« »STCتوقع عقد تأسيس «كونكت آرابيا»

6

أعلنت شركة االتصاالت الكويتية “إس تي سي”
( )STCبالتوقيع أمس األربعاء ،على عقد تأسيس
وإنشاء شركة جديدة باسم “كوكت آرابيا” ،وذلك
مع شركة “موبيليتي تيليكوم الكويت” ،وفقا ملوقع
مباشر .
وقالت “إس تي سي” في بيان للبورصة  ،إن
“موبيليتي تيليكوم” ستكون الشريك الرئيسي،

حيث أن نسبة مساهمة االتصاالت الكويتية تبلغ
.10%
وأوضحت الشركة أنها ستقوم باإلفصاح في
حال مت توقيع عقد االتفاق النهائي مع “موبيليتي
تيليكوم” ،وذل��ك الستصدار الترخيص النهائي
اخل����اص ب��ت��ق��دمي خ��دم��ات االت���ص���االت املتنقلة
االفتراضية ( )MVNOبحسب اإلجراءات امل ُعتمدة

من الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات.
وأعلنت “إس تي سي” أمس ،عن بياناتها املالية
للتسعة أشهر األول��ى من العام اجل���اري ،مُحققة
أرب��اح بقيمة  27.451مليون دينار ( 90.1مليون
دوالر) ،مقابل أرب��اح بنحو  31.638مليون دينار
( 103.85مليون دوالر) للفترة املماثلة من عام
.2019
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رد ًا على تدوير الوزير

السيولة تقلصت بنحو  40.2باملئة لتصل إلى  37.04مليون دينار

وكالء «املالية» يستقيلون جماعي ًا

البورصة تتحول إلى األخضر عند اإلغالق وسط هبوط التداوالت

براك الشيتان

أص��در وزي��ر املالية ب��راك الشيتان ق��رارا ً بتدوير
وكالء مساعدين في الوزارة ،إذ قرر تسمية عبد الغفار
العوضي وكيال مساعدا ً للشؤون املالية والضريبية
ال مساعدا ً
في ال���وزارة ،وعبداحملسن الطيار وكي ً
لشؤون احملاسبة العامة ،وابراهيم العنزي وكيالً
مساعدا ً لشؤون التخزين ونظم ال��ش��راء ،وأسيل
املنيفي وكيالً مساعدا ً لشؤون امليزانية العامة.
وانعكاساً لهذا ال��ق��رار ق��دم وكيل وزارة املالية
صالح الصرعاوي ،و 5من وكالء الوزارة املساعدين،
استقالة جماعية اث��ر ص��دور ق��رار بتدوير وك�لاء
مساعدين في الوزارة.
وشملت االستقالة إضافة إلى الوكيل الصرعاوي
الوكالء املساعدين :عبد الغفار العوضي ،ابراهيم
العنزي ،عبداحملسن الطيار ،عادل املناعي ،وغازي
العياش.
وقال الوكالء في نص االستقالة «أصدرمت معاليكم
ال��ق��رارات ارق��ام ( ) 57 ،56 ،55 ،54 ،50 ،49 ،48
لسنة  2020بإجراء حركة تدوير شامل غير مسبوقة
بني جميع القياديني بالوزارة من درجة وكيل وزارة
مساعد ،وتعلم معاليكم كما نعلم جميعا أن سبب
اج��راء ه��ذا التدوير هو رف��ض البعض ممن شملهم
ه��ذا التدوير تنفيذ تعليماتكم بأعمال وتصرفات
مخالفة للقانون وال��ل��وائ��ح ،ومل��ا ك��ان ه��ذا التدوير
قد بني على سبب ظاهره املصلحة العامة وباطنه
احلقيقي تغيب العمل املؤسسي في وزارة مهنية
عالية اخلطورة وتغليب مصالح خاصة على سالمة
التصرف واالج���راء املطلوب وع��دم اتفاقه وأحكام
القوانني واللوائح ومحاولة إعاقة أعمال أمالك الدولة
التي تهدف الى زيادة اإلي��رادات العامة ،وأخيرا عدم
االك��ت��راث مبالحظات اجلهات الرقابية ،فضال عن
أن إج��راء هذا التدوير يرتب شغل البعض األعم من
الوظائف ال تتفق والتخصص أو اخلبرة التراكمية
املتوافرة ل��دى البعض وباملخالفة ألحكام قانون
ومرسوم ولوائح اخلدمة املدنية ،والضغط على قطاع
امليزانية العامة لتمرير مشاريع مالية عالية الكلفة
دون جدوى تنموية ودون األخذ باالعتبار الصعوبات
والظروف التي متر بها املالية العامة ،لذلك نرفع
ملعاليكم إستقالة جماعية مسببة من وظائفنا».

صالح الصرعاوي

م��ن ج��ه��ت��ه ذك����ر وك��ي��ل وزارة امل��ال��ي��ة صالح
ال��ص��رع��اوي ،في تصريحات صحافية « :فوجئنا
بقرارات التدوير الواسعة من قبل الوزير لعدد من
ال��وك�لاء املساعدين ،األم��ر ال��ذي يوضح غياب أي
تنسيق ما بني الوزير وقيادات وزارة املالية».
وأشار إلى أن القرارات في وزارة املالية وعلى غير
العادة تأتي في اجتاه واحد من قبل الوزير ،الذي وإن
كانت السلطة بيده ،إال أنها يجب أن تأتي بالتشاور
وتوزيع االختصاصات واملهام ،األمر الذي من شأنه
أن يجعل بيئة العمل صعبة ما تعذر العمل في ظل تلك
الظروف .وأشار الوكيل إلى أن التدوير بني الوكالء
املساعدين على ه��ذا النحو ال��واس��ع ودون األخ��ذ
باالعتبار االختصاصات الفنية لكل منهم من شأنه
التأثير على أعمال ال��وزارة بخروج أصحاب اخلبرة
وتصبح املسؤولية جسيمة.
وأكد الصرعاوي عدم علمه املسبق أو مشاورته من
قبل الوزير قبل إصدار قرارات التدوير ،مؤكدا ً اتخاذها
مبوجب ق��رار ف��ردي .وتابع  :إن��ه وال��وك�لاء الستة
املستقيلني من وزارة املالية متواجدين في مكاتبهم
ولم ميتنعوا عن العمل في انتظار ما ستُسفر عنه
االستقاالت املقدمة إلى وزير املالية براك الشيتان.
وأكد الصرعاوي أن استقاالت الوكالء املساعدين
الستة ُقدّمت بسبب عدم ابالغهم بقرارات التدوير
قبل إصدارها ،وقدمتُ استقالتي تضامنا معهم لعدم
استشارتي في القرارات قبل إصدارها.
وردا على سؤال عن السبب احلقيقي للتدوير أجاب
الصرعاوي :ال��وك�لاء املساعدون ي��رون من وجهة
نظرهم الفنية واالدارية انها» مخالفة “.
وعن نوعية القرارات املخالفة وهل هي مالية او
قانونية؟ اجاب الصرعاوي :نحن لسنا بصدد قرار
ولكن بصدد املمارسة وقد عبرنا عنها.
وعما اذا سيتم التراجع عن االستقاالت أجاب :ليس
لنا عالقة بذلك وبالنسبة لنا قدمنا االستقاالت ونترك
االمر للوقت ،نحن ال نعلم هل مت اعتماد االستقالة أم
ال ،فهذا االمر سابق ألوانه.
وردا على سؤال عن الوكالء املساعدين الذين لم
يقدموا استقالتهم رد الصرعاوي قائال :وكيل مساعد
واحد املسؤول عن قطاع الضريبة واملالية.

الشيتان يقبل
استقالة وكيل
وزارة املالية
وبعض الوكالء
املساعدين
أص���در وزي���ر املالية ب��راك
الشيتان أمس القرار الوزاري
رقم ( )61لسنة  2020بقبول
الوزير ،االستقالة املقدمة من
وكيل وزارة املالية وبعض
الوكالء املساعدين في الوزارة،
وذلك بنا ًء على طلبهم ،حيث أن
ال��وزارة ال تخضع في مثل هذا
الشأن إال للمصلحة العامة.

«فيتش» تثبت تصنيفات «برقان»
بنظرة مستقبلية مستقرة
قامت وكالة فيتش بتثبيت التصنيف االئتماني لبنك
برقان عند الدرجة االئتمانية ()BB؛ مع نظرة مستقبلية
مُستقرة .وق��ال البنك في بيان للبورصة الكويتية ،أمس
األربعاء ،إن الوكالة ثبتت التصنيف االئتماني طويل األجل
لقدرة امل ُصدر على سداد التزاماته عند درجة ( )A+بنظرة
مُستقرة .كما ثبتت الوكالة تصنيف قدرة امل ُصدر على الوفاء
بالتزاماته قصيرة األجل عند درجة ( ،)F1وتصنيف القدرة
املالية ( )VRعند درجة ( ،)bbوتصنيف الدعم عند “،”1
وتصنيف احلد األدنى من الدعم عند (.)A+
وبحسب التقرير فإن تصنيف قدرة امل ُصدر على الوفاء
بالتزاماته ( )IDRsلبنك برقان مدفوعة بوجود احتمال
كبير لتقدمي الدعم من قبل السلطات الكويتية؛ إذا دعت
احلاجة .وهذا يأخذ في عني االعتبار قدرة الكويت القوية
على دعم النظام املصرفي وسجلها في دعم البنوك احمللية.
يُشار إلى أن أرباح بنك برقان تراجعت  49.2%بالنصف
األول من العام اجل��اري ،لتصل إلى  22.75مليون دينار،
مقابل  44.77مليون دينار أرب��اح الفترة املماثلة من عام
.2019

جنحت بورصة الكويت في التحول
إلى اللون األخضراء في ختام تعامالت
أمس األربعاء ،حيث ارتفع مؤشرها
العام  ،0.30%وصعد السوق األول
 ،0.41%وسجل “رئيسي  ”50منوا ً
بنسبة  ،0.22%بينما خالف املؤشر
الرئيسي االجت���اه ليتراجع وحيدا ً
بنحو .0.04%
وتراجعت التداوالت بشكل كبير،
حيث تقلصت سيولة البورصة بنحو
 40.2%لتصل إل��ى  37.04مليون
دينار مقابل  61.97مليون دينار أول
أمس  ،كما انخفضت الكميات 17.6%
لتصل إلى  189.72مليون سهم مقابل
 230.29مليون سهم بجلسة الثالثاء.
وس��ج��ل��ت م���ؤش���رات  5ق��ط��اع��ات
ارتفاعاً بصدارة التكنولوجيا بنمو
نسبته  ،5.51%ف��ي��م��ا ت��راج��ع 5
قطاعات أخرى يتصدرها النفط والغاز
بانخفاض قدره .0.83%
وج��اء سهم “مدينة األعمال” على
رأس القائمة اخلضراء لألسهم امل ُدرجة
بارتفاع نسبته  ،12.73%بينما تصدر
سهم “الكويتية العقارية” القائمة
احلمراء مُتراجعا ً بنحو .13.16%
وح��ق��ق سهم “الكويت الوطني”

أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 8.14
مليون دينار مُ رتفعاً  ،0.60%فيما

تصدر سهم “التعمير” نشاط الكميات
 -للمرة األول���ى ف��ي الشهر اجل��اري

 وذل��ك بتداول  22.12مليون سهممُرتفعا ً .1.90%

نسبة التزام دول «أوبك » +باالتفاق بلغت  102باملئة في سبتمبر

«أوابك» :استمرار تعافي الطلب خالل الربع األخير من 2020

أصدرت األمانة العامة ملنظمة األقطار
العربية امل��ص��درة للبترول (أواب���ك)،
ت��ق��ري��را ً ح��ول ال��ت��ط��ورات ف��ي األوض���اع
البترولية العاملية في ظل جائحة فيروس
كورونا املستجد  ، Covid 19وتناول
التقرير التطورات االقتصادية العاملية
وف��ق�اً لتقرير اف���اق االق��ت��ص��اد العاملي،
أكتوبر  2020صندوق النقد الدولي ،كما
استعرض اإلمدادات النفطية النفط اخلام
وسوائل الغاز الطبيعي (مليون برميل/
يوم( ،وفقاً للتقرير الشهري ملنظمة أوبك
وتقرير Petroleum Intelligence
 ، Weeklyأكتوبر .2020
وتوقع التقرير استمرار تعافي الطلب
خالل الربع األخير من عام  ،2020إال أن
حالة من عدم اليقني حتيط بتلك التوقعات
ف��ي ظ��ل امل��وج��ة الثانية املتصاعدة من
اإلص��اب��ات بفيروس ك��ورون��ا املستجد
( )Covid-19على مستوى العالم،
والتي تركز أغلبها في الهند والواليات
املتحدة وأوروب���ا وبعض دول أمريكا
ال�لات��ي��ن��ي��ة ،مم��ا أض��ط��ر ع���دة دول مثل

بريطانيا وفرنسا واسبانيا إلى فرض
قيود أكثر صرامة وال��ع��ودة إلج��راءات
اإلغالق اجلزئي.
وتوقع التقرير انخفاض االم���دادات
النفطية العاملية خالل عام  2020على
خلفية اتفاقية دول أوبك +بشأن خفض
قياسي إلنتاج النفط اخل��ام ال��ذي دخل
حيز التنفيذ منذ شهر مايو  .2020كما
أشار إلى اعالن رفع حالة القوة القاهرة
واستئناف انتاج النفط في دولة ليبيا،
التي ال يشملها اتفاق دول أوب��ك ،+عقب
توقف دام حوالي  8أشهر ،حيث تشير
أح��دث توقعات لوكالة الطاقة الدولية
إلى وصول انتاج دولة ليبيا النفطي إلى
نحو  1مليون ب/ي بحلول شهر نوفمبر
.2020
وأش��ار التقرير إل��ى أن نسبة التزام
دول أوب��ك +باالتفاق بلغت  102%في
سبتمبر  ،2020وه��ي األعلى منذ شهر
م��اي��و ( 2020باستثناء التخفيضات
اإلضافية الطوعية في يونيو).
كما أش���ار إل��ى أن إن تباطؤ تعافي

االقتصاد العاملي بسبب املوجة الثانية
من اإلصابات بفيروس كورونا املستجد
( )Covid-19في االقتصادات الرئيسية،
ال سيما في األمريكتني وآسيا وأوروب��ا،
يستوجب ضرورة توخي اليقظة واتخاذ
اإلج���راءات االستباقية ال�لازم��ة في ظل
ظ��روف ال��س��وق غير املستقرة وآفاقها
املستقبلية.
وتطرق التقرير للتطورات اجلارية
على صعيد انتاج النفط الصخري وعدد
احلفارات العاملة في الواليات املتحدة
األمريكية ،وفقا ً للتقرير الشهري إلنتاجية
احلفر لشهر أكتوبر  2020الصادر عن
إدارة معلومات الطاقة األمريكية ،وأوضح
ان إنتاج النفط الصخري في الواليات
املتحدة قد انخفض بشكل حاد خالل الربع
الثاني من عام  ،2020مسجالً بذلك أكبر
انخفاض فصلي له على اإلطالق مُنذ بدء
االحتفاظ بسجالت في عام  ،2007تزامنا ً
م��ع ال��ت��راج��ع احل���اد ف��ي أس��ع��ار النفط
اخل��ام ،بسبب جائحة فيروس كورونا
املستجد ( .)Covid – 19والح��ظ بدء

تعافي إنتاج النفط الصخري في الواليات
املتحدة خالل الربع الثالث من عام 2020
بدعم من ارتفاع أسعار النفط اخلام إلى
مستويات أعلى من تكلفة اإلنتاج .وفي
هذا السياق ،أظهر أحدث مسح فيدرالي
للطاقة مت إجرائه في مقاطعة  Dallasإلى
أن سعر خام غرب تكساس الذي حتتاجه
شركات الطاقة األمريكية لتغطية نفقات
تشغيل االَب��ار احملفورة املكتملة يتراوح
م��ا ب�ين  23إل��ى  36دوالر/ب��رم��ي��ل .كما
الحظ التقرير ان من الواضح أن انتعاش
صناعة النفط الصخري األمريكي يبدو
محدودا ً نظرا ً للتخفيضات الكبيرة التي
اجرتها الشركات في النفقات الرأسمالية،
إلى جانب تراجع إقبال املستثمرين في
األسهم والسندات على شركات التنقيب
الصغيرة واملستقلة ،التي كانت سبباً
رئيسياً في طفرة إنتاج النفط الصخري
ب��ال��والي��ات املتحدة األمريكية .وأش��ار
التقرير إل��ى انخفاض ع��دد احل��ف��ارات
العاملة خالل الربع الثالث من عام ،2020
مسجالً أدنى مستوى فصلي له منذ بدء
االحتفاظ بسجالت وهو  224حفارة.
وحول التطورات اجلارية في الطلب
العاملي على النفط ،أوض��ح التقرير
ح��دوث انخفاض ف��ي الطلب العاملي
على النفط خ�لال ال��رب��ع الثاني من
ع��ام  2020بشكل قياسي بلغ نحو
 10.1مليون ب/ي مقارنة مع الربع
السابق .قبل أن يبدأ في التعافي خالل
الربع الثالث ،تزامناً مع بدء استئناف
النشاط االقتصادي في العديد من دول
العالم.
وبشكل ع��ام يتوقع تراجع الطلب
ال��ع��امل��ي على النفط ف��ي ع��ام 2020
بشكل قياسي يبلغ نحو  9.5مليون
ب/ي مقارنة بالعام السابق ،مسجالً
 90.3مليون ب/ي ،ويُعد هذا التراجع
هو األول منذ عام  .2009ومن املتوقع
أن يرتفع الطلب العاملي بنحو 6.5
مليون ب/ي خالل عام .2021

«موديز» تثبت تصنيفات «التجاري» بنظرة مستقبلية مستقرة
قال البنك التجاري الكويتي إن وكالة
التصنيف االئتماني “موديز” ،ثبتت كافة
تصنيفات البنك االئتمانية ،م��ع نظرة
مستقبلية مستقرة.
وق����ال ال��ب��ن��ك ف���ي ب��ي��ان ل��ل��ب��ورص��ة
الكويتية ،أمس األربعاء ،إن الوكالة ثبتت
تصنيف ودائ��ع البنك في األجلني الطويل
والقصير عند الدرجات ( )A3و()P - 2

على الترتيب ،كما أبقت على التصنيف
االئتماني األساسي عند الفئة (.)ba1
وبحسب البيان ،يعكس تقرير “موديز”
مواطن القوة والضعف بالنسبة للبنك
التجاري الكويتي وتوقعات الوكالة في هذا
الشأن ،كما يتطرق إلى الضغوط السياسية
وأي��ة آث��ار متفاقمة ج��راء تفشي فيروس
ك��ورون��ا ،وك��ذل��ك اس��ت��م��رار االنخفاض

في أسعار النفط كونه احمل��رك الرئيسي
لالقتصاد احمل��ل��ي ،ال��ت��ي تعتبر مبثابة
املخاطر الرئيسية جتاه تلك التوقعات.
وتعكس النظرة املستقبلية املستقرة
للتصنيف االئتماني للبنك ال��ت��وازن بني
ق��درة البنك القوية على حتقيق إي��رادات
ومتانة رأس امل��ال وت��وف��ر املخصصات
الوقائية الالزمة مقابل التركزات االئتمانية

العالية وارت��ف��اع مستوى املخصصات
وال��ق��روض التي مت شطبها في السنوات
األخيرة.
كانت أرب��اح البنك تراجعت 87.8%
بالنصف األول من العام اجل��اري ،لتصل
إل��ى  1.196مليون دي��ن��ار ،مقابل أرب��اح
بقيمة  9.809مليون دينار للفترة املماثلة
من عام .2019

شركة «سلطان» تنهي املرحلة الثانية
من خطة «العودة إلى الربحية»
أعلنت شركة مركز سلطان ،عن انتهائها من عملية
تخفيض رأس امل��ال املدفوع للشركة بنسبة ،50%
وبهذه اخلطوة تكون قد انتهت الشركة من املرحلة
الثانية من خطة “األسواق الكويتية أولويتنا” ،وهي
خطة للعودة إل��ى الربحية التي وضعت الشركة
على مسار األرب��اح الثابتة لعشرة أرباع متتالية من
خالل إعادة تركيز أنشطة الشركة على أسواق البيع
بالتجزئة في الكويت.
تهدف خطة “األسواق الكويتية أولويتنا” ذات

الثالث مراحل إلى إعادة هيكلة الشركة للتركيز على
تطوير أس��واق مبيعات التجزئة ،وتعزيز ميزانيتها
العمومية ،وحتسني األداء وزي��ادة التدفق النقدي.
ويتضمّن جوهر هذه اخلطة االلتزام بأعمال أساسية
وبصورة ثابتة في مجال التجزئة .واليوم ،بعد انتهاء
مرحلتني م��ن اخل��ط��ة ،حتقّق الشركة ح��وال��ي 90%
من إيراداتها من عملياتها في قطاع البيع بالتجزئة،
وميثل السوق الكويتي وح��ده  60%منها .يذكر أنّ
الشركة لديها عمليات في قطاع أسواق البيع بالتجزئة

في كل من األردن وسلطنة عمان والبحرين.
وص���رّح نائب رئيس مجلس إدارة شركة مركز
سلطان ،عصام الرفاعي ،قائالً“ :يسرني اليوم أن
أ ُبلِغَ مساهمي الشركة بأنّ خطتنا تسير على املسار
الصحيح وهي في تقدّم مستمر ومتّسق مع تطلعاتنا.
وإنّ اخلطوة التي قمنا بها اليوم بتخفيض رأس مال
الشركة املدفوع بنسبة  50%هي خطوة مهمة هدفها
حتصني امليزانية وجعلها أكثر متانة لتمكّن الشركة من
النمو مجددا ً في املرحلة القادمة”.

