اإلمارات ترفع احلزم التحفيزية إلى  70مليار دوالر ملواجهة كورونا
أعلن مصرف اإلمارات املركزي إجراءات جديدة لضمان
توافر السيولة في النظام املصرفي وعزز حزمة حتفيز
لتصل إلى  70مليار دوالر من  27مليار دوالر.
وأفاد املصرف ،في بيان ،أنه «في إطار جهود التخفيف
من تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا على االقتصاد
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زكى مجلس إدارة غرفة جتارة وصناعة الكويت
في أول والي��ة للمجلس بتشكيلته اجلديدة أمس
األول محمد جاسم الصقر لرئاسة الغرفة.
جاء ذلك في أعقاب اجتماع الهيئة العامة للغرفة
ال��ذي عقد بتاريخ  31م��ارس املاضي وذك��رت فيه
أن جلنة اإلشراف على االنتخابات أعلنت فوز 12
مرشحا إثر اعتذار  4عن عدم استكمال ترشحهم
على وقع إجراءات تطويق فيروس كورونا املستجد
(كوفيد  )19مما جعل عدد املرشحني مساويا للذين
كان مطلوبا انتخابهم في  25مارس املاضي لشغل
نصف مقاعد مجلس اإلدارة.
ويشغل الصقر إل��ى جانب سجله احلافل في
مجال االقتصاد والتجارة والصناعة عدة مناصب
محليا وإقليميا وعامليا إذ يتولى رئاسة مجلس
العالقات العربية والدولية منذ أغسطس 2009
فضال عن رئاسته البرملان العربي بني عامي 2005
و.2009
وك��ان الصقر نائبا في مجلس األم��ة بني عامي
 1999و 2009وشغل خالل تلك الفترة رئاسة
جلنة الشؤون اخلارجية باملجلس كما كان عضوا

محمد الصقر

مبجلس  .2012وتولى الرئيس اجلديد للغرفة
رئاسة حترير جريدة (القبس) بني عامي 1983
و 1999وحصل على ع��دة جوائز تقديرا ل��دوره
الصحفي آخرها جائزة شخصية العام اإلعالمية
جلائزة دبي للصحافة العربية عام 2019

بورصة الكويت تغلق تعامالتها
على ارتفاع املؤشر العام

أغلقت بورصة الكويت تعامالتها أم��س على
ارت��ف��اع مؤشر ال��س��وق ال��ع��ام 3ر 4نقطة ليبلغ
مستوى 17ر 4717نقطة بنسبة صعود بلغت
09ر 0في املئة.ومت تداول كمية أسهم بلغت 6ر121
مليون سهم متت عبر  8872صفقة بقيمة نقدية
بلغت 5ر 28مليون دينار.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 77ر 17نقطة
ليبلغ مستوى 9ر 4011نقطة بنسبة هبوط بلغت
44ر 0في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 19ر46
مليون سهم متت عبر  1502صفقة بقيمة نقدية
بلغت 05ر 2مليون دينار.
كما ارتفع مؤشر السوق األول 3ر 15نقطة ليبلغ
مستوى 8ر 5075نقطة بنسبة صعود بلغت 3ر0
في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 4ر 75مليون
سهم متت عبر  7370صفقة بقيمة نقدية بلغت
4ر 26مليون دينار

في غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي )50
25ر 23نقطة ليبلغ مستوى 5ر 3903نقطة بنسبة
هبوط بلغت 59ر 0في املئة من خالل كمية أسهم
بلغت 8ر 40مليون سهم متت عبر  1238صفقة
بقيمة نقدية 7ر 1مليون دينار.
وكانت الشركات األكثر ارتفاعا هي (اخلليجي)
و(وطنية د ق) و(دانة) و(ثريا) اما شركات (بنك
وربة) و(اهلي متحد) و(املستثمرون) و(خليج ب)
فكانت األكثر تداوال في حني كانت شركات (سكب
ك) و(بيت الطاقة) و(التعمير) و(صلبوخ) األكثر
انخفاضا.
وشهدت اجللسة أربعة إفصاحات من شركات
بنك ورب��ة وبنك الكويت الدولي واإلثمار و(جي
اف ات��ش) تتعلق بانكشافات على شركة (إن إم
إس للرعاية الصحية في دولة اإلم��ارات العربية
املتحدة.

«التجارة» تغلق  3محال جتارية
مخالفة لإلجراءات االحترازية
أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أمس
االثنني إغالق ثالثة محال جتارية لم تلتزم بالقانون
وال��ق��رارات املعمول بها بشأن اإلج����راءات املعنية
ملواجهة تداعيات انتشار ع��دوى فيروس كورونا
املستجد (كوفيد  .)19 -وقالت التجارة إن فرقها
التفتيشية رص��دت  263جمعية تعاونية وأسواقا
مركزية وم��ح��ال جت��اري��ة وبسطات للخضراوات
للوقوف على م��دى التزامها واحملافظة على ثبات
أسعار املنتجات فضال عن إع��ادة فتح خمسة محال
جتارية .وأضافت أن الفرق التفتيشية راقبت  80فرعا
متوينيا للتأكد من مدى انسيابية سير عمليات البيع

وتسليم املواد الغذائية ملستحقيها فضال عن حترير
 18محضر ضبط حملال جتارية مخالفة.
وذكرت أن مركز الطوارئ التابع لها استقبل 251
شكوى عبر اخلط الساخن ( )135و 41شكوى عبر
مراكز الرقابة في حني مت جتديد وإص��دار البطاقات
التموينية لعدد  453معاملة.
وش��ددت وزارة التجارة والصناعة على ضرورة
االلتزام بالقوانني ملا متر به البالد من ظرف استثنائي
م��ؤك��دة أن ف��رق��ه��ا املعنية مستمرة ف��ي جوالتها
التفتيشية حرصا على سالمة األسعار واخلدمات
املقدمة املستهليكن.

بنهاية شهر فبراير من العام اجلاري

السعودية 1.53 ..تريليون ريال حجم
االئتمان املصرفي للقطاع اخلاص
ب��ل��غ ح��ج��م االئ��ت��م��ان امل��ق��دم
للقطاع اخل���اص عبر امل��ص��ارف
العاملة في السعودية بنهاية شهر
فبراير م��ن ال��ع��ام اجل���اري نحو
 1.53تريليون ري���ال ،بارتفاع
 9.7باملئة على أس��اس سنوي،
مقارنة بنحو  1.396تريليون
ري��ال للفترة املماثلة م��ن العام
امل��اض��ي ،وبصافي إق���راض بلغ
 135.37مليار ريال.
وبحسب بيانات مؤسسة النقد
العربي السعودي «ساما» ،فإن
حجم االئتمان املصرفي للقطاع
اخلاص في السعودية سجل أكبر
منو سنوي في نحو أربعة أعوام
وبالتحديد منذ أبريل .2016
وي��ع��ود من��و اإلق�����راض بعد
االن��خ��ف��اض الكبير ف��ي معدالت
الفائدة خ�لال فترة الـ 12شهرا ً
امل��اض��ي��ة ح��ت��ى ف��ب��راي��ر ،وال��ت��ي
هبط فيها متوسط أسعار الفائدة
ب�ين البنوك «ال��س��اي��ب��ور» بنحو
27باملئة .
وم���ن امل�لاح��ظ اس��ت��م��رار منو
اإلق�����راض ع��ل��ى أس����اس سنوي
ف��ي آخ��ر أرب��ع��ة أشهر (نوفمبر،
ديسمبر ،يناير ،وفبراير) مبعدالت
جتاوزت  5باملئة ،وهذا لم يحدث
منذ أواخ��ر  ،2016ويعود ذلك،
وس��ط ت��راج��ع م��ع��دالت الفائدة،
إل��ى النشاط احملقق ف��ي القطاع

يشمل إنشاء مستودعات ومخازن ومكاتب إدارية مبساحة  25ألف مترمربع

احتاد الصناعات :مشروع متكامل لتوفير
متطلبات اجلهات الصحية مبواجهة «كورونا»
أعلن رئيس احت��اد الصناعات الكويتية حسني
اخلرافي تبني االحتاد تنفيذ مشروع متكامل لبناء
وإن��ش��اء مستودعات وم��خ��ازن وم��ك��ات��ب إداري���ة
تابعة لألمانة العامة ملجلس ال��وزراء مبساحة 25
ألف مترمربع في منطقة صبحان ملساندة اجلهات
الصحية في البالد بالتصدي لفيروس كورونا
املستجد (كوفيد .)19 -
وق���ال اخل��راف��ي أم��س االث��ن�ين إن االحت���اد وفي
استجابة سريعة ملا متليه الظروف الراهنة قام
بالتعاون مع جلنة تنفيذ احملاجر املنبثقة من مجلس
ال���وزراء بتبني تنفيذ املشروع ال��ذي تقدر تكلفته
بنحو مليون دينار كويتي (ما يعادل 2ر 3مليون
دوالر أمريكي)».
ودع���ا أع��ض��اء االحت����اد م��ن أص��ح��اب املصانع
والشركات الصناعية الكويتية إلى املساهمة في
املشروع كل في مجال تخصصه ليغدو مشروعا
متكامال ول��ع��رض منتجاتهم احمللية فيه بنسبة
الصنع  100في املئة.
ولفت إلى أهمية التعاون مع اجلهات احلكومية

حسني اخلرافي

ذات الصلة والهادفة إلى تدعيم اإلجراءات االحترازية
املعمول بها ملواجهة انتشار الفيروس مؤكدا حرص
االحت��اد على تقدمي العون وامل���ؤازرة ملسؤوليتها
االجتماعية خدمة للكويت.

اخل��اص خ�لال ال��رب��ع األخ��ي��ر من
العام املاضي .2019
وجت������اوز ح��ج��م االئ��ت��م��ان
امل��ص��رف��ي ل��ل��ق��ط��اع اخل���اص في
السعودية حاجز  1.5تريليون
ري���ال للمرة األول���ى ف��ي كانون
الثاني (يناير) امل��اض��ي ،بعدما
شهد من���وا ً للشهر ال��ث��ام��ن على
التوالي ،مع األخذ في احلسبان أن
األشهر األربعة األخيرة (نوفمبر،
ديسمبر ،يناير ،وفبراير) جتاوز
النمو الشهري فيها 1باملئة وهو
الذي لم يحدث منذ .2014
و ك��ان معدل النمو الشهري
خ�لال فبراير ك��ب��ي��را ً ،حيث يعد
أع��ل��ى من��و ش��ه��ري م��ن��ذ أكتوبر
 ،2014مبعدل منو شهري بلغ

وأكد أن هذه املشاركة إمنا تشير إلى مدى أهمية
املنتج الوطني ودوره في مواكبة األحداث ومواجهة
األزمات وأن الصناعات الوطنية هي املالذ اآلمن».
وذكر أن املصانع الكويتية لم يقف عملها منذ بداية
األزم��ة وحتى يومنا هذا بل تواصل الليل بالنهار
لتسخير كل قدراتها وإمكاناتها لضمان استمرار
نهضة االقتصاد الوطني واحلفاظ على عدم تأثره
جراء األزمة.
وق��ال اخل��راف��ي إن ت��ع��اون القطاع اخل��اص مع
ال��ع��ام غير مستغرب ب��ل يجسد ص���ورة وطنية
مميزة تستحق الثناء ناهيك عن حجم املشاركة
اإليجابية من املواطنني واملواطنات لدعم جهود
الدولة وتوجهاتها للمضي في إجراءاتها الحتواء
الفيروس.
وثمن جهود مجلس ال���وزراء واللجان املنبثقة
عنه في التصدي والقضاء على انتشار فيروس
كرونا وعبور هذه األزمة فضال عن دور تلك املصانع
ومشاركتها الفعالة في مسيرة النهضة والتنمية
الهادفة إلى رفعته وإعالء شأن هذا الوطن.

في إطار مساندة اجلهات احلكومية ملواجهة تداعيات فيروس كورونا

الصالح « :ريالينس العاملية» زودت محجر «كيبك»
في الزور بأحدث احلمامات الذكية
«  »eToiletأول ح�م��ا م��ات مزودة ب��أ ح��دث ا ل�ت�ق�ن�ي��ات ا ل�ت�ك�ن��و ل��و ج�ي��ة ف��ي ا ل�ش��رق األوسط و ش�م��ال أ ف��ر ي�ق�ي��ا
انطالقا م��ن مسئوليتها املجتمعية
للمؤسسات وال��ت��زام�اً منها في تفعيل
دورها الوطني ملكافحة انتشار فيروس
كورونا املستجد (كوفيد ،)-19اعلنت
شركة «ريالينس العاملية» عن تعاونها
م��ع ال��ش��رك��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة للصناعات
البترولية امل ُتكاملة ( كيبك) وذلك بتوفير
اجهزة حمامات إلكترونية ذكيةeToilet
في احملجر الصحي الذي تنفذه الشركة
في منطقة الزور.
وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق ،ق���ال ال��رئ��ي��س
التنفيذي في شركة «ريالينس العاملية»
أمجد الصالح أن الشركة زودت محجر
الزور الصحّ ي باحلمامات اإللكترونية
الذكيةeToiletالتي تعد اول حمامات
ذكية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
م��زودة بأحدث التقنيات التكنولوجية
املتعلقة ف��ي ق��ط��اع ال��ص��ح��ة العامة
وال��ص��رف الصحي  ،موضحاً أن تلك
احلمامات الذكية صديقه للبيئة وتعمل
بنظام انترنت األشياء (  ) IOTمع حلول
ذكية متطورة لضمان سالمة املستخدمني
مع سبل الصرف الصحي ومعتمدة من
قِبل إدارة األغذية والعقاقير.

أمجد الصالح

منوذج الحد احلمامات الذكية

واضاف الصالح في بيان صحافي أن
اخلدمات املتكاملة التي تقدمها ريالينس
لعمالئها م��ت��ط��ورة للغاية وتساهم
كوسائل ملكافحة األمراض وتوفير بيئة
صحية مالئمة تواجه تداعيات انتشار
ه��ذا الفيروس،مضيفاً أن التصميمات
ال��ت��ي تقدمها ال��ش��رك��ة ت�لائ��م املعايير
البيئية والصحية والفنية وطبيعة
املناخ املوجودة ،باإلضافة الى حرصها

ع��ل��ى ت��ق��دمي اف��ض��ل احل��ل��ول لسالمة
اإلن��س��ان والبيئة م��ن خ�لال احلمامات
ذاتية التعقيم والتنظيف وتعمل بالطاقة
الشمسية وفقا ألعلى معايير منظمة
الصحة العاملية .
وأوض���ح أن التعاون ب�ين اجلانبني
يأتي في إطار في إطار ما متتلكه الشركة
م��ن إم��ك��ان��ي��ات ي��وف��ره��ا ن��ظ��ام انترنت
األشياء واخلدمات املتكاملة التي ميكن

تقدميها ف��ي ه��ذا اخل��ص��وص  ،كما أن
الشركة تعمل على وضع كافة امكانياتها
الفنية والبشرية من أجل املساهمة في
مواجهة تداعيات هذا الوباء ومبا يحفظ
املواطنني واملقيمني وسالمتهم،مؤكدا
ان الشركة كانت من أوائ��ل املستجيبني
في الصفوف األول��ى ملكافحة فيروس
ك��ورون��ا لتعكس بذلك دور مؤسسات
القطاع اخل��اص الكويتي في مُساندة
مؤسسات القطاع النفطي بكل ما فيه
مصلحة الوطن .
خدمات متطورة
وأك���د ال��ص��ال��ح أن ال��ش��رك��ة لديها
االستعداد الكامل للتعاون مع اجلهات
لتقدمي حلولها الفنية املتكاملة واملساعدة
ف��ي زي���ادة ق���درات اجل��ه��ات احلكومية
والقطاع اخلاص من خالل تخصصها في
مجاالت الصحة العامة من التجهيزات
ال��غ��ذائ��ي��ة و ح��ل��ول متكاملة املتعلقة
بالصحة ال��ع��ام��ة و البيئة م��ن أج��ل
املساهمة في حل تلك األزمة واملساهمة
ب���زي���ادة ق����درات اجل��ه��ات احلكومية
وال��ش��رك��ات م��ن أج��ل حتقيق األه���داف
املطلوبة وحتقيق النتائج املرجوة.

قام بإنتاج املعقمات الطبية

هيئة الصناعة :إغالق مصنغ مُخالف لشروط الترخيص
أعلنت الهيئة العامة للصناعة الكويتية
إغ�ل�اق مصنع ل��م ي��ل��ت��زم بالترخيص
املمنوح له وذلك خالل ممارسته نشاط
تصنيع املعقمات والكمامات الطبية دون
إعالنها.
وأضافت الهيئة في بيان صحفي أن

إغالقها للمصنع جاء وفقا لنص املادة رقم
( )43من قانون الصناعة وامل��ادة ()26
من الالئحة التنفيذية من قانون التنظيم
الصناعي حيث مت حتويله إلى النيابة
إلتخاء اإلجراءات القانونية بحقه.
وأوضحت أن املصنع الواقع في منطقة

الري خالف الترخيص املمنوح له وهو
تصنيع (احلناء وتعبئة وتغليف مواد
العطارة) إل��ى نشاط املعقمات وإنتاج
الكمامات.
وش�����ددت ع��ل��ى ض�����رورة االل���ت���زام
بقوانني املنشآت الصناعية املعمول

قطر تطلق برنامج الضمان
الوطني لدعم الشركات املتضررة

 1.7باملئة ،فيما حققت املصارف
صافي إق���راض للقطاع اخل��اص
بنحو  25.24مليار ريال.
وب��ذل��ك بلغ ص��اف��ي اإلق���راض
للمصارف منذ بداية العام اجلاري
أي شهري يناير وف��ب��راي��ر نحو
 40.6مليار ري��ال منها 15.35
مليار ريال صافي إقراض في شهر
يناير املاضي.
من جهة أخرى ،سجلت الودائع
املصرفية ف��ي ال��س��ع��ودي��ة من��وا ً
خ�لال فبراير املاضي  7.7باملئة
على أس��اس سنوي لتبلغ 1.78
تريليون ري���ال ،م��ق��ارن��ة بنحو
 1.65تريليون للفترة املماثلة
من العام املاضي ،مسجلة زيادة
بلغت  126.9مليار ريال.
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الصقر رئيس ًا ملجلس إدارة غرفة
التجارة والصناعة بالتزكية

الوطني ،أق��ر مجلس إدارة املصرف املركزي تخفيض
نسبة االحتياطي اإللزامي من الودائع حتت الطلب مبقدار
النصف جلميع البنوك ،إذ خفضت من  14إلى  7باملئة ،ما
سيسهم في تعزيز السيولة وضخ ما يقدر بـ  61مليار
درهم ،من السيولة في القطاع املصرفي ميكن استخدامها

في دع��م إق��راض البنوك لقطاعات االقتصاد الوطني،
وإدارة السيولة لديها».
ومدد املصرف املركزي اجلدول الزمني خلطة الدعم
االقتصادي الشاملة املوجهة ملساندة العمالء والشركات
املتضررة ،كما أقر حتسينات إضافية على اخلطة.

أعلن بنك قطر للتنمية اط�لاق برنامج
(الضمان الوطني) لتقدمي ضمانات للبنوك
احمللية ملنح قروض بدون فوائد للشركات
املتضررة ج��راء تفشي فيروس (كورونا
املستجد  -كوفيد .)19
وقال البنك في بيان ان ذلك يأتي تنفيذا
لتوجيهات امير قطر الشيخ متيم بن حمد
بدعم وتقدمي محفزات مالية واقتصادية
مببلغ  75مليار ري��ال قطري (نحو 06ر2
مليار دوالر) للقطاع اخل���اص وتوجيه
رئيس مجلس ال���وزراء ووزي���ر الداخلية
الشيخ خالد بن خليفة بتخصيص ضمانات
للبنوك احمللية مبا قيمته ثالثة مليارات
ريال قطري (نحو  825مليون دوالر).
وأض����اف ال��ب��ي��ان ان ال��ب��رن��ام��ج اطلق
بالتعاون مع وزارة املالية القطرية ومصرف
قطر املركزي وجميع البنوك العاملة في
ال��دول��ة.واوض��ح ان البرنامج يهدف الى
دعم الرواتب واإليجارات لدى الشركات في
القطاع اخلاص مبينا ان بنك قطر للتنمية
سيتولى إدارة وإصدار الدليل اخلاص بهذا
البرنامج في حني تتولى البنوك العاملة
في الدولة منح التمويل بضمان من قطر
للتنمية.

وافاد بأنه يشترط على الشركات الراغبة
في االستفادة من البرنامج أن تكون مملوكة
بشكل ك��ام��ل للقطاع اخل���اص وأن تكون
مسجلة في نظام حماية األجور املعمول به
في قطر.
وفيما يتعلق بآلية التقدمي لالستفادة
م��ن البرنامج اش���ار ال��ى أن��ه يتعني على
الشركات الراغبة في االستفادة أو ممثليها
الرسميني التواصل فقط مع البنوك التجارية
واإلسالمية املسجلة فيها حساباتهم لنظام
حماية األج��ور وتقدمي طلبات االستفادة
ح���ص���را م���ن خ��ل�ال ال��ب��ن��وك ال��ت��ج��اري��ة
واإلسالمية العاملة في الدولة.
وذكر ان آلية عمل البرنامج تشمل تقدمي
ضمان تغطية بنسبة  100باملئة من قبل بنك
قطر للتنمية للبنوك التجارية واإلسالمية
املانحة للتمويل دون أن يتم احتساب أي
رس��وم أو ع��م��والت على الضمان املمنوح
س��واء على البنوك التجارية أو اإلسالمية
أو الشركات املستفيدة مل��دة فترة السماح
على أن يتم سداد التمويل من قبل الشركة
املستفيدة إلى البنوك التجارية واإلسالمية
املانحة خ�لال ث�لاث س��ن��وات كحد أقصى
متضمنه فترة سماح مدتها سنة واحدة.

بها واإلج����راءات اإلح��ت��رازي��ة املعمول
بها مل��واج��ه��ة إن��ت��ش��ار ع���دوى فيروس
كورونا املستجد (كوفيد  )19 -مؤكدة
انها ستكون وفرقها التفتيشية باملرصاد
لكل من تسول له نفسه استغالل الظرف
احلالي.

رؤساء هيئات األسواق املالية
اخل�ل�ي�ج�ي��ون ي��ؤك��دون متانة
البورصات اخلليجية
اكدت جلنة رؤساء هيئات األسواق املالية بدول مجلس التعاون لدول
اخلليج العربية متانة األسواق املالية بدول املجلس وقدرتها على مواجهة
التحديات واألزم��ات .وبينت أمانة مجلس التعاون في بيان صحفي ان
ذلك جاء خالل اجتماع استثنائي للجنة عبر تقنية (االتصال املرئي)
وذلك ملناقشة جهود اجلهات املنظمة لألسواق املالية بدول املجلس في
دعم األسواق املالية بدول املجلس في ظل الظروف احلالية لتفشي جائحة
فيروس (كورونا املستجد  -كوفيد  .)19وقالت ان ذلك يأتي انطالقا من
دور اجلهات املنظمة لالسواق املالية بدول املجلس لتعزيز االستقرار
والتنوع املالي وحتقيق الشمول املالي وحماية املستثمرين واملتعاملني
ب��األوراق املالية من األعمال غير املشروعة في السوق وذل��ك استنادا
ل�لأدوات املتاحة للجهات املنظمة لألسواق املالية وأدوات السياسات
االحترازية .واستعرضت اللجنة اآلليات التي تبنتها اجلهات املنظمة
السواق رأس املال في دول املجلس لضمان استمرارية عمل األسواق من
خالل التسهيالت الرقابية املمكنة والتحول االلكتروني والعمل عن بعد
والتنسيق الذي تقوم به كل جهة من اجلهات املنظمة لألسواق املالية بدول
املجلس مع مؤسسات النقد والبنوك املركزية بدول املجلس لدعم األسواق
املالية وذلك من خالل احلزم االقتصادية واملالية التي أطلقتها حكومات
دول املجلس .كما تطرقت اللجنة الى ما قامت به بعض دول املجلس من
توجيه الصناديق احلكومية بزيادة استثماراتها في البورصات وغيرها
من احلزم التحفيزية التي تبنتها دول املجلس لتخفيف اآلثار االقتصادية
واملالية املترتبة عليها من تبعات هذه اجلائحة على الشركات املدرجة
باألسواق املالية بدول املجلس.

