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64 سوقًا مركزيًا للتأكد من مدى إنسيابية تسليم املنتجات »التجارة« ترصد 
أعلنت وزارة التجارة والصناعة رصد 64 جمعية 
وسوقا مركزيا ومحال جتاريا وصيدلية خالل جوالتها 
التفتيشية ومراقبة 64 ف��رع متوين للتأكد م��ن مدى 
إنسيابية سير عمليات البيع وتسليم امل��واد الغذائية 
ملستحقيها والوقوف على مدى إلتزامها واحملافظة على 

ثبات أسعار املنتجات. وقالت ال��وزارة في بيان أمس 
السبت ان جوالت فرقها التفتيشية مستمرة في عملها 
وذل��ك في ظل وال��ق��رارات املعمول بها بشأن اإلج��راءات 
املعنية ملواجهة تداعيات إنتشار عدوى فيروس كورونا 
)س���ارس ك��وف - 2( املسبب مل��رض )كوفيد - 19(. 

وذكرت أن مركز الطوارئ التابع لها استقبل 130 شكوى 
عبر اخلط الساخن )135( مشددة على ضرورة االلتزام 
في القانون ملا متر به البالد من ظرف استثنائي وانها 
ستكون وفرقها التقتيشبة باملرصاد لكل من تسوء له 

نفسه من استغالل الظرف احلالي.

أع��ل��ن��ت ش��رك��ة ال��ب��ت��رول الوطنية 
الكويتية تصدير مصفاة ميناء األحمدي 
التابعة للشركة أول شحنة من الفحم 
البترولي عالي اجل��ودة إل��ى األس��واق 

العاملية.
وق����ال ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س التنفيذي 
للمشاريع والناطق الرسمي للشركة 
عبدالله العجمي إن تصدير الشحنة 
مت عبر مرفأ ميناء الشعيبة بواسطة 
الباخرة )ب��وال إليسافيتا( وذل��ك بعد 
استيفاء كافة املتطلبات واالشتراطات 

الالزمة للتصدير.
وأوض��ح العجمي أن الشحنة التي 
تبلغ كميتها 15 طنا متريا تعد باكورة 
إنتاج مشروع الوقود البيئي من وحدة 
إنتاج الفحم البترولي مبصفاة ميناء 
األحمدي التي مت تشغيلها مطلع شهر 
أبريل املاضي بطاقة إنتاجية تصل إلى 

37 ألف برميل يوميا.
ونوه في هذا الصدد بجهود العاملني 

في الشركة التي توجت بتصدير هذه 
الشحنة رغ��م تداعيات أزم��ة فيروس 
)كورونا املستجد - كوفيد 19( والتي 
طالت تأثيراتها شركات القطاع النفطي 
الكويتي بشكل ع��ام. وأك��د العجمي أن 
الشركة تبذل جهودا مستمرة ملواكبة 

معايير واشتراطات األس��واق العاملية 
الفتا إل��ى أن م��ش��روع ال��وق��ود البيئي 
سيمكن الشركة من إنتاج منتجات عالية 
اجل��ودة متوافقة مع ه��ذه االشتراطات 
تفتح أمام منتجاتها أسواقاً جديدة أكثر 
ربحية. وأش���اد العجمي ب��دور قطاع 

التسويق العاملي مبؤسسة البترول 
الكويتية مشيرا إلى جناحه في احلصول 
على ف��رص تسويقية خ��ارج��ي��ة ذات 
ع��ائ��دات مجزية للمنتجات النفطية 
الكويتية. وي��ه��دف م��ش��روع ال��وق��ود 
البيئي ال��ى تطوير إمكانات مصفاتي 
ميناء عبدالله وميناء األحمدي لتكونا 
ق��ادرت��ني على إن��ت��اج 800 أل��ف برميل 
يوميا م��ن املشتقات النفطية عالية 
اجل���ودة وامل��ت��واف��ق��ة م��ع االش��ت��راط��ات 
واملقاييس البيئية العاملية ما من شأنه 
أن يسهم في فتح أس��واق جديدة أمام 

منتجات الشركة.
وتلبي ه��ذه املنتجات الطلب احمللي 
وال���دول���ي ل��ل��وق��ود النظيف ويساعد 
املشروع على خلق فرص عمل للشباب 
الكويتي املؤهل كما يساهم بشكل فعال 
ف��ي دع��م االقتصاد الوطني وبالتالي 
تعزيز مكانة الكويت العاملية في صناعة 

تكرير النفط.

قال احتاد مصارف الكويت إن البنوك الكويتية 
تعمل حاليا مع الشركات العاملية املقدمة خلدمات 
الدفع الرقمية عبر األجهزة الذكية لتقدمي خدماتها 

في البالد.
وأكد االحتاد في بيان صحفي تعليقا على ما يتم 
تداوله في مواقع التواصل االجتماعي بخصوص 
املطالبة بتفعيل بعض طرق الدفع الرقمية عبر 
تطبيقات األج��ه��زة الذكية أن البنوك الكويتية 
وبدعم متواصل من بنك الكويت املركزي حترص 
على تقدمي أفضل اخلدمات املصرفية الرقمية وفق 

أحدث التقنيات املالية.
وأف��اد بأن البنية التحتية التقنية لتفعيل هذه 
اخلدمات متوافرة لدى البنوك بالتعاون مع شركة 
اخل��دم��ات املصرفية اآلل��ي��ة املشتركة )ك��ي.ن��ت( 

وجاهزة لتشغيل مختلف أنظمة الدفع الرقمية.
وذكر أن تقدمي هذه اخلدمات مرتبط مبا تنتهي 
إليه دراس���ات اجل���دوى التي جتريها الشركات 
العاملية املقدمة لطرق الدفع الرقمية إذ تقوم ببحث 
اجلدوى االقتصادية مبينا أنه إذا حتقق لها جدوى 
ذلك فإنها ستباشر في تنفيذ املتطلبات الفنية ومن 
ضمنها نظم أم��ن املعلومات الالزمة إلط��الق تلك 
اخلدمات. وقال االحت��اد إن البنوك احمللية عملت 
بشكل وثيق خالل الفترة املاضية مع تلك الشركات 
العاملية وباشراف مباشر من بنك الكويت املركزي 
بهدف وض��ع اإلج���راءات التنظيمية واملتطلبات 
الفنية متهيدا لقيام تلك الشركات بتقدمي خدماتها 
الرقمية بالتعاون مع البنوك وهو ما يجري العمل 

على استكماله خالل األسابيع املقبلة

عبر مصفاة ميناء األحمدي التابعة للشركة

»البترول الوطنية«: تصدير أول شحنة
من الفحم البترولي عالي اجلودة

»احتاد مصارف الكويت«:
نعمل مع شركات الدفع الرقمية 

العاملية لتقدمي خدماتها في البالد
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أع���ل���ن احت�����اد اجل��م��ع��ي��ات 
التعاونية أن��ه سيتم إغ��الق 
األس��واق املركزية في أول أيام 
عيد الفطر املبارك على أن يكون 
دوام عملها اعتبارا م��ن ثاني 
أي��ام العيد من الساعة الثامنة 
صباحا وحتى الثانية عشرة 

منتصف الليل.
وقال االحتاد في بيان نشره 
على حسابه مبوقع التواصل 
االج��ت��م��اع��ي )إن��س��ت��غ��رام( إن 
فروع التموين سوف تغلق في 
أول وثاني أي��ام العيد املبارك 
على أن يكون العمل ب��دءا من 
ث��ال��ث أي���ام العيد م��ن الساعة 
الثامنة صباحا حتى الساعة 

الثالثة عصرا.
وأس���س احت���اد اجلمعيات 
التعاونية االستهالكية عام 
1971 مشكال بداية العمل في 
قطاع التعاون االستهالكي في 
ال��ب��الد وق��ي��ادت��ه وال��دف��اع عن 

مصالح اجلمعيات األع��ض��اء 
ومتثيلها في احملافل العربية 

والدولية.
وم��ن جانبها، أعلنت بلدية 
الكويت، إغالق األسواق املوازية 

ب��ع��د غ��د األح���د أول أي���ام عيد 
الفطر، ومعاودة مزاولة نشاطا 

في ثاني أيام العيد.
وقالت البلدية، إن األس��واق 
املوازية ستفتح أبوابا للجمهور 

ي��وم االثنني املقبل من الساعة 
الثامنة صباحا وحتى الساعة 
الثانية عشرة منتصف الليل، 
وف��ق��اُ ل��وك��ال��ة أن��ب��اء الكويت 

»كونا«.

البلدية تغلق األسواق املوازية اليوم

»احتاد اجلمعيات«: العمل بالتعاونيات ثاني 
8 صباحًا إلى منتصف الليل أيام العيد من 

أص����درت وزارة ال��ت��ج��ارة 
وال��ص��ن��اع��ة ال��ق��رار ال���وزاري 
)108 لسنة 2020( يقضي 
بصرف مخصصات املستحقة 
مل����واد ال��ت��م��وي��ن ل��ش��ه��ر مايو 
اجل���اري ألي بطاقة متوينية 
ل���م يتسلمها ص��اح��ب��ه��ا مع 
املخصصات املستحقة عن شهر 

يونيو املقبل.
وقالت ال��وزارة في بيان لها 
إنه بناء على القرار ال��وزاري 
)370 لسنة 2019( بشأن 
القواعد واإلج����راءات املنظمة 
لتكليف ال��ش��رك��ة الكويتية 
ل��ل��ت��م��وي��ن ت��وف��ي��ر ال��س��ل��ع مت 
تكليف الشركة تنفيذ هذا القرار 

والعمل به من تاريخ صدوره.
وأوض���ح���ت أن ال���ق���رار ال 
ينطبق على من تسلم أي جزء 
من مقررات شهر مايو اجلاري 
مؤكدة إلزام املسؤولني بتنفيذ 
هذا القرار كل وفق اختصاصه 

ويعمل به من تاريخ صدوره 
وينشر في اجلريدة الرسمية.

وأكدت حرصها على توفير 
جميع احتياجات املواطنني من 
امل��واد الغذائية واالستهالكية 
وس��ط ال��ظ��روف االستثنائية 

التي متر بها البالد.
وعلى اجلانب األخر، أعلنت 
وزارة التجارة والصناعة عن 
متديد العمل بكافة التراخيص 
املنتهية ملدة 6 أشهر، ابتداء من 

23 يونيو القادم.

وق��ال��ت ال����وزارة ف��ي بيان 
على حسابها الرسمي مبوقع 
التواصل االجتماعي »تويتر«، 
إن القرار يشمل كافة تراخيص 
الشركات واملؤسسات الفردية 
املنتهية بتاريخ 1 يناير 2020.

6 أشهر متديد العمل بكافة التراخيص املنتهية ملدة 

صرف مواد التموين لشهر مايو
غير املستلم في يونيو

ك��ش��ف��ت م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ج��ارة 
العاملية عن تراجع ال��واردات 
والصادرات الدولية إلى أدنى 
مستوياتها في أرب��ع سنوات 
على األق���ل، م��ا ي��وض��ح حجم 
الضرر االقتصادي الناجت عن 

جائحة »كورونا« املستجد.
وح��ذرت املنظمة في تقرير 
لها، من أنه ال يوجد دليل بأن 
ذلك التراجع سينتهي قريبا، إذ 
تسبب فيروس »كوفيد - 19« 
ف��ي توقف االقتصاد العاملي، 
وت��وق��ع��ت ان��خ��ف��اض ن��ش��اط 
االستيراد والتصدير سريعا 

في النصف األول من هذا العام.
وتراجع مؤشر جتارة السلع 
الفصلي الذي تصدره املنظمة 
إلى 87.6 نقطة، مع العلم أن أي 
قراءة دون مستوى 100 نقطة 
تشير إل��ى ان��ك��م��اش، مسجال 
أدن���ى مستوياته منذ إط��الق 
امل���ؤش���ر ف���ي ي��ول��ي��و 2016. 
وه���و م��ا يلمح إل���ى انكماش 
حاد في الربع الثاني من العام 
احلالي، وفقا ملا نقلته »الشرق 
األوسط«. وجاء القطاع األكثر 
تضررا هو شحنات منتجات 
السيارات، بسبب انهيار إنتاج 
السيارات ومبيعات املركبات 
في االقتصادات الرئيسية، كما 
ك��ان هناك انخفاض في قطاع 
ش��ح��ن احل���اوي���ات وال��ش��ح��ن 
اجل���وي ف��ي جميع امل��ج��االت، 
حيث تالشى الطلب على السلع 
امل��ت��داول��ة وس��الس��ل التوريد 
بسبب املصانع واملوانئ املغلقة 

التي تعمل بسعة منخفضة.

وق�����ال خ���ب���راء إن أزم���ة 
»ك��ورون��ا« ميكن أن تسرع من 
ف��ض العوملة بعد أن وصلت 
الدول لدرجة كبيرة من التكامل 
خالل العقد املاضي، حيث بدأ 
ه��ذا التحرك في أعقاب األزم��ة 

املالية لعام 2008.
في غضون ذلك، كشفت أرقام 
ن��ش��رت اخلميس أن اليابان 
سجلت في أبريل أسوأ تراجع 
شهري في صادراتها منذ األزمة 
املالية في 2009. بينما يشل 
وب��اء كوفيد - 19 ج��زءا كبيرا 
من االقتصاد العاملي ويستبعد 

اخلبراء حتسنا قريبا.
وأع��ل��ن��ت وزارة امل��ال��ي��ة 
اليابانية أن قيمة ص���ادرات 
ثالث قوة اقتصادية في العالم 
ت��راج��ع��ت ف��ي أب��ري��ل بنسبة 
%21.9 على م��دى ع��ام إلى 
5202.3 مليار ين )44 مليار 

ي��ورو(. وه��ذا التراجع للشهر 
السابع عشر على التوالي، هو 
أعلى انخفاض شهري تسجله 
ال��ص��ادرات اليابانية منذ 11 

عاما.
وك����ان خ���ب���راء االق��ت��ص��اد 
يتوقعون تراجعا أكبر بقليل 
)22.2 باملئة( في أوج إجراءات 
ال��ع��زل ف��ي ال��والي��ات املتحدة 
وأوروب��ا في أبريل، التي شلت 
اق��ت��ص��ادات��ه��م��ا. م��ن جهتها، 
أعلنت احلكومة اليابانية حالة 
ال��ط��وارئ في البالد في مطلع 
أبريل ما زاد من تأثير الوباء 

على اقتصاد البالد.
وتراجعت صادرات اليابان 
إل��ى ال��والي��ات املتحدة بنسبة 
37.8 باملئة في أبريل على مدى 
ع���ام، وإل���ى أوروب����ا الغربية 
بنسبة 30.4باملئة. وتشير 
األرق��ام إلى أن تراجع تصدير 

ال��ب��ض��ائ��ع إل���ى ال��ص��ني سجل 
تباطؤا )- 4.1باملئة( باملقارنة 
مع مارس )- 8.7باملئة(، بينما 
ب���دأت ال��ص��ني حت��ري��ك عجلة 
اقتصادها ال��ذي شله فيروس 

كورونا املستجد في فبراير.
أما ال��واردات اليابانية، فقد 
انخفضت ف��ي أب��ري��ل بنسبة 
7.2باملئة على مدى عام لتبلغ 
6132.7 مليار ين )51.9 مليار 
ي����ورو( ب��ع��د ت��راج��ع نسبته 

5باملئة في مارس.
وانخفضت واردات اليابان 
من أوروب��ا الغربية خصوصا 
بنسبة 11.5باملئة، لكن تلك 
ال��ق��ادم��ة م��ن ال��ص��ني سجلت 
ارت��ف��اع��ا نسبته 11.7باملئة 
ت���راج���ع ب��ل��غ 4.5باملئة في 
م��ارس. كما سجلت ال��واردات 
من ال��والي��ات املتحدة ارتفاعا 

طفيفا )1.6باملئة(.

وتوقع اخلبير االقتصادي 
تارو سايتو من معهد األبحاث 
ال���ي���اب���ان���ي »ن���ي���ب���ون الي��ف 
إي���ن���ش���وران���س« حت��س��ن��ا في 
املبادالت التجارية اعتبارا من 
هذا الصيف، موضحا هو أيضا 
أن »ال��ع��ودة إل��ى مستويات ما 
قبل الفيروس حتتاج إلى وقت 
ط��وي��ل«. ومب��ع��زل ع��ن تأثير 
ك��ورون��ا، يثير تصاعد التوتر 
بني الواليات املتحدة والصني 
م���خ���اوف م���ن ع����ود احل���رب 
التجارية ب��ني أك��ب��ر شريكني 
جتاريني لليابان، قوضت العام 

املاضي صادرات طوكيو.
ودخلت اليابان التي حرمت 
من عائدات التصدير وتضررت 
من تراجع استهالك العائالت 
وانخفاض االستثمارات، في 
الفصل األول من 2020 حالة 
ركود للمرة األولى منذ 2015. 
ب��ان��ك��م��اش إج��م��ال��ي ال��ن��اجت 
الداخلي 0.9 في املائة خالل 
ف��ص��ل، ح��س��ب أرق����ام نشرت 
االث��ن��ني. وي��ف��ت��رض أن يكون 
تراجع إجمالي الناجت الداخلي 
أكبر ف��ي ال��رب��ع الثاني بينما 
توقع ص��ن��دوق النقد الدولي 
انخفاضه بنسبة 5.2 في املائة 

ملجمل 2020.
ولتخفيف الصدمة أعلنت 
احلكومة اليابانية عن خطة 
م��س��اع��دات بقيمة أل��ف مليار 
ي��ورو بينما ع��زز بنك اليابان 
برامجه إلع��ادة ش��راء األصول 
منذ م���ارس وأط��ل��ق إج���راءات 

لدعم اإلقراض.

نشر البنك املركزي الكويتي، 
البيانات األول��ي��ة إلح��ص��اءات 
التجارة اخلارجية للبالد خالل 
م����ارس ل��س��ن��ة 2020 وال��ت��ي 
أظهرت أن قيمة الصادرات بلغت 
942  مليون دينار، فيما بلغت 
قيمة الواردات 755 مليون دينار 
بانخفاض 19.9 باملائة، على 

أساس سنوي.
وأفادت بيانات املركزي، بان 
امل��ي��زان التجاري حقق فائضا 
بلغ 187 مليون دينارفي شهر 
م����ارس ل��س��ن��ة 2020، بينما 
بلغ ه��ذا الفائض 896 مليون 
دينارفي شهر مارس من السنة 
السابقة 2019 أي انخفاض 

بنسبة 79.1 باملائة.
وأض����اف امل���رك���زي، أن���ه في 
ن��ف��س ال��ف��ت��رة ان��خ��ف��ض حجم 
ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري بنسبة 39 
باملائة مقارنة في شهر مارس 
لسنة 2019،حيث أن حجم 
التبادل التجاري في شهر مارس 
لسنة 2020 بلغ 1،697 مليون 
ديناربينما بلغ حجم التبادل 
التجاري 2،780 مليون دينارفي 

شهر مارس لسنة 2019.
وأش���ارت البيانات، إل��ى أن 
م��ع��دل التغطية ب��ل��غ 124.8 
باملائة ف��ي شهر م��ارس لسنة 
2020، ف��ي ح��ني ك��ان 195.1 
باملائة ف��ي شهر م��ارس لسنة 
2019، كما بلغ في شهر مارس 
2020 )ب��اس��ت��ث��ن��اء ال��س��ل��ع 
النفطية( 17.1 باملائة، بينما 
ك��ان م��ع��دل التغطية ف��ي شهر 
مارس لسنة 2019 )باستثناء 

السلع النفطية( 18.2 باملائة.
وأظ��ه��رت ال��ب��ي��ان��ات تصدر 
فصل »وق���ود م��ع��دن��ي، زي��وت 
معدنية ومنتجات تقطيرها; 
م��واد ق��اري��ة; شموع معدنية« 
قائمة أهم السلع املصدرة خالل 
شهر م��ارس لسنة 2020 حيث 

بلغ )812 مليون د.ك( بنسبة 
86.3 باملائة، يليه »منتجات 
كيماوية عضوية« حيث بلغ 
)35.8 مليون دي��ن��ار( بنسبة 
3.8 ب��امل��ائ��ة، ث��م يليه »لدائن 
ومصنوعاتها« حيث بلغ )27.7 
م��ل��ي��ون دي���ن���ار( بنسبة 2.9 

باملائة.
وفي نفس السياق، تصدرت 
»ع���رب���ات س���ي���ارة، ج����رارات، 
دراج��ات وعربات أرضية أخر، 
أجزاؤها ولوازمها« قائمة اهم 
السلع املستوردة حيث بلغت 
)108.5 مليون د.ك( بنسبة 
14.4 باملائة، ثم يليها ثم يليها » 
آالت وأجهزة ومعدات كهربائية 
وأج���زاؤه���ا; أج��ه��زة تسجيل 
واذاعة الصوت، أجهزة تسجيل 
واذاع���ة ال��ص��ورة وال��ص��وت في 
االذاع��ة املرئية )تلفزة(، أجزاء 
ول��وازم هذه األجهزة » )73.5 
م��ل��ي��ون دي���ن���ار( بنسبة 9.7 
باملائة ثم يليها »مراجل وآالت 
وأجهزة وأدوات آلية; أجزاؤها 
» )69 مليون دينار( بنسبة 9.1 

باملائة.
واح��ت��ل��ت اململكة العربية 
ال��س��ع��ودي��ة ال����ص����دارة أله��م 
الدول املصدر إليها )عدا السلع 
النفطية(، حيث بلغت قيمة 
ال��ص��ادرات نحو )21.2 مليون 
د.ك(، ث��م تليها الهند )20.4 

مليون دينار( ثم تليها الصني 
الشعبية )13.2 مليون دينار(، 
ث��م ب��اك��س��ت��ان  )10.3 مليون 

دينار(.
اح��ت��ل��ت ال��ص��ني الشعبية 
الصدارة ألهم الدول املستوردة 
م���ن���ه���ا، ح���ي���ث ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة 
االستيراد )101 مليون دينار(، 
تليها اإلم��ارات العربية املتحدة 
)75.6 مليون دينار(، ثم تليها 
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة األمريكية 
)60 مليون دينار(، ثم اململكة 
ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة )55.7 

مليون دينار(.
انخفاض الصادرات

وبلغت ال��ص��ادرات الى دول 
مجلس التعاون اخلليجي 44.1 
مليون دي��ن��ارف��ي شهر م��ارس 
لسنة 2020 بينما كانت تبلغ 
57.6 مليون دي��ن��ارف��ي شهر 
م����ارس ل��س��ن��ة 2019 وذل���ك 
بانخفاض بلغ 23.4 باملائة، 
وبلغت حصة ال��ص��ادرات إلى 
دول مجلس التعاون 4.7 باملائة 
في شهر مارس لسنة 2020 في 
حني كانت تبلغ 3.1 باملائة في 

شهر مارس لسنة 2019.
ف���ي ش��ه��ر م����ارس م���ن ع��ام 
2020 بلغت حصة الواردات من 
اللوازم الصناعية غير مذكورة 

في موضع آخر 25.8باملائة،

شلل بحركة التجارة العاملية..
وصادرات اليابان في مأزق

السعودية تتصدر قائمة الشركاء التجاريني

187مليون دينار فائض بامليزان 
2020 التجاري الكويتي نهاية مارس 

26.74 دوالرًا النفط الكويتي ينخفض إلى 
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.69 دوالر ليبلغ 26.74 دوالر في 
التداوالت األحيرة مقابل 28.16 دوالر في تداوالت اخلميس وفقا للسعر املعلن 

من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العاملية تراجعت العقود اآلجلة خلام برنت اجلمعة 93 سنتا مبا 
يعادل 2.6 باملئة لتجري تسويتها عند 35.13 دوالر للبرميل في حني أغلق خام 
غرب تكساس الوسيط األمريكي على انخفاض 67 سنتا مبا يعادل 2 باملئة عند 

33.25 دوالر للبرميل.


