
قالت وكالة ستاندرد أند بورز 
للتصنيفات االئتمانية إن أوضاع 
التمويل اجليدة والرسملة القوية 
التي تتمتع بها البنوك الكويتية 

تدعم جدارتها االئتمانية.
وتوقعت الوكالة ب��أن يشكل 
ت��راج��ع ال��ظ��روف االق��ت��ص��ادي��ة 
ضغطاً على ج��ودة األص��ول، كما 
أن ربحية البنوك سوف تتراجع 
بسبب انخفاض الهوامش وحجم 
اإلقراض، وارتفاع تكلفة االئتمان.

وجاء في تقرير نشرته الوكالة 
ب��ع��ن��وان “النظرة املستقبلية 
للقطاع املصرفي العاملي” بأن 
ال��ه��وام��ش احل��ال��ي��ة ستساعد 
البنوك في التغلب على حتديات 
الظروف احلالية، وترى الوكالة 
ب��أن املخصصات التي جمعتها 
البنوك على مدى السنوات القليلة 
املاضية ستساعدهم في التغلب 

على املصاعب احلالية.
ول��ك��ن م��ن جهة أخ���رى تقول 
س��ت��ان��درد أن��د ب���ورز ب��أن هناك 
م��خ��اط��ر م���ن أن ت��أخ��ر ال��دع��م 
احل��ك��وم��ي ل��اق��ت��ص��اد، ف��ي حال 
احل��اج��ة ل��ذل��ك، ميكن أن يفاقم 
الضغوط على النظام املصرفي، 
م��ن��وه��ة ب����أن ت���راج���ع أس��ع��ار 
ال��ع��ق��ارات وق��ي��ام بعض البنوك 
بأنشطة ف��ي أس���واق وقطاعات 
ذات مخاطر أكبر سيضغط على 
ج��ودة األص��ول. ويبقى انكشاف 
البنوك الكبير على قطاع العقارات 

واألعمال اإلنشائية يشكل مصدر 
قلق، السيما في ظل التراجع في 
أسعار العقارات، مع توقعات بأن 
ترتفع ال��ق��روض املتعثرة وبأن 
تزيد تكلفة املخاطر إلى الضعف 
تقريباً في العام 2020 مقارنًة 
بالعام 2019. وق��ام��ت البنوك 
ب��رف��ع م��س��ت��وي��ات املخصصات 
ل���دي���ه���ا اس����ت����ع����داداً الن��ت��ه��اء 
العمل ب���اإلج���راءات التنظيمية 
االح��ت��رازي��ة ال��ت��ي مت ات��خ��اذه��ا، 
وح��س��ب ت��وق��ع��ات ال��وك��ال��ة فإن 
البنوك ستحافظ على مستويات 
عالية من الودائع األساسية – من 
احل��ك��وم��ة وال��ك��ي��ان��ات املرتبطة 
بها – في قواعد التمويل لديها، 
وب���أن مقاييس السيولة لديها 
ستظل بوضع مريح. وتوقعت 
ستاندرد أن��د ب��ورز ب��أن يتراجع 
الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي 
للكويت بنسبة %7 ه��ذا العام، 

حيث من املرجح تراجع الصادرات 
واالستثمار واالستهاك بنسبة 
تتراوح ما بني %9-%5 في العام 

.2020
وأردف���ت ال��وك��ال��ة إل��ى أنها ال 
تتوقع أي منو في العام املقبل، 
وه��و م��ا أرج��ع��ت��ه إل��ى ح��د كبير 
الستمرار خفض اإلنتاج مبوجب 
اتفاق أوبك+. ولكن بنفس الوقت 
قالت الوكالة بأن التعافي سيبدأ 

اعتباراً من العام 2022.
وذك���ر التقرير ب��أن الوكالة 
ت��ت��وق��ع ارت��ف��اع ع��ج��ز احلكومة 
امل��رك��زي��ة إل��ى %30 م��ن الناجت 
احمللي اإلجمالي في العام 2020 
من %10 املتوقع في العام املاضي، 
مبينة أن مصدر التمويل الرئيسي 
ال����ذي ت��ع��ت��م��د ع��ل��ي��ه احل��ك��وم��ة 
– صندوق االحتياطي العام - 
لتمويل عجز امليزانية، لن يكون 

كافياً مبفرده لتغطية هذا العجز.

alwasat.com.kw

الدينار أمام  واليورو  الدوالر  صرف  سعر  استقرار 
استقر سعر صرف ال��دوالر األميركي أم��ام الدينار 
الكويتي أم��س  عند مستوى 0.305 دينار في حني 
استقر ال��ي��ورو عند مستوى 0.363 دي��ن��ار مقارنة 

بأسعار أول أمس.
وقال بنك الكويت املركزي في نشرته اليومية على 
موقعه اإللكتروني إن سعر صرف اجلنيه اإلسترليني 

ارتفع إلى مستوى 0.408 دينار في حني ارتفع الفرنك 
السويسري إلى مستوى 0.336 دينار واستقر الني 

الياباني عند مستوى 0.003 دينار.

6
واملتوسطة الصغيرة  املشروعات  أصحاب  فئة  منها 

»مؤسسة البترول « تدعو الشركات لشرح 
2021 نظام تأهيل املناولني لعام 

دعت مؤسسة البترول الشركات واملؤسسات 
املتخصصة، ومنها فئة أص��ح��اب امل��ش��روع��ات 
الصغيرة واملتوسطة لاجتماع لشرح نظام تأهيل 

املناولني للسنة امليادية 2021.
وحسب بيان للهيئة ال��ي��وم اخلميس، يأتي 
ذلك من منطلق مبدأ الشفافية واملساواة وتكافؤ 
الفرص؛ إذ ستشرح الشركات نظام تأهيل املناولة 
للسنة امل��ي��ادي��ة 2021، متهيداً ل��ط��رح تأهيل 

مناولني جدد باملؤسسة للعام املقبل.
وك��ان��ت ق��د  أعلنت مؤسسة ال��ب��ت��رول توقيع 
اتفاقية تنسيق وتعاون مع الهيئة العامة للصناعة؛ 
لتعزيز العمل املؤسسي بني الطرفني، وتوفير بيئة 
أعمال مشجعة لروح املنافسة وترفع كفاءة اإلنتاج 

في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم.
ويأتي توقيع االتفاقية انطاقاً من حتقيق رؤية 
الكويت بأن تكون مركزاً مالياً وجتارياً إقليمياً 
وعاملياً يستقطب العديد من األع��م��ال التجارية 
والصناعية التي ت��ؤدي إلى زي��ادة اإلنتاج ومنو 

االقتصاد احمللي، وقيام القطاع الصناعي احمللي 
بدور أكبر في تنمية الصناعات املتعلقة بالقطاع 

النفطي.
يشار إلى أنه مت وضع رؤية مؤسسة البترول 
الكويتية بأن تكون منوذجاً يحتذى في خلق قيمة 
محلية تنافسية ومستدامة في القطاع النفطي، 
وتعزيز دور القطاع اخلاص في خطة التنمية من 
خال التعاون مع املعنيني في اجلهات احلكومية 

والصناعية.
وتهدف االتفاقية إلى تعزيز التعاون املؤسسي 
بني الطرفني من خال وضع نظام عمل ذي كفاءة 

عالية يضمن سرعة اإلجناز وجودة األعمال.
كما تهدف االتفاقية إل��ى توطني الصناعات 
النفطية ف��ي القطاع اخل��اص م��ن خ��ال ترويج 
ال��ف��رص االس��ت��ث��م��اري��ة خللق ص��ن��اع��ات مغذية 
ومكملة ألنشطة وعمليات القطاع النفطي من 
جهة، وتسهيل توفير األراضي الصناعية للفرص 

االستثمارية النفطية.

124.08 مليون دينار التدوالت حتسنت  إذ سجلت 

مؤشرات البورصة تتباين عند اإلغالق
أغلقت املؤشرات الرئيسية لبورصة 
الكويت تعامات أم��س  اخلميس على 
تباين، وسط تصدر لسهم بنك الكويت 
ال��وط��ن��ي ن��ش��اط ال���ت���داول ع��ل��ى كافة 

املستويات.
ومنا مؤشرا السوق األول ورئيسي 
50 بنسبة %0.03 و%0.04 على 
التوالي، بينما تراجع املؤشر الرئيسي 
%0.21، وانخفض العام %0.03 عن 

مستوى أمس األربعاء.
وحت��س��ن��ت ال���ت���دوالت ، إذ سجلت 
124.08 مليون دينار، مقابل 79.22 
مليون دينار ، وبلغت الكميات 272.24 
مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 
228.36 م��ل��ي��ون س��ه��م ف��ي اجللسة 

السابقة.
وتصدر سهم معادن القائمة اخلضراء 
ب�%14.71، فيما جاء األولى لاستثمار 

على رأس التراجعات ب�5.31%.
وجاء سهم الوطني املرتفع 0.59% 
ع��ل��ى رأس ن��ش��اط ال���ت���داول بكافة 
مستوياته، مسجاً سيولة بقيمة 46.71 
مليون دينار، وزعت على 55.51 مليون 

سهم، بتنفيذ 4.18 ألف صفقة.
وأغلقت ب��ورص��ة تعاماتها أمس  
اخلميس على انخفاض مؤشر السوق 
ال���ع���ام 7ر1 ن��ق��ط��ة ل��ي��ب��ل��غ مستوى 
68ر5558 نقطة بنسبة هبوط بلغت 

03ر0 في املئة.
ومت تداول كمية أسهم بلغت 2ر272 
مليون سهم متت عبر 20365 صفقة 
نقدية بقيمة 124 مليون دينار )نحو 

434 مليون دوالر(.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 
3ر9 نقطة ليبلغ مستوى 93ر4374 
نقطة بنسبة هبوط بلغت 21ر0 في 
املئة من خال كمية أسهم بلغت 8ر82 
مليون سهم مت��ت عبر 3088 صفقة 
نقدية بقيمة 5ر5 مليون دينار )نحو 

2ر19 مليون دوالر(.
وارت��ف��ع مؤشر السوق األول 8ر1 
نقطة ليبلغ مستوى 05ر6155 نقطة 

بنسبة صعود بلغت 03ر0 في املئة من 
خال كمية أسهم بلغت 4ر189 مليون 
سهم متت عبر 17277 صفقة بقيمة 
5ر118 مليون دينار )نحو 7ر414 

مليون دوالر(.
وف���ي غ��ض��ون ذل���ك ارت��ف��ع مؤشر 
)رئيسي 50( نحو 6ر1 نقطة ليبلغ 
م��س��ت��وى 28ر4473 نقطة بنسبة 
صعود بلغت 04ر0 في املئة من خال 
كمية أسهم بلغت 7ر71 مليون سهم 

متت عبر 2514 صفقة نقدية بقيمة 
9ر4 مليون دينار )نحو 15ر17 مليون 

دوالر(.
وكانت الشركات األكثر ارتفاعا هي 
)معادن( و)أسمنت خليج( و)ورقية( 
و)رمي( أما شركات )وطني( و)بيتك( 
و)زي���ن( و)خليج ب( فكانت األكثر 
تداوال في حني كانت شركات )األولى( 
و)أولى تكافل( و)عقار( و)حتصيات( 

األكثر انخفاضا.

الطعام  حلفظ  »ريفود«  لـ  مشروع  يرعي  »املتحد« 
أعلن البنك األهلي املتحد عن تعاونه 
مع شركة ريفود الغير ربحية وذلك 
ضمن برنامجه ال��رائ��د للمسؤولية 
املجتمعية.، ح��ي��ث س��اه��م ال��ب��ن��ك في 
تخفيض الهدر والتركيز على االستدامة 
البيئية واالجتماعية واالقتصادية 
ع��ن ط��ري��ق  تقدمي رع��اي��ةل ٢٦٦ سلة 
من املنتجات الغذائية واالستهاكية 
الفائضة ع��ن حاجة امل��وردي��ن والتي 
تقوم شركة ريفود بتوزيعها على األسر 

املتعففة .
وقد ساعدت هذه املساهمة من البنك 
األهلي املتحد ف��ى  إنقاذ ما يفوق ٦.٥ 
طن من امل��واد الغذائية واالستهاكية 
إميانا من البنك بأهمية هذا املشروع في 
دعم  التكافل االجتماعي بشكل مستدمي 
يضمن وص��ول هذه املنتجات الغذائية 
واالستهاكية إلى من يحتاجها وتعزيز 
دور ال��ق��ط��اع اخل���اص ف��ي امل��ش��ارك��ة 
باملسؤولية املجتمعية ، فضا عن أن 
اإلهتمام بقضايا البيئة واحلد من الهدر 
يأتي على رأس أولويات برنامج البنك 

للمسؤولية املجتمعية .
تشتمل املسؤولية املجتمعية على 
ثاثة محاور رئيسية وهي املسؤولية 
املجتمعية ال��ب��ي��ئ��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 
واالقتصادية. وقد تعاون البنك األهلي 

املتحد مع شركة ريفود الغير ربحية 
لتحقيق أه��داف املسؤولية املجتمعية 
مًعا واحلفاظ على البيئة حيث يهدف 
م��ش��روع  ريفود إل��ى احل��د م��ن  التلوث 
ال��ن��اجت ع��ن ه��در ال��ط��ع��ام وإت��اف��ه في 
مكبات النفايات، كما أن ه��در الطعام 
هو هدر جلميع املصادر التي تدخل في 
زراع��ة وصناعة ونقل الطعام، كاملاء 
واألرض والطاقة واجلهد،  وهذا ما يؤكد 
أهمية ه��ذا ال��ت��ع��اون  ف��ى احل��ف��اظ علي 
امل���وارد اإلقتصادية  بشكل مباشرعن 
طريق حمايتها من اإلت��اف وتوزيعها 

على األسر املتعففة لإلستفادة منها 
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ش��رك��ة ري��ف��ود 
الغير ربحية  تهدف إلى توعية املجتمع 
مبخاطر الهدر بشكل عام والهدر الغذائي 
بشكل خاص، حيث تتركز أعمالها على 
جتميع املنتجات الغذائية واالستهاكية 
الفائضة عن حاجة املوردين بقطاع املواد 
الغذائية وحفظها من االتاف والرمي في 
مكبات النفايات، والذىينتجانبعاث 
غ��ازات سامة على البيئة. تقوم ريفود 
بإعادة توزيع هذه املنتجات الغذائية 
واالستهاكية على األسر املتعففة داخل 
ال��ك��وي��ت ، ح��ي��ث مي��ك��ن جلميع األس��ر 
املتعففة االنضمام واالشتراك بالبرنامج 

لاستفادة من هذه املواد الغذائية.

27 محاًل جتاريًا  »التجارة«: إغالق 
خالف القانون   

أعلنت وزارة التجارة والصناعة إغ��اق  27 
محاً جتاريا ملخالفتها القانون رقم 10 /1979 
وامل��ت��ع��ل��ق ب���اإلش���راف ع��ل��ى ال��س��ل��ع واخل��دم��ات 
املذكورة بعد ضبط عدد من السلع واالكسسوارات 
املقلدة باإلضافة الى عمليات الغش في املعامات 

التجارية 
وقالت “التجارة” في بيان صحفي ان فرق 
التفتيش التابعة لها ضبطت، اث��ن��اء جوالتها 
التفتيشية املعتادة، عدد من احملال التجارية التي 

تزاول بيع سلع مقلدة وهو مايعد مخالفة للقانونني 
احمللي والدولي.

أوضحت ان “الفرق ضبطت الكميات من السلع 
املقلدة وحترزت عليها متهيدا الحالتها الى اجلهات 
املعنية الجراء الازم” . وأكدت مواصلة حماتها 
التفتيشية ورقابتها التجارية ملنع بيع ومزاولة 
أي سلعة من شأنها أن تضر املستهلك وحرصا على 
تطبيق القوانني العاملية املتعلقة بالبضائع املقلدة 

وذلك لضبط السوق

جانب من احلملة

6 بالغات  »أسواق املال« تقدم 
للنيابة في شبهة وقوع جرمية
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جتهيز الطعام من مشروع ريفود

أعلنت هيئة أس��واق املال تقدمي عدد 6 باغات 
لنيابة سوق املال يوم الثاثاء املاضي عن شبهة 

وقوع جرمية.
وحسب بيان الهيئة أمس  اخلميس، فقد قدمت 
الباغ لشبهة وقوع اجلرمية املنصوص عليها في 
البند رقم )2( من املادة )127( من القانون رقم 7 
لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم 

نشاط األوراق املالية وتعدياته.
وبينت أن املقدم ضدهم الباغ وغير امللتزمني 
بالقانون هم: رئيسي مجلس إدارة إحدى الشركات 
امل���درج���ة، ون��ائ��ب رئ��ي��س مجلس إدارة إح��دى 

الشركات امل��درج��ة، والرئيس التنفيذي وعضو 
مجلس إدارة شركة مدرجة، إلى جانب عضوين 

آخرين لشركتني مدرجتني.
وكشفت أن��ه حتى ت��اري��خ ت��ق��دمي ه��ذا الباغ 
تقرر تنفيذ قرار نهائي صادر من مجلس التأديب 
ف��ي املخالفة رق��م )38/2019 مجلس تأديب 
11/2019 شكوى(، رغم إعانهم بالقرار إعاناً 

صحيحاً بتاريخ 7 أكتوبر 2020.
ول��م تشر أس���واق امل��ال الكويتية إل��ى أسماء 
الشركات املقدم ضد مسؤوليها الباغات أو سبب 

مخالفة قانون أسواق املال.

اجليدة  التمويل  أوضاع  بورز«:  آند  »ستاندرد 
االئتمانية جدارتها  تدعم  الكويت  لبنوك 

إحالة دعوى حل »عربي قابضة« 
10 فبراير للخبراء للتقرير بجلسة 

أعلنت مجموعة عربي قابضة أن احملكمة قضت بإحالة 
الدعوى اخلاصة بندب خبير لاطاع على دفاتر الشركة 

وطلب حل وتصفيتها إلى اخلبراء.
وحسب بيان املجموعة لبورصة الكويت أمس  اخلميس، 
فقد حددت احملكمة يوم جللسة 16 ديسمبر املقبل لسداد رسوم 

األمانة، ويوم 10 فبراير 2021 للتقرير.
ونوهت عربي قابضة بأنه لم يتضح حتى اآلن وجود أي أثر 

مالي على الشركة نتيجة لتلك القرارات.
وف��ي بيان سابق للمجموعة بينت أن األط���راف املرفوع 
ضدها الدعوى متعددة وأبرزها بخاف املجموعة: “الكويت 
الوطني”، و”األهلي”، و”بنك اخلليج”، و”التجاري”، 
و”الدولي”، و”برقان”، و”بيتك”، و”بوبيان”، و”وربة”، 

و”بنك الدوحة”، و”مصرف الراجحي”.
ومن بني األطراف املرفوع ضدها الدعوى أيضاً وكيل وزارة 
التجارة والصناعة الكويتية )بصفته(، وكيل وزارة العدل 
الكويتية )بصفته(، ورئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق املال 

الكويتية )بصفته(.

برميل النفط الكويتي
47.48 دوالر يرتفع  لـ 

ارت��ف��ع سعر برميل النفط الكويتي خ��ال ت���داوالت أول 
أمس األربعاء بواقع 2.03 دوالر للبرميل، وذلك وفق السعر 
املعلن ملؤسسة البترول الكويتية. وبلغ سعر برميل النفط 
الكويتي في تداوالت أول أمس  47.48 دوالر، مقابل 45.45 
دوالر للبرميل في تداوالت يوم الثاثاء املاضي. وفي األسواق 
العاملية، رفعت أسعار النفط مكاسبها لنحو %2 عند تسوية 
التعامات ، لتسجل أعلى مستوى في 8 أشهر، بعد اإلفصاح 
عن بيانات املخزونات في الواليات املتحدة. وكشفت إدارة 
معلومات الطاقة في الواليات املتحدة  تراجع مخزونات النفط 
بنحو 800 ألف برميل يومياً خال األسبوع بعكس توقعات 
احملللني، وارتفع إنتاج الواليات املتحدة من النفط إلى 11 
مليون برميل يومياً خال األسبوع املنصرم، بزيادة 100 ألف 

برميل عن األسبوع السابق له.


