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11 مرة تغطية البنوك احمللية لسندات »املركزي«
ط��رح بنك الكويت امل��رك��زي ام��س الثالثاء »سندات 

وتورق« مقابل بقيمة 240 مليون دينار، بعائد 1.25%.
وحسب البيانات املنشورة على املركزي، متت تغطية 
اإلص��دار بواقع 11.39 م��رة، علماً بأن إجمالي الطلب 
عليها سجل 2.733 مليار دينار. وتستحق تلك السندات 

يوم 13 أكتوبر املقبل، إذ بلغ أجلها 3 أشهر.
وكان آخر إصدار للمركزي الثالثاء املوافق 7 يوليو 
2020 بنفس القيمة، ولكن بعائد 1.375 %، وأجل 6 

أشهر.
ُيذكر أن السندات هي أداة دين تصدرها احلكومات 

لالقتراض، وتلتزم الدولة بدفع قيمتها ملشتريها في 
تاريخ االستحقاق مع فائدة.

أم��ا ال��ت��وري��ق ه��ي عملية تتيح للمؤسسات جمع 
مجموعة من أم��وال مستحقة لها أو دي��ون وحتويلها 

ألوراق مالية ميكن التداول عليها.

هبطت بورصة الكويت بشكل حاد 
م��ع نهاية ت��ع��ام��الت أم��س ال��ث��الث��اء، 
متأثرة بتداعيات تقرير صندوق النقد 
الدولي عن اقتصاد املنطقة وتخفيض 
توقعاته للنمو في العام اجلاري على 

وقع تفشي جائحة فيروس كورونا.
وت��راج��ع املؤشر العام للبورصة 
ال��ك��وي��ت��ي��ة %1.6 ع��ن��د م��س��ت��وى 
5094.22 نقطة خ��اس��راً 82.64 
نقطة، كما هبط السوق األول بنسبة 
كبيرة بلغت %1.91 خاسراً 108.3 
نقطة، وانخفض املؤشران الرئيسي 
و«رئ��ي��س��ي 50« ب��ن��س��ب��ة 0.74% 

و%0.86 على الترتيب.
وتقلصت سيولة البورصة بنحو 
%9 إلى 37.48 مليون دينار مقابل 
41.19 مليون دي��ن��ار ب��األم��س، كما 
انخفضت أحجام التداول %10.5 إلى 
190.11 مليون سهم مقابل 212.33 

مليون سهم بجلسة االثنني.
وسجلت مؤشرات 9 قطاعات هبوطاً 
بصدارة السلع االستهالكية بتراجع 
نسبته %3.19، بينما ك��ان التأمني 
املرتفع الوحيد بنمو معدله 0.18%. 
وجاء سهم »مراكز« على رأس القائمة 
احلمراء بانخفاض نسبته 14.62%، 

فيما ت��ص��در سهم »وث����اق« القائمة 
اخلضراء ُمرتفعاً بنحو 21.29%.

وت���ص���در س��ه��م »أه���ل���ي م��ت��ح��د - 
البحرين« نشاط ال��ت��داول على كافة 
امل��س��ت��وي��ات بكميات بلغت 45.35 

مليون سهم بقيمة 8.68 مليون دينار، 
ليتراجع السهم عند اإلقفال 3.08%.

وأرجع نائب رئيس إدارة البحوث 
واالستراتيجيات االستثمارية بشركة 
»ك��ام��ك��و إن��ف��س��ت«، ت��راج��ع بورصة 

الكويت بعد تخفيض صندوق النقد 
الدولي لتوقعاته للنمو مبنطقة الشرق 
األوس���ط وش��م��ال أفريقيا إل��ى أدن��ى 

مستوى منذ ما يقرب من 50 عاماً.
وأض���اف رائ��د دي���اب، إن صندوق 

النقد ال��دول��ي ت��وق��ع ك��ذل��ك انكماش 
اقتصادات املنطقة التي تعتمد بشكل 
رئيسي على ع��ائ��دات النفط، وذل��ك 
نتيجة تراجع أسعار النفط والتأثر 
باإلغالق وتعليق األنشطة االقتصادية 
الناجم عن انتشار فيروس كورونا 
املستجد )كوفيد 19(. وأوض��ح دياب 
أن الصندوق توقع أن تبلغ خسارة 
ال��دول املصدرة للنفط في املنطقة ما 

يقرب من 270 مليار دوالر.
وت��اب��ع: »م��ن ناحية أخ��رى، تشير 
التوقعات إل��ى خسائر قوية ألرب��اح 
الشركات والبنوك املدرجة ببورصة 
الكويتي في الربع الثاني من العام 
اجل��اري مع تراجع اإلي���رادات، وذلك 

تأثراً بإغالق النشاطات التجارية«.
وأوض�����ح دي����اب أن ال��ت��وق��ع��ات 
ُتشير أيضاً إلى أن حتسن نتائج تلك 
الشركات قد يكون في النصف الثاني 
م��ن ال��ع��ام حيث مت تخفيض القيود 
املفروضة على االقتصاد وإعادة فتحها 
تدريجياً في الكويت وذلك وفق تدابير 
وقائية صارمة في خطوة للتعايش مع 
األزمة، بينما توقعات األداء لشركات 
السلع الرئيسية وقطاع االتصاالت 

ستكون جيدة.

ق���ال ع��ام��ر ال��ت��م��ي��م��ي، كاتب 
اق��ت��ص��ادي كويتي، إن احلاجة 
لالستدانة حتمي ألنه ليس هناك 
بدائل ناجعة لتمويل العجز في 
ميزانية الكويت سوى االستدانة 
ع��ن ط��ري��ق اص����دار س��ن��دات أو 
االق��ت��راض امل��ب��اش��ر. أم��ا ش��راء 
احتياطي األجيال القادمة فهي 
عملية ال ترقى ملستوى الهندسة 
املالية املناسبة، خصوصاً أن 
االس��ت��دان��ة ف��ي ال��وق��ت احل��ال��ي 
أق��ل تكلفة م��ن عمليات حتويل 

األصول.
وأض������اف ال��ت��م��ي��م��ي »ع��ل��ى 

احلكومة أن تبذل جهداً إلقناع أعضاء مجلس األمة واملجتمع الكويتي 
وتوفر استراتيجية واضحة لعملية االستدانة بحيث توضح كيف 
ستستخدم هذة األم��وال املقترضة؟ ما هي أوجه الصرف؟ هل هناك 
خطة سداد لهذا الدين خالل فترة زمنية محددة؟ كم سيبلغ الدين العام 
كنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي؟ ما هي املشاريع الرأسمالية التي 

سيتم توقفها نظراً لنقص السيولة لدى اخلزينة العامة؟«.
وتدرس احلكومة حتويل بعض األصول غير السائلة من صندوق 
االحتياطي العام للدولة إلى صندوق احتياطي األجيال القادمة، مقابل 

سيولة نقدية الستخدامها في متويل عجز امليزانية العامة.
ويأتي ذلك حلل مشكلة انخفاض السيولة في صندوق االحتياطي 
العام إلى 1.1 مليار دينار فقط، أي ما يعادل نحو 3.6 مليار دوالر، 
وفق تصريح رئيسة اللجنة االقتصادية واملالية البرملانية صفاء 
الهاشم. ولدى صندوق االحتياطي العام أصول غير سائلة ضخمة، 
لكن األوساط احلكومية تتخوف من بيعها في الوقت احلالي بسبب 
ضعف األس��واق، ولذلك ميكن مبادلتها بسيولة نقدية من صندوق 
األجيال القادمة، الذي ال يستخدم إال في حاالت طارئة، كما حدث بعد 

الغزو العراقي للكويت في مطلع التسعينات.
وقال املصدر احلكومي إن هذا احلل هو أقرب للتحقق وميكن أن 
يتم سريعا ألنه يحتاج فقط إلى خطوات إجرائية حتى يتم تنفيذه عن 
طريق الهيئة العامة لالستثمار وال يحتاج موافقة البرملان، مبينا أن 

اجلهات احلكومية تنظر حاليا في هذه اإلجراءات.

قال املدير العام للهيئة العامة 
للقوى العاملة أحمد املوسى، إنه 
سيتم إيداع مبالغ الدعم اإلضافي 
ف��ي ح��س��اب��ات أص��ح��اب العمل 
املسجلني على ال��ب��اب اخلامس 
بواقع 6 أشهر على دفعة واحدة 

وذلك يوم اخلميس املقبل.
وأض��اف املوسى في تصريح 
صحفي، أن هذا اإلجراء يأتي بناًء 
على توجيهات وزي���ر ال��ش��ؤون 
االجتماعية وزير الدولة للشؤون 
االقتصادية مرمي العقيل، وتنفيذاً 
لقرار مجلس ال���وزراء رق��م 654 
ل��س��ن��ة 2020 ض��م��ن احل��زم��ة 
االقتصادية التي أقرتها احلكومة 
مل��واج��ه��ة اآلث�����ار االق��ت��ص��ادي��ة 

ال��ن��اج��م��ة ع��ن ج��ائ��ح��ة ف��ي��روس 
كورونا املستجد )كوفيد 19(.

ودعا أصحاب املنشآت الراغبة 
ف��ي ص��رف ال��دع��م اإلض��اف��ي عن 
عامليها الولوج إلى املوقع الرسمي 
الهيئة وتقدمي طلب الصرف ُمبيناً 
أنه مت فتح باب التقدمي للمسجلني 
ع��ل��ى ال��ب��اب ال��ث��ال��ث ي���وم األح��د 
املاضي ومل��دة شهر إذ ناهز عدد 
املنشآت التي تقدمت بالطلب خالل 

يوم واحد األلف منشأة.
وثمن جهود ال��وزي��رة العقيل 
ال��رام��ي��ة إل���ى ت��ذل��ي��ل أي عقبات 
ت��ع��ت��رض إج�������راءات ال��ص��رف 
وحرصها على إنهاء اإلشكاليات 

واملعوقات التي تواجه الهيئة.

43.62  دوالر للبرميل »الكويتي« إلى 

أسعار النفط تتراجع بفعل تخوفات تزايد إصابات كورونا عامليًا
انخفض سعر برميل النفط 
الكويتي 28 سنتاً، ليصل إلى 
43.62 دوالر، مقابل 43.90 
دوالر ي���وم اجل��م��ع��ة امل��اض��ي، 
وذل��ك وف��ق��اً للسعر املُعلن من 

مؤسسة البترول الكويتية.
عاملياً،تراجعت أسعار النفط 
اخل���ام ف��ي ت��ع��ام��الت ال��ث��الث��اء 
امل��ب��ك��رة، حت��ت ض��غ��وط ع��ودة 
ال��ت��س��ارع ف��ي ع���دد اإلص��اب��ات 
ب��ف��ي��روس ك���ورون���ا، ف��ي عديد 
اق��ت��ص��ادات ال��ع��ال��م، ب��ق��ي��ادة 

الواليات املتحدة.
واس���ت���أن���ف���ت اإلص����اب����ات 
بالفيروس التاجي، تسارعها 
خالل األسابيع القليلة املاضية، 
مع استئناف تدريجي ل��دوران 
العجلة االقتصادية، في وقت 
ال تلوح فيه باألفق، أي ب��وادر 

للتوصل إلى عالج خالل 2020.
وقادت زيادة تفشي الفيروس 
في الواليات املتحدة على وجه 
التحديد، هبوط أسعار النفط 
اخل���ام، إذ تعد أك��ب��ر مستهلك 
ل��ه ف��ي العالم مبتوسط يومي 
18 مليون برميل في الظروف 
الطبيعية. وب��ح��ل��ول الساعة 
)08:11 ت.غ(، تراجعت العقود 
اآلج��ل��ة خل��ام القياس العاملي 
مزيج برنت تسليم سبتمبر، 
بنسبة 1.24 باملئة أو 53 سنتا، 
إلى 42.19 دوالرا للبرميل. كما 
تراجعت العقود اآلجلة للخام 

األمريكي غرب تكساس الوسيط 
تسليم أغسطس ، بنسبة 1.6 
باملئة أو 65 سنتا، إلى 34.49 

دوالرا للبرميل.
وينتهي في يوليو اجل��اري، 
ات��ف��اق بخفض اإلن��ت��اج مبقدار 

9.7 ماليني يرميل يوميا من 
جانب حتالف »أوب��ك +«، لكن 
سيتبعه تقليص ف��ي خفض 

اإلنتاج ليصبح 8 ماليني برميل 
ي��وم��ي��ا، اع��ت��ب��ارا م��ن أغسطس 

حتى نهاية 2020.

خبير اقتصادي: توقعات »النقد الدولي« تلقي بظالل سلبية على البورصة 
حاجة احلكومة لالستدانة 

حتمية لتمويل العجز

عامر التميمي

القوى العاملة: الدعم اإلضافي بحسابات 
امُلسجلني بالباب اخلامس.. غدًا

أحمد املوسى
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لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية 
لشركة عالم التكنولوجيا للتجهيزات الطبية 

والخدمات )ش. م. ك. م(

يس���ّر مجلس إدارة ش���ركة عال���م التكنولوجيا 
للتجهي���زات الطبي���ة والخدم���ات )ش. م. ك 
مقفل���ة(، دعوة الس���ادة المس���اهمين الكرام 
لحضور اجتم���اع الجمعية العمومي���ة العادية، 
وذلك ي���وم األربع���اء المواف���ق 22/ 7/ 2020
 بمقر الشركة، 

ً
الس���اعة الحادية عش���رة صباحا

منطقة الجابرية – مجمع مزايا – الدائري الرابع 
– الدور 19 بقاعة االجتماعات.

لالستعالم المستشار القانوني 55848513

شركة عالم التكنولوجيا للتجهيزات 
(ش. م. ك. م) الطبية والخدمات

إعالن تــذكيري

مفاوضات لبنانية بشأن
استيراد الوقود من الكويت

قال مدير األمن الداخلي اللبناني أمس الثالثاء، 
إن بالده ترغب في التفاوض مع الكويت بشأن 
استيراد الوقود منها ملساعدة بيروت في التعامل 

مع أزمتها االقتصادية واملالية.
وق��ال عباس إبراهيم ، إن��ه ناقش األم��ر مع 
املسؤولني الكويتيني خالل زيارة قام بها للدولة 
اخلليجية خ��الل اليومني املاضيني إل��ى جانب 
»أف��ك��ار مشتركة« أخ��رى ميكن أن تساعد في 

تخفيف أزمة لبنان.
وقال إبراهيم »نريد أن نشتري من الكويت 
كل ما نحتاجه في هذا الصعيد %100 من دولة 
لدولة بعيدا عن الوسطاء والشركات التي تريد 

الربح«.
وأضاف »أخذنا وعودا بنقل الطلبات لصاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح ألنه هو الفيصل ال��ذي سيأخذ القرار 
النهائي بهذا اجلانب. واملوضوع جتاري بحت 
وآمل أال تكون هناك عوائق تقف أمام إمتام هذا 

املشروع«.
ويعاني لبنان من أزم��ة مالية خانقة وشح 
شديد في سيولة العملة الصعبة. وفقدت الليرة 
اللبنانية نحو %80 من قيمتها منذ أكتوبر ولم 
يصدر تعليق حتى اآلن من املسؤولني الكويتيني 
على الطلب.  ورف��ض إبراهيم توضيح طبيعة 

ما قد يطلبه لبنان من مساعدات أخ��رى. وقال 
»الكويت مدعوة لالستثمار في لبنان وهناك 
جوانب أخرى قد ال يكون من املفيد التحدث عنها 

ولكن سنتكلم عنها الحقا«.
وك��ان��ت دول اخل��ل��ي��ج دأب���ت ع��ل��ى ت��زوي��د 
االقتصاد اللبناني الهش باألموال لكن النفوذ 
املتزايد جلماعة حزب الله املدعومة من إيران 
يثير قلقها. وأصبحت ترفض تقدمي املساعدة 
حاليا على ما يبدو لتخفيف أس��وأ أزم��ة مالية 

تواجهها بيروت منذ عشرات السنني.
وفي يونيو، قال أن��ور قرقاش وزي��ر الدولة 
اإلماراتي للشؤون اخلارجية، إن لبنان يدفع 

ثمن تدهور العالقات مع دول اخلليج العربية.
وتسعى الكويت في الوقت احلالي لتعزيز 
ماليتها العامة ف��ي ظ��ل هبوط أس��ع��ار النفط 
وجائحة فيروس كورونا، األمر الذي تسبب في 
استنزاف صندوق االحتياطي العام للدولة الذي 

تعتمد عليه البالد في سد عجز امليزانية العامة.
وق��ال��ت م��ص��ادر، إن��ه سيكون م��ن الصعب 
على الكويت أن تفكر في إي��داع مبالغ مالية في 
مصرف لبنان املركزي، مؤكدة أن األولوية في 
الوقت احلالي تكمن في توفير السيولة الالزمة 
للصرف على الرواتب واملصروفات الضرورية 

فقط بالكويت.

ت��راج��ع��ت أس��ع��ار ال��ذه��ب ع��امل��ي��اً خ��الل 
تعامالت ام��س ال��ث��الث��اء، م��ع ق��وة العملة 
األم��ري��ك��ي��ة، ليحوم ح��ول مستوى 1800 
دوالر لألوقية. وجاءت اخلسائر في املعدن 
النفيس على الرغم من املخاوف حيال الزيادة 
القياسية في حاالت اإلصابة اجلديدة بالوباء 
حول العالم والتوترات بني الواليات املتحدة 
والصني. وتأثر الذهب سلباً من قوة العملة 
األمريكية وال��ت��ي ارتفعت مقابل سلة من 
العمالت الرئيسية، ما يجعل حيازة الذهب 
أكثر تكلفة بالنسبة حلاملي العمالت األخرى. 
ويترقب املستثمرون إعالن بيانات التضخم 

في الواليات املتحدة وثقة الشركات األمريكية 
الصغيرة في وقت الحق من األمس

وتراجع سعر العقود اآلجلة ملعدن الذهب 
تسليم أغسطس بنحو 0.7 باملائة أو ما يعادل 
13 دوالراً مسجالً 1801.10 دوالر لألوقية. 
وف��ي الفترة نفسها، هبط سعر التسليم 
الفوري للمعدن األصفر بنسبة 0.3 باملائة 
مسجالً 1797.53 دوالر لألوقية، فاقداً نحو 
5.23 دوالر. وخالل نفس التوقيت، ارتفع 
املؤشر الرئيسي للدوالر وال��ذي يتبع أداء 
الورقة األمريكية مقابل 6 عمالت رئيسية 

بنحو 0.2 باملائة مسجالً 96.645.

13 دوالرًا الذهب يتراجع 
مع قوة العملة األميركية

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال 
للتصنيف االئتماني توقعاتها لنمو األسواق 
ال��ن��اش��ئ��ة، إذ تنبأت ب��ت��راج��ع %4.7 في 
املتوسط هذا العام بسبب فيروس كورونا، 
وحذرت من أن جميع الدول ستعاني أضراراً 

دائمة.
وقالت الوكالة إن التعديالت باخلفض 
لقيم الناجت احمللي اإلجمالي تعكس في 
األغلب حقيقة أن اجلائحة كانت تتفاقم في 
الكثير من األسواق الناشئة وتتجه إلحلاق 

ض��رر بالتجارة اخلارجية أكبر مما كان 
متوقعاً في أبريل عندما تنبأت ستاندرد اند 

بورز بانكماش نسبته 1.8%.
وق��ال��ت س��ت��ان��درد ان��د ب��ورز ف��ي تقرير 
»نتوقع أن يتراجع متوسط الناجت احمللي 
اإلجمالي لألسواق الناشئة )مع استبعاد 
الصني( بنسبة %4.7 هذا العام وأن ينمو 
%5.9 في 2021. ال تزال أغلب االحتماالت 
في اجلانب السلبي ومرتبطة بتطورات 

اجلائحة«.

ستاندرد آند بورز حتذر.. األسواق 
الناشئة ستعاني من أضرار دائمة منو مفاجئ للصادرات الصينية مع الفتح 

التدريجي لألسواق العاملية
سجلت الصادرات الصينية منواً مفاجئاً في شهر 
يونيو، م��ع إع���ادة الفتح التدريجي لالقتصادات 
العاملية بعد ش��ه��ور م��ن اإلغ���الق بسبب فيروس 
كورونا. وارتفعت الصادرات الصينية بنصف النقطة 
املئوية في يونيو، مقابل التوقعات بانكماش نسبته 
واحد ونصف في املئة، ومقابل تراجع بثالثة في املئة 

خالل الشهر السابق. كما سجلت الواردات منوا للمرة 
األولى منذ بداية العام. حيث ارتفعت بنحو %3 في 

يونيو، مقابل توقعات بانكماشها ب�10%.
وأشار محللون إلى أن الصني استفادت من تعطل 
اإلنتاج لدى الدول املنافسة جتارياً، وارتفاع الطلب 

على معدات الوقاية الطبية.


