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ق��ال وزي��ر املالية ب��راك الشيتان إن��ه ال عالقة 
إطالقا ملشروع القانون باإلذن للحكومة االقتراض 
)الدين العام( باحلزمة االقتصادية أو تداعيات 

أزمة فيروس كورونا اقتصاديا.
وقال الشيتان إنه »توضيحا ملا أثير حول إحالة 
مشروع القانون باإلذن للحكومة االقتراض )الدين 
العام في 1 أبريل 2020( إلى مجلس األم��ة فإنه 
ف��ي ض��وء املناقشات وامل����داوالت التي ج��رت بني 
أعضاء اللجنة املالية واالقتصادية في مجلس 
األمة وبني ممثلي اجلهات احلكومية املعنية حول 
مشروع القانون املشار إليه من احلكومة بتاريخ 
17 أغسطس 2017 فقد مت االتفاق على أن تقدم 
احلكومة تعديال على مشروع القانون متضمنا 
أن ي��ؤذن للحكومة خالل مدة ال تتجاوز 20 سنة 
تبدأ من تاريخ العمل بالقانون يعقد بقرض عام أو 
عمليات متويل على أال تتجاوز نسبة 60 في املئة 

من الناجت احمللي .
على هذة اخللفية من املقرر أن يتم تخصيص 
8 مليارات دينار كويتي تكون مرتبطة بتمويل 
عجز امليزانية، إضافة إلى 12 مليار دينار كويتي 
مشروطة لقيمة املشاريع الرأسمالية املسجلة في 

امليزانية ، وال تستخدم إال لهذه املشاريع .
و يؤكد ذلك أن املشروع هو ذات املشروع املتفق 

عليه م��ع أع��ض��اء اللجنة املالية واالقتصادية 
البرملانية ف��ي 18 يناير 2018.وال عالقة لهذا 
القانون إطالقا ال باحلزمة االقتصادية وال تداعيات 

أزمة فيروس كورونا االقتصادية«

وزير املالية: ال عالقة بني قانون 
االقتراض وخطة حتفيز االقتصاد

استكماالً للجهود املستمرة التي تقوم بها غرفة 
جت��ارة وصناعة الكويت للحد من تداعيات انتشار 
فيروس كورونا على القطاعات االقتصادية املختلفة، 
عقدت جلنتا التجارة والنقل والصناعة والعمل 
املنبثقتان عن مجلس إدارة الغرفة برئاسة  خالد 
مشاري اخلالد، اجتماعاً مع االحتادات النوعية، يوم 
أمس األحد  ، وذلك للتعرف على التبعات التي حلقت 
بهم جراء جائحة كورونا »كوفيد19-« ومقترحاتهم 
بشأن التخفيف من اآلثار السلبية التي انعكست على 

القطاعات االقتصادية املختلفة.
ون��ظ��راً ل��ل��ظ��روف غ��ي��ر ال��ع��ادي��ة، ك���ان تفاعل 
االحت��ادات النوعية كبيراً، حيث عبروا جميعاً عن 
تداعيات األزم��ة، مؤكدين أنه رغم اختالف درجة 
الضرر وفقا للقطاعات االقتصادية املختلفة، إال أن 
هناك العديد من النقاط املشتركة فيما بينها، ومنها؛ 
النظر في بعض التشريعات وباألخص القانون 
رق��م 6 لسنة 2010 ف��ي ش��أن العمل ف��ي القطاع 
األهلي، بحيث تكون هناك حلول قانونية ألصحاب 
العمل للتعامل مع العمالة املتضررة نتيجة توقف 
أو جمود النشاط ال��ت��ج��اري؛ إع��ف��اء املنشآت من 

ال��رس��وم املفروضة عليهم من قبل ال��دول��ة؛ وضع 
احللول لإليجارات املستحقة على أصحاب العمل 
جتاه غيرهم؛ مراعاة اإلج��راءات اخلاصة باحلظر 
لطبيعة بعض القطاعات، بحيث يتم السماح لبعض 
األنشطة بالعمل في أوقات احلظر؛ ودعم الشركات 

الصغيرة واملتوسطة.
أك��د املشاركون أن املطالب الرئيسية ملختلف 
القطاعات ال تكمن في التعويض، بل ترتكز على 
االقتراض امليسر، والذي يسمح للدولة باستعادة 
تلك املبالغ، وبالتالي ميّكن االقتصاد احمللي من 

النهوض وإعطاءه دوره الفعال في املجتمع.
وف��ي نهاية االج��ت��م��اع اتفق احل��ض��ور على أن 
يتقدم كل احتاد بورقة تتضمن األضرار التي وقعت 
على القطاع واحل��ل��ول املقترحة وسبل املعاجلة. 
وقد أكد خالد اخلالد من جانبه على دور الغرفة في 
املرحلة القادمة، والتي تتطلب منها جهوداً أكبر في 
عملية التنسيق واملتابعة فيما بني القطاع اخلاص 
واجلهات احلكومية ذات الصلة بالشأن االقتصادي 
للوصول إلى أنسب احللول في مواجهة هذه األزمة 

الصحية العاملية. 

»الغرفة« ناقشت تداعيات 
»كورونا« مع االحتادات النوعية

طلبت اإلمارات العربية املتحدة رسميا 
تأجيل إكسبو 2020 دبي حتى أكتوبر 
2021، على خلفية تفشي وباء كوفيد-
19، وأفاد بيان املكتب الدولي للمعارض 
-ومقره باريس- بأن »حكومة اإلمارات 
العربية املتحدة طلبت رسميا تأجيل 

إكسبو دبي 2020 العاملي«.
وأض��اف »عقب مشاورات مع املكتب 
ال��دول��ي للمعارض وال���دول املشاركة 
واألط��راف املعنية الرئيسية، اقترحت 
اإلم���ارات ت��اري��خ 1 أكتوبر 2021 إلى 
31 مارس 2022 كموعد جديد إلكسبو 

2020 دبي«.
وط��ل��ب��ت اإلم�����ارات ك��ذل��ك احل��ص��ول 
على موافقة ملواصلة استخدام »إكسبو 
2020 دبي« كاسم رسمي للمناسبة رغم 

التأجيل.
وذك���ر امل��ك��ت��ب ال���دول���ي للمعارض 
أن��ه سيعقد اجتماعا عبر اإلنترنت في 
21 أبريل اجل��اري ملناقشة »اخليارات 

املرتبطة بتغيير التواريخ«.
وأف���اد البيان ب��أن »ط��ل��ب احلكومة 
اإلماراتية أُرس��ل بعد نقاشات معّمقة 

ب��ني اللجنة التحضيرية إلكسبو دبي 
2020 وامل��ن��ظ��م��ني وامل��ك��ت��ب ال��دول��ي 
للمعارض بشأن تداعيات وباء كوفيد-

19 العاملي«.
وأش��ار إلى أن »القرار النهائي بشأن 

تغيير التواريخ ال ميكن اتخاذه إال عبر 
تصويت ثلثي الدول األعضاء في املكتب 

الدولي للمعارض لصالح ذلك«.
وكانت دبي تأمل جذب نحو 25 مليون 
زائر للحدث، الذي يستمر ستة شهور، 

ويكلف مليارات ال���دوالرات، وك��ان من 
املقرر أن ينطلق في 20 أكتوبر هذا العام. 

ليس أول معرض يؤجل
وألغت أو أجلت دبي سلسلة مناسبات 
اقتصادية وثقافية وترفيهية عديدة 
خ��الل األسابيع األخ��ي��رة، على خلفية 

تفشي الفيروس.
وم��ن أب���رز امل��ع��ارض ال��دول��ي��ة التي 
أُجلت بسبب فايروس كورونا »املنتدى 
العاملي لالبتكارات الزراعية« الذي تأجل 
إلى أغسطس 2020، بعد أن كان مقررا 

إقامته في 9 مارس املاضي.
كما أعلن منظمو معرض دبي الدولي 
ل��ل��ق��وارب )ال��ت��ج��م��ع األك��ب��ر م��ن نوعه 
للقوارب الترفيهية في الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا( تأجيله إلى نوفمبر/
تشرين الثاني بسبب انتشار فيروس 
كورونا، وكان املعرض سيقام في الفترة 

من 10 إلى 14 مارس املاضي مبرفأ دبي.
وكشفت اإلمارات عن 1505 إصابات 
بكوفيد19- وع��ش��ر وف��ي��ات، وطبقت 
إجراءات عزل تام للحد من تفشي الوباء، 

شملت حظر جتول ليلي.

بدبي  2020 إكسبو  معرض  يؤجل  كورونا 

أعلنت وزارة ال��ت��ج��ارة والصناعة 
الكويتية أم���س األح���د إغ���الق محلني 
جت��اري��ني خالفا ال��ق��ان��ون وال��ق��رارات 
املعمول بها بشأن اإلج���راءات املعنية 
ملواجهة تداعيات انتشار عدوى فيروس 

كورونا املستجد )كوفيد - 19(.
وقالت التجارة إن فرقها التفتيشية 
رصدت 416 جمعية تعاونية وأسواقا 
م��رك��زي��ة وم��ح��ال جت��اري��ة وبسطات 
للخضراوات للوقوف على مدى التزامها 

واحملافظة على ثبات أسعار املنتجات.
وأض���اف���ت أن ال���ف���رق التفتيشية 
راقبت 80 فرعا متوينيا للتأكد من مدى 
انسيابية سير عمليات البيع وتسليم 
امل���واد الغذائية ملستحقيها فضال عن 
حترير 12 محضر ضبط حملال جتارية 

مخالفة.
وذكرت أن مركز الطوارئ التابع لها 
استقبل 224 شكوى عبر اخلط الساخن 
)135( و 33 شكوى عبر مراكز الرقابة 
ف��ي ح��ني مت جتديد وإص���دار البطاقات 
التموينية لعدد 319 معاملة.وشددت 
الوزارة على ضرورة االلتزام بالقوانني 
مل��ا مت��ر ب��ه ال��ب��الد م��ن ظ��رف استثنائي 
م��ؤك��دة أن فرقها املعنية مستمرة في 
جوالتها التفتيشية حرصا على سالمة 

األسعار واخلدمات املقدمة املستهليكن.

اإلحترازية   لالجراءات  مخالفني  جتاريني  محلني  تغلق  »التجارة« 
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أغلقت بورصة الكويت أول��ى جلسات تعامالت 
األسبوع أمس األحد على ارتفاع مؤشر السوق العام 
10.7 نقطة ليبلغ مستوى 4712.8 نقطة بنسبة 
صعود 0.23 في املئة. ومت تداول كمية أسهم بلغت 
81.8 مليون سهم متت عبر 4964 صفقة بقيمة 
نقدية 20.17 مليون دينار.وانخفض مؤشر السوق 

الرئيسي 2.4 نقطة ليبلغ مستوى 4029.7  نقطة 
بنسبة هبوط بلغت 0.06 في املئة من خالل كمية 
أسهم بلغت 31.3  مليون سهم مت��ت عبر 1505 

صفقات بقيمة بلغت 1.9 مليون .
كما ارتفع مؤشر السوق األول 17.3 نقطة ليبلغ 
مستوى 5060.5 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.34  

في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 50.5 مليون سهم 
متت عبر 3459 صفقة بقيمة نقدية بلغت 18.19 

مليون دينار.
في غضون ذلك انخفض مؤشر )رئيسي 50( 5.7 
نقطة ليبلغ مستوى 3926.8 نقطة بنسبة هبوط 
بلغت 0.15 في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 26.5 
مليون سهم متت عبر 1185 صفقة بقيمة 1.6 مليون 

دينار.
وكانت الشركات األكثر ارتفاعا هي )مشاعر( 
و)متدين غ( و)املتكاملة( و)م��ي��زان( أم��ا شركات 
)اهلي متحد( و)بيتك( و)خليج ب( و)ال��دول��ي( 
فكانت األكثر ت��داوال في حني كانت شركات )سكب 
ك( و)اخلليجي( و)كامكو( و)منتزهات( األكثر 
انخفاضا. وشهدت اجللسة إع��الن شركة أسمنت 
اخلليج موافقة اجلمعية العامة السنوية على مقترح 
مجلس اإلدارة بشأن االنسحاب من بورصة الكويت 
كما أق��رت الشركة عدم توزيعات سنوية نظرا إلى 
الظروف احلالية والتغيرات التي شهدتها البيئة 
االقتصادية العاملية واستمرار التنافسية احملتدمة 
في األسواق احمللية واخلارجية. كما شهدت اجللسة 
إفصاحات منفصلة من شركات )أجيليتي املدرجة 
ببورصتي الكويت ودبي( و)جي إف إتش املدرجة 
في بورصات دبي والكويت والبحرين( و)صناعات 
امل��درج��ة ببورصتي الكويت ودب��ي( لكن ال يوجد 
أي انكشاف لها على )مجموعة إن إم سي للرعاية 
الصحية( ومقرها اإلمارات ومدرجة في سوق لندن 

منذ عام 2012 وتعمل شركة في 19 دولة.

البورصة تستهل تعامالت األسبوع على ارتفاع املؤشر العام

 براك الشيتان

العفاسي: تعاون اجلهات املعنية يسهم في استقرار السوق احمللية 
أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة 
الكويتية عبدالله العفاسي أهمية 
تعاون اجلهات املعنية مع الوزارة من 
أجل احلفاظ على ثبات السوق احمللية 
واستقرار املخزون االستراتيجي فضال 
ع��ن منع أي جت���اوزات أو مخالفات 
قد تصدر عن البعض في ضوء أزمة 
فيروس كورونا املستجد )كوفيد 19(.

وأشاد العفاسي في تصريح صحفي 
بجهود وت��ع��اون احت���اد اجلمعيات 
التعاونية االستهالكية واالحت���اد 
الكويت للمزارعني واحت��اد صيادي 
األسماك وغيرهم جلهة حتقيق االمن 
الغذائي واستقرار وثبات االسعار.
ونوه بالقرارت التنظيمية للعمل في 
ف��روع التموين واألس���واق املركزية 
فضال عن دعم قرارات الوزارة لتثبيت 
األس��ع��ار وت��وف��ي��ر ك��ل االحتياجات 

السلعية واملواد الغذائية للجميع.
ول��ف��ت إل���ى دور احت���اد ص��ي��ادي 
ال��س��م��ك ع��ل��ى ت��ع��اون��ه��م وال��ت��زام��ه��م 
بقرارات وتعاميم ال��وزارة في ضبط 

ال��س��وق وتوفير امل��خ��زون الغذائي 
ال��ب��ح��ري م��ش��ي��دا ب��ج��ه��ود االحت���اد 
الكويتي املزارعني وتعاونه في تعزيز 
األمن الغذائي واملساهمة في املخزون 

الوطني االستراتيجي وتوفير السبل 
والوسائل لتسهيل وتسريع عملية 
دخول وخروج اخلضروات والفواكه 

بصورة منتظمة.

أعلنت وزارة التجارة السعودية، مواصلتها تقدمي 
جميع خدماتها للمستهلكني وقطاع األعمال في جميع 
مناطق اململكة في الظروف االستثنائية التي يشهدها 

العالم بسبب تفشي حائجة »كورونا«.
وعملت ال���وزارة منذ بداية أزم��ة »ك��ورون��ا« على 
مسارات رئيسية لضمان استمرارية األعمال، وتلبية 
احتياجات املستهلكني وق��ط��اع األع��م��ال، وتعزيز 
الشراكة مع اجلهات ذات العالقة، والقيام بأعمال 
الرصد واملتابعة والتحليل لألسعار وبيانات املوردين 
واملخزون واملستودعات، إضافة لألسواق والهايبر 
م��ارك��ت. وقدمت ال���وزارة خ��الل شهر م��ارس 2020 
خدماتها ل� 83،934 مستفيدا عبر مركز اتصال قطاع 
األع��م��ال، كما نفذ عمالء ال����وزارة 69،273 خدمة 
إلكترونية عبر الرابط املوحد للخدمات اإللكترونية 

.e.mci.gov.sa
ونفذت الفرق الرقابية بالوزارة خالل شهر مارس 
59،456 جولة رقابية في جميع مناطق اململكة، 
وأوقعت 7،139 مخالفة فورية، وطبقت العقوبات 

النظامية بحق املخالفني.
وضبطت الفرق الرقابية بالوزارة بالشراكة مع 
هيئة الغذاء وال��دواء خالل الفترة املاضية أكثر من 
16.5مليون كمام ومعقم، الصالح منها مت إع��ادة 
ضخه في السوق، وغير الصالح مت إتالفه بالتعاون 
مع اجلهات املعنية. وتهيب الوزارة بعموم املستهلكني 
اإلبالغ عن املخالفات التجارية من خالل مركز بالغات 
املستهلك )1900( أو عبر تطبيق »بالغ جتاري«، كما 
تتم خدمة العمالء في قطاع األعمال أو مركز اتصال 

قطاع األعمال على الرقم املوحد: )920000667(.

84 ألف متعامل  التجارة السعودية: 
2020 خالل مارس 

اإلنتاج بتخفيض  توقعات  وسط  اخلميس  النفط  منتجي  اجتماع 
قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، 
إن االجتماع النفطي العاجل ال��ذي دعت 
له السعودية، وكان مقرراً انعقاده اليوم 

اإلثنني، »أرجئ إلى اخلميس املقبل«.
وأبلغ الغضبان أمس األحد، أن »بعض 
ال��دول ارت��أت ت��دارس موضوع تخفيض 
اإلن��ت��اج، وال���ذي م��ن امل��ت��وق��ع أن يكون 

كبيرا«.
واخلميس، دعت السعودية إلى اجتماع 
نفطي عاجل لتحالف »أوب���ك+« وبقية 
املنتجني، بعد اتصال هاتفي بني الرئيس 
األمريكي دون��ال��د ت��رام��ب، وول��ي العهد 

محمد بن سلمان.
تأتي هذه املساعي، إلعادة التوازن إلى 
أسواق النفط التي تضررت بشدة، جراء 
انخفاض ح��اد ب��األس��ع��ار ف��ي األسابيع 

األخيرة بفعل أزمة فيروس »كورونا« التي 
جتتاح العالم، وتفكك حتالف )أوبك+(.

وتوقع وزي��ر النفط العراقي، توصل 
منتجي النفط ح��ول العالم إل��ى اتفاق 

تخفيض كبير باإلنتاج، مضيفا: »االجتماع 
سيدار عبر دائ��رة تلفزيونية، وهذا األمر 

يتطلب إعداداً جيداً«.
وزاد: »االجتماع املزمع عقده، سيضم 

دول منظمة أوبك والدول املتحالفة معها، 
ودوالً منتجة وم��ص��درة م��ن خارجهما، 
وعليه ف��إن عمليات تخفيض اإلن��ت��اج، 
تتطلب دراس��ة معمقة لضمان استقرار 

السوق والنهوض باالقتصاد العاملي«.
وتشير التوقعات إل��ى أن »أوب���ك+« 
ومنتجني آخرين حول العالم سيعملون 
على التوصل إل��ى ات��ف��اق خلفض إنتاج 
ال��ن��ف��ط مب��ا ي��ع��ادل ن��ح��و 10 ب��امل��ئ��ة من 
امل��ع��روض العاملي أو 10 ماليني برميل 

يوميا.
وال��ع��راق ثاني أكبر منتج للخام في 
»أوبك« بعد السعودية، وينتج نحو 4.5 
مليون برميل يومياً، ويعتمد على إيرادات 
بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 95 باملئة 

من نفقات الدولة.

جانب من االجتماع

عبدالله العفاسي


