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املالية تطالب بالتحقيق بشأن مخالفات صرف إعانات نقدية
أصدر وزير املالية براك الشيتان إلى محافظ بنك 
الكويت املركزي واملدير العام للمؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية. وحسب بيان للوزارة، فإن 
الكتابني يتعلقان بشأن التحقق من م��دى سالمة 
اإلجراءات التي مت اتخاذها بشأن سحب مبالغ كبار 

السن من حساباتهم الشخصية دون إخطارهم.
وقال الشيتان، في الكتابني املوجهني إلى محافظ 

بنك الكويت املركزي الدكتور محمد الهاشل ومدير 
عام مؤسسة التأمينات مشعل العثمان، إن املسألة 
تتلخص في أن هيئة اإلعاقة اكتشفت حاالت صرف 
إعانة دون وجه حق من قبل بعض املستفيدين من 
إعانات اإلعاقة باملخالفة لضوابط الصرف، مشيرا 
إلى أنه مت اإليعاز إلى هيئة التأمينات باعتبارها 
جهة ال��ص��رف مب��وج��ب النظام املتبع باسترداد 

تلك األم��وال، وطلبت املؤسسة من البنوك املعنية 
بالدخول إلى حسابات العمالء املخالفني دون علمهم 
وسحب األم��وال لصالح املؤسسة. وأض��اف أن هذا 
اإلج��راء ينطوي على شبهة مخالفة ملبادئ العمل 
املصرفي، مطالبا البنك امل��رك��زي ببيان رأي��ه في 
مدى سالمة ما قامت به التأمينات والبنوك في هذا 

اخلصوص.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 50 سنتا 
ليبلغ 42.39 دوالر، مقابل 41.89 دوالر في 
ت���داوالت اخلميس، وفقا للسعر املعلن من 

مؤسسة البترول الكويتية.
وف��ي األس���واق العاملية تراجعت عقود 
خام برنت تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني 
38 سنتا لتبلغ 41.80  دوالر للبرميل. 
وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط 
األمريكي تسليم أكتوبر مبقدار 39 سنتا 

لتبلغ 39.78 دوالر للبرميل.
على اجلانب األخ��ر، قالت مصادر نفطية 
مسؤولة أن مؤسسة ال��ب��ت��رول الكويتية 
أع��ادت النظر في نطاق عمل مشروع إنشاء 
مستودع للمنتجات البترولية في منطقة 
امل��ط��الع، وكلفت شركة البترول الوطنية 
الكويتية بتحديث الدراسات الفنية املتعلقة 
باملشروع وتقوم الشركة عن طريق مستشار 

عاملي بدراسة تقييم الطلب االستراتيجي على 
املنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق 
احمللي وحتديد املتطلبات اللوجستية لتلبية 

هذه االحتياجات حتى عام 2024.
وتضع »البترول الوطنية« تضع في عني 
االعتبار آخر التطورات والتوقعات املستقبلية 
م��ن ق��ب��ل املستهلكني ودراس�����ة ال��ت��وزي��ع 
اجل��غ��راف��ي على ه��ذه املنتجات باإلضافة 
إلى دراس��ة وحتديد املخزون االستراتيجي 
للمنتجات البترولية وذل���ك على حسب 
ضوابط ومعايير املخزون االستراتيجي من 

قبل مؤسسة البترول الكويتية.
وأش���ارت ال��ى ان ال��دارس��ة تتعلق كذلك 
بتقييم العمر التشغيلي ملرافق التسويق 
احمللي ومرافق التحميل في املصافي وخطوط 
ن��ق��ل امل��ن��ت��ج��ات وحت��دي��د ك��ل التحديثات 

والتعديالت على املرافق املطلوبة.

وق��د مت تشكيل ف��ري��ق م��ن املعنيني في 
الشركة، مبشاركة مؤسسة البترول الكويتية 
والشركة الكويتية للصناعات البترولية 
املتكاملة )كيبيك( ملتابعة هذه الدراسة، بعد 

أن مت حتديد واعتماد نطاق عملها.
وذكرت أنه بعد مرور نحو 4 سنوات على 
زيادة أسعار البنزين، التي متت حتديدا في 
سبتمبر 2016 ضمن إص��الح��ات اتخذتها 
البالد ملواجهة تراجع أسعار النفط عامليا، 
ف��إن فلسفة االستهالك حتولت ال��ى ان��واع 
البنزين االرخص وهو البنزين املمتاز، وهو 
االمر الذي دفع شركة البترول الوطنية الى 
التوسع في تخزين املنتج لتزويد السوق 

احمللي.
وبناء على آلية االستهالك اجلديدة، قامت 
محطات ال��وق��ود بالتغييرات ال��الزم��ة في 
مرافقها ملواكبة تغيير منط االستهالك الذي 

ط��رأ على اس��ت��ه��الك وق���ود امل��رك��ب��ات وسد 
احتياجات السوق احمللي من جميع املنتجات.

ووفقا آلخر احصائيات من شركة البترول 
الوطنية ف��ان استهالك ال��س��وق احمللي من 
البنزين فانه بلغ 4.48 مليارات ليتر بنهاية 
السنة املالية 2020/2019، ويستحوذ 
البنزين املمتاز على حصة االسد بواقع 2.8 

مليار ليتر بارتفاع سنوي بلغ 1.7 باملئة، 
يليه البنزين اخلصوصي بواقع استهالك 
سنوي يبلغ 1.5 مليار ليتر واخيرا البنزين 
الترا بواقع 48.7 مليون ليتر بانخفاض 0.3 

باملئة.
جتدر اإلش��ارة إلى أن امليزانية التقديرية 
ملشروع مستودع املطالع كانت تقدر بحوالي 

400 � 500 مليون دينار ويعتبر من أضخم 
املشاريع التي سيتم تنفيذها خالل السنوات 
املقبلة، مشيرة إلى أن فترة إجناز املشروع 
تبلغ نحو أربع سنوات بني الطرح والتقييم 
وامل��واف��ق��ات واإلن���ش���اءات، إال أن مؤسسة 
البترول الكويتية طلبت إع��ادة النظر في 

املشروع من حيث التكلفة والبناء.

ارتفعت امل��ؤش��رات الكويتية بشكل 
جماعي خالل األسبوع املُنتهي في 17 
سبتمبر اجلاري، وسط تسارع ملحوظ 
ف��ي وت��ي��رة ال���ت���داوالت وخ��اص��ة على 
األسهم املكونة للسوق األول. وارتفع 
م��ؤش��ر ال��س��وق األول خ��الل األس��ب��وع 
بقرابة 3 باملئة عند مستوى 6009.9 
نقطة مبكاسب بلغت 174.18 نقطة، 
مقارنة بإقفال األس��ب��وع امل��اض��ي عند 

5835.72 نقطة.
كما ارتفع »رئيسي 50« بنسبة 0.41 
باملئة عند مستوى 4372.51 نقطة 
راب��ح��اً 17.79 نقطة مقارنة بإقفال 
األسبوع السابق عند مستوى 4354.72 
نقطة. وصعد مؤشر السوق الرئيسي 
خالل األسبوع 0.39 باملئة عند مستوى 
4332.43 نقطة مقابل 4315.78 نقطة 
إقفال األسبوع املاضي، لتبلغ مكاسبه 

16.65 نقطة.
وج�������اءت احمل���ص���ل���ة اإلج��م��ال��ي��ة 
األسبوعية للمؤشر العام مرتفعة 2.31 
باملئة عند مستوى 5447.16 نقطة 
راب��ح��اً 122.74 نقطة مقارنة بإقفال 

األسبوع السابق عند 5324.42 نقطة.
السيولة تتجاوز 285 مليون دينار

وعلى مستوى األس��ب��وع بالكامل، 
ارتفعت سيولة بورصة الكويت بنسبة 

64.7 باملئة إلى 285.29 مليون دينار 
مقارنة مع 173.25 مليون دينار في 
األس��ب��وع ال��س��اب��ق. وص��ع��دت أحجام 
التداول األسبوعية بنحو 43.8 باملئة 
لتصل إلى 2.27 مليار سهم، مقابل 1.58 

مليار سهم سهم في األسبوع السابق.
وبلغ عدد الصفقات اإلجمالية خالل 
األسبوع 70.66 ألف صفقة مقارنة مع 
51.22 ألف صفقة في األسبوع السابق، 

بارتفاع نسبته 38 باملئة.
القيمة السوقية ترتفع

ب��ن��ه��اي��ة األس���ب���وع، بلغت القيمة 
السوقية للبورصة الكويتية 31.621 
مليار دينار )103.65 مليار دوالر(، 

م��ق��ارن��ة م��ع 30.766 م��ل��ي��ار دي��ن��ار 
)100.85 مليار دوالر( في األسبوع 
امل��اض��ي. وبلغت امل��ك��اس��ب السوقية 
للبورصة الكويتية خالل األسبوع 855 
مليون دينار )2.8 مليار دوالر(، شكلت 

منواً أسبوعياً بنسبة 2.78 باملئة.
على الصعيد ال��س��ن��وي، تراجعت 
القيمة السوقية للبورصة 11.27 باملئة، 
بخسارة ُتقدر بحوالي 4.016 مليار 
دينار )13.16 مليار دوالر(، حيث بلغت 
تلك القيمة بنهاية العام املاضي 35.637 

مليار دينار )116.82 مليار دوالر(.
على اجلانب اآلخ��ر،  أق��رت اجلمعية 
العامة العادية لشركة مدينة األعمال 

الكويتية العقارية في اجتماعها اخيرا، 
إلغاء توصية مجلس اإلدارة باالنسحاب 
االختياري من بورصة الكويت لألوراق 
املالية، مقررة استمرار اإلدراج، وفق 

بيان للبورصة.
كان مجلس اإلدارة اجتمع في الشهر 
امل��اض��ي، وق���رر التوصية للعمومية 
بانسحاب الشركة اختيارياً من بورصة 
الكويت، حيث أرج��ع تلك التوصية ل� 
6 أس��ب��اب. ويتمثل السبب األول في 
انسحاب الشركة ضعف التداول على 
أسهمها، فقد بلغ االنخفاض املستمر في 
معدل التداول اليومي بني 25 إلى 30 
صفقة خ��الل 3562 ي��وم ت��داول سابق 

حتى األمس.
يأتي ذلك باإلضافة إلى تدني القيمة 
السوقية، إذ انخفضت نسبة التغير في 
سعر السهم السوقي في 52 أسبوعاً 
نحو 29.25 باملئة، وانخفضت نسبة 
التغير ف��ي سعر السهم السوقي منذ 
ب��داي��ة ال��ع��ام وح��ت��ى تاريخه 35.68 

باملئة.
وكانت أرباح الشركة تراجعت 78.5 
باملئة بالنصف األول من العام اجلاري، 
لتصل إلى 250 ألف دينار، مقابل 1.16 
مليون دينار أرب��اح الفترة املماثلة من 

عام 2019.

عمومية »مدينة األعمال« ترفض توصية االنسحاب من البورصة

باملئة  2.8 ترتفع  السوقية  والقيمة  أسبوع..  خالل  للمؤشرات  إيجابية  محصلة 

واف��ق��ت جلنة املناقصات املركزية على طرح 
م��ن��اق��ص��ة ج��دي��دة مل��ؤس��س��ة امل���وان���ئ الكويتية 
ب��ش��أن ت��ق��دمي اخل��دم��ات االس��ت��ش��اري��ة اخلاصة 
بدراسة تصميم املناطق التخزينية وإنشاء املدن 

اللوجستية.
تسعى »املوانئ الكويتية« لبناء وتطوير املوانئ 
وفق اخلطة االستراتيجية لالستفادة من مناطق 
عدة في الدوحة والشويخ وميناء عبدالله، حيث 
تشمل عملية التطوير بناء مناطق تخزينية ومدن 

لوجستية ذكية متعددة االستخدامات.
وستطلب »امل��وان��ئ« م��ن املكتب االستشاري 
إج��راء الدراسات الالزمة من اجلوانب الهندسية 
والقانونية واملالية واإلدارية، إذ إن مشروع إنشاء 
املناطق التخزينية وامل��دن اللوجستية يعد من 
املشاريع التنموية التي تسعى املؤسسة لتنفيذها، 

بعد إمتام الدراسات االستشارية.
ومتتلك املؤسسة عدة مواقع تخزين تقع خارج 
ميناءي الشويخ والدوحة وميناء عبدالله، علماً بأن 
املساحات اإلجمالية ملواقع التخزين تبلغ 1.877 

مليون متر مربع موزعة على عدة مناطق.
وتعتبر املناطق التخزينية مهمة في تطوير 
األنشطة التجارية وتعظيم اإلي���رادات من خالل 
استغالل هذه املواقع وخلق بيئة مناسبة خلدمات 
التخزين لتوفير فرص استثمارية وجتارية تساعد 

على تنشيط احلركة االقتصادية في الكويت.
وُتعد مرتبة الكويت منخفضة وفقاً ملؤشرات 
اخل��دم��ات اللوجستية م��ق��ارن��ة ب�����دول مجلس 
التعاون، وحتسني ه��ذه امل��ؤش��رات سيساهم في 
دعم خطة التنمية من خالل تشجيع شركات الشحن 

والنقل على استخدام هذه املواقع.

وفق اخلطة اإلستراتيجية

وتطوير  بناء  تعتزم  الكويتية«  »املوانئ 
ولوجستية تخزينية  مدن  عدة 

دعا الناشط حسني اسماعيل دشتي، إلى تخفيض 
قسط ال��ق��رض ال��ذي يحصل عليه امل��واط��ن م��ن بنك 
االئ��ت��م��ان الكويتي إل��ى 5 ف��ي امل��ئ��ة ش��ه��ري��اً، وسط 
الظروف االقتصادية الضاغطة التي يعيشها اجلميع 
خ��الل الفترة احلالية، وال��ت��ي زادت حدتها بسبب 

استمرار ازمة فيروس كورونا املستجد في البالد.
وع��زا دشتي اقتراحه، إل��ى ك��ون الكويت، كانت 

ومازالت بلد الرخاء واخلير، وأنه يجب
على احلكومة النظر بشكل واض��ح واإلمعان في 
هذا األمر، في ظل األعباء العالية املترتبة شهرياً على 
رب األسرة، من خصم بدل اإليجار بقيمة 150 ديناراً، 
وقسط “االئتمان” بنسبة 10 في املئة، وأقساط 
ق��روض البنوك، خصوصاً وأن��ه ال يوجد أي مسكن 

بقيمة 70 ألف دينار فقط.
وب��ني دشتي أن ذل��ك يأتي إل��ى جانب التزامات 
األسرة املادية، ونفقات األبناء واحتياجاتهم، منوهاً 
بأنه  على صاحب القرار تخفيض قسط “االئتمان” 
إلى 5 في املئة، ما يعزز شعور الطمأنينة لدى املواطن 

بأن الدولة جاهزة ملساعدته على الدوام.
واقترح دشتي صرف 35 ألف دينار لكل مواطن 
من بنك االئتمان كقرض حسن بفائدة بسيطة وبقسط 
ي��ت��راوح ب��ني 50 و100 دي��ن��ار ش��ه��ري��اً، والسماح 
باستخدامه في ترميم منزل أو إطالق مشروع خاص، 

وغيرها.
ودع��ا دشتي في الوقت نفسه إلى توفير املساكن 
اخل��اص��ة بكبار السن واألرام���ل واملطلقات وذوي 
االح��ت��ي��اج��ات، ان��ط��الق��اً م��ن اإلح��س��اس مبعاناتهم، 
منوهاً بأن هذه الفئات تشكل جزءاً كبيراً من املجتمع 
الكويتي، ومشدداً على أنه من الواجب على اجلهات 
املعنية احلرص على تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم 

األساسية،  مبا يضمن حياة كرمية لهم.

35 ألف دينار اقترح تقدمي قرض حسن لكل مواطن بقيمة 

حسني دشتي: يتعني تخفيض قسط   
5 في املئة »االئتمان« الشهري إلى 

42.39 دوالر سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 

»البترول الوطنية« تعيد النظر في مشروع إنشاء مستودع 
للمنتجات البترولية في منطقة املطالع

أق��رت عمومية شركة شمال ال��زور األول��ى للطاقة 
وامل��ي��اه، املُ��درج��ة حديثاً ببورصة الكويت، توصية 
مجلس اإلدارة بخصوص توزيعات األرباح عن العام 
املالي املاضي )2019(. وقالت الشركة في بيان، إن 
العمومية وافقت على التوصية بتوزيع أرب��اح نقدية 
بواقع 25 فلساً للسهم، بقيمة إجمالية ُتقدر بنحو 27.5 

مليون دينار.
وأوض��ح��ت أن ه��ذه التوزيعات ستتم من األرب��اح 
املُرحلة منذ عام 2017 حتى 2019 وأرباح السنة املالية 
املاضية املنتهية في 31 ديسمبر 2019، ُمبينة أن هذه 

أول عملية توزيع أرباح تقوم بها الشركة.
وقالت الشركة في البيان إن املساهمني وافقوا كذلك 
على استقطاع 10باملئة لالحتياطي القانوني مببلغ 
إجمالي 1.31 مليون دينار )ميثل مبلغ 1.23 مليون 
دينار وارد بالبيانات املالية وتعديل إضافي مببلغ 

81.73 ألف دينار عن السنوات السابقة(.
ومت مناقشة تقرير املزايا واملبالغ التي حصل عليها 
مجلس اإلدارة، واعتماد املوافقة على عدم صرف أي 
مكافآت إل��ى أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية 
املاضية )2019(، فضاًل ع��ن انتخاب مجلس إدارة 

للشركة ملدة ثالث سنوات.
يذكر أّنه في أغسطس 2020، مت إدراج الشركة في 
بورصة الكويت ضمن مكونات السوق األول، لتكون 
أول شركة لتوليد الطاقة وحتلية املياه وأول مشروع 
شراكة بني القطاعني العام واخل��اص يتم إدراجها في 
بورصة الكويت. وقد جاء ذلك بعد جناح عملية توزيع 
األسهم على املواطنني الكويتيني بنسبة 50 باملئة من 
أسهم رأسمال الشركة في نوفمبر 2019، أما نسبة ال� 
50 باملئة املتبقية من أسهم الشركة فهي مملوكة من قبل 

القطاع العام واخلاص.

2019 25 فلسًا للسهم عن عام  مساهمو »شمال الزور« يقرون توزيع 

أعلنت هيئة أس��واق املال الكويتية عن 
ص��دور ق��رار مجلس التأديب في جلسته 
املنعقدة يوم اخلميس، ضد إدارة كل من 
شركتي برقان حلفر اآلبار و بيت األوراق 

املالية.
وقالت الهيئة في بيان صحفي إن قرار 
مجلس التأديب أص��در ق���راراً ضد محمد 
عبد الرحمن املشعل، رئيس مجلس إدارة 
»آب��ار«، وذلك ملخالفة خاصة بعدم قيامه 
بعقد العمومية السنوية خالل شهرين من 
تاريخ قيام الشركة باإلفصاح عن بياناتها 
املالية السنوية للهيئة، حيث أفصحت 
بتاريخ 30 يونيو 2019، إال أنه لم تعقد 
العمومية السنوية إال بتاريخ 31 أكتوبر 

.2019
وص���در ال��ق��رار ض��د املشعل ب���«إن��ذار 
املشكو في حقه من مغبة مخالفة القانون 
مستقباًل لعدم دع��وت��ه اجلمعية العامة 
لالنعقاد خ��الل شهرين م��ن اإلف��ص��اح ع 

البيانات املالية«.
كما أصدر مجلس التأديب التابع للهيئة 
قراراً ضد كل من: شركة بيت األوراق املالية 
ككيان قائم، وإبراهيم يوسف فهد الغامن 
بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، وفهد 

فيصل بودي بصفته الرئيس التنفيذي.
وأوضحت الهيئة أن القرار جاء بسبب 
عدم قيام »البيت« بتزويد الهيئة بسياسات 

وإجراءات نشاط إدارة احملافظ والوساطة 
في شراء وبيع األوراق املالية مقابل عمولة 
أو أجر التي مت اعتماد آخر حتديث لها في 
اجتماع مجلس اإلدارة رقم )01/2018( 

املنعقد في تاريخ 27 فبراير 2018.
وك��ذل��ك لعدم قيام »البيت« بتفصيل 
املكافآت املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية م��ن مبالغ ومنافع 
ومزايا، واالكتفاء بذكر إجماليات املبالغ 
املمنوحة ملجلس اإلدارة واجمالي املبالغ 
التي مت منحها اإلدارة التنفيذية على شكل 
شرائح )نوع املكافأة(، ولم تقم بالتفصيل 

بقيمة املكافآت التي حتصل عليها كل عضو 
من أعضاء مجلس اإلدارة وكل عضو من 

أعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة.
وبالنسبة لرئيس مجلس إدارة »البيت«، 
إبراهيم الغامن، أوضحت الهيئة أن قرار 
مجلس التأديب ال��ذي مت قيده باملخالفة 
ض��ده ج��اء بسبب ع��دم قيامه بتوجيه 
دعوات النعقاد اجتماعات املجلس العادية 
خ��الل سنة 2019 حتى ت��اري��خ انتهاء 
التفتيش، وكذلك عدم قيامه بتزويد أعضاء 
مجلس اإلدارة بجدول أعمال املجلس معززاً 
بالوثائق واملعلومات الالزمة قبل ثالثة 

أيام عمل على األقل من اجتماعات املجلس.
أما الرئيس التنفيذي ل�«البيت«، فهد 
ب��ودي، فقالت الهيئة في البيان أن قرار 
مجلس التأديب ضده جاء بسبب عدم قيامه 
بصفته بااللتزام بالسياسات واللوائح 
الداخلية للشركة، وذل��ك عن طريق قيام 
م��س��ؤول إدارة امل��خ��اط��ر ل���دى الشركة 
ب��األع��م��ال اخل��اص��ة مب��س��ؤول املطابقة 
واالل���ت���زام، وف��ق��اً لسياسات وإج���راءات 

الداخلية للشركة.
كذلك قيدت الهيئة املخالفة ضد بودي 
بسبب ع��دم قيامه بالتعهد ملجلس إدارة 
الشركة كتابياً بأن التقارير املالية للشركة 
يتم عرضها ب��ص��ورة سليمة وع��ادل��ة، 
واكتفت الشركة بتقدمي تعهدات كتابية 
من قبل املراقب املالي والرئيس التنفيذي 
للعمليات في الشركة، وذلك خالل السنوات 

املالية 2017 و2018 و2019.
وجاء قرار مجلس التأديب التابع للهيئة 
في املخالفات السابقة ضد »البيت« ورئيس 
مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي 
على النحو التالي: »تغرمي الشركة املخالفة 
األول���ى أل��ف دي��ن��ار ع��ن ك��ل مخالفة من 
املخالفات اخلمس املسندة إليها على النحو 
املبني باألسباب، وإنذار املشكو في حقهما 
الثاني والثالث )ال��غ��امن( و)ب���ودي( من 

مغبة مخالفة القانون مستقبالً«.

»أسواق املال« تصدر قرارات تأديبية ضد إدارة »آبار« و»البيت«

حسني اسماعيل دشتي
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على صاحب القرار اتخاذ هذا 
القرار في ظل األعباء املالية 
األس�������رة رب  ع����ل����ى  ال����ع����ال����ي����ة 

ي��ج��ب ت��وف��ي��ر م��س��اك��ن ل��ك��ب��ار 
االح���ت���ي���اج���ات  وذوي  ال����س����ن 
واألرام����������������������������ل وامل������ط������ل������ق������ات


