز 
3 آالف نقطة للمرة األولى منذ 
5 مارس مع انضمام املزيد من 
الشركات األميركية إلى سباق 
اختبار لقاح فيروس كورونا 
على املتطوعني وتسجيل أول 

املشاركني في تلك التجارب. 
إال أن تلك املسيرة قد تعطلت 
بنهاية األس��ب��وع بعد ع��ودة 
التوترات بني الواليات املتحدة 
والصني إل��ى واجهة األح��داث، 

حيث أدت امل��خ��اوف املتعلقة 
ب���ردة فعل ال��والي��ات املتحدة 
جت���اه ق��ان��ون األم���ن الصيني 
املقترح لهونغ كونغ إلى كبح 
جماح معنويات اإلق��ب��ال على 

املخاطر. 
وأشار الرئيس دونالد ترامب 
إلى أن الواليات املتحدة سترد 
على مشروع القانون الصيني 
ح���ول األم����ن ال��ق��وم��ي، واع����داً 
بإجراءات صارمة بحلول نهاية 
األسبوع، وردت الصني محذرة 
م��ن أنها سترد على ف��رض أي 

إجراءات جديدة. 
وت��راج��ع ال��ي��وان الصيني 
إل��ى أدن��ى مستوياته املسجلة 
في تسعة أشهر مقابل ال��دوالر 
األميركي على خلفية مخاوف 
من تدهور العاقات األميركية 

الصينية. 
أس����وأ ف��ت��رة ارت��ف��ع��ت ثقة 
املستهلك األميركي في مايو مبا 
يشير إل��ى شعور املستهلكني 
ب���أن أس����وأ ف��ت��رة م��ن ف��ت��رات 
الركود االقتصادي الناجم عن 
تفشي فيروس كورونا قد تكون 
انتهت بالفعل في ظل عودة فتح 

األنشطة االقتصادية للدولة. 
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن تسجيل 
مؤشر ثقة املستهلك ملستويات 
أقل من التوقعات، فإن مجلس 
امل��ؤمت��رات ص��رح ب��أن ق��راءة 
مؤشر ثقة املستهلك قد ارتفع 
إل��ى مستوى 86.6 نقطة في 
الشهر احلالي مقابل قراءة شهر 
أبريل املعدلة التي مت خفضها 

إلى 85.7 نقطة.

10.9 نقطة املؤشر العام يربح 

أسهم الصناعة والبنوك تصعد ببورصة الكويت عند اإلغالق
أنهت بورصة الكويت جلسة أمس االثنني 
باللون األخضر على عكس البداية احلمراء 
في املستهل، حيث ارتفع مؤشرها العام 0.22 
باملائة، وزاد ال��س��وق األول 0.26 باملائة، 
وصعد امل��ؤش��ران »رئيسي 50« والرئيسي 
بنسبة 0.02 باملائة و0.11 باملائة على 

الترتيب.
وبلغت أحجام ال��ت��داول اليوم الكلية في 
البورصة الكويتية اليوم نحو 144.55 مليون 
سهم جاءت بتنفيذ 5883 صفقة حققت سيولة 

بقيمة 24.13 مليون دينار تركز قرابة 90 
باملائة منها في أسهم السوق األول.

وسجلت م��ؤش��رات 8 قطاعات ارتفاعاً 
اليوم بصدارة اخلدمات االستهاكية الذي 
ارت��ف��ع 2.05 ب��امل��ائ��ة، كما صعد الصناعة 
0.42 باملائة، والبنوك بواقع 0.26 باملائة، 

واالتصاالت بنسبة 0.22 باملائة.
في املقابل، كان التراجع من نصيب قطاعني 
فقط، األول امل��واد األساسية وهبط مؤشره 
0.72 باملائة، والثاني اخلدمات املالية تراجع 

بنسبة 0.27 باملائة.
وج���اء سهم »رم���ال« على رأس القائمة 
اخلضراء لألسهم املُدرجة بنمو نسبته 12.58 
باملائة، فيما تصدر سهم »امل��ن��ار« القائمة 

احلمراء بانخفاض قدره 5 باملائة.
وح��ق��ق س��ه��م »ب��ي��ت��ك« أن��ش��ط سيولة 
بالبورصة بقيمة 5.79 مليون دينار ُمستقراً 
عند سعر 616 فلساً، بينما تصدر سهم »بنك 
اخلليج« نشاط الكميات بتداول 19.2 مليون 

سهم ُمرتفعاً 3.11 باملائة.

خالل أزمة كورونا

املطاحن: جنحنا بتوفير املواد 
الغذائية للمستهلكني وترجمة 

مفهوم األمن الغذائي

مطلق الزايد

في تقرير حديث له

»الكويت الوطني«: فتح االقتصادات 
ُينهي أسوأ فترة ركود على اإلطالق

نزاهة« تتعاون بالتحقيق 
في قضية فساد متعلقة 

بالصندوق السيادي املاليزي
 أك�������دت ال��ه��ي��ئ��ة 
العامة ملكافحة الفساد 
ال��ك��وي��ت��ي��ة »ن���زاه���ة« 
ال��ت��ع��اون م��ع النيابة 
العامة بشأن م��ا أثير 
ح�����ول ع���اق���ة دول����ة 
الكويت بعمليات غسل 
أم��وال وشبهات فساد 
في الصندوق السيادي 

املاليزي.
وي�����أت�����ي إج������راء 
ال��ت��ع��اون م��ع النيابة 
ح��س��ب ب��ي��ان الهيئة 
بصفتها جهة التحقيق 
القضائية امل��س��ؤول��ة 

وإمدادها بأية معلومات وبيانات تتحصل عليها وتكون لها 
عاقة مباشرة أو غير مباشرة باإلضرار باملال العام.

وأعلن املتحدث الرسمي واألم��ني العام املساعد لقطاع 
كشف الفساد والتحقيق بالهيئة أن الهيئة باشرت بجمع 
املعلومات والبيانات على مستوى النطاق احمللي، والتواصل 
مع اجلهات ذات الصلة، وفتح قناة اتصال مع جلنة مكافحة 

الفساد املاليزية لتبادل املعلومات وجمع االستدالالت.
وأك��د محمد ب��وزب��ر أن ذل��ك يأتي إدراك���ا م��ن »ن��زاه��ة« 
ملمارسة دوره��ا واختصاصها املناط بها مبوجب قانون 
إنشائها والئحتها التنفيذية وتنفيذا اللتزاماتها جتاه 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )يو ان سي اي سي( 

وتكليف مجلس الوزراء لها
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محمد بوزبر

محمد بن راشد: دبي بدأت عودة 
احلياة االقتصادية التدريجية

ق��ال الشيخ محمد ب��ن راش��د آل مكتوم، نائب رئيس 
اإلم���ارات رئيس مجلس ال���وزراء حاكم دب��ي، إن الدولة 
دخلت مرحلة جديدة هي مرحلة عودة احلياة االقتصادية 
التدريجية، بعد اإلغاق الذي فرضته إجراءات الوقاية من 

فيروس كورونا.
واعتبر أن »كل شخص مسؤول خال هذه املرحلة، وكل 
املؤسسات والقطاعات مشاركة في حماية أفرادها«، مشدداً 
على أن الصحة ستبقى أولوية، بينما إرجاع عجلة االقتصاد 

ضرورة.
وفي سلسلة تغريدات على حسابه في »تويتر« كتب 
الشيخ محمد بن راش��د: »ترأست اليوم اجتماعاً ملجلس 
ال��وزراء مع أول يوم لعودة موظفي احلكومة ملقراتهم.. 
دخلنا مرحلة جديدة.. مرحلة ع��ودة احلياة االقتصادية 
التدريجية.. كل شخص فيها مسؤول.. وكل املؤسسات 
والقطاعات مشاركة في حماية أفرادها.. ستبقى الصحة 
أولوية ومسؤولية.. وإرجاع عجلة االقتصاد استراتيجية 

وضرورية«.
وأض��اف: »نقول للجميع.. احلياة مستمرة.. واإلجناز 
متواصل.. والتجربة جعلتنا أقوى وأفضل وأسرع.. والقادم 
يحتاج منا لروح جديدة.. وتفكير مختلف.. وأسلوب عمل 

أكثر مرونة وذكاء«.
وت��اب��ع: »ناقشنا في اجتماعنا اليوم إج���راءات عودة 
املوظفني.. وآليات عمل احلكومة مستقباً.. وشكلنا فريقاً 
لتطوير اخل��دم��ات القضائية الذكية بشكل كامل تقنياً 

وتشريعياً..

1.68 تريليون 
ريال حجم األصول 
االحتياطية باخلارج

 50 »ساما« تضخ 
مليار ريال في القطاع 

املصرفي السعودي 
لتعزيز سيولته

أع��ل��ن��ت م��ؤس��س��ة النقد 
العربي السعودي »ساما« 
أنها ضخت 50 مليار ريال 
»م��ا يعادل )13.32 مليار 
دوالر( في القطاع املصرفي 
السعودي لتعزيز سيولته.

وأوض��ح��ت »س��ام��ا« أن 
ال�50 مليار ريال ستساعد 
املصارف لتقدمي التسهيات 
ال���ن���ق���دي���ة إل�����ى ال��ق��ط��اع 

اخلاص«.
ع��ل��ى اجل���ان���ب اآلخ����ر، 
بلغت األصول االحتياطية 
ال��س��ع��ودي��ة ف���ي اخل���ارج 
بنهاية شهر )أبريل( املاضي 
نحو 1.682 تريليون ريال 
مقابل 1.775 تريليون ريال 
بنهاية )مارس( السابق له، 
متراجعة 5.2 باملئة مبا 

يعادل 92.8 مليار ريال.
ويشمل إجمالي األصول 
االحتياطية ملؤسسة النقد 
العربي السعودي »ساما«، 
ال��ذه��ب، وح��ق��وق السحب 
اخلاصة، واالحتياطي لدى 
ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال��دول��ي، 
والنقد األجنبي والودائع 
ف��ي اخل����ارج، إض��اف��ة إل��ى 
االس��ت��ث��م��ارات ف��ي أوراق 

مالية في اخلارج.
وج���اء ت��راج��ع األص��ول 
االح���ت���ي���اط���ي���ة ب��ش��ك��ل 
رئيس م��ن االنخفاض في 
االس��ت��ث��م��ارات ف��ي أوراق 
مالية في اخلارج. من ناحية 
أخ���رى، تراجعت األص��ول 
االحتياطية السعودية في 
اخلارج بنهاية )أبريل( على 
أساس سنوي 11.2 باملئة 
مب��ا ي��ع��ادل 211.7 مليار 
ريال، بعد أن كانت 1.894 
ت��ري��ل��ي��ون ري����ال بنهاية 
الشهر نفسه م��ن 2019. 
وف����ي ت��ف��اص��ي��ل ال��ب��ن��ود، 
تراجعت االستثمارات في 
أوراق مالية ف��ي اخل��ارج 
ع��ل��ى أس���اس ش��ه��ري 8.8 
باملئة »98.4 مليار ريال«، 
تريليون   1.023 لتبلغ 
ريال بنهاية )أبريل(، مقابل 
1.122 ت��ري��ل��ي��ون ري���ال 
بنهاية الشهر السابق له، 
مستحوذة على 63.2 باملئة 
م��ن األص���ول االحتياطية 

األجنبية.


