
قال مسؤول حكومي ميني إن الوضع 
االقتصادي في البالد أصبح كارثيا، وإن 
األمور قد تذهب نحو مجاعة حقيقية حتى 
وإن لم يتفَش فيروس كورونا املستجد 
ب��ال��ب��الد، حيث ال ت���زال منظمة الصحة 
العاملية تؤكد أن اليمن هو الدولة الوحيدة 
باملنطقة التي لم تسجل فيها أية إصابة 
باجلائحة. وك��ش��ف أح��م��د غ��ال��ب -وه��و 
عضو اللجنة االقتصادية في احلكومة 
الشرعية- أن الوديعة السعودية )ملياري 
دوالر أميركي( على وش��ك النفاد، وهي 
التي كانت تغطي متويل استيراد امل��واد 
األساسية مبكونها األجنبي ال��ذي يباع 
للمستوردين بأسعار تفضيلية. ومبقابل 
ذلك املكون من العملة الوطنية، تتم تغطية 
جزء كبير من رواتب املوظفني. وأفاد غالب 
بأنه بسبب األوضاع االقتصادية العاملية 
والهبوط احل��اد في أسعار النفط بسبب 
حرب األسعار، ال يبدو في األفق على املدى 
القريب أن هناك إمكانية جتديد الوديعة 
السعودية لصالح البنك املركزي اليمني.  
وبحسب حتذيرات املسؤول اليمني التي 
نشرها على فيسبوك فإنه بسبب حالة 
ال��ط��وارئ بالكثير م��ن ال��ب��ل��دان واحلجر 
في امل��ن��ازل ووق��ف كافة األع��م��ال، أصبح 
وض��ع املغتربني اليمنيني أيضا كارثيا 

وسينعكس الوضع عليهم وعلى أسرهم 
في اليمن والتي تعتمد عليهم كمصدر دخل 
وحيد. ويضيف غالب »حتويالت املغتربني 
ستهبط إن لم تنقطع كليا، وهي التي متثل 
أكبر مكون للدخل من العمالت الصعبة 
مبا يقارب ثالثة إلى أربعة مليارات دوالر 
أميركي سنويا«.  ويتابع »حتى املساعدات 
اإلغاثية التي تعتبرها األمم املتحدة أكبر 
برنامج إغاثي عاملي، فإنها قد تتأثر بسبب 
األزمة الراهنة، ولن تكون مساهمات الدول 

باحلجم وال بالسخاء املعهود الذي كانت 
تقدمه خ��الل الفترة السابقة وه��و ما قد 
ينعكس سلبا على جزء كبير من السكان 
الذين يعتمدون عليها، ويتسبب األمر في 
مفاقمة أوضاعهم الكارثية ويدفع بأعداد 
مهولة منهم إلى املجاعة«. كما أن املوارد 
الوطنية للدولة اليمنية وما تعانيه من 
أوض��اع مأساوية في اإلدارة والتحصيل 
واالستخدام، ال ميكن أن تتحسن على املدى 
املنظور إال بحدوث معجزة بحسب »أحمد 

غالب«.  وفي حال تفشي جائحة كورونا 
في اليمن، يؤكد عضو اللجنة االقتصادية 
أن جميع املعاجلات التي اتبعتها دول 
العالم لن تكون ممكنة في اليمن، ألن الكثير 
من السكان يعتمدون على الدخل اليومي، 
أو الراتب، وأي توقف قد يحدث فقد يعني 
املوت جوعا ألن معظم السكان استنفدوا 
كل ما ميلكون من أجل توفير احتياجاتهم 

الضرورية خالل سنوات احلرب املاضية.
ويشير غالب إلى أن أي محاولة حالية 
من قبل أي ط��رف إلنقاذ الوضع الراهن 
-ول��و كانت ج��ادة- لن تكون مجدية في 
ظل انقسام مؤسسات الدولة، وتعارض 
السياسات وتشتت اجلغرافيا، ودون 
إج�����راءات م��وح��دة وش��ام��ل��ة وص��ادق��ة 
وتكاملية تنشد اخلير والسالمة جلميع 
السكان في كل اجلغرافيا اليمنية لن تنجح 
ول��ن يقدر أح��د على تقدمي أي��ة مساعدة 
حقيقية. ويرى عضو اللجنة االقتصادية 
أن احلل الوحيد املمكن اآلن هو أن يصغي 
جميع الفرقاء في اليمن إلى صوت العقل 
ون��ذر الكارثة وي��ب��ادرون لالتفاق على 
صيغة -ول��و مؤقتة- بتوحيد اجلهود 
وتعبئة امل��وارد وتوجيهها نحو التخفيف 
من آث��ار كارثة اجل��وع، وجائحة فيروس 

كورونا إلنقاذ املواطن اليمني املنهك. 
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أشاد رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي 
الشيخ أحمد دعيج الصباح بالقرارات االستباقية 
التي اتخذتها احلكومة الكويتية وبنك الكويت املركزي 
ملواجهة تداعيات أزم��ة تفشى فيروس كورونا على 
االقتصاد احمللي، مشيرا ال��ى ان كل ال��ق��رارات التي 
ات��خ��ذت م��ن مصلحة اجلميع لتخطي ه��ذه األزم��ة، 

وأغلبها عاجلت شيئا من »اجلرح«.
وأوض���ح الشيخ أح��م��د ال��دع��ي��ج خ��الل اجتماع 
اجلمعية العامة العادية السنوية ملساهمي البنك 
التجاري، والتي عقدت بنسبة حضور بلغت 89.32% 
في فرع البنك الكائن مبنطقة الفيحاء، ان القرارات 
التي اتخذتها البنوك احمللية للتخفيف عن املواطنني 
واملقيمني والشركات الصغيرة واملتوسطة في تأجيل 
اقساط القروض االستهالكية واملقسطة جاءت نابعة 
من دور البنوك الرائد للوقوف بجانب عمالئها في مثل 
هذه الظروف الصعبة، وباعتبار البنوك جزءا ال يتجزأ 

من االقتصاد وال يعملون في »قوقعة«، وذل��ك على 
الرغم من أن تلك القرارات ستكون انعكاساتها سلبية 

على أرباح البنوك.
وأع���رب ع��ن أم��ل��ه ف��ي رؤي���ة انعكاسات احلزمة 
االقتصادية احلكومية وقرارات بنك الكويت املركزي 
على أرض الواقع عقب انقضاء أزمة فيروس كورونا 
املستجد، السيما ان تلك ال��ق��رارات ص��درت مؤخرا 
وحتتاج بعض الوقت لنرى انعكاساتها سواء على 

االفراد أو الشركات الصغيرة واملتوسطة.
ووافقت اجلمعية العمومية للبنك التجاري الكويتي 
على جميع بندود جدول األعمال حيث صادقت على 
تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط البنك ومركزه املالي 
للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2019 ومت سماع 
تقرير مراقبي احلسابات والبيانات املالية وحساب 
األرب���اح واخلسائر للسنة املالية املاضية، ومتت 
مناقشة توصية مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح 
نقدية أو أسهم منحة مجانية عن السنة املالية املنتهية 

في 31 ديسمبر 2019.
وعقب املوافقة على بند ع��دم توزيع أرب��اح تقدم 
3 من امل��الك في البنك ميتلكون ما نسبته %30 من 
االسهم باقتراح إلضافة بند توزيع أسهم اخلزينة على 
املساهمني والبالغة 68.1 مليون سهم بحيث يكون 
التوزيع نسبة وتناسبا لعدد ملكية األسهم، ومتت 
اضافة البند متهيدا ألخذ املوافقة عليه من اجلهات 
الرقابية املتمثلة في هيئة أسواق املال وبنك الكويت 
املركزي، وفي حل وجود كسور في أسهم اخلزينة مت 

تفويض البنك باالحتفاظ بها وعدم توزيعها.
ومتت املوافقة على جتديد تفويض مجلس إدارة 
البنك بشراء أو بيع أو التصرف فيما ال يتجاوز 10% 
من رأس��م��ال البنك وفقا للضوابط وال��ش��روط التي 
تنص عليها القوانني واللوائح وقرارات وتعليمات بنك 
الكويت املركزي الصادرة في هذا اخلصوص وعلى ان 
يستمر هذا التفويض ساريا ملدة 18 شهرا اعتبارا من 

تاريخ صدروه.

سجل سعر برميل النفط الكويتي 19.74 دوالر 
وفقا للسعر املعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وعامليا ارتفعت العقود اآلجلة للنفط بدعم من آمال 
ب��أن حتالف )أوب��ك +( )منظمة البلدان املصدرة 
للبترول ودول خ��ارج املنظمة( سيبرمون اتفاقا 
خلفض االن��ت��اج خ��الل اجتماعهم أم��س اخلميس 
الذي سيعقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بني أوبك 

وحلفائها وفي مقدمتهم روسيا.
ومن املتوقع أن يكون هذا االجتماع أكثر جناحا 
من اجتماعهم الذي عقد في 6 مارس املاضي وانتهى 
بالفشل في متديد تخفيضات في اإلمدادات.وأنهت 
عقود برنت جلسة التداول أمس مرتفعة 97 سنتا 
أو 3 باملئة لتسجل عند التسوية 32.84 دوالر 
للبرميل في حني أغلقت عقود خام القياس األمريكي 
غ��رب تكساس ال��وس��ي��ط مرتفعة 1.47 دوالر 
أو 6.2باملئة لتبلغ عند التسوية 25.09 دوالر 

للبرميل.

سعر برميل النفط الكويتي يسجل19.74 دوالرًا

ق��ال��ت هيئة أس����واق امل��ال 
الكويتية أم��س اخلميس إن 
مؤسسة مورغان ستانلي أجلت 
تنفيذ دخ��ول أسهم الشركات 
الكويتية في مؤشرها الرئيسي 
)ام.اس.س�������ي.اي( ل��أس��واق 
الناشئة من شهر مايو 2020 

إلى شهر نوفمبر 2020.
وأض��اف��ت الهيئة ف��ي بيان 
صحفي أن )مورغان ستانلي( 
أوض��ح��ت أن س��ب��ب التأجيل 
يتمثل في اآلثار الضخمة التي 
أحدثها انتشار وب��اء كورونا 
امل��س��ت��ج��د )ك���وف���ي���د - 19( 
عامليا على ق��درة املستثمرين 
املؤسسيني العامليني باستكمال 
أعمالهم املطلوبة قبل التنفيذ 
الكامل لدخول استثماراتهم 
وذل��ك على الرغم من استمرار 
األع���م���ال التشغيلية بشكل 
اعتيادي في السوق الكويتي 

خالل الفترة املاضية.
وذك��رت أن املؤسسة تؤكد 
على استيفاء دول���ة الكويت 
جلميع متطلبات الترقية ملؤشر 
)ام.اس.س�������ي.اي( ل��أس��واق 
ال��ن��اش��ئ��ة إال أن ال��ت��داب��ي��ر 
االح��ت��رازي��ة ال��ت��ي اتخذتها 
العديد من ال��دول والشركات 
وامل��س��ت��ث��م��ري��ن امل��ؤس��س��ي��ني 
حول العالم للحد من انتشار 
ال��ف��ي��روس ح���دت م��ن ال��ق��درة 

التشغيلية لأطراف املتعاملة 
إلج���راء التجهيزات ال��الزم��ة 
ل���دخ���ول أس���ه���م ال��ش��رك��ات 
الكويتية في املؤشرات في مايو 

.2020
وبينت أن )ام.اس.س����ي.
اي( أش��ارت الى أن األط��راف 
املتعاملة الحظت وجود تأثير 
ل��ه��ذه ال��ت��داب��ي��ر االح��ت��رازي��ة 
حول العالم على عملية فتح 
احل��س��اب��ات بالسرعة التي 
تضمن تنفيذ دخ��ول جميع 
املستثمرين املؤسسيني قبل 

موعد التنفيذ في مايو 2020.
ولفتت الى أن )ام.اس.سي.
اي( توضح أن هناك العديد 
من العوامل غير املعلومة حتت 
ال��ظ��روف احل��ال��ي��ة القاسية 

التي يشهدها العالم نتيجة 
تفشي هذا الوباء والتي حتتم 
إعطاء الوقت الكافي لالعداد 
والتحضير لهذا احل��دث قبل 
التنفيذ وش����ددت ع��ل��ى أنها 
تسعى م��ن ه���ذا ال��ق��رار إل��ى 
حتقيق التنفيذ األمثل لعملية 
دخ��ول األسهم ملؤشراتها مبا 
يحقق مصالح املستثمرين 

العامليني واحملليني.
وقررت مؤسسة )مورغان 
ستانلي( تأجيل تنفيذ إدراج 
ب����ورص����ة ال���ك���وي���ت ض��م��ن 
مؤشرها الرئيسي لأسواق 
الناشئة في بيان اصدرته فجر 
ال��ي��وم إل��ى مراجعتها نصف 
السنوية املقررة في نوفمبر 

املقبل بدال من مايو املقبل.

إدراج  تنفيذ  تؤجل  ستانلي«  »مورغان 
الناشئة لألسواق  الرئيسي  مبؤشرها  الكويت 

قال الرئيس التنفيذي ل�»نفط الكويت« عماد 
سلطان إن الشركة سارعت عندما دعت احلاجة، 
إلى توفير محاجر للمواطنني العائدين من اخلارج، 
وذلك في منطقة الرتقة ومدينة األحمدي، بسعة 
نحو 800 شخص خالل فترة قياسية، وتسليمها 
ل��وزارة الصحة، الفتاً إلى أنها تقوم أيضاً بإعداد 

محاجر للعمال تسع لنحو 7000 شخص.
وأفاد سلطان إن الشركة سلّمت مبنى مستشفى 
األحمدي القدمي إلى وزارة الصحة، تلبية لطلبها 
ولتتمكن من تسيير عملياتها الصحية، مؤكداً 
أن ه��ذه اجل��ه��ود تنبع م��ن إمي��ان »نفط الكويت« 
مبمارسة مسؤولياتها املجتمعية، والوقوف صفاً 
واحداً مع بقية األجهزة احلكومية في مواجهة هذا 

الوباء.
وأش��ار الى أنه على مدى العقود الثمانية التي 
مضت منذ تأسيسها، عملت الشركة بسواعد أبنائها 
على املساهمة في حتقيق التنمية والتقدم واالزدهار 
للكويت، ليشهد ق��ف��زة نوعية ف��ي ك��ل امل��ج��االت 
والصعد، من خالل العمل على االستمرار في إنتاج 

النفط الذي يشكل الرافد األساسي لدخل الدولة.
وأض���اف سلطان ف��ي كلمة للعاملني إن ذلك 
ل��م يقيد عطاء الشركة ليمتد إل��ى مجموعة من 
اخلدمات واملشاريع املجتمعية، إمياناً منها بقيمها 

وأخالقياتها األصيلة ب��ض��رورة تفعيل دوره��ا 
الرائد في هذا املجال، مشيرا الى أنه من تلك الصور 
املشرقة التي يقوم بها العاملون واملقاولون اليوم، 
ه��ي العمل ال���دؤوب وامل��ت��واص��ل ف��ي ه��ذه الفترة 
احلرجة التي متر بها الكويت، الستمرار عملياتها 
بالتنقيب واإلن��ت��اج والتصدير، وف��اء اللتزامات 
الدولة أمام شركائها من املستهلكني في اخلارج، 
وتلبية الحتياجات السوق احمللية ولتوليد الطاقة 

الكهربائية في البالد.

»نفط الكويت«: جتهيز محاجر 
للعمال تتسع لـ7000 شخص

اخ��ت��ت��م��ت ب���ورص���ة ال��ك��وي��ت تعامالتها 
االسبوعية أمس اخلميس على انخفاض مؤشر 
السوق العام 89ر121 نقطة ليبلغ مستوى 
32ر4596 نقطة بنسبة هبوط بلغت 59ر2 

في املئة.
ومت تداول كمية أسهم بلغت 12ر187 مليون 
سهم متت عبر 15167 صفقة بقيمة نقدية بلغت 

8ر62 مليون دينار كويتي 
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 89ر20 
نقطة ليبلغ مستوى 16ر3979 نقطة بنسبة 
هبوط بلغت 52ر0 في املئة من خ��الل كمية 
أسهم بلغت 34ر34 مليون سهم مت��ت عبر 
1719 صفقة بقيمة نقدية بلغت 10ر2 مليون 

دينار 
كما انخفض مؤشر السوق االول 49ر172 

نقطة ليبلغ مستوى 98ر4910 نقطة بنسبة 
هبوط بلغت 39ر3 في املئة من خ��الل كمية 
أسهم بلغت 77ر152 مليون سهم متت عبر 
13448 صفقة بقيمة نقدية بلغت 77ر60 
مليون دينار  وفي غضون ذلك انخفض مؤشر 
)رئيسي 50( 83ر19 نقطة ليبلغ مستوى 
43ر3884 نقطة بنسبة هبوط بلغت 51ر0 في 
املئة من خالل كمية أسهم بلغت 08ر30 مليون 
سهم متت عبر 1374 صفقة بقيمة نقدية 9ر1 
مليون دينار وكانت الشركات األكثر ارتفاعا هي 
)منشآت( و)جت��ارة( و)املشتركة( و)الرابطة 
( أما شركات )اهلي متحد( و)بيتك( و)وطني( 
و)خليج ب( فكانت األكثر تداوال في حني كانت 
شركات )أرج���ان( و)ع عقارية( و)املباني( 

و)كامكو( األكثر انخفاضا.  

األسبوعية  تعامالتها  تختتم  البورصة 
نقطة  121.89 العام  املؤشر  انخفاض  على 

alwasat.com.kw Friday 10th April 2020 - 13 th yearاجلمعة 17 من شعبان 1441 ه�/10 أبريل  2020 - السنة  الثالثة عشرة

أعلن االحت��اد األوروب���ي دع��م ميزانية تونس 
لهذا العام ب 250 مليون يورو )271 مليون دوالر 
أمريكي( ملساعدتها على مكافحة انتشار فيروس 

كورونا املستجد.
وق��ال مكتب املمثل السامي لالحتاد األوروب��ي 
للسياسة اخل��ارج��ي��ة واألم��ن��ي��ة ون��ائ��ب رئيس 
املفوضية األوروبية جوزيب بوريل في بيان إن 

ذلك جاء في اتصال هاتفي اجراه بوريل مع رئيس 
الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ.

وبحسب البيان أك��د ب��وري��ل م��ج��ددا تضامن 
االحتاد األوروبي مع تونس والشعب التونسي في 
هذا الوقت العصيب.وأكد اجلانبان أهمية التعاون 
الدولي في التصدي للتحديات التي يفرضها تفشي 

فيروس كورونا.

271 مليون  االحتاد األوروبي يقدم 
دوالر لتونس ملكافحة انتشار »كورونا«

7 مليارات دوالر أبوظبي تصدر سندات دولية بـ 
أصدرت إمارة أبوظبي سندات دولية بقيمة 7 مليارات 
دوالر على ثالث شرائح، في محاولة منها إليجاد متويل 
ملواجهة تداعيات فيروس كورونا املستجد وتراجع أسعار 
النفط. وجذبت إص��دارات اإلم��اراة طلبات بنحو 25 مليار 
دوالر، ما ميثل أكثر من 3.5 مرة من قيمة الطرح. ويتكون 

هذا اإلصدار من 3 شرائح، األولى سندات ألجل 5 سنوات 
مبلياري دوالر، والثانية سندات ألجل 10 سنوات مبلياري 
دوالر أي��ض��ا، والثالثة س��ن��دات ألج��ل 30 عاما بقيمة 3 

مليارات دوالر، وفقا لوكالة بلومبيرغ.
وبلغ العائد على السندات ألجل 5 سنوات نحو 2.67% 

ما ميثل 220 نقطة أساس فوق عائد السندات األميركية، 
فيما وصل العائد على سندات العشر سنوات نحو 3.17%، 
وبلغ العائد على سندات ال� 30 عاما نحو %4.1 بعد أن 
استطاعت أبوظبي أن تخفض العائد عليه من %4.55 نظرا 

لإلقبال الكبير عليه.

توزيع أسهم اخلزينة على املساهمني بانتظار املوافقات

مخصصات إلى  التشغيلية  األرباح  معظم  حتويل  »التجاري«: 

عماد سلطان

مــحــضــر   24 »الـــــــتـــــــجـــــــارة«: 
خالفت  جتــاريــة  حملـــال  ضــبــط 

اإلجراءات االحترازية
أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أمس اخلميس حترير 
24 محضر ضبط حملال جتارية لم تلتزم باإلجراءات االحترازية 
املعمول بها ملواجهة تداعيات انتشار عدوى فيروس كورونا املستجد 

)كوفيد - 19(.
وقالت التجارة في بيان إن فرقها التفتيشية رصدت 334 جمعية 
تعاونية وأسواقا مركزية ومحال جتارية وبسطات للخضراوات 
للوقوف على مدى التزامها واحملافظة على ثبات أسعار املنتجات 

فضال عن قيامها بإعادة فتح أربعة محال جتارية.
وأضافت أن الفرق التفتيشية راقبت 80 فرعا متوينيا للتأكد من 

مدى انسيابية سير عمليات البيع وتسليم املواد الغذائية ملستحقيها.
وذكرت أن مركز الطوارئ التابع لها استقبل 286 شكوى عبر اخلط 
الساخن )135( و35 شكوى عبر مراكز الرقابة في حني مت جتديد 

وإصدار البطاقات التموينية لعدد 299 معاملة.

مسؤول ميني: اقتصادنا في وضع كارثي ومقبلون على مجاعة

نفطية شركات   4 في  حصصًا  يشتري  السعودي  االستثمارات  صندوق 
قام صندوق االستثمارات العامة السعودي بشراء 
حصص في شركات نفط أوروبية، مبا في ذلك حصة 
ب�200 مليون دوالر ف��ي ش��رك��ة النفط احلكومية 

.»Equinor« النرويجية
ورجحت مصادر أن الصندوق قام بشراء احلصص 
من خالل السوق املفتوحة األسبوع املاضي.يأتي ذلك 

وسط تراجعات قوية ألسعار األسهم بسبب تداعيات 
تفشي فيروس كورونا.

 Royal قام الصندوق أيًضا ببناء حصص في كل من
Dutch Shell وTotal وEni بقيمة إجمالية تبلغ 
حوالي مليار دوالر.يشار إلى أن الصندوق قام الشهر 
املاضي بشراء حصة تبلغ %8 في شركة الرحالت 

.Carnival البحرية
ويدير الصندوق أصوال بأكثر من 300 مليار دوالر، 
ول��دي��ه حصص ف��ي أوب���ر ول��وس��ي��د م��وت��ورز إلنتاج 
السيارات الكهربائية.كما خصص 45 مليار دوالر 
لصندوق رؤي��ة سوفت بنك البالغ حجمه 100 مليار 

دوالر.

جانب من اجلمعية العمومية


