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»التجارة« تبدأ استقبال معامالت املراجعني عبر موقعها اإللكتروني
أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية عودة 
استقبال معامات املللراجللعللن والللعللمللاء عبر املوقع 
اإللكتروني )kbc.gov.kw( يومياً خال أوقات الدوام 

الرسمي.

وقالت الللوزارة في بيان صحفي إن اخلدمات املتاحة 
للمراجعن إلكترونياً تصدر عبر مركز الكويت لألعمال 
من خال تقدمي طلبات تأسيس الشركات والتراخيص 

الفردية واألعمال احلرة واملركبات املتنقلة.

وأوضحت أن املوقع اإللكتروني ُيتيح للمراجعن أيضاً 
خدمة األنشطة واالستعام عن السجل التجاري الفتة 
إلى أن تلك اخلدمات املتاحة على املوقع يتم التعامل معها 

وفق اإلجراءات واللوائح الرسمية داخل دولة الكويت.

عللمللم بللنللك الللكللويللت املللركللزي 
آللليللة احللتللسللاب تللأجلليللل أقللسللاط 
القروض املؤجلة حسب املعيار 
الللدولللي للتقارير رقللم 9 ، وذلك 
وفللقللاً لللدراسللة البيانات املقدمة 
من البنوك الكويتية وبناء على 
املناقشات التي متت مع الرؤساء 
التنفيذين ومدققي احلسابات 

اخلارجين
 . ونللصللت التعليمات التي 
حصلت القبس على نسخة منها 

على ما يلي:
- 1 معاجلة خسائر تأجيل 
أقللسللاط الللقللروض االستهاكية 
واإلسكانية وأقللسللاط البطاقات 
االئتمانية لكافة الللعللمللاء ملدة 
6 أشهر ، حسب املعيار الدولي 
للتقارير املالية رقللم 9 ، وفللق ما 
تظهره شهادة مدققي احلسابات 
اخلارجين ، وذلللك خصماً على 
األرباح احملتجزة في بنود حقوق 
املليكة ، على ان يتم إعللادة بناء 
املبالغ املستخدمة مللن األربللاح 

احملتجزة
-2 لغرض احتساب القاعدة 
الرأسمالية وفقا لتعليمات بازل 
3 لللدى اعللداد البيانات اخلاصة 
بالضوابط الرقابية ذات العاقة 
، ميكن ملصرفكم عدم االعتداد بآثر 

معاجلة خسائر تأجيل األقساط 
على النحو سالف الذكر ، وذلك 
بللواقللع %25 لكل سنة خللال 4 
سللنللوات تللبللدأ فللي 2021 حتى 

. 2024
-3 موافاتنا بشهادة مدققي 
احلللسللابللات اخلللارجلليللن توضح 
اآلثللر الناجت عن تأجيل األقساط 
وذلك وفقاً للبيانات املرحلة عن 
الفترة املنتهية في 30 /6 /2020

 وأضللاف بيان البنك املركزي 
: في إطار تداعيات أزمة كورونا 
املستجد والتي تتطلب احلاجة 
على مواجهة الظروف الضاغطة 
احلالية على نحو فعال وانتهاج 
سياسات حتوطية حصيفة ، وما 

تظهره نتائج اختبارات الضغط 
فللي ظللل األزمللللة غلليللر املسبوقة 
عن مللدى قللدرة القطاع املصرفي 
على مواجهة صللدمللات مختلفة 
فللي مخاطر االئللتللمللان والللسللوق 
والسيولة ، وفق مجموعة واسعة 
من السيناريوهات االقتصادية 
الكلية واجلزئية ، فإن األمر يتطلب 
استمرار النهج املتحوط  بتكوين 
املخصصات االحللتللرازيللة ، مبا 
يعزز متانة مللؤشللرات السامة 
املللاللليللة للبنوك ، وبحيث تظل 
قادرة على ممارسة دورها الفاعل 
فللي تللقللدمي اخلللدمللات املصرفية 
واملالية وخدمة اإلقتصاد الوطني 

بكافة قطاعاته دون انقطاع .

أكللدت شركة »إس تي سي« 
الكويتية أن سللوق االتصاالت 
الكويتي يللعللّد سللوقللاً متطوراً 
ومليئاً بالتحديات، مع ارتفاع 
الللطلللللب علللللى خلللدملللات اجللليللل 
اخلامس واحللول الرقمية، لدى 
شريحة كبيرة من العماء من 

األفراد والشركات.
واسلللتلللعلللرضلللت الللشللركللة 
 »MENA 5G« عللبللر مللؤمتللر
االفتراضي الللذي أقيم ملناقشة 
سبل تطوير قطاع االتصاالت 
وأحدث تقنيات وتكنولوجيات 
االتللصللاالت احلديثة، جتربتها 
الفريدة في إحللداث نقلة نوعية 
في خدمات االتصاالت، وتوفير 
املنصات املبتكرة واملتكاملة 
للللللعللمللاء عللبللر التكنولوجيا 

الرقمية.
وأكللد مدير عام الشبكات في 
الشركة أحمد الشريف في جلسة 
نقاشية افتراضية، أنلله بفضل 
التحديثات التي أجرتها الشركة 
علللللى اسللتللراتلليللجلليللتللهللا وسبل 
التشغيل، متكنت من التربع على 
مكانة رائدة في مجال التقنيات 

املبتكرة.
وشدد على أن »إس تي سي« 
قامت بخطوات رائدة في مجال 
البنية التحتية لتكنولوجيا 
امللللعلللللللوملللات، واالتللللصللللاالت 
واملللنللصللات الللرقللملليللة لتمكن 
التحول الرقمي على مستوى 

الكويت.

وأضاف الشريف أن الشركة 
عززت ريادتها في الكويت عبر 
توفير خدمات اجليل اخلامس 
على نطاق واسللع، لتغطي أكثر 
من %90 من املساحة املأهولة 
بلللللالللكللويللت بللشللبللكللات اجللليللل 

اخلامس.
وأشللللللار إلللللى أن الللشللركللة 
كللانللت األولللللى علللللى مستوى 
العالم في تطبيق تكنولوجيا 
»FDD 8T8R«، وعمليات 
النشر متعددة القطاعات حسب 
الطلب عبر شبكات اجليل الثاني 
واجليل الثالث والرابع، استناداً 
إللللى تللكللويللن الللبللرامللج لتمكن 
توسيع السعة املناسبة بناًء 
على األجهزة احلالية مع حتقيق 
الللتللطللور الللسلللللس إللللى اجليل 

اخلامس.
وذكللللر أن الللشللركللة تعتبر 

املشغل احمللي الرائد في شبكات 
الللنللطللاق الللعللريللض املتنقلة 
»MBB« في الكويت، وطريقة 
االتللللصللللاالت اللللتلللي تتضمن 
أو تتعامل مللع الللتللرددات على 
نطاق واسع، باإلضافة إلى نقل 
البيانات عبر كابات األلياف 
البصرية، كما أنها أول شركة 
 E2E« تطلق الشبكة املستقلة
 »B2C« 5«، وحلول خدمةG

.»B2B«و »B2H«و
وبللّن الشريف أن »إس تي 
سي« من أوائل الشركات عاملياً 
 CA &« في تطبيق تكنولوجيا
VoLTE« لاتصال الاسلكي 
القياسي عالي السرعة للهواتف 
احملمولة ومحطات البيانات، مبا 
يعزز اخلدمة الصوتية وتدفقات 
البيانات داخللل حامل بيانات 

.»LTE«

أكد محافظ املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية السعودية، سليمان بن عبد 
الرحمن القويز حللرص قيادة وحكومة 
اململكة، على التخفيف من اآلثار االجتماعية 
واالقتصادية من تداعيات جائحة كورونا 
)كوفيد - 19( على منشآت القطاع اخلاص 
مللن خللال متللديللد الللدعللم لفترة إضافية 
للعاملن السعودين في منشآت القطاع 

اخلاص املتأثرة من تلك التداعيات.
وأكلللد احملللافللظ على إسللهللام املؤسسة 
من خللال نظام التأمن ضد التعطل عن 
العمل »ساند« في تخفيف حدة آثار أزمة 
كللورونللا على القطاع اخللللاص، حيث مت 
إعللفللاء صاحب العمل مللن االلللتللزام بدفع 
األجللر الشهري للمستفيدين، إضافًة إلى 
إعفائه من دفع اشتراكات التأمينات جلميع 
املشتركن املستفيدين من هذا الدعم، مما 
نتج عنه انخفاض عللدد املستبعدين من 
العاملن في القطاع اخلاص خال الستة 
أشهر األولى من العام 2020 بنسبة تزيد 
عللن %10 مقارنًة مللع عللدد املستبعدين 

خال نفس الفترة للعام املاضي.

وأوضلللح أن الللدعللم للفترة القادمة 
سيشمل %70 من العاملن السعودين 
في املنشآت األكثر تضرراً، و%50 كحد 
أقللصللى مللن الللعللاملللللن الللسللعللوديللن في 
املنشآت األقللل تضرراً حسب ما حتدده 
اللجنة املعنية بهذا الشأن التي تضم 
كل من وزارة املالية، ووزارة االقتصاد 
والتخطيط، ووزارة امللللوارد البشرية 

والتنمية االجتماعية، واملؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية، التي رأت استمرار 
هذا الدعم لفترة إضافية، حيث مت متديد 
الللدعللم ملللدة ثاثة أشهر بلللدءاً مللن شهر 
أغسطس الللقللادم، وسيتم اإلعلللان عن 
تفاصيل شروط االستحقاق وآلية التقدمي 
واألنشطة املستحقة ومقدار الدعم خال 

العشرة أيام القادمة.

مؤشرات البورصة تكتسي باللون األخضر في أولى جلسات األسبوع

ارتللفللعللت املللللؤشللللرات الللكللويللتلليللة 
جماعياً في مستهل تعامات األسبوع، 
أمس األحللد، حيث أنهى املؤشر العام 
التعامات مرتفعاً %0.36، وصعد 
السوق األول %0.14، وسجل »رئيسي 
50« والرئيسي منواً بنسبة 0.08% 

و%0.14 على الترتيب.
وتقلصت سيولة بورصة الكويت 
أملللس بنسبة %18.3 إللللى 14.04 
مليون ديللنللار مقابل 17.18 مليون 

دينار باجللسة السابقة، بينما ارتفعت 
أحجام التداول %23.8 إلى 103.77 
مليون سهم مقابل 83.84 مليون سهم 

يوم اخلميس املاضي.
وسجلت مؤشرات 9 قطاعات ارتفاعاً 
امس بصدارة الرعاية الصحية بنمو 
نسبته %2.21، فيما تراجع قطاعان 
فقط، األول التأمن بانخفاض قدره 
%0.32، والثاني النفط والغاز وهبط 
بللواقللع %0.3. وجللاء سهم »التقدم« 

على رأس القائمة اخلضراء لألسهم 
املُللدرجللة بنمو نسبته %10، بينما 
تصدر سهم »سفن« القائمة احلمراء 

ُمتراجعاً بنحو 7.36%.
وتلللصلللدر سللهللم »أهلللللللي مللتللحللد - 
البحرين« نشاط الللتللداول على كافة 
املللسللتللويللات بكميات بلغت 22.31 
مليون سهم بقيمة 4 مللايللن دينار 
تقريباً، ليرتفع السهم عند اإلغللاق 

.1.12%

»املركزي« : هذه هي آلية معاجلة 
تأجيل القروض في ميزانيات البنوك

عبر مؤمتر »MENA 5G« االفتراضي

»إس تي سي« تستعرض سبل
تطوير سوق االتصاالت احمللي 

»موديز« تؤكد تصنيفات 
الكويتية لالستثمار 

بنظرة مستقرة
أكدت وكالة التصنيف االئتماني موديز إنفستورز 
سيرفيس )موديز(، على تصنيفات الشركة الكويتية 
لاستثمار على املللدى الطويل عند )Ba2( بنظرة 

مستقبلية مستقرة.
وقالت »الكويتية« في بيان للبورصة الكويتية 
امس األحد، إن تأكيد التصنيف يعكس املركز االئتماني 
املستقل للشركة )B3( واالحتمالية العالية من 
احلللصللول على الللدعللم - فللي حالة احلللاجللة للله - من 
املساهم الرئيسي الهيئة العامة لاستثمار؛ نظراً 
الرتباطها املستمر ومساهمتها في الشركة من خال 
املشاركة في مجلس اإلدارة ومتويل وتوليد األعمال 

التجاري.
 )Ba2( وأوضحت الشركة أن تأكيد التصنيف عند
دون تغيير عن التصنيفات السابقة قائمة منذ نوفمبر 
2014، وكذلك اإلبقاء على النظرة املستقبلية املستقرة.

وأفادت بأن تأكيد التصنيفات بشكل أساسي يعكس 
وجهة نظر »موديز« أن الوضع االئتماني للشركة ال 
يزال يعكس منوذج عملها املربح وقدرتها على تدبير 
األموال بتكلفة منخفضة ومستوى منخفض من صافي 

الديون إلى حقوق امللكية.
كانت أرباح »الكويتية« ارتفعت %77.8 في العام 
املاضي، لتصل إلى 17.51 مليون دينار، مقابل أرباح 

عام 2018 البالغة 9.85 مليون دينار.
وأقللرت عمومية الشركة في مطلع مللارس املاضي، 
توصية مجلس اإلدارة بتوزيع %15 أرباحاً نقدية عن 
عام 2019 بواقع 15 فلساً للسهم بقيمة 8.22 مليون 

دينار.

بدءًا من أغسطس

التأمينات السعودية تقرر متديد
3 أشهر دعم موظفي القطاع اخلاص 
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52 باملئة بالنصف األول التداوالت العقارية تتراجع 

توجه شرائي لألجانب واخلليجيني في يونيو وسط تخارج محلي
ظهرت تعامات البورصة الكويتية في شهر 
يونيو املللاضللي، توجه املستثمرين األجانب 
واخلليجين إلللى )الللشللراء(، حيث بلغ صافي 
استثماراتهم بنهاية الفترة 13.67 مليون دينار 

)44.51 مليون دوالر( في جانب الشراء.
بحسب البيانات املُتاحة على موقع البورصة، 
بلغت حصيلة مشتريات األجانب واخلليجين 
)أفلللراد - مؤسسات وشللركللات - صناديق - 
محافظ عماء( بالبورصة الكويتية في يونيو 
املللاضللي، نحو 102.32 مليون ديللنللار؛ مقابل 
88.65 مليون دينار قيمة املبيعات خال الفترة.

في املقابل، جاءت محصلة االستثمار احمللي 
فللي بللورصللة الللكللويللت )بيعية( خللال الشهر 
املاضي، بقيمة ُتقدر بنحو 13.67 مليون دينار، 
حيث مت تسجيل عمليات شرائية بقيمة 547.1 
مليون دينار مقارنة بل 560.77 مليون دينار في 

جانب البيع.
واستحوذ األجانب واخلليجيون على نحو 
%15.76 من إجمالي قيمة مشتريات البورصة 
الكويتية فللي يللونلليللو املللاضللي، فيما شكلت 
مبيعاتهم حوالي %13.65 من اإلجمالي والبالغ 
بنهاية الفترة 649.42 مليون دينار. على اجلانب 
اآلخر، استحوذ الكويتيون على نحو 84.24% 
من إجمالي قيمة مشتريات البورصة الكويتية 
في الشهر املاضي، فيما شكلت مبيعاتهم حوالي 

%86.35 من اإلجمالي.
كانت البورصة الكويتية قد أنهت تعامات 
شهر يونيو املاضي على ارتللفللاع، حيث صعد 

مللؤشللرهللا الللعللام %2.75، 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%.
وشللهللد شللهللر يللونلليللو أعلللللى حللجللم تلللداوالت 
ببورصة الكويت خال الربع الثاني من 2020 
بكميات بلغت 3.57 مليار سهم، فيما بلغت قيم 
التداول بالبورصة خال الشهر نحو 649.41 
مليون دينار من خللال تنفيذ 158 ألللف صفقة 

تقريباً.
في املقابل، تراجعت قيمة التداوالت العقارية 
في الكويت خال النصف األول من العام اجلاري 
بنسبة %52، لتصل إلى 815.6 مليون دينار، 
مقارنة مع 1.7 مليار دينار للفترة املماثلة من 

عام 2019.
وبحسب البيانات املتوافرة في إدارة التسجيل 

الللعللقللاري بلللوزارة الللعللدل الكويتية، جللاء هذا 
االنخفاض الكبير بسبب تعطيل جميع أعمال 
الوزارات واملؤسسات احلكومية بسبب تداعيات 
فيروس كورونا املستجد )كوفيد  19(. كانت 
إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قررت في 
بداية مايو املاضي، العودة للعمل بشكل جزئي، 
إلجناز املعامات العقارية، بعد توقف دام لقرابة 

الشهرين.
وبلغت التداوالت العقارية في الربع األول 
من العام اجلاري نحو 735 مليون دينار، بينما 
بلغت في الربع الثاني من العام 80.6 مليون 
ديللنللار تقريباً. ومتللت معظم الصفقات على 
العقارات السكنية، تليها العقارات االستثمارية 
ثم التجارية، وذلك بعد أن تأثرت األخيرة كثيراً 
بجائحة كورونا وبات الطلب أكثر على العقار 

السكني.

أعلنت اإلملللارات عزمها إلغاء %50 من املراكز 
احلكومية وحتويلها ملنصات رقمية خال عامن. 
وفي حن أشارت إلى اعتماد الهيكل اجلديد حلكومة 
الدولة ودمج وزارات وهيئات، أعلنت عن دمج 50% 

من الهيئات االحتادية مع بعضها أو ضمن وزارات.
وفللي هللذا اإلطللار، أعلنت الدولة تعين سلطان 
اجلابر وزيللرا للصناعة والتكنولوجيا املتقدمة. 
وعللاد أمللس موظفو احلكومة االحتللاديللة إلللى مقار 
العمل بنسبة %100 في خطوة مهمة تسهم في 
حتقيق استراتيجية اإلمللارات ملا بعد »كوفيد 19« 
التي تسعى الللدولللة من خالها إلللى أن تكون من 
أسرع دول العالم منواً ونهوضاً وذلك عبر استئناف 
مختلف األنشطة االقتصادية واالجتماعية مع اتخاذ 

التدابير الوقائية الازمة كافة.
وألللغللت الهيئة االحتللاديللة للللللمللوارد البشرية 

احلكومية االستثناءات املمنوحة للموظفن العاملن 
في احلكومة االحتادية سابقاً الستمرار العمل عن 
ُبعد، على أن تنحصر االستثناءات في فئة واحدة 
فقط من املوظفن تشمل املوظفن املصابن باألمراض 
املزمنة، بشرط تقدمي تقرير طبي مفصل ومعتمد من 

اللجنة الطبية املختصة.
وشللددت الهيئة في تعميم وزعته على اجلهات 
االحتادية كافة ضللرورة التزام اجلهات االحتادية 
مبجموعة من الضوابط التي يأتي في مقدمتها 
التقيد التام بتطبيق »الدليل االسترشادي لبيئة 
العمل املكتبية والعمل من مقار العمل في احلكومة 
االحتللاديللة«، والتعليمات التي تتعلق بالصحة 
والسامة املهنية مع التأكيد على التباعد اجلسدي 
وااللتزام باإلجراءات االحترازية الازمة مبا يضمن 

سامة املوظفن.

تعيني سلطان اجلابر وزيرا للصناعة والتكنولوجيا املتقدمة

50 باملئة من املراكز  اإلمارات: إلغاء 
احلكومية وحتويلها ملنصات رقمية

الغارد: أزمة 
كورونا ستسرع 

حتوالت عميقة 
باالقتصاد العاملي

توقعت رئيسة البنك املركزي 
األوروبلللي، كرستن الجللارد، أن 
تللواجلله منطقة اللليللورو عامن 
من ضغوط انخفاض األسعار، 
ولكنها ستشهد حتوالً في أعقاب 
ذللللك، نللظللرا ألن أزملللة فلليللروس 
كللورونللا سللتللؤدي إللللى تسريع 
حتللللوالت عللملليللقللة فلللي الللنللظللام 

االقتصادي العاملي.
وأضللافللت الجلللارد أن العالم 
سيشهد حتللوالت على مستوى 
التصنيع والتجارة، وسيقود ذلك 
نحو أسلوب حياة أكثر قابلية 
لللاسللتللمللرار وملللراعلللاة للبيئة، 
باإلضافة إلى تسريع اللجوء إلى 
األنظمة الرقمية على مستوى 

قطاعي اخلدمات والتصنيع.
وتللوقللعللت الغللللارد أن تسفر 
األزمة عن انكماش ساسل اإلمداد 
بنسبة %35، وزيللادة االعتماد 
على الللروبللوتللات فللي املصانع 

بنسبة تصل إلى 50 و70%.


