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»بيتك« يدشن شركة للتعامل بعقود املشتقات املالية 
أصدر محافظ بنك الكويت املركزي، محمد الهاشل، قراراً يؤشر من خالله في سجل البنوك اإلسالمية لديه، بالتعديل على بيانات بنك بيت التمويل الكويتي )بيتك(، من أجل 
تأسيس شركة ذات غرض خاص »SPV« تابعة ومملوكة بالكامل للبنك للتعامل بعقود املشتقات املالية في جزر الكامين. من جهة أخرى، رفع بنك الدوحة األموال املخصصة 

لعملياته في فرع الكويت بنسبة %67.6، مبا يعادل نحو 18 مليون دينار.
وفي هذا الصدد، أصدر محافظ »املركزي« قراراً بالتأشير في سجل البنوك لديه، بالتعديل على بيانات بنك الدوحة - فرع الكويت، بزيادة املال املخصص لعمليات الفرع من 26.6 

مليون دينار إلى 44.6 مليون دينار.

أكد نائب الرئيس لقطاع األعمال في شركة 
»املدفوعات السعودية«، زياد العيسى، أن 
التجارة اإللكترونية في اململكة منت بنسبة 

%74 خالل شهري مارس وأبريل املاضيني.
وان��خ��ف��ض��ت ف��ي ال��وق��ت نفسه جت��ارة 
التجزئة )املباشرة( بنسبة %30 في مارس 
وأب��ري��ل، نظرا العتماد املستهلكني بشكل 
كبير على ال��ت��ج��ارة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة بسبب 
فيروس »كورونا« بحسب شركة املدفوعات 
السعودية اململوكة بالكامل ملؤسسة النقد 

العربي السعودي »ساما«.
وقال العيسى خالل الندوة االفتراضية 
»سيملس السعودية« التي هدفت إلى تسليط 
ال��ض��وء على أه��م املستجدات والتحديات 
في مجال املدفوعات الإللكترونية مبنطقة 
الشرق األوس���ط، إن��ه: »ك��ان من الطبيعي 
أن ينكمش النمو في جتارة التجزئة خالل 
اإلج����راءات االح��ت��رازي��ة التي مت اتخاذها 

ملواجهة جائحة »كورونا«.
واعتبر أن »هذا القطاع عاد ليشهد منواً 
ملحوظاً بعد التخفيف من هذه االج��راءات 
لتصل نسبة النمو فيه إلى %38 خالل شهر 
يونيو باملقارنة مع ما قبله شهر مايو، مبينا 
أنها عودة للنسبة الطبيعية ببطء، يقابله 

منو قوي في التجارة اإللكترونية«.
وت���أت���ي ال���ن���دوة ب��رع��اي��ة امل��دف��وع��ات 
ال��س��ع��ودي��ة ممثلة ف��ي »م���دى« و«س���داد« 
وح��ض��ور مجموعة م��ن اخل��ب��راء وصناع 
القرار في مجال املدفوعات الرقمية والتجارة 

اإللكترونية.
ون��اق��ش��ت ال���ن���دوة ال��ت��ي ع��ق��دت خ��الل 

الفترة ما بني 7و9 يوليو 2020، العديد من 
املواضيع ذات الصلة بالتجارة اإللكترونية، 
وأه��م االبتكارات الداعمة للبنية التحتية 
الرقمية لقطاع املدفوعات، إضافة إلى تسليط 
الضوء على أهم احللول التي توفرها وسائل 
التبادل الرقمية، وآليات االنتقال نحو مجتمع 

غير نقدي.
من جانبه أوض��ح نائب الرئيس لقطاع 
ال��ت��ق��ن��ي��ة ف��ي »امل���دف���وع���ات ال��س��ع��ودي��ة« 
ع��ب��دال��ع��زي��ز أب��امن��ي أن ن���دوة »سيملس 
السعودية«، تتزامن مع الواقع اجلديد الذي 
فرضته جائحة كورونا العاملية، حيث أدت 

ه��ذه األزم���ة الصحية إل��ى حت��ول العمالء 
نحو املدفوعات الرقمية بصورة أكبر، وقد 
ساعدت البنية التحتية ألنظمة املدفوعات في 
السعودية والقائمة على مبدأ التوافقية املبني 
وف��ق معايير م��وح��دة على استيعاب هذه 
الزيادة املطردة في العمليات. كما ناقشت 
ندوة سيملس العديد من املواضيع، أبرزها 
متكني اإلبتكار في املدفوعات اإللكترونية، 
وال��ت��ش��ري��ع��ات واألن��ظ��م��ة، ودم���ج البنية 
التحتية الرقمية، ومتكني املنشآت الصغيرة 
واملتوسطة في مجال التقنية املالية، إضافة 

إلى العديد من املواضيع الهامة.

ارت��ف��ع��ت أس��ع��ار ال��ذه��ب عاملياً 
خ����الل ت���ع���ام���الت ام����س اإلث���ن���ني، 
ل��ت��واص��ل ال��ص��ع��ود أع��ل��ى مستوى 
1800 دوالر لألوقية، مع املخاوف 
املتعلقة بالفيروس وضعف العملة 

األمريكية.
واستفاد املعدن النفيس من القلق 
حيال تزايد ح��االت اإلصابة بوباء 
»كوفيد19-« في كافة أنحاء العالم، 
مع اقتراب إجمالي عدد املصابيت من 

13 مليون شخص.
وأبلغت والية فلوريدا األمريكية 
ف��ي عطلة نهاية األس��ب��وع املاضي 
زي����ادة قياسية الن��ت��ق��ال ال��ع��دوى 
ب��ال��وب��اء جت����اوزت 15 أل���ف حالة 
ج��دي��دة ف��ي غضون 24 ساعة يوم 

األحد.
وف����ي ال���وق���ت ن��ف��س��ه، ي��س��اع��د 
ضعف قيمة ال��دوالر األمريكي على 

جعل ال��ذه��ب أق��ل تكلفة بالنسبة 
للمستثمرين الذين يحملون عمالت 
أخرى. ومن األمور التي تعزز الطلب 
على الذهب كمالذ آم��ن، تصريحات 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب يوم 
اجلمعة املاضي بأنه ال يفكر حالياً 
بشأن التفاوض ح��ول املرحلة من 
الصفقة التجارية مع الصني. وُينظر 
إلى الذهب كاستثمار آمن في أوقات 
عدم اليقني السياسي واالقتصادي 

واملالي.
وارتفع سعر العقود اآلجلة ملعدن 
الذهب بنحو 0.5 باملائة ليصل إلى 
1810.60 دوالر لألوقية راب��ح��اً 

8.70 دوالر.
كما زاد سعر التسليم الفوري 
للمعدن النفيس بنسبة 0.5 باملائة 
أو م��ا ي���وازي 8.68 دوالر مسجالً 

1807.38 دوالر لألوقية.

منها حتويل أصول من االحتياطي العام إلى صندوق األجيال القادمة

احلكومة تدرس حلواًل لتمويل عجز امليزانية
ق��ال��ت م���ص���ادر ح��ك��وم��ي��ة إن 
حتويل بعض األصول من صندوق 
االح��ت��ي��اط��ي ال��ع��ام ل��ل��دول��ة إل��ى 
احتياطي األجيال القادمة هو أحد 
احللول املطروحة التي قد تلجأ 
إليها حكومة ب��الده لتمويل عجز 

امليزانية العامة.
وت��ع��ان��ي ال��ك��وي��ت ف��ي السنة 
املالية احلالية من أزم��ة ح��ادة في 
متويل عجزها املالي الذي قد يتفاقم 
بسبب ال��ه��ب��وط الكبير ألسعار 
النفط والتكاليف املالية اإلضافية 
التي تكبدتها احلكومة بسبب أزمة 

كورونا، بحسب وكالة رويترز.
وقالت املصادر دون ذكر اسماء 
-: »ه��ذا الشيء لم يتم بعد، لكنه 
أحد احللول املطروحة.. األم��ر مت 
عرضه باللجان )احلكومية( ومتت 

مناقشته وهو واحد من احللول«.
وأضافت إن هذا احلل هو أقرب 
للتحقق »وميكن أن يتم سريعا« 
ألن���ه ي��ح��ت��اج ف��ق��ط إل���ى خ��ط��وات 
إجرائية حتى يتم تنفيذه عن طريق 

الهيئة ال��ع��ام��ة لالستثمار، وال 
يحتاج موافقة البرملان، مبينه أن 
اجلهات احلكومية تنظر حاليا في 

هذه اإلجراءات.
ونتيجة للسحب املستمر من 
صندوق االحتياطي العام الذي 
ميثل امل��الذ األق��رب للحكومة، فقد 
مت استنزاف جزء كبير من سيولته 
لكن ل��دى ال��ص��ن��دوق أص��وال غير 
سائلة تتخوف األوساط احلكومية 
من بيعها في الوقت احلالي بسبب 

ضعف األسواق.
وق��ال��ت صفاء الهاشم رئيسة 
ال��ل��ج��ن��ة االق��ت��ص��ادي��ة وامل��ال��ي��ة 
البرملانية ي��وم األح��د إن صندوق 
االحتياطي العام مت استنفاذه ولم 
يتبق منه سوى 1.1 مليار دينار 

)3.58 مليار دوالر(.
أم��ا ص��ن��دوق األج��ي��ال القادمة 
فيمثل الصندوق السيادي للدولة 
وي��ت��م م��ن خ��الل��ه استثمار مئات 
مليارات الدوالرات لصالح األجيال 
القادمة في مرحلة ما بعد النفط، 

ولم يتم اللجوء له إال مرة واحدة 
بسبب ال��غ��زو ال��ع��راق��ي للكويت 

أوائل التسعينات.
وتستقطع الكويت حاليا بحكم 
القانون ما ال يقل عن %10 سنويا 
م��ن إي��رادات��ه��ا لصالح احتياطي 
األجيال القادمة، الذي تديره الهيئة 
ال��ع��ام��ة لالستثمار. كما وافقت 
احلكومة األح���د على نقل ملكية 
أص���ول م��ن ص��ن��دوق االحتياطي 
العام إلى صندوق األجيال بقيمة 

ملياري دينار.
لكن املصادر أشارت إلى أن قيمة 
األصول التي ميكن أن يتم حتويلها 
ستعتمد ع��ل��ى نوعيتها، مبينا 
ضرورة التأكد من أن هذه األصول 

»مسعرة وفيها عوائد«.
وأض��اف��وا إن »بعض األص��ول 
قد ال يفيد حتويلها الى احتياطي 
األجيال )القادمة(.. بعض األصول 
ت��ك��ون غير مسعرة أو ق��د يكون 
اخل���روج منها مستحيال أو لها 

طبيعة سياسية مثال«.

قفزة بالتجارة اإللكترونية السعودية
70 باملئة خالل شهرين  

الذهب يواصل الصعود أعلى 
1800 دوالر مع مخاوف الفيروس
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أعلنت ش��رك��ة نفط الكويت 
حتقيقها انخفاضاً بنحو 25% 
في ميزانيتها الرأسمالية ضمن 
خطتها اخل��م��س��ي��ة وات��خ��اذه��ا 
خ����ط����وات أخ�������رى ل��ت��رش��ي��د 
املوازنة التشغيلية للعام املالي 
2021/2020 بخفضها قرابة 
%18 بغية اإلس��ه��ام ف��ي تأمني 

االستقرار للمالية العامة للدولة.
وأص��درت الشركة بيان أمس 
االثنني، تعقيباً على ما ُنشر في 
إح���دى الصحف احمللية »ح��ول 
قيام الشركة بإلغاء عدة مشاريع 
رأسمالية بعد صرف أموال طائلة 
على تصاميمها م��ا ينم ع��ن قلة 

خبرة وتخبط وسوء تخطيط«.
وأك��دت الشركة حرصها على 
تنفيذ خطتها االستراتيجية 
الرامية إلى احملافظة على الطاقة 
اإلنتاجية ورفعها من خالل تنفيذ 

سلسلة من املشاريع.
وأوضحت أنها كانت قد أعدت 
سلفاً خطتها اخلمسية لتنفيذ 
تلك املشاريع إال أن أزمة الركود 
ال��ع��امل��ي ال��ن��اج��م��ة ع���ن تفشي 
جائحة فيروس كورونا املستجد 
)كوفيد 19( هبطت بأسعار النفط 
بشكل قياسي ما أدى إلى تراجع 

اإليرادات للدولة بشكل كبير.
وب��ي��ن��ت أن ه����ذه ال��ظ��روف 
املستجدة وغير املتوقعة دعت 

م��ج��ل��س ال������وزراء إل���ى إص���دار 
توجيهاته لكل اجلهات احلكومية 
وم��ن بينها مؤسسة البترول 
الكويتية وشركاتها التابعة إلى 
مراجعة ميزانياتها الرأسمالية 
والتشغيلية »مل��ا تفرضه هذه 
الظروف االقتصادية القاسية من 

واقع جديد«.
وذك��رت »نفط الكويت« أنها 
فور تلقيها هذه التوجيهات بادرت 
إل��ى مراجعة خطتها اخلمسية 
بتحديد األولويات من املشاريع 
للمضي بالتنفيذ وتأجيل عدد آخر 

منها ُمتضمناً تلك التي أجريت 
تصاميمها وذلك مبا ال يؤثر على 
أهدافها االستراتيجية على املدى 

املتوسط.
وأف��ادت بأنه واستجابة لتلك 
التوجيهات خفضت ميزانيتها 
ال��رأس��م��ال��ي��ة ض��م��ن خطتها 
اخلمسية بنحو %25 واتخذت 
خطوات أخرى لترشيد املوازنة 
التشغيلية للعام املالي احلالي 

خلفضها بنحو 18%.
وأكدت الشركة أنها لن تتوانى 
عن االستمرار بالقيام بواجباتها 

نحو تنفيذ مشاريعها سعياً 
منها للحفاظ على اإلنتاج ورفع 
طاقته ومن هذا املنطلق ستقوم 
ب��امل��راج��ع��ة ال���دوري���ة خلطتها 
اخل��م��س��ي��ة ب��ح��س��ب متطلبات 
السوق العاملية وحتسن الفرص 
االقتصادية لتقرير متى يبت بتلك 
املشاريع املؤجلة مبا في ذلك التي 

أعدت تصاميمها سلفاً.
ودعت »نفط الكويت« اجلميع 
في ختام البيان، إلى حتري الدقة 
عند نشر األخبار مؤكدة في هذا 

املقام إميانها بحرية التعبير.

»نفط الكويت« تخفض املوازنة الرأسمالية 
18 باملئة 25 باملئة والتشغيلية 

أنهت امل��ؤش��رات الكويتية تعامالت 
أم���س االث��ن��ني ُم��رت��ف��ع��ة ل��ث��ان��ي جلسة 
على التوالي، حيث صعد املؤشر العام 
%0.41، وارتفع السوق األول 0.44%، 
وسجل الرئيسي منواً بنسبة 0.34%، 

وصعد »رئيسي 50« بنحو 0.51%.
وارتفعت سيولة البورصة 8.7% 
إلى 41.19 مليون دينار مقابل 37.88 
مليون دينار باألمس، فيما هبطت أحجام 

التداول %1.4 إلى 212.33 مليون سهم 
مقابل 215.41 مليون سهم بجلسة 

األحد.
وسجلت مؤشرات 7 قطاعات صعوداً 
اليوم بصدارة البنوك الذي ارتفع بنسبة 
%0.63، بينما تراجعت م��ؤش��رات 4 
قطاعات أخرى يتصدرها التكنولوجيا 

بانخفاض قدره 9.7%.
وجاء سهم »فيوتشر كيد« على رأس 

القائمة اخلضراء بنمو نسبته 17.19%، 
فيما تصدر سهم »ري��م« القائمة احلمراء 
ُم��ت��راج��ع��اً بنسبة كبيرة ُت��ق��در بنحو 

.37.4%
وتصدر سهم »أهلي متحد - البحرين« 
نشاط ال��ت��داول على كافة املستويات 
لثاني جلسة على التوالي، بكميات بلغت 
52.88 مليون سهم بقيمة 10.31 مليون 

دينار، ليرتفع السهم في اخلتام 1.56%.

أسهم البنوك تقود البورصة لالرتفاع.. 
و»األهلي املتحد« يتصدر التداوالت

تتمات

تركيا
مضيفا: كذلك سياستنا بخصوص ليبيا 

بناء على االتفاقات التي وقعناها فيما بيننا.
وأش��ار إل��ى أن اليونان وقبرص نشرتا 
خريطة للحدود البحرية في املتوسط، ولكن 
وفق هذه اخلريطة لم تترك لنا أي شيء في 

البحر املتوسط، وال ميكن قبولها بأي حال.

»املرئي واملسموع«
وك��ذل��ك امل��رئ��ي وامل��س��م��وع واالخ���ذ بكل 
مطالبات التعديالت مب��ا يتفق م��ع رؤي��ة 
اللجنة وامل��ق��اص��د التشريعية ملثل هذه 

التعديالت. 
وفيما يتعلق بقضايا التعليم قال الرويعي 
:مازلنا نرى ضبابية فيما مت التوصل اليه 
حتى اليوم في قضية التعليم في ظل ازمة 
كورونا بخالف املعمول به في دول اخرى، 
معربا عن اسفه من عدم وضوح رؤية وزارة 

التربية جتاه تلك القضية.

»اجلمارك«
البالد مشيرة الى ان العمل به سيبدأ من 
تاريخ نشره باجلريدة الرسمية )كويت 

اليوم(.
وبينت ان ه��ذه التوصية ب��داي��ة لعدة 
ت��وص��ي��ات عكفت اللجنة على دراس��ات��ه��ا 
وحصرها الي��ج��اد احل��ل��ول واع���ادة النظر 
باالجراءات املتبعة مبا يخدم املواطن واملقيم 
بالتعاون مع شركاء العمل واجلهات ذات 
الصلة التي تعمل معها اللجنة لوضع الية 

خاصة بالشحنات الشخصية.

تتمات


