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33.01 دوالر للبرميل النفط الكويتي يرتفع إلى 
ارت��ف��ع سعر برميل النفط الكويتي، ب��واق��ع 5.63 
دوالر ليصل إلى 33.01 دوالر، مقابل 27.38 دوالر يوم 
اجلمعة املاضي، وذلك وفقاً للسعر املُعلن من مؤسسة 

البترول الكويتية.
عاملياً، تراجع سعر النفط عند تسوية تعامالت أمس 

األول، في جلسة متقلبة وسط استمرار تصاعد التوترات 
بني أكبر اقتصاديني في العالم، وترقب اجتماع »أوبك+«. 
ويراقب املستثمرون التوترات بني ال��والي��ات املتحدة 
وال��ص��ني م��ع م��خ��اوف بشأن رد الصني على إج���راءات 

واشنطن بشأن هوجن كوجن.

وأنهت عقود خام برنت جلسة أمس مرتفعة 48 سنتاً 
مبا ُيعادل 1.3 باملائة لتسجل عند التسوية 38.32 
دوالر للبرميل، في حني تراجعت عقود اخلام األمريكي 5 
سنتات مبا ُيعادل 0.1 باملائة لتبلغ عند التسوية 35.44 

دوالر للبرميل.

واصل بنك االئتمان الكويتي 
تقدمي خدماته إلى املواطنني دون 
انقطاع خالل  جائحة  كورونا  ) 
Covid_19( ، حيث أعلن أمس 
عن ص��رف مبلغ ما يقارب 24 
مليون ينار كويتي لعدد 3،772 
ثالثة آالف و سبعمائة واثنان 
و سبعون من عمالء البنك أثناء 
)COVID_19 ( جائحة كورونا
وأك��دت الناطقة باسم البنك 
حباري اخلشتي استمرار البنك 
في القيام مبهامه وتقدمي خدماته 
باملستوى نفسه وم��ن دون أي 
انقطاع خ��الل جائحة كورونا 
 ،)COVID_19 ( ك���ورون���ا
اعتمادا على بنية تكنولوجية 

قوية وراسخة.
وق��ال��ت: إن ال��ب��ن��ك ���� وقبل 
جائحة ك��ورون��ا ���� اعتمد نهج 
إجن��از كل معامالته إلكترونًيا 
عبر تطبيق »االئ��ت��م��ان« على 
ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة وم���ن خ��الل 

بوابته الرسمية على اإلنترنت.
وأض��اف��ت : إن العمل ال��ذي 
ي��ق��وم ب��ه البنك حالياً إلجن��از 
معامالته يعتمد بالكامل على 
التقنيات الرقمية التي وضعت 
على م��دى  السنوات املاضية، 
لضمان استمرارية عمل فريق 
البنك وإجن��از األعمال املنوطة 
به حتت أي ظرف، وس��واء كان 

اعتيادًيا أو طارًئا.
وأوضحت أن حزمة التقنيات 
املطبقة وف���رت للبنك البيئة 
املناسبة ملواكبة حتدي جائحة 
كرونا )COVID_19( ، حيث 
 ToughPad ���مت إستخدام ال
ل��ل��س��م��اح ل��ل��م��ه��ن��دس��ني ذوي 

اإلخ��ت��ص��اص ب��ال��ول��وج إل��ى 
ش��ب��ك��ة ال��ب��ن��ك ب��ط��ري��ق��ة آم��ن��ة 
وإنهاء األعمال واملهام املنوطة 
بهم لضمان ت��ق��دمي اخل��دم��ات 

للمستفيدين.
وذكرت أن »االئتمان« عمد إلى 
تفعيل إستخدام سحابة )365 
Office( ال��ت��ي حت��ت��وي على 
تطبيقات ع��دة تساهم وتدعم 
ال��ع��م��ل ع��ن ب��ع��د وب��ف��ض��ل تلك 
التقنيات احلديثة و املتطورة 
متكن البنك من إجناز أعماله في 
ظل الظروف احلرجة التى متر 
بها ال��ب��الد على أكمل وج��ه من 

خالل التطبيقات اإللكترونية.
 و مبناسبة قرب عودة العمل 

التدريجية و اع���داد و اعتماد 
خطة العمل التدريجية املعدة 
م��ن قبل بنك االئ��ت��م��ان تقدمت 
اإلدارة التنفيذية للبنك بالشكر 
و التقدير و ال��ث��ن��اء للكوكبة 
الشبابية ال��ع��ام��ل��ة   ف��ي  بنك 
االئتمان الكويتي طيلة فترة 
تعطيل االعمال بالدولة اثناء 
COVID-(جائحة كورونا
19( الذين أبلو بالءا حسنا في 
القيام بأعمال البنك بكل مهنية 
منعا ألي تعطيل أو  تأخير   
وال���ت���ي م��ن��ه��ا ت��ق��دمي دف��ع��ات 
ال��ق��روض للعمالء إلكترونًيا 
)ONLINE( باإلضافة لألعمال 

املساندة املالية واإلدارية.

كلفت الشركة الكويتية للصناعات 
البترولية املتكاملة ) كيبيك ( فريق 
عمل متكامل من موظفيها لالنتهاء 
م��ن تنفيذ و إدارة مركزها الطبي 
مبنطقة »الزور » والذي قدم كمبادرة 
وطنية من الشركة ل��وزارة الصحة 
للمساهمة ف��ي مكافحة ف��ي��روس 

كورونا املستجد .
من خ��الل تلك املهمة ب��دأ أعضاء 
الفريق عقب استالم وزارة الصحة 
للمحجر الصحي ي��واص��ل��ون  بذل 
اجل��ه��د وال��ع��م��ل ل��ي��ل ن��ه��ار لتحمل 
املسؤولية كاملة لتقدمي اخلدمة 
بأفضل صورة ممكنة رغم مواجهتهم 
للعديد م��ن الصعاب والتحديات 
الغير متوقعة وم��ن بينها نقص 
العمالة املفاجئ نظرا لقرارات حظر 
املناطق ورغ���م تلك التحديات لم 
يتوانى فريق العمل في استكمال 
مهمته بالتقاني واالخالص لتغطية 
ال��ف��راغ ال��ن��اجت ع��ن نقص العمالة 
حيث شاركوا بأنفسهم  لتوفير املواد 

الالزمة الستقبال احلاالت .
وق��ال��ت ال��ش��رك��ة أن ثقتها في 
اختيار فريق العمل املكلف باملهمة 
اثمرت جناحا منقطع النظير، برز 
من خالل عقد العديد من االجتماعات 
مع مندوبي وزارة  الصحة لشؤون 
الصحة الوقائية ومكافحة العدوي 
ووزارة ال��دف��اع ووزارة الداخلية 
وكذلك مع الطاقم الطبي املتواجد 
باحملجر ف��ي ض��وء ال��وق��وف علي 
إجن��اح اليات العمل باملركز الطبي 
وتوفير كافة اخل��دم��ات التي تلبي 
متطلبات احل���االت ب��دء م��ن توفير 
وج��ب��ات ال��غ��داء وامل���اء والعصائر 

وخالفة وم��واد التنظيف والتطهير 
ومهمات العسيل االل��ي مبا يتوافق 

مع توصيات وزارة الصحة.
وأض���اف���ت أن م��ن ب��ني اجل��ه��ود 
املبذولة لكوادر الشركة برز دورا 
محوريا ملدير اخل��دم��ات بالشركة 
فايز أحمد  امل��ذك��ور ورئيس فريق 
عمل خدمة العمالء مساعد سعود 
السهلي ورئيس فريق الصيانة عادل 
عباس وموظفي الصيانة واخلدمات 
ال��ذي��ن ل��م ي��ؤل��وا ج��ه��دا ف��ي القيام 
بواجباتهم ومسؤولياتهم جتاه 
اعمال املركز الطبي اليومية بدءا 
من صياغة االج���راءات واستكمال 
متطلبات الغرف منذ استقبال اول 
دفعة من احل��االت والتي تعد مهمة 
ليست سهله علي الفريق ب��ارض 

املركز والتي تستوجب االعتراف 
م��ن اجلميع ب��ه��ذا ال���دور احمل��وري 
والكبير ملهمة وواج��ب فريق العمل 
باملركز الطبي الذي اجنز مهماته بكل 
جن��اح وس��ط العديد من التحديات 

والصعاب.
وأكدت أن فريق العمل في املركز 
الطبي ل » كيبيك » اكتسب خبرات 
متراكمة في تقدمي اخلدمات املختلفة 
م��ن ت��ق��دمي ال��وج��ب��ات، إض��اف��ة الى 
اخلدمات الفندقية املتكاملة من تغذية 
ومشروبات و« الندري » الى الفريق 
الطبي واحل���االت ال��ت��ي يستقبلها  
املركز ، مشيرة الى ان فريق العمل 
اكتسب مهارات لم تكن من قبل ضمن 
ال��ي��ات العمل ف��ي الشركة لظروف 

احملجر اخلاصة .

أعلن وزيُر الطاقة واملياه اللبناني، رميون غجر، 
تأجيَل املوعد النهائي لتقدمي طلبات االشتراك في 
دورة التراخيص الثانية ملنح احلقوق البترولية 
في املياه البحرية اللبنانية، نظرا إلى الشلل الذي 
أصاب الشركات العاملية املنقبة عن النفط والغاز 

بسبب جائحة كورونا.
وأش��ار وزي��ُر الطاقة واملياه اللبناني إل��ى أنه 
سيتُم حتديد املوعد باالستناد إلى توصية هيئة 
إدارة قطاع البترول بهدف إمتام هذه ال��دورة قبل 

نهاية العام 2021.
وأرجع الوزير تكرر تأجيل هذا املوعد النهائي، 
إلى انتشار جائحة كورونا على امتداد العالم تاركا 
آث��ارا مدمرة على القطاع البترولي من انخفاض 

الطلب على النفط والغاز وصوال الى االنخفاض 
احلاد ألسعار هاتني السلعتني.

وكانت وزارة الطاقة واملياه وهيئة إدارة قطاع 
البترول في لبنان قد عملتا منذ موافقة مجلس 
ال���وزراء على إط��الق دورة التراخيص الثانية 
في املياه البحرية اللبنانية في العام 2019 على 
التسويق لهذه الدورة وعلى التواصل مع الشركات 
التي أب��دت اهتمامها باالشتراك فيها واالجابة 
عن أسئلتها واستفساراتها ح��ول تقدمي طلبات 

االشتراك.
كما وافق مجلس ال��وزراء مؤخرا على مشروع 
مرسوم يسمح للشركات بتقدمي طلبات االشتراك 

في هذه الدورة عبر شبكة االنترنت بشكل آمن.

مستمرون في تقدمي خدماتنا بفضل التقنيات الرقمية

24 مليون دينار  »االئتمان«: صرف نحو 
3.772 من العمالء إلكترونًيا كويتي لـ 

اجتماعات مكوكية مع الصحة والدفاع والداخلية لتوفير املتطلبات

كيبيك: جهود مضنية يبذلها فريق
عمل الشركة في املركز الطبي بالزور

بعد قرار من مجلس الوزراء

احتاد املصارف: البنوك 
ومكاتب الصرافة تعاود 

استقبال العمالء
استأنفت أم��س ال��ث��الث��اء ال��ب��ن��وك احمللية 
ومكاتب الصرافة العمل بالفروع املختلفة داخل 

البالد، بحسب اعالن احتاد مصارف الكويت.
جاء قرار احتاد مصارف الكويت، إثر اجتماع 
ملجلس ال���وزراء الكويتي مساء االث��ن��ني، قرر 
فيه إنهاء حظر كلي للحركة في البالد، كانت 
فرضته السلطات طوال عطلة عيد الفطر، للحد 

من تفشي فيروس كورونا.
وقال االحتاد، في بيان، »إنه بناء على قرار 
مجلس ال��وزراء وبتوجيهات من بنك الكويت 
املركزي، سيتم استئناف أعمال البنوك اعتبارا 

من الثالثاء 2 يونيو 2020«.
وأض���اف أن البنوك ع���اودت فتح فروعها 
املعلن عنها سابقا كما كان الوضع قبل فرض 
احلظر الكلي في البالد، ومت استقبال العمالء، 
أف��رادا وشركات، من الساعة التاسعة صباحا 

حتى الواحدة ظهرا بالتوقيت احمللي.
كما عاودت شركات الصرافة احمللية مباشرة 
عملها اعتبارا من أمس الثالثاء، وذلك تنفيذا 
ل��ق��رار مجلس ال����وزراء باستئناف اجلهات 

العاملة للعمل في بداية احلظر اجلزئي األول.
وتضمنت خطة العودة لشركات الصرافة 
تضمن طاقة تشغيلية قدرها 25 باملئة من 
إجمالي املوظفني العاملني في األف��رع وسيتم 
ال��ت��ن��اوب فيما بينهم، حيث م��ن امل��ت��وق��ع أن 
تعود الشركات للعمل في كل املناطق، اضافة 
إل��ى امل��ن��اط��ق اخل��م��س امل��ع��زول��ة ب��ع��دد قليل 
من املوظفني وه��و ما تتم دراس��ت��ه في الوقت 
احلالي، نظرا ألن غالبية املوظفني العاملني بها 
يقطنون في املناطق املعزولة مما سيجعلهم 
يواجهون صعوبة في التنقل وسيدفع الشركات 
لالستعانة باملوظفني القاطنني ف��ي األماكن 
القريبة من العمل لتشغيل الفروع ضمن املناطق 

املوجودين بها.

لبنان.. تأجيل طلبات االشتراك 
بتراخيص احلقوق البترولية

E 3709 األربعاء 11 شوال 1441 ه�/3 يونيو 2020 - السنة  الثالثة عشرة  - العددWednesday 3rd June 2020 - 13 th year - Issue No.E 3709

س��م��ح��ت وزارة امل��ال��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة 
للمؤسسات املالية اخلاضعة لرقابة هيئة 
أس���واق امل���ال، بتأجيل إرس���ال البيانات 
الضريبية لعام 2019 حتى نهاية شهر 

أغسطس املُقبل.
ومنحت الوزارة الشركات املدرجة هذه 
املهلة بسبب الظروف احلالية، التي متر 
بها ال��ب��الد، واإلج���راءات املتخذة من قبل 
السلطات احلكومية، ملجابهة تداعيات 
فيروس كورونا. وح��ددت نحو 67 دولة 
حول العالم، التي يتم إرس��ال املعلومات 

املالية املتعلقة مبواطنيها إليها.
وتتضمن معلومات احلسابات املالية 
املطلوبة م��ن املؤسسات املالية احمللية 
تطبيق معيار اإلب��الغ املشترك ألغ��راض 
 ،)CRS( حتسني االمتثال الضريبي الدولي
وتفهم أساليب تطبيقه، حتى تتمكن تلك 
املؤسسات من تنفيذه وااللتزام به وتفادي 

أية مخالفات ممكن أن توقف أعمالها.
وي��س��ت��ه��دف ان��ض��م��ام دول���ة الكويت 

 )CRS( لالتفاقيات ال��دول��ي��ة كمعيار
ملكافحة التهرب الضريبي حول العالم، 
وحت��س��ني االل���ت���زام ال��ض��ري��ب��ي ال��دول��ي، 

والشفافية في املعلومات، وخلق مناخ 
اقتصادي متكافئ مع الدول املشاركة في 

االتفاقية.

»املالية«: متديد مهلة إرسال البيانات 
الضريبية حتى نهاية أغسطس

أع��ل��ن��ت وزارة ال��ت��ج��ارة 
والصناعة حترير 17 محضر 
ضبط حمل��ال جتارية مخالفة 
وإغ���الق ث��الث��ة م��ح��ال آخ��رى 
ل��ع��دم االل���ت���زام ب��ال��ق��وان��ني 
والقرارات املعمول بها بشأن 
اإلج����راءات املعنية ملواجهة 
ت��داع��ي��ات ان��ت��ش��ار ف��ي��روس 

كورونا املستجد )كوفيد 19(.
وقالت الوزارة في بيان أمس 
الثالثاء، إن فرقها التفتيشية 
رص��دت 71 جمعية تعاونية 
وسوقا مركزيا ومحال جتاريا 
وبسطة للخضراوات للوقوف 
على مدى التزامها واحملافظة 

على ثبات أسعار املنتجات.
وأض�����اف�����ت أن ال���ف���رق 
التفتيشية راق��ب��ت 80 فرعا 
مت��وي��ن��ي��ا ل��ل��ت��أك��د م���ن م��دى 
إنسيابية سير عمليات البيع 

وت��س��ل��ي��م امل�����واد ال��غ��ذائ��ي��ة 
ملستحقيها.

وذك��رت أن مركز الطوارئ 

التابع لها استقبل 112 شكوى 
خالل اخلط الساخن )135( و 
10 شكاوى عبر مراكز الرقابة 

ف��ي ح��ني مت جت��دي��د وإص���دار 
البطاقات التموينية لعدد 45 

بطاقة.

17 محضر ضبط حملال  »التجارة« حترر 
جتارية مخالفة إلجراءات »كورونا«

وقعت قطر للبترول، ثالث 
اتفاقيات حلجز سعة لبناء نحو 
100 من ناقالت الغاز الطبيعي 
امل��س��ال ف��ي ك��وري��ا اجلنوبية، 
بقيمة 70 مليار ريال )19.23 

مليار دوالر(.
وق��ال��ت ق��ط��ر ل��ل��ب��ت��رول في 
ب��ي��ان، إن توقيع االتفاقيات، 
ال��ت��ي ت��ع��د األك��ب��ر ف��ي ت��اري��خ 
صناعة الغاز الطبيعي، يأتي 
لدعم متطلبات أسطول ناقالت 

قطر للبترول املستقبلي.
وس��ت��ق��وم أح�����واض ب��ن��اء 
ال��س��ف��ن ال��ك��وري��ة اجلنوبية 
الثالثة، وهي شركة دايو لبناء 
السفن والهندسة البحرية، 
وهيونداي للصناعات الثقيلة، 
وس���ام���س���وجن ل��ل��ص��ن��اع��ات 
الثقيلة، بحجز حصة كبيرة 
من سعتها لبناء ناقالت الغاز 
امل��س��ال ف��ي أحواضها لصالح 

قطر للبترول حتى 2027.
ووقع االتفاقية وزير الدولة 
لشؤون الطاقة، سعد الكعبي، 
ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطر 
للبترول، مبشاركة سونغ يون 
مو وزي��ر التجارة والصناعة 
وال��ط��اق��ة ال��ك��وري اجلنوبي، 
خالل حفل توقيع مع مسؤولي 

ال��ش��رك��ات ال��ث��الث، أق��ي��م عبر 
دائرة تلفزيونية مغلقة.

وق��ال الكعبي، إن الشركة 
متضي قدما لرفع طاقة قطر 
اإلنتاجية من الغاز الطبيعي 
امل���س���ال م���ن 77 م��ل��ي��ون طن 
سنوياً اليوم إلى 110 ماليني 
طن سنوياً في 2025 وإلى 126 

مليون طن سنوياً في 2027.
وذكر أن توقيع االتفاقيات، 
يعني أن قطر للبترول حجزت 
ح��وال��ي 60 باملئة م��ن السعة 
العاملية لبناء ن��اق��الت الغاز 

الطبيعي امل��س��ال حتى نهاية 
2027، لتلبية متطلبات أسطول 
قطر املستقبلي من ناقالت الغاز 

الطبيعي املسال.
وزاد: »ستمتاز الناقالت 
ب���أداء فائق م��ن حيث الكفاءة 
واالم��ت��ث��ال جل��م��ي��ع ال��ل��وائ��ح 
والتشريعات العاملية احلالية 
اخل���اص���ة ب���االن���ب���ع���اث���ات.. 
س��ن��واص��ل ال��ع��م��ل لتخفيض 
انبعاثات أسطولنا م��ن أجل 
ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة اإلق��ل��ي��م��ي��ة 

والعاملية«.

100 ناقلة بهدف بناء 

3 اتفاقيات لبناء  قطر للبترول توقع 
ناقالت غاز بـ19 مليار دوالر

في تقرير ملعهد صناديق الثروة السيادية 

20 مصرفًا خليجيًا بني 
الـ100 األكبر عربيًا وعامليًا

ف��اد تقرير اقتصادي أن ُخمس أكبر 100 مصرف في 
العالم تتركز في منطقة اخلليج العربية، ويتصدرها مصرف 

أبوظبي األول اإلماراتي إضافة ل�19 بنكاً خليجياً آخر.
وأوضح تقرير ملعهد صناديق الثروة السيادية، أن بنك 
أبوظبي األول الناجم عن اندماج بنك أبوظبي الوطني وبنك 
اخلليج األول، احتل املركز ال�51 في قائمة أكبر 100 مصرف 
في العالم، حيث إن إجمالي أصوله بلغت 175 مليار دوالر، 

بنهاية مارس املاضي.
وأش��ار املعهد األمريكي إل��ى أن بنك »اإلم���ارات - دبي« 
الوطني جاء في املرتبة ال�56 في القائمة، في حني احتل بنك 
الكويت الوطني املركز ال� 62، وبنك دبي اإلسالمي املركز ال� 
66، مضيفاً أن بنك الرياض حل في املرتبة ال� 68، في حني أن 

بنك قطر التجاري جاء في املركز ال� 73.
وحلت البنوك التالية في مراتب مختلفة مثل: »بنك اإلمناء 
السعودي )75(، بنك مسقط الُعماني )77(، املؤسسة العربية 
املصرفية البحرينية )78(، مصرف البيان )80(، بنك الدوحة 
)81(، بنك اخلليج الدولي )83(، بنك دبي التجاري )87(، 
البنك اخلليجي التجاري )88(، بنك بروة القطري )90(، بنك 
ظفار )92(، بنك قطر الدولي )95(، بنك عمان الوطني )97(، 

بنك الفجيرة الوطني )98(، وبنك صحار الدولي )99(«.
وبنينّ التقرير أن إجمالي أصول البنوك العربية في القائمة 
بلغ أكثر من 1.5 تريليون دوالر، أي ما يقارب %3 من إجمالي 

موجودات البنوك القائمة، البالغة 49.5 تريليون دوالر.
وبحسب التقرير ف��إن بنك الصني الصناعي والتجاري 
هو أكبر مصرف في العالم، باألصول التي بلغت نحو 4.3 
تريليونات دوالر، يليه مؤسسة اإلعمار املصرفية الصينية 
بأصول تبلغ 3.6 تريليونات دوالر، ثم بنك الصني الزراعي 
مبوجودات تبلغ 3.4 تريليونات دوالر، وبنك الصني بأصول 
تبلغ 3.2 تريليونات دوالر، وبنك سانتاندر اإلسباني بأصول 

تبلغ 1.7 تريليون دوالر.


