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»املركزي« يطرح سندات بـ240 مليون دينار.. و11 مرة تغطية اإلصدار
طرح بنك الكويت املركزي، أمس الثالثاء، سندات 
و«ت���ورق« مقابل بقيمة 240 مليون دينار. وحسب 
بيانات املركزي، متت تغطية اإلص��دار بواقع 11.38 
مرة، علماً بأن إجمالي الطلب عليه سجل 2.73 مليار 

دينار.

وتستحق تلك السندات في 5 يناير 2021؛ إذ بلغ 
أجلها 6 أشهر، مبعدل عائد 1.375 %.

وكان آخر إصدار للمركزي الكويتي يوم 23 يونيو 
امل��اض��ي، بقيمة 200 مليون دي��ن��ار، ألج��ل 3 أشهر، 
ومبعدل عائد %1.25. ُيذكر أن السندات هي أداة دين 

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

أم��ا التوريق ه��ي عملية تتيح للمؤسسات جمع 
مجموعة من أم��وال مستحقة لها أو دي��ون وحتويلها 

ألوراق مالية ميكن التداول عليها.

44 دوالرًا للبرميل »الكويتي« يتجاوز 

1.3 باملئة بعد ارتفاع اإلصابات في أميركا النفط يهبط 
ارت��ف��ع سعر برميل النفط 
الكويتي 95 سنتاً، ليصل إلى 
44.05 دوالر، مقابل 43.1 دوالر 
للبرميل ي��وم اجلمعة املاضي، 
وذل��ك وف��ق��اً للسعر املُعلن من 

مؤسسة البترول الكويتية.
ع��امل��ي��اً،  انخفضت أس��ع��ار 
ال��ن��ف��ط وس���ط م��خ��اوف م��ن أن 
تعطل زي���ادة ح��االت اإلصابة 
بفيروس ك��ورون��ا، السيما في 
الواليات املتحدة، تعافي الطلب 

على الوقود.
ونزلت العقود اآلجلة خلام 
غرب تكساس الوسيط األميركي 
54 سنتا ما يعادل %1.3 إلى 
40.09 دوالر للبرميل في بداية 
التداوالت منخفضا عن مستوى 

مرتفع سابق عند 40.79 دوالر.
وت���راج���ع خ����ام ب��رن��ت في 

التعامالت اآلجلة 56 سنتا ما 
يوازي %1.3 إلي 42.54 دوالر 
بعدما سجل مستوى مرتفعا 

خالل اليوم عند 43.19 دوالر.
وفقا لتعداد رسمي، فإن 16 
والي��ة أميركية أعلنت زي��ادات 
قياسية لعدد ح��االت اإلصابة 
بكوفيد19- ف��ي أول خمسة 
أيام من يوليو متوز، وثمة قلق 
متزايد من أن إج���راءات حماية 
الصحة العامة للحد من تفشي 
الفيروس ستقلص الطلب على 
الوقود في أكبر دولة مستهلكة 

للنفط في العالم.
وق���ال مايكل مكارثي كبير 
محللي السوق لدى سي.إم.سي 
ماركتس في سيدني في رسالة 
عبر البريد اإللكتروني »احتمال 
ان��ه��ي��ار ال��ط��ل��ب، ج���راء ت��زاي��د 

توقعات إع��ادة فرض إج��راءات 
العزل العام إضافة إلى املخاوف 
بشأن التزام أوب��ك+، سيضغط 
على أسعار النفط«. كما ضربت 
م��وج��ة ج��دي��دة م��ن اإلص��اب��ات 
مناطق أخ��رى ف��ي العالم مثل 

أستراليا.
وقالت إي���ه.إن.زد في مذكرة 
»طلب رح��الت الصيف ضعيف 
ف��ي ال��والي��ات املتحدة م��ا يبقي 
الطلب على ال��وق��ود منخفضا 
وإع����ادة ف��رض إج����راءات عزل 
عامل معاكس رئيسي«. وتوقع 
ستة محللني في استطالع اجرته 
رويترز أن تظهر بيانات معهد 
البترول األميركي اليوم وإدارة 
معلومات الطاقة غ��دا ارتفاع 
مخزونات البنزين بواقع 100 

ألف برميل.
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دعـــــوة حلضـــــــور اجـــتـــمــــاع اجلـــمــعـــيـــة العـــمـــومـــيـــة العـــاديــــة
لشركة  مدى لإلتصاالت للسنة املالية املنتهيـة في 2019/12/31

يت???ش����رف مجل????����س إدارة ش����رك?????ة م????����دى لإلتص????����االت  ش.م.ك )مقفل����ة( 
بدع����وة املس����اهمني الك����رام حلض����ور اجلمعي����ة العمومي����ة العادية للش����ركة 
عن الس����نة املالية املنتهية في 2019/12/31 والذي س����يعقد مبش����يئة الله 
ي����وم اخلمي����س املواف����ق 23 يوليو 2020 في مت??����ام الس����اعة 10:00 صباحًا  
العن����وان: حول����ي - برج الصف����اة - مقابل مركز س����لطان - الدور 17  ملناقش����ة 

املواضيع املدرجة على جدول األعمال على النحو التالي :
جدول أعمال اجلمعية العمومية العادية

أوالً     : س���ماع تقري���ر مجل������س اإلدارة للس���ن���ة امل��الي�������ة املنته���ي������ة ف���ي 2019/12/31
واملصادقة عليه.

ثاني����ًا : س���ماع تقرير مراقب حس���ابات الش���ركة للس���نة املالية املنتهية في 2019/12/31
واملصادقة عليه.

ثالث�������ًا: مناقشة البيانات املالية عن السنة املالية املنتهية في 2019/12/31 واعتمادها.
رابع�������ًا: سماع تقرير املخالفات واجلزاءات الصادرة من اجلهات الرقابية إن وجدت. 

خامسًا: سماع تقرير التعامالت التي متت أو ستتم مع أطراف ذات الصلة. 
سادس�ًا: مناقشة عدم توزيع أرباح عن السنة املالية املنتهية في 2019/12/31.

سابع�ًا:  اإلستقطاع لإلحتياطى القانوني بنسبة 10% مبلغ 54,436 د.ك. 
ثامن�ا ً:  مناقشة اإلستقطاع لإلحتياطى اإلختياري بنسبة 10% مبلغ 54,436 د.ك.

تاس���عًا : مناق��ش���ة إخ���الء أط���راف الس���ادة أعض������اء مجل���س اإلدارة وإب���راء ذمت��هم فيما 
يتعل���ق بتصرفاته���م القانوني���ة واملالي���ة واإلدارية عن الس���نة املالي���ة املنتهية في 

.2019/12/31
عاش���راَ: تعي���ن أو إع���ادة تعي���ن مراق���ب احلس���ابات للش���ركة للس���نة املالي���ة املنتهي���ة ف���ي 

2020/12/31 وتخويل مجلس اإلدارة بتحديد أتعابه . 
ونظ���رًا للظروف اإلس���تثنائية التي مت���ر بها البالد، وحيث أن بعض اجلهات واملؤسس���ات قد 
قامت بتغيير إجراءاتها مبا يتناسب وهذه الظروف حفاظًا على سالمة اجلميع، وفي حالة 
رغبتك���م باس���تالم الدعوات اخلاص���ة باجلمعية العمومية لش���ركة مدى لإلتص���االت واملقرر 
انعقاه���ا ي���وم اخلميس املواف���ق 23 يوليو 2020 ، يرجى العلم بأنه ميكن اس���تالم الدعوات 

من خالل الوسائل التالية : 
mada@mada.com.kw: 1 - إرسال بريد الكتروني على البريد التالي

2 - االتصال على 96655805
مع ذكر رقم املساهم واالسم والعنوان ورقم الهاتف وصورة البطاقة املدنية وذلك قبل موعد انعقاد اجلمعية 

العموميه بأربعة وعشرون ساعة على األقل حتى يتسنى لنا تسليمكم التوكيالت اخلاصة بكم.

14 باملئة خالل مايو االحتياطي األجنبي يرتفع 

2019 14.7 مليار دوالر االستثمار األجنبي املباشر في الكويت خالل 
ارت��ف��ع��ت قيمة االح��ت��ي��اط��ي األجنبي 
الرسمي لدولة الكويت خ��الل شهر مايو 
2020 بنسبة %14.41 على أساس سنوي، 
وذلك حسب اإلحصائية الشهرية الصادرة 
ع��ن بنك الكويت امل��رك��زي ام��س الثالثاء. 
وسجلت األص���ول االحتياطية للكويت 
بنهاية مايو السابق 13.67 مليار دينار 
)44.52 مليار دوالر(، مقابل 11.95 مليار 
دينار )38.98 مليار دوالر( بنفس الشهر 

من 2019.
وعلى أساس شهري، ارتفع االحتياطي 
األجنبي للكويت بنسبة %7.39، علماً بأنه 
ك��ان يبلغ 12.73 مليار دينار في أبريل 

.2020
وساهم في النمو السنوي لالحتياطي 
األجنبي، ارتفاع مجموع العملة والودائع 
بنسبة %14.79 إلى 12.875 مليار دينار، 
مقابل 11.216 مليار دينار في مايو 2019، 
م��ع من��و ش��ه��ري %7.89. وزادت حقوق 
السحب اخلاصة في مايو السابق بنسبة 
%0.21 إل��ى 564.4 مليون دي��ن��ار، علماً 
بأنها كانت تبلغ في الشهر املماثل من العام 

السابق 563.2 مليون دينار.
وإل����ى ج��ان��ب ذل���ك ف��ق��د ارت��ف��ع وض��ع 
االحتياطي لدى الصندوي بنسبة 43.37% 

إل��ى 202.6 مليون دي��ن��ار، مقابل 141.1 
مليون دينار في مايو 2019.

ويتكون وضع االحتياطي في صندوق 
النقد الدولي شريحة االحتياطي، أي مبالغ 
العمالت األجنبية التي يجوز للبلد العضو 
سحبها من صندوق النق�د الدولي خالل مهلة 
وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد 
الدولي تكون حتت تصرف البلد العضو 
مبا في ذل��ك إق��راض البلد املبلغ لصندوق 

النقد ال��دول��ي. وواصلت القيمة الدفترية 
الحتياطي ال��ذه��ب استقرارها عند 31.7 
مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب متثل 
ما متتلكه السلطة النقدية »بنك الكويت 

املركزي«، وحتتفظ به كأصول احتياطية.  
ُي��ذك��ر أن أرص���دة األص���ول االحتياطية 
الرسمية تتضمن أرص���دة ك��ل م��ن الذهب 
النقدي، ووض��ع االحتياطي لدى صندوق 
النقد ال��دول��ي، وحقوق السحب اخلاصة 

بالعملة وال���ودائ���ع، وال تشمل األص��ول 
اخلارجية لدى الهيئة العامة لالستثمار.

كما أظهرت بيانات رسمية، منو حجم 
االستثمار األجنبي املباشر داخ��ل دول��ة 
الكويت خالل عام 2019 بنسبة 2.03% 

على أساس سنوي.
وطبقاً لإلحصائية الفصلية الصادرة 
عن بنك الكويت امل��رك��زي، بلغ االستثمار 
األجنبي بالبالد 4.52 مليار دينار )14.72 
مليار دوالر(، مقابل 4.43 مليار دينار 

)14.42مليار دوالر( في عام 2018.
وخالل الربع الرابع من 2019، فقد ارتفع 
االستثمار األجنبي في الكويت %6.13 إلى 
4.50 مليار دينار، علماً بأنه كان يبلغ 4.24 
مليار دينار في الربع املقارن من 2018، مع 

منو ربعي 2.04%.
وح��س��ب امل��رك��زي، ف��إن تلك البيانات 
تتضمن األرصدة اخلارجية لكافة القطاعات 
ع��دا احل��ك��وم��ة ال��ع��ام��ة، إذ ت��وج��د بيانات 
احلكومة ضمن بيانات االئتمان التجاري 
وق���روض ال��ص��ن��دوق الكويتي للتنمية. 
وكشفت البيانات ارتفاع وضع االستثمار 
الدولي خالل العام املاضي بنسبة 2.23% 
عند 34.82 مليار دينار، مقارنة ب�34.06 

مليار دينار في عام 2018.

مؤشرات البورصة ترتفع جماعيًا 
للجلسة الثالثة على التوالي

ارتفعت امل��ؤش��رات الكويتية بنهاية 
تعامالت امس الثالثاء، ُمسجلة صعودها 
اجلماعي الثالث على التوالي، حيث ارتفع 
امل��ؤش��ر ال��ع��ام %0.15، وص��ع��د السوق 
األول %0.16، وسجل املؤشران الرئيسي 
و«رئيسي 50« منواً بنفس النسبة البالغة 

.0.12%
وتقلصت سيولة البورصة الكويتية 
بنحو %5.5 إلى 19.47 مليون دينار مقابل 
20.6 مليون دينار باألمس، كما تراجعت 
أحجام التداول %10.4 إلى 93.77 مليون 
سهم مقابل 104.62 مليون سهم بجلسة 

االثنني.
وس��ج��ل��ت م��ؤش��رات 5 ق��ط��اع��ات من��واً 

ب��ص��دارة الصناعة ال���ذي ارت��ف��ع بنسبة 
%1.22، فيما سجلت مؤشرات 5 قطاعات 
أخرى هبوطاً يتصدرها السلع االستهالكية 

بتراجع قدره 1.52%.
وج��اء سهم »الوطنية القابضة« على 
رأس القائمة اخل��ض��راء لألسهم املُدرجة 
بنمو نسبته %10.26، بينما تصدر سهم 
»بيت الطاقة« القائمة احلمراء ُمتراجعاً 

بنحو 5.65%.
وحقق سهم »أجيليتي« أنشط سيولة 
بالبورصة بقيمة اقتربت من 3 ماليني دينار 
ليرتفع السهم %1.62، فيما تصدر سهم 
»أرزان« نشاط الكميات بتداول قرابة 10 

ماليني سهم ليرتفع بنسبة 1.02%.

تستعد لعودة الشغيل مطلع أغسطس

اخلطوط اجلوية الكويتية تستأنف 
30  باملئة العمل بنسبة 

اس��ت��أن��ف��ت ش���رك���ة اخل��ط��وط 
اجلوية الكويتية العمل في جميع 
قطاعتها وفق النسبة التي حددها 
مجلس ال���وزراء للمرحلة الثانية 
للعودة إلى احلياة الطبيعية بنسبة 
ال تزيد عن 30 % من عدد املوظفني 
، وق��ام��ت ال��ش��رك��ة ب��ات��خ��اذ كافة 
االج���راءات االحترازية للموظفني 
مثل ق��ي��اس درج���ة احل����رارة عند 
بوابة الدخول واالل��ت��زام بارتداء 
الكمامات وال��ق��ف��ازات اضافة إلى 
وضع اللوحات االرشادية والتي 
حتث على ضرورة االلتزام بالتباعد 

اجلسدي بني املوظفني.
وفي هذا الصدد، قال مدير دائرة 
ال��ع��الق��ات العامة واإلع���الم فايز 
العنزي: »التزاماً بتعليمات مجلس 
ال���وزراء والسلطات الصحية في 
البالد، استأنفت اخلطوط اجلوية 
الكويتية العمل في جميع قطاعاتها 
بنسبة 30 % من املوظفني، حيث 
حت����رص ال��ش��رك��ة ع��ل��ى تنفيذ 
االرشادات واالجراءات االحترازية 
التي أوصت بها السلطات الصحية 
متهيداً للعودة تدريجياً إلى احلياة 
الطبيعية ف��ي ال��ب��الد واستكمال 
باقي املراحل وص��والً إلى املرحلة 
اخلامسة، كما قامت الشركة بتوفير 
الكمامات والقفازات واملواد املعقمة 
ف��ي ك��اف��ة أن��ح��اء مبنى الشركة 
الرئيسي وامل��ب��ان��ي التابعة له، 
وذل��ك سعياً من اخلطوط اجلوية 
الكويتية على احلفاظ على صحة 
املوظفني جتنباً لإلصابة بفيروس 

كورونا املستجد كوفيد 19«.
وأض��اف العنزي: »وم��ع عودة 
املوظفني، تستعد الشركة حالياً 
ل��ل��ع��ودة ال��ت��دري��ج��ي��ة لتشغيل 
رح���الت���ه���ا ال���ت���ج���اري���ة بحسب 
االج����راءات املطلوبة م��ن االدارة 
العامة للطيران املدني للبدء في 

االول م��ن أغسطس املقبل بسعة 
تشغيل ت��ص��ل إل���ى 30 %، كما 
أن الكويتية س��ت��ك��ون م��ن أول��ى 
الشركات التي ستقوم بالتعامل مع 
هذا القرار بكل ترحيب وستطبق 
خطتها التشغيلية التي اعدتها 
لهذه املرحلة، حيث قامت الدوائر 
امل��ع��ن��ي��ة ف���ي اخل���ط���وط اجل��وي��ة 
الكويتية ب��إع��داد خطة تشغيلية 
إلع����ادة التشغيل بحيث تشمل 
اخلطة االستعداد للتشغيل على 
جميع اخلطوط التي كانت الشركة 
تشغل لها سابقاً قبل مرحلة جائحة 
ك��ورون��ا ولكن سيكون التشغيل 
بشكل تدريجي ومتصاعد يتوافق 
م��ع ق��وان��ني ك��ل دول��ة وموافقاتها 
بحسب ما يرد للشركة من موافقات 
م��ن احمل��ط��ات اخل��ارج��ي��ة، وه��ذه 
امل��واف��ق��ات ه��ي التي ستحدد عدد 
احمل��ط��ات وال��رح��الت ومواعيدها 

وااليام«.
واش��ار العنزي إلى أن الشركة 
ق��ام��ت ب��ت��دري��ب وت��أه��ي��ل ط��واق��م 
ال���رح���الت ع��ل��ى كيفية التعامل 
م��ع امل��س��اف��ري��ن وف��ق االج����راءات 

واملعايير العاملية اجلديدة بسبب 
الوباء العاملي كوفيد 19 ، مبيناً أن 
اخلطوط اجلوية الكويتية ال تألو 
جهداً باحلرص على سالمة وصحة 
الركاب باتباعها كافة االج��راءات 
الوقائية الالزمة من حيث تعقيم 
ال��ط��ائ��رات وامل��ع��دات والنقليات 
والتزام الطواقم بارتداء اللباس 
الواقي بالكامل اضافة إلى التزام 
الشركة بتطبيق اجراءات السالمة 
والصحة التي أوص��ت بها االدارة 
العامة للطيران املدني وااللتزام 
أيضاً باجراءات ركوب املسافرين 

للطائرة بالتباعد اجلسدي.
واخ��ت��ت��م ال��ع��ن��زي تصريحه 
بالتأكيد على ح��رص اخلطوط 
اجل��وي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ع��ل��ى خدمة 
عمالئها الكرام وتقدمي كافة سبل 
الراحة أثناء سفرهم، مؤكداً على أن 
الكويتية كناقل وطني ستظل تعمل 
من أجل خدمة عمالؤها من خالل 
اللوائح والقوانني املنظمة لذلك 
سواء احمللية والتي حالياً تقودها 
القوانني الصحية وكذلك قوانني 

التشغيل على مستوى العالم.

»موديز« تتوقع انخفاض 
أرباح البنوك اخلليجية 

2020 خالل 
توقعت وكالة »موديز« للتصنيف االئتماني، أن 
تشهد البنوك اخلليجية انخفاضاً باألرباح خالل 
عام 2020 وذلك مع انكماش االقتصادات وسط 
تفشي فيروس كورونا املستجد وانخفاض أسعار 
النفط، لكنها أكدت أن البنوك لديها رأس مال كاٍف 
لدعم مالئتها املالية. وقال نيتيش بوجناجارواال، 
نائب رئيس أول االئتمان في موديز في تقرير 
حديث لها، »إن اق��ت��ص��ادات جميع دول مجلس 
التعاون اخلليجي الست ستتقلص، مما سيقلل 
من مصدر الدخل الرئيسي للبنوك - الفائدة على 
القروض والرسوم والعموالت - في حني سترتفع 

مخصصات خسائر القروض بشكل حاد«.
كما رجحت موديز أن ينكمش إجمالي الناجت 
احمللي احلقيقي لدول اخلليج بني %3.5، و%5 في 
عام 2020، مما سيؤدي ذلك إلى تآكل الطلب على 

القروض وشهية البنوك لإلقراض.

االحتاد األوروبي: 
سنتصدى بحزم لواشنطن 

بشأن نزاعات جتارية
ق��ال مفوض التجارة ب��االحت��اد األوروب���ي إن 
االحتاد سيتخذ إجراء حاسما ضد الواليات املتحدة 
إذا لم تظهر استعداداً لتسوية خالف طال أمده 
بشأن دعم صناعة الطائرات. ويتجه نزاع جتاري 
يرجع إلى عام 2004 بشأن الدعم املقدم لشركتي 
ايرباص األوروبية وبوينغ األميركية لصناعة 

الطائرات نحو نهاية في منظمة التجارة العاملية.
ومنحت املنظمة بالفعل واشنطن احل��ق في 
ف��رض رس��وم على بضائع أوروب��ي��ة بقيمة 7.5 
مليار دوالر مرتبطة بالدعم املقدم اليرباص، لكنه 
من املتوقع أن يصدر في سبتمبر حكماً بشأن الرد 
الذي ميكن ألوروبا أن تتخذه فيما يتعلق بالدعم 

الذي حتصل عليه بوينغ.
وأبلغ املفوض التجاري األوروبي فيل هوجان 
جلنة التجارة بالبرملان األوروب���ي أن واشنطن 
رفضت مرتني مقترحات من االحت��اد األوروب��ي 
لتسوية ال��ن��زاع وأن��ه يأمل ب��أن تصدر منظمة 

التجارة حكمها في أقرب وقت ممكن في سبتمبر.


