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السعودية والكويت تستأنفان 
إنتاج النفط من حقلني مشتركني

قالت وزارة النفط الكويتية على تويتر 
امس االثنني، إن إنتاج اخلام استؤنف أوائل 
يوليو في حقل الوفرة النفطي، املشترك بني 
الكويت والسعودية، بعد توقف خلمس 
سنوات. وأضافت ال��وزارة أن اإلنتاج عاد 
أيضا بحقل مشترك آخر، هو حقل اخلفجي، 

من أول يوليو، بعد توقف لشهر واحد.
وق��ال عبد الله الشمري نائب الرئيس 
التنفيذي للشؤون املالية واإلداري���ة في 
شركة نفط اخلليج الكويتية، التي تدير 
احل��ق��ل، ل��روي��ت��رز ف��ي يونيو إن اإلن��ت��اج 
األولي للوفرة من املتوقع أن يبلغ 10 آالف 
برميل يوميا وص��وال إل��ى 70 أل��ف برميل 
يومياً ف��ي نهاية أغسطس ث��م 145 ألف 

برميل يومياً بنهاية 2020.
وأضافت ال��وزارة أن اإلنتاج عاد أيضا 
بحقل مشترك آخر، هو حقل اخلفجي، من 
أول يوليو، بعد توقف لشهر واح��د. وقال 
الشمري أن إنتاج اخلفجي من املتوقع أن 
يبلغ حوالي 80 ألف برميل يومياً في أول 
يوليو، ثم يصل إلى 100 ألف برميل يومياً 
بعد شهرين م��ن تشغيله. وت��اب��ع أن من 
املتوقع أن يصل إنتاج احلقل إلى 175 ألف 

برميل يومياً بنهاية السنة.
وف��ي سياق متصل، ق��ال وزي��ر الطاقة 

السعودي، األمير عبدالعزيز بن سلمان، 
إن حقل »اخلفجي« النفطي سيعود إلى 
وضعه الطبيعي إلنتاج 320 ألف برميل 
نهاية 2020. وأوضح وزير الطاقة خالل 
حفل تدشني أعمال عمليات حقل اخلفجي 
املشتركة أن العالقات السعودية الكويتية 
أفضل منوذج ميكن االمتثال به في العالقات 

بني الدول.
من جهته قال خالد الفاضل وزير النفط 
الكويتي، إن الكويت ملتزمة بالقرارات 
ال��دول��ي��ة ف��ي خفض اإلن��ت��اج، مضيفاً أن 
اإلنتاج املشترك بني السعودية والكويت 
ال يتعارض مع قرارات اتفاق »أوبك +« في 

شأن خفض اإلنتاج.
ب��دوره قال الرئيس التنفيذي ألرامكو 
السعودية، أمني الناصر، إن اتفاق البلدين 
ميهد الطريق الستئناف إنتاج النفط في 
املنطقة املقسومة ب��ني البلدين. وُنسب 
للرئيس التنفيذي ألرامكو قوله في بيان 
إن��ه »م��ع توقيع االت��ف��اق اجل��دي��د، توصل 
الطرفان إلى توافق على أن الوقت احلالي 
ه��و املناسب الستئناف اإلن��ت��اج ف��ي هذه 
املنطقة«. وأض��اف أن اجلانبني سيعمالن 
»على ضمان استئناف اإلنتاج في أقرب 

فرصة«.

تعاون مشترك بني »بريجستون« 
و»مايكروسوفت« البتكار نظام 

ذكي ملراقبة السالمة
أعلنت »بريجستون« تعاونها مع »مايكروسوفت« لتطوير نظاٍم 
مُبتكر ملراقبة سالمة اإلط��ارات ورصد تعرضها للضرر. ويتيح هذا 
االبتكار اجلديد الرصد الفوري ألي ضرر ُيحدث تلفاً في اإلطارات، 
وهي احلاالت التي تسبب %30 من حوادث السيارات الناجمة عن 
األعطال الفنية.     وميكن احلد من احتمال وقوع ُمعظم حاالت اخللل 
املذكورة، حيث أصبح تركيب ُنُظم قياس ضغط اإلطارات الزامياً منذ 
عام 2012 في خطوٍة ساهمت في احلد من األعطال واحلوادث الناجمة 
عن انخفاض ضغط اإلط��ارات. كما تشكل الصيانة الدورية وتبديل 
اإلط��ارات بصورٍة ُمنتظمة ضمانًة تقي من احل��وادث الناجمة عن 

اإلفراط في االستخدام واالهتراء نتيجة عوامل غير طبيعية.
وميكن اليوم تركيب »النظام الذكي ملراقبة تضرر اإلط��ارات« من 
بريجستون في جميع املركبات التي تستعني ب� »منصة مايكروسوفت 
لربط ال��س��ي��ارات«، وم��ن ش��أن ه��ذه الشراكة مع مايكروسوفت أن 
تسمح بتطوير مزيد من احللول املُبتكرة ومواصلة املساهمة في 
تعزيز السالمة املرورية.   وقال الورنت دارتو، الرئيس التنفيذي، 
بريجستون الشرق األوس��ط وأفريقيا وأوروب���ا: »يشكل التحول 
الرقمي جزًء أساسياً من استراتيجية عمل بريجستون، ويعدُّ التعاون 
مع رواد التكنولوجيا ضرورًة حتمية لدعم عملياتنا احلالية وبرامجنا 
املُستقبلية.  وفي هذا اإلطار، ستساهم شراكتنا مع مايكروسوفت في 
ر السيارات ملاليني السائقني حول  إيصال النظام الذكي ملراقبة تضرُّ

العالم استمراراً ملساهمتنا في تعزيز السالمة املرورية.«   
بدورها قالت تارا براكريا، املدير العام، أزور موبيليتي« و«منصة 
مايكروسوفت لربط ال��س��ي��ارات«: »م��ن خ��الل شراكتها مع قطاع 
صناعة السيارات ومنتجاتها، ستتمكن مايكروسوفت من توسيع 
نطاق خدماتها لتشمل تطبيقات وتقنيات التنقل. ونسعى من خالل 
هذه الشراكة لتعزيز املساهمة في جعل قيادة املركبات أكثر أماناً. 
وستتمكن بريجستون من خالل منصة مايكروسوفت من إحداث نقلٍة 
ر  نوعية في هذا املجال من خالل ابتكار نظامها الذكي ملراقبة تضرُّ

إطارات السيارات.«

43 دوالرًا بدعم شح اإلمدادات أسعار النفط فوق 

تباينت أس��ع��ار النفط أمس 
االث��ن��ني، إذ ارت��ف��ع خ���ام ب��رن��ت، 
مدعوما بشح اإلم����دادات، بينما 
نزلت العقود اآلجلة خلام القياس 
األميركي غرب تكساس الوسيط 
نتيجة للمخاوف م��ن أن تكبح 
زيادة اإلصابات بفيروس كورونا 

الطلب في الواليات املتحدة.

وزاد برنت 41 سنتا مبا يعادل 
%1 إل��ى 43.21 دوالر للبرميل 
ب��ع��دم��ا ص��ع��د %4.3 األس��ب��وع 
املاضي، في حني انخفض اخلام 
األم��ي��رك��ي أرب���ع���ة س��ن��ت��ات أو 
%0.1 عن سعر التسوية السابق 
ي��وم اخلميس. وك��ان��ت األس��واق 
األم��ي��رك��ي��ة مغلقة ي��وم اجلمعة 

مبناسبة عطلة الرابع من يوليو.
وم��ع زي���ادة ح���االت اإلص��اب��ة 
بكورونا في 39 والي��ة أميركية، 
أظهر تعداد رسمي لإلصابات أن 
15 والي��ة منها سجلت زي��ادات 
قياسية في حاالت اإلصابة املؤكدة 

في أول أربعة أيام من يوليو.
وقال هوي لي االقتصادي لدى 

بنك أو.سي.بي.سي في سنغافورة 
»سيكون هناك تراجع للطلب نوعا 
ما إذا استمرت زيادة احلاالت ألن 
الناس سيلزمون منازلهم. وتيرة 
تعافي الطلب األميركي لن تكون 
بالقوة املتوقعة«. وقال احملللون 
في بنك آى.ان.ج���ي إن البيانات 
من عدة مدن في الواليات املتحدة 

ال تظهر حتى اآلن أي تراجع كبير 
للحركة على الطرق من أسبوع 

آلخر.
وق��ال��وا في مذكرة »سنحصل 
على صورة أوضح لتأثير تشديد 
القيود في عدة واليات على الطلب 
على البنزين م��ن تقرير إدارة 

معلومات الطاقة هذا األسبوع«.

ارتفعت بورصة الكويت في ختام 
تعامالت امس االثنني، بعد أن جنحت في 
امتصاص تعقيبات البنوك التي توالت 
منذ الصباح على ق���رار بنك الكويت 
امل��رك��زي ب��خ��ص��وص ت��أج��ي��ل أق��س��اط 

القروض ملدة 6 أشهر أخرى.
وكان بنك الكويت املركزي قد أصدر 
ت��ع��م��ي��م��اً، أوض���ح ف��ي��ه آل��ي��ة معاجلة 
األث���ر ال��ن��اجت ع��ن ق���رار البنوك بشأن 
تأجيل أقساط القروض االستهالكية 
واإلس��ك��ان��ي��ة وأق���س���اط ال��ب��ط��اق��ات 

االئتمانية جلميع العمالء مدة 6 أشهر.
وت��وق��ع اجل��م��ي��ع أن ي��ك��ون ل��ق��رار 
»املركزي« ردة فعل على البنوك احمللية 
املُ��درج��ة في البورصة، وه��و ما حدث 
بالفعل، حيث سارعت البنوك باإلعالن 
عن األثر املالي لهذا التأجيل وانعكاسه 
على البيانات املالية لها خ��الل الربع 

الثاني من 2020.
ورغ����م ت���وال���ي إع���الن���ات ال��ب��ن��وك 
ب��اإلف��ص��اح ع��ن قيمة األث��ر امل��ال��ي لكل 
بنك على حدة، والتي اختلفت بطبيعة 

احل���ال م��ن بنك آلخ���ر، إال أن بورصة 
الكويت سرعان ما جنحت في امتصاص 
ت��داع��ي��ات تلك اإلف��ص��اح��ات وع���اودت 
االتزان رغم البداية السلبية ثم اختتمت 

التعامالت في املنطقة اخلضراء.
وأن��ه��ى امل��ؤش��ر ال��ع��ام للبورصة 

جلسة أمس ُمرتفعاً %0.06، كما صعد 
السوق األول %0.05، وارتفع املؤشران 
الرئيسي %0.07، وكان الصعود األكبر 
من نصيب »رئيسي 50« ال��ذي ارتفع 
بنسبة %0.21. وارت��ف��ع��ت سيولة 
ال��ب��ورص��ة ام���س %46.7 إل���ى 20.6 

مليون دي��ن��ار مقابل 14.04 مليون 
دينار في اجللسة السابقة، كما ارتفعت 
أحجام التداول %0.82 إلى 104.62 
مليون سهم مقابل 103.77 مليون سهم 
بجلسة األح���د. وسجلت م��ؤش��رات 6 
قطاعات ارتفاعاً بصدارة التأمني بنمو 
نسبته %0.83، كما ارتفع قطاع البنوك 
- م��ح��ل اإلف��ص��اح��ات ال��ي��وم - بنحو 
طفيف نسبته %0.02، بينما تراجعت 
مؤشرات 4 قطاعات أخ��رى يتصدرها 
السلع االستهالكية ب��واق��ع 0.65%. 
وج��اء سهم »ورب��ة للتأمني« على رأس 
القائمة اخل��ض��راء لألسهم املُ��درج��ة 
بنمو نسبته %7.87، فيما تصدر سهم 
»أص���ول« القائمة احل��م��راء ُمتراجعاً 
بنحو %11.43. وحقق سهم »الكويت 
ال��وط��ن��ي« أن��ش��ط سيولة بالبورصة 
بقيمة 4.6 مليون دينار ُمستقراً عند 
سعر 823 فلساً، بينما تصدر سهم 
»أهلي متحد - البحرين« نشاط الكميات 
بتداول 19.96 مليون سهم ُمستقراً عند 

سعر 180 فلساً

قال رئيس مجموعة الياقوت 
وال���ف���وزان القانونية خليفة 
الياقوت إن ال��ق��رارات اخلاصة 
بفرض رسوم اإلغراق على مواد 
البناء، ج��اءت في إط��ار حماية 
املنتج احمللي املماثل للمستورد 
وال��ذي أدت سياسات اإلغ��راق 
ل��ب��ع��ض ال����دول إل���ى ت��ض��رره 
بشكل كبير ترتب عليه تكبد 
احمل��ل��ي  خسائر كبيرة بسبب 
غياب املنافسة الشريفة في هذا 

القطاع.
وأض���اف الياقوت ف��ي بيان 
صحافي أن قطاع م��واد البناء 
يعد من أهم القطاعات احليوية 
للعديد من الشركات الصناعية 
وراغبي بناء القسائم السكنية 
من املواطنني وللمقيمني العاملني 
في مجال املقاوالت والذي بدورة 
ميثل ش��ري��ان احل��ي��اة للقطاع 
العقاري السكني والتجاري 
واالستثماري ومن ثم فإن فرض 
رس��وم اإلغ��راق سيتضرر منها 
العديد من القطاعات االقتصادية 
،ح��ي��ث أن ق��ط��اع م���واد البناء 
يرتبط به العديد من القطاعات 

األخرى املرتبطة به.
دراسة قانونية

ودع����ا ال��ي��اق��وت احل��ك��وم��ة 
ل���وض���ع دراس�������ة ق��ان��ون��ي��ة 
واقتصادية الستبيان أثر فرض 
الرسوم ومنها رس��وم اإلغ��راق 
على القطاعات احليوية ومعرفة 
م��دى انعكاسها على األوض��اع 
االق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 
للمواطنني واملقيمني وأصحاب 

الشركات وكيف ميكن أن يؤدي 
تطبيقها إلى تعزيز االي��رادات 

وحماية املنتج احمللي.
حماية املنتج احمللي

وط��ال��ب ال��ي��اق��وت احلكومة 
ب���ض���رورة ت��وف��ي��ر احل��م��اي��ة 
الكاملة للمنتج ال��وط��ن��ي من 
خ��الل ضوابط تقر بالتنسيق 
مع اصحاب الشركات واملصانع 
احمللية، مؤكدا أن تلك الضوابط 
تتمثل في العمل على احلد من 
ارت��ف��اع االس��ع��ار وتعزيز مبدأ 

التنافسية بني املنتجات.
زيادة اإلنتاج

وأض�������اف أن ال���ش���رك���ات 
ال��وط��ن��ي��ة ال تستهدف زي���ادة 

االس��ع��ار ف��ي ظ��ل احلماية من 
قبل احلكومة لكنها تستهدف 
زيادة االنتاج بالدرجة االولي، 
حيث أن زي��ادة اإلن��ت��اج  يؤدي 
إل��ى خفض التكلفة وبالتالي 
ال ت��س��ع��ي ال���ش���رك���ات ل��رف��ع 
االس��ع��ار وف��ي نفس التوقيت 
تزيد الربحية بشكل كبير، مع 
ضرورة احملافظة على اجلودة 
لزيادة القدرة على املنافسة مع 

املنتجات املستوردة .
وط����رح ال��ي��اق��وت ت��ص��وراً 
للتوفيق بني ض��رورة االلتزام 
بقرارات دول مجلس التعاون 
اخلليجي حلماية املنتج الوطني 
، وكيفية احملافظة على االسعار 
وذل��ك بفتح ح��وار بني املنتجني 
احملليني لكل منتج على حدة 
ووضع تعهدات وضوابط تقرها 
جلنة مختصة حلماية املنتجات 
على أن ت��ك��ون تلك التعهدات 
أساس لتنفيذ  القرارات في ذلك 

الشأن .
 منافسة غير عادلة 

 وق����ال إن االغ�����راق يعني 
ال��ت��ن��اف��س غ��ي��ر ال��ش��ري��ف بني 
الشركات ، ٍغير إن إثباته صعب 
جداً ألبعد احلدود والتي ال ميكن 
إثباتها إال إذا كان اإلغراق فاحش 
ج��داً ، وإلثباته الب��د من وجود 
محقق عاملي وف��ي ه��ذه احلالة 
تأخذ عملية التحقيق أكثر من 
ع��ام��ني وال��ت��ي م��ن خ��الل��ه يتم 
اثبات اإلغ��راق ونسبته والتي 
من املفروض وضع رسوم عليها 

حتى تكون املنافسة عادلة.  

احملامي خليفة الياقوت

مؤشرات البورصة تتجاوز أثر تعقيبات البنوك 
على »تأجيل األقساط« وترتفع باخلتام

أكد أن اإلغراق يؤدي ملنافسة غير شريفة تعرض مصانع املنتج الوطني لإلفالس

الياقوت: مطلوب دراسة قانونية واقتصادية 
شاملة ملعرفة أثر فرض رسوم اإلغراق محليًا
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يسر مجلس إدارة شركة عالم التكنولوجيا للتجهيزات الطبية والخدمات ش.م.ك مقفلة، دع��وة السادة 
/2020 الساعة  7/ المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، وذلك يوم األربعاء الموافق 22
 بمقر الشركة منطقة الجابرية – مجمع مزايا – الدائري الرابع – الدور 19 بقاعة االجتماعات.

ً
الحادية عشرة صباحا

لمناقشة جدول أعمال الجمعية العادية كالتالي:-

/2019 والمصادقة عليه. 4/ سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 30 :
ً
أوال

/2019 والمصادقة عليه. 4/ سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة المنتهية في 30 :
ً
ثانيــــــــا

/2019 والمصادقة عليها. 4/ مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 :
ً
ثالثــــــــــا

.2019/ 4/ : عدم الموافقة على تخصيص مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 30
ً
رابعـــــــا

المـوافقة على اقتراح مجلس اإلدارة بعــدم توزيع أربـــاح للسادة/ المساهمين عن السنة المالية المنتهية   :
ً
خامسا

.2019/ 4/ في 30
: سماع تقرير التعامالت مع األطراف ذات الصلة التي تمت والتي ستتم.

ً
سادسا

سماع تقرير المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية.  :
ً
سابعـــا

إخالء طرف السادة أعضاء مجلس اإلدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية   :
ً
ثامنـــــــا

.2019/ 4/ واإلدارية عن السنة المالية المنتهية في 30
 ،2020/ 4/ تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية القادمة التي تنتهي في 30  :

ً
تاسعــا

وتخويل مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.
انتخاب أو إعادة انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة لثالث سنوات قادمة.  :

ً
عاشـــرا

والله ولي التوفيق...

لالستفسار: المستشار القانوني/هاتف:55848513

2020 تأثرًا بجائحة كورونا 51 باملئة خالل  21 باملئة إلى  بنحو 

»ضمان االستثمار« تتوقع تراجع 
تدفقات االستثمار األجنبي املباشر 

في الدول العربية
أط��ل��ق��ت امل��ؤس��س��ة ال��ع��رب��ي��ة لضمان 
االستثمار وائتمان الصادرات )ضمان(، 
التقرير السنوي ال� 35 ملناخ االستثمار 
في ال��دول العربية لعام 2020، وال��ذي 
تضمن إص���دارا جديدا من حيث الشكل 
واحمل��ت��وى لتسهيل مواكبة التطورات 
اخلاصة باملشاريع االستثمارية األجنبية 
ال��واف��دة إل��ى املنطقة وببيئة االستثمار 
فيها وال��وض��ع االستثنائي الناجم عن 
األث��ر االق��ت��ص��ادي جلائحة كوفيد 19، 
وخصوصا األث���ر على ح��رك��ة التجارة 
العاملية وتدفقات االستثمار األجنبي 

املباشر.
وقد أوضح املدير العام للمؤسسة عبد 
الله أحمد الصبيح في بيان صحفي بهذه 
املناسبة ان االنتشار ال��واس��ع جلائحة 
كوفيد 19 عامليا أدى الى تباطؤ كبير في 
توقعات األداء االقتصادي للعديد من دول 
منطقتنا، موضحا ض��رورة تعزيز األطر 
اخلاصة بسياسات االستثمار وال��دور 
ال��ذي تلعبه وك��االت تشجيع االستثمار 
من أجل توطني االستثمار وتذليل العقبات 
أمام املستثمرين األجانب خاصة في هذا 

الظرف االستثنائي.
توقعات االستثمار األجنبي املباشر

واس��ت��ح��دث ال��ت��ق��ري��ر ج����زءا ك��ام��ال 
آلف���اق االستثمار األجنبي املباشر في 
ال��دول العربية في ضوء تفشي فيروس 
كوفيد19-، استند الى أحدث املعلومات 

املتاحة حول مراجعات األرباح والنفقات 
الرأسمالية أله��م 5000 شركة متعددة 

اجلنسيات حسب املنطقة والقطاع. 
وتوقع التقرير ان تنخفض تدفقات 
االستثمار األجنبي املباشر ال��واردة إلى 
املنطقة العربية بنسبة تتراوح ما بني 
%21 في حدها األدن��ى و%51 في حدها 
األق��ص��ى خ���الل ع���ام 2020، بخسائر 

تتراوح ما بني 7.1 و17.2 مليار دوالر. 
كما توقع التقرير ان تكون العراق 
تليها مصر وال��س��ع��ودي��ة وموريتانيا 
وتونس األكثر تضررا، فيما يتوقع ان 
تكون الكويت ولبنان األقل تأثرا. أما على 
املستوى القطاعي فينتظر ان يتأثر قطاعي 
الصناعة والتعدين بشدة، ثم قطاعي 

البناء والتعليم.
التدفقات الواردة

وفيما يتعلق ب��األداء االستثماري في 
املنطقة لعام 2019 أشار التقرير، الذي 
اعتمد على آخ��ر البيانات ال��ص��ادرة عن 
مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 
)أنكتاد(، أن تدفقات االستثمار األجنبي 
املباشر ال����واردة إل��ى ال�����دول العربي�ة 
ارتفعت بشكل طفيف لتبلغ 34.7 مليار 
دوالر ف��ي ع��ام 2019، لتمثل حصتها 
%5.1 من مجمل التدفقات ال��واردة الى 
الدول النامية و%2.3 من مجمل التدفقات 

العاملية البالغة 1540 مليار دوالر.


