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»البترول الكويتية« تعرض شحنة من اخلام الثقيل للتحميل الشهر اجلاري
تعرض مؤسسة البترول الكويتية شحنة فورية 
حجمها 650 ألف برميل من خام جنوب الرتقة الكويتي 

للتحميل بني 20 و21 يوليو  عبر مناقصة.
وتعد ه��ذه الشحنة الثالثة من خ��ام جنوب الرتقة 

التي ُتطرح في السوق، علماً بأن أول شحنتني، للتحميل 
في مايو ويونيو على الترتيب، بيعتا إل��ى الهند عبر 
مناقصتني. وُيعرف خام جنوب الرتقة أيضاً بالكويتي 

الثقيل.

ومت اغ��اق املناقصة أم��س اخلميس على أن تظل 
العروض صاحلة حتى اجلمعة. وكانت مؤسسة البترول 
تخطط في السابق لطرح الدرجة اجلديدة بالسوق في 

الربع الرابع من العام املاضي.

تباينت املؤشرات الكويتية في ختام تعامات 
امس اخلميس، حيث ارتفع املؤشر العام 0.42%، 
وصعد السوق األول %0.59، فيما هبط املؤشران 
الرئيسي و«رئيسي 50« بنسبة %0.04 و0.09% 
على الترتيب. وتقلصت سيولة البورصة الكويتية 
بنسبة %16.5 إلى 17.18 مليون دينار مقابل 
20.57 مليون دينار باألمس، كما انخفضت أحجام 
التداول %25.1 إلى 83.84 مليون سهم مقابل 

111.93 مليون سهم بجلسة األربعاء.
وسجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً بصدارة 

الصناعة بنمو نسبته %0.85، بينما تراجعت 
مؤشرات 3 قطاعات أخ��رى يتصدرها العقارات 

بانخفاض قدره 0.6%.
وجاء سهم »ثري��ا« على رأس القائمة اخلضراء 
لألسهم املُدرجة بنمو نسبته %13، فيما تصدر 
سهم »رماي��ة« القائمة احلمراء ُمتراجعاً بنسبة 
%5. وتصدر سهم »أهلي متحد - البحرين« نشاط 
التداول على كافة املستويات بكميات بلغت 16.53 
مليون سهم بقيمة 2.93 مليون دينار، ليرتفع 

السهم عن اإلغاق 1.14%.

ك��لّ��ف��ت ال��ل��ج��ن��ة ال���وزاري���ة 
االقتصادية في مجلس الوزراء 
ال��ك��وي��ت��ي، اإلدارة ال��ع��ام��ة 
للجمارك، باتخاذ اإلج���راءات 
ال��ازم��ة نحو وق��ف اإلج���راءات 
املتصلة بقراري جلنة التعاون 
الصناعي لدول مجلس التعاون 

اخلليجي رقمي )5( و)6(.
ف��إن القرارين املُشار إليهما 
يختصان بفرض رس��وم على 
منتجات السيراميك والبورسان 
الصينية والهندية واألسمنت 
املائي اإليراني، الصادرين في 
20 أبريل و10 مايو املاضيني 

على التوالي.
وكّلفت اللجنة االقتصادية 
الوزارية »اجلمارك« بالتنسيق 
في الشأن السابق مع اجلهات 
ذات الصلة، في ضوء التداعيات 

االقتصادية الراهنة.

ك��م��ا ك��لّ��ف��ت اللجنة الهيئة 
العامة للصناعة، بالتنسيق 
مع وزارة اخلارجية واإلدارة 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ج��م��ارك واجل��ه��ات 
ذات الصلة، لدراسة »مكافحة 
اإلغ�����راق ع��ل��ى واردات دول 
مجلس التعاون ل��دول اخلليج 
ال��ع��رب��ي��ة«، وت��أث��ي��رات��ه على 
االق��ت��ص��اد الكويتي م��ن جميع 
النواحي، واتخاذ ما هو مناسب 

ومحقق للصالح العام.
كان وزير التجارة والصناعة 
خ��ال��د ال���روض���ان ق���د خ��اط��ب 
األم��ني ال��ع��ام ملجلس التعاون 
ال��دك��ت��ور ن��اي��ف احل��ج��رف في 
18 ي��ون��ي��و امل��اض��ي، متقدماً 
ب��ط��ل��ب ت��أج��ي��ل ت��ط��ب��ي��ق ق���رار 
ف������رض رس�������وم اإلغ��������راق، 
إض��اف��ة إل���ى مخاطبته وزي��ر 
املالية ب��راك الشيتان، مؤكداً 

أهمية تأجيل تطبيق ال��ق��رار، 
حل��ني إجن���از ال���دراس���ة املالية 
واالقتصادية وق��ي��اس تبعات 
تطبيق ال��ق��رار على االقتصاد 
الكويتي م��ن جميع النواحي، 
مع تضمني تلك ال��دراس��ة األثر 
االق��ت��ص��ادي احملتمل جلائحة 
كورونا وإمكانية تعافي القطاع 
الصناعي والتجاري لتحمل هكذا 
ق��رار. يأتي ذل��ك، بعد شكاوى 
وحت���ذي���ر ش���رك���ات صناعية 
وجت��اري��ة، من أن زي��ادة كبيرة 
في أسعار م��واد البناء، نتيجة 
تطبيق القرار اخلليجي بفرض 
الرسوم، من شأنها أن تنعكس 
سلباً، ليس على شركات اإلنشاء 
وامل���ق���اوالت ف��ق��ط، وإمن���ا على 
العديد من املشاريع احلكومية 
املتعاقد عليها واملواطنني الذين 

يخططون لبناء قسائمهم.

استئناف اإلنتاج في »الوفرة املشتركة« بعد انتهاء التشغيل التجريبي
استأنفت الشركة الكويتية 
لنفط اخلليج اإلنتاج النفطي من 
احلقول البرية في منطقة عمليات 
ال��وف��رة املشتركة بعد انتهاء 
العد التنازلي لفترة التشغيل 

التجريبي.
وق����ال ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
بالوكالة ف��ي الشركة عبدالله 
السميطي »إنه ملن دواعي سرورنا 
أن نعلن ع��ن ع���ودة استئناف 
اإلنتاج النفطي«. وثمن السميطي 
اجل��ه��ود املتواصلة م��ن اجلانب 
السعودي ف��ي عمليات الوفرة 
املشتركة التي كان لها بالغ األثر 
في تنفيذ اخلطط التشغيلية، كما 
ينبغي على الرغم من حتديات 
الفترة املاضية بسبب جائحة 

الكورونا.
وق��ال إن: »امل��رح��ل��ة املاضية 
شهدت الكثير من اجلهد والعمل 
امل��ت��واص��ل م��ن جميع العاملني 
في منطقة العمليات املشتركة 
وصوالً لليوم املنشود الذي نعلن 
فيه ع��ن ع��ودة اإلن��ت��اج النفطي 
م��ن احل��ق��ول البرية ف��ي منطقة 
ال���وف���رة امل��ش��ت��رك��ة، ان��ط��اق��اً 
ملرحلة ج��دي��دة ت��واك��ب التطور 
ف��ي مجال استكشاف وصناعة 
الطاقة وتلبي طموحات الوطن 

واملواطن«.
وأك��د على أن ح��رص الشركة 
وشركائها على اإلدارة األمثل 

لثرواتنا الهيدروكربونية في 
املنطقة املشتركة سينصب خال 
الفترة املقبلة على كل ما من شأنه 

خدمة األهداف والرؤى املشتركة 
للجانبني وال��ت��ي ستركز على 
معدالت اإلنتاج والبنية التحتية 

ومجتمع العمل ككل.
وشدد السميطي على أن صحة 
والسامة العاملني أوالً واملرافق 

واملنشآت ثانياً هي من أولويات 
الشركة الكويتية لنفط اخلليج 

في جميع مراحل العمل.

مؤشرات البورصة تتباين عند اإلغالق.. 
16.5 باملئة والسيولة تتراجع 

بناء على تكليف صادر عن مجلس الوزراء

اجلمارك بصدد إيقاف رسوم اإلغراق 
على مواد البناء

املركزي يوافق لـ»الكويت 
الدولي« على برنامج 

إصدار الصكوك
أعلن بنك الكويت ال��دول��ي  على موافقة بنك الكويت 
امل��رك��زي املبدئية على برنامج إلص���دار الصكوك. وق��ال 
»ال��ك��وي��ت ال��دول��ي« ف��ي بيان للبورصة الكويتية أمس 
اخلميس، إنه حصل على موافقة »امل��رك��زي« بتاريخ 30 
يونيو 2020 على برنامج إلصدار صكوك بقيمة ال تتجاوز 

2 مليار دوالر أو ما ُيعادلها بالعمات األخرى.
وأضاف بأنه حصل أيضاً على موافقة »املركزي الكويتي« 
بطرح اإلص���دار األول من برنامج الصكوك املُ��ش��ار إليه 
بقيمة ال تتجاوز 750 مليون دوالر أو ما ُيعادلها بالعمات 

األخرى.
وأوض��ح أنه يتم النظر في منح البنك املوافقة النهائية 
بواسطة »املركزي« بعد تقدمي نسخة من نشرة اإلص��دار 
اخلاصة بهذه الصكوك بصيغتها النهائية من قبل املركزي، 
علماً بأن »الكويت الدولي« سيقوم باستيفاء باقي اإلجراءات 

اخلاصة باجلهات الرقابية األخرى.
وسجل بنك الكويت الدولي أرباحاً سنوية للعام املاضي 
بقيمة 17.146 مليون دينار، مقابل أرباح بلغت 20.892 

مليون دينار في عام 2018، بانخفاض نسبته 17.9%.
وأقرت عمومية البنك في أواخر مارس املاضي، توصية 
مجلس اإلدارة بتوزيع %7 أرباحاً نقدية ملساهمي البنك عن 
عام 2019، وتوزيع %5 أسهم منحة )مجانية( عن نفس 

العام.

اقتصاد دبي ينكمش 
3.5 باملئة بالربع األول..
والعقارات تواصل منوها

انكمش ال��ن��اجت احمللي اإلجمالي إلم���ارة دب��ي بنسبة 
%3.5 على أساس سنوي في الربع األول من العام، بحسب 

تصريح للمكتب اإلعامي حلكومة دبي.
وعلى الرغم من تراجع نشاط التجارة ونشاط النقل 
والتخزين في نفس الفترة بنسبة %7.5، إال أن القطاع 
العقاري حقق منوا بنسبة %3.7 في الربع األول. وكان 
الناجت القومي لإلمارة قد ارتفع بنسبة %2.2 العام املاضي.

إلى ذلك، أكدت شركة داماك في بيان إلى السوق أنها لم 
تتسلم أي طلب من أي جهة تتضمن نية االستحواذ عليها.

يأتي هذا بعد أن ذكرت مصادر أن رئيس شركة داماك 
العقارية حسني سجواني ي��درس خططا لتحويلها إلى 
شركة خاصة. وأضافت أن سجواني يدرس هذا اخليار منذ 
أواخر العام املاضي بعد تراجع سعر سهم داماك بقوة خال 

العامني املاضيني.

 11 الصني تؤكد: ملتزمون جتاه 
دولة بتيسير سالسل اإلمداد

ذك��ر بيان ص��ادر عن وزارة التجارة، ام��س اخلميس، 
أن الصني قالت إنها ملتزمة جتاه 11 دولة أخرى بضمان 

ساسل إمداد تعمل بشكل جيد على الرغم من اجلائحة.
وقالت في البيان »نحن ملتزمون بالعمل مع جميع 
الدول ذات التفكير املتماثل لضمان استمرار تدفق التجارة 
دون عوائق، وأن تظل البنية التحتية املهمة مثل مطاراتنا 
وموانئنا البحرية مفتوحة لدعم استمرارية وسامة 

ساسل التوريد عاملياً«.
وانكمشت ص��ادرات الصني في مايو مع إج��راءات الغلق 
الشامل العاملية بسبب فيروس كورونا في النيل من الطلب، 
بينما يشير انخفاض الواردات بوتيرة أكبر من املتوقع إلى 

تنامي الضغوط على املنتجني في ظل تعثر النمو العاملي.

األردن يصدر سندات دولية 
1.75 مليار دوالر بـ 

قال األردن، إنه أصدر سندات دولية في شريحتني 
بقيمة إجمالية 1.75 مليار دوالر ستساعده في 
التغلب على التداعيات االقتصادية لكوفيد19-، وهو 
ما يقول خبراء اقتصاديون ومنتقدون إنها سترفع 
الدين العام إل��ى مستوى قياسي عند %100 من 

الناجت احمللي اإلجمالي.
وقالت وزارة املالية إن اإلص��دار يتضمن سندات 
بقيمة 500 مليون دوالر وعائد قدره %4.95 وفترة 
استحقاق خمس سنوات، إضافة إلى سندات بقيمة 
1.25 مليار دوالر وعائد %5.85 وفترة استحقاق 
عشر س��ن��وات. وأض��اف��ت أن الطلب على االكتتاب 
فاق املعروض بأكثر من 6.25 مرة بعد أن اجتذب 
اإلصدار عروضا تزيد قيمتها على 6.25 مليار دوالر. 
 Buttonwood وأوض��ح العضو املنتدب لشركة
Investments وجدي مخامرة، أن إصدار السندات 
سيستخدم لسداد استحقاق سابق ومتويل متأخرات 
حكومية لقطاعات األدوية واملستشفيات واملقاولني 
وقطاع الطاقة. وأشار إلى أن األدرن يواجه حتديات 
اقتصادية صعبة، وعلى رأسها انتقاد البعض بأن 
ارت��ف��اع مستويات املديونية ستشكل عائقا أم��ام 
االقتراض. لكنه عاد ليشدد على أن إصدار السندات 
احلالية والذي استقطب طلبات بأكثر من 6 أضعاف 
املطلوب، خير دليل على الثقة باالقتصاد األردن��ي 
وع��دم مواجتهه أية مشاكل في االقتراض. ب��دوره، 
قال وزير املالية األردني، محمد العسعس، إن زيادة 
الطلب ع��ن امل��ع��روض »وس��ع��ر ال��ف��ائ��دة املنخفض 
نسبيا« للسندات الدولية ل��ألردن هو »دليل على 
استقرار ماليته العامة«. وقالت وزارة املالية إن 
الطلب املرتفع أدى إلى تراجع العائد على السندات 
الدولية التي طرحت م��ؤخ��را وه��و م��ا يقلل عبء 
الفائدة. وأضافت أن معدالت الفائدة أقل بشكل كبير 
من اإلصدار السابق لسندات دولية لألردن في 2017 
وإص��دارات في اآلونة األخيرة من دول مناظرة ذات 

تصنيفات مماثلة.
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40 دوالرًا  أسعار النفط فوق 
بفضل تراجع مخزونات اخلام

ارت��ف��ع سعر برميل النفط الكويتي 
بوتيرة كبيرة بلغت 6.82 دوالر، ليصل 
إلى 43.16 دوالر، مقابل 36.34 دوالر يوم 
الثاثاء املاضي، وذلك وفقاً للسعر املُعلن 

من مؤسسة البترول الكويتية.
ع��امل��ي��اً، ارت��ف��ع��ت أس��ع��ار النفط امس 
اخلميس وع��وض��ت خسائر تكبدتها في 
التعامات املبكرة، إذ فاق أثر االنخفاض 
احلاد في مخزونات اخلام القلق من تزايد 
ح���االت اإلص��اب��ة ب��ف��ي��روس ك��ورون��ا في 
ال��والي��ات املتحدة وجت��دد إج���راءات عزل 
عام في كاليفورنيا والتي قد تعطل تعافي 
الطلب على الوقود. وزادت العقود اآلجلة 
خل��ام غ��رب تكساس الوسيط األميركي 
25 سنتاً مبا ي��وازي %0.6 إل��ى 40.07 
دوالر للبرميل، لتضاف الزيادة إلى ارتفاع 
نسبته %1.4 األربعاء. وصعدت العقود 
اآلج��ل��ة خل��ام القياس العاملي برنت 25 
سنتاً مبا يوازي %0.6 إلى 42.28 دوالر 
للبرميل إثر صعود بلغ %1.8 في اجللسة 

السابقة.
وأظ��ه��رت بيانات من إدارة معلومات 
الطاقة األميركية أن م��خ��زون��ات النفط 

اخل��ام ف��ي ال��والي��ات املتحدة هبطت 7.2 
مليون برميل من مستوى قياسي مرتفع 
األسبوع املاضي، وهو ما يتجاوز بكثير 
توقعات احملللني مع تعزيز شركات التكرير 

إلنتاجها وتراجع الواردات.
وقال جيفري هالي كبير محللي السوق 
لدى أوان��دا، إن االنخفاض في املخزونات 
وتقارير عن نقل النفط من خزانات عائمة 
وبيانات قوية ملؤشرات مديري املشتريات 
ف��ي قطاع التصنيع ح��ول العالم شكلت 
أساساً قوياً الرتفاع أسعار النفط، لكن 
ح��د م��ن املكاسب م��ا أش���ار إل��ي��ه محللون 
بأن مخزونات البنزين ج��اءت أعلى رغم 

توقعات بانخفاضها.
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك، سجلت ال��والي��ات 
املتحدة وفقا إلحصاء من رويترز 50 ألف 
حالة إص��اب��ة ج��دي��دة بكوفيد19- أمس 
األربعاء في أكبر زيادة في يوم واحد منذ 
ب��دء اجل��ائ��ح��ة. وس��ل��ط محللون الضوء 
على مخاوف من ارتفاع احلاالت احلاد في 
والي��ات أميركية كثيفة السكان وتعد من 
أكبر الواليات في الباد من حيث استهاك 

البنزين.

أع���ل���ن���ت ش����رك����ة ك��ام��ك��و 
لاستثمار )كامكو إنفست( عن 
قيامها من خال بعض شركاتها 
التابعة ذات الغرض اخلاص 
املؤسسة خارج الكويت، بتنفيذ 
صفقات إجمالية ف��ي اململكة 
امل��ت��ح��دة بقيمة 68.2 مليون 
جنيه إسترليني مبا ُيعادل 26 

مليون دينار تقريباً.
وق��ال��ت »ك��ام��ك��و« ف��ي بيان 
ل��ل��ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة أم��س 
اخلميس، إن الشركات التابعة 
قامت باالستحواذ على عقارين 
مكتبيني في منطقتي بريستول 
وه��ام��ل��ت��ون باململكة املتحدة 
ب��ق��ي��م��ة 42.7 م��ل��ي��ون جنيه 
إسترليني مب��ا ُي��ع��ادل 16.3 

مليون دينار تقريباً. كما قامت 
تلك الشركات بتوقيع عقد اتفاق 
مبدئي لشراء عقار مكتبي في 
منطقة س��اري باململكة املتحدة 
أيضاً بقيمة 25.5 مليون جنيه 
إسترليني مبا ُيعادل 9.7 مليون 

دينار تقريباً.
وأوضحت »كامكو« أن األثر 
امل��ال��ي للصفقات املُ��ش��ار إليها 
على املركز املالي املُجمع للشركة 
ه��و زي���ادة ف��ي أصولها بقيمة 
42.7 مليون جنيه إسترليني 
مبا ُيعادل 16.3 مليون دينار 
ت��ق��ري��ب��اً، وزي����ادة التزاماتها 
ب��ذات املبلغ. وأف���ادت بأنه لم 
يترتب على الصفقات أي أثر 
ج��وه��ري ع��ل��ى ق��ائ��م��ة ال��دخ��ل 

لشركة »ك��ام��ك��و«، متوقعة أن 
ُتسفر صفقة االستحواذ املُشار 
إليها أع��اه عن حتقيق صافي 
عائد سنوي بنسبة ُتقدر بنحو 
%8.5. هذا، وسيجري اإلفصاح 
عن األثر املالي الناجت عن صفقة 
شراء العقار املكتبي في منطقة 
ساري باململكة املتحدة من خال 
إفصاح ُمكمل حال استكمال كافة 
اإلج����راءات ذات الصلة، وفقاً 

لبيان »كامكو«.
ك���ان���ت أرب������اح »ك��ام��ك��و« 
السنوية ارتفعت %18.6 في 
العام املاضي، لتصل إلى 3.03 
مليون دينار، مقابل رباح قدره 
2.56 مليون دي��ن��ار ف��ي عام 

.2018

شركات تابعة لـ»كامكو« تنفذ صفقات 
26 مليون دينار باململكة املتحدة بقيمة  »املزايا« تعلن األثر املالي 

العتماد شركات تابعة 
إجراءات حتفيزية

أعلنت شركة امل��زاي��ا القابضة، املُ��درج��ة 
ببورصتي الكويت ودب���ي، ع��ن األث��ر املالي 
ال��ن��اجت م��ن اعتماد بعض شركاتها التابعة 
ح��زم��ة م��ن اإلج�����راءات التحفيزية ملساندة 
املستثمرين واملستأجرين في ظل أزمة فيروس 

كورونا.
وقالت »املزايا« في بيان للبورصة الكويتية 
امس اخلميس، إنه من املتوقع أن يترتب على 
هذه اإلج��راءات انخفاض اإلي��رادات التأجيرية 
مبا يتراوح بني 700 ألف دينار كويتي إلى نحو 

مليون دينار كويتي.
وأوضحت أن قيمة األثر املالي تتوقف على 
م��ا تنتهي معه امل��ف��اوض��ات واالتفاقيات مع 
مستثمري ومستأجري ال��وح��دات العقارية، 
موضحة بأن األثر املالي الناجت سيتم إدراجه 

بالبيانات املالية خال العام اجلاري تباعاً.
كانت الشركة أعلنت أمس األول، عن قيام 
ع��دة ش��رك��ات تابعة لها باتخاذ ح��زم��ة من 
اإلج��راءات التحفيزية التي من شأنها إنعاش 
النشاط بتلك الشركات، حيث قامت بتأجيل 
وخصم جزء من اإليجار ملستثمري ومستأجري 
الوحدات العقارية خال أزمة فيروس كورونا 

املتفشية حالياً.
وأش����ارت »امل���زاي���ا« ف��ي ب��ي��ان، أن ه��دف 
شركاتها التابعة من تلك اإلجراءات التحفيزية 
هو مساندة مستثمري ومستأجري الوحدات 
العقارية خال األزمة الراهنة والتي أثرت على 
الشركات التابعة واملستثمرين واملستأجرين 

على حد سواء.
كانت الشركة تكبدت خسائر ف��ي العام 
املاضي بقيمة 8.77 مليون دينار، مقابل أرباح 

بنحو 5.1 مليون دينار في عام 2018.


