
أصدر بنك الكويت املركزي تعليمات 
موجهة إلى مقدمي خدمات ونظم الدفع 
والتسوية اإللكترونية بشأن تنظيم 
أع��م��ال ال��دف��ع اإلل��ك��ت��رون��ي ل��أم��وال، 
وذلك حتت مظلة القانون رقم 20لسنة 
2014 في شأن املعامالت اإللكترونية، 
الذي أسند لبنك الكويت املركزي كامل 
صالحيات اإلشراف والرقابة على أعمال 
الدفع اإللكتروني لأموال، باإلضافة إلى 
صالحية إص��دار التعليمات امللزمة في 

هذا الشأن.
وصرح محافظ بنك الكويت املركزي 
الدكتور محمد يوسف الهاشل أن إصدار 
هذه التعليمات يأتي في سياق التطور 
املتنامي ال��ذي تشهده التقنيات املالية 
احلديثة ووس��ائ��ل الدفع اإللكتروني، 
وح���رص ب��ن��ك ال��ك��وي��ت امل��رك��زي على 
توفير األطر الرقابية والتنظيمية لها، 
وذلكلالستفادة من املزايا التي توفرهافي 

مجال أعمااللدفع اإللكتروني لأموال.

وأش�����ار ال���دك���ت���ور م��ح��م��د ي��وس��ف 
ال��ه��اش��ل إل��ى أن��ه ق��د مت تشكيل فريق 
فني وق��ان��ون��ي م��ن املختصني ف��ي بنك 
الكويت املركزي والبنوك احمللية وذلك 
ملراجعة القواعد التنظيمية والرقابية 
اخل��اص��ة بالتعليمات وذل��ك لتحقيق 
أقصى استفادة من التطبيقات والتقنيات 

املالية احلديثة.
وتوضيًحا لفحوى هذه التعليمات 
أش����ار احمل��اف��ظ إل���ى أن��ه��ا ق��د ح��ددت 

املتطلبات الواجب استيفاؤهامن قبل 
الشركات واملؤسسات للقيد في سجل 
م��زاول��ي ال��ن��ش��اط ووك��الئ��ه��م ف��ي بنك 
الكويت املركزي، كما شملت التعليمات 
التزامات مزاولي نشاط تشغيل نظم 
الدفع والتسوية اإللكترونية ووكالئهم 

في إطار التعليمات املشار إليها.
وح��رص��اً على وض���وح التعليمات 
والتحقق م��ن س��الم��ة التطبيق، يقيم 
بنك الكويت امل��رك��زي م��ؤمت��ًرا صحفًيا 

موسًعا دع��ا إليه كبار املسؤولني في 
ال��ق��ط��اع��ات املعنية ووس��ائ��ل اإلع��الم 
لتقدمي اإليضاحات الالزمة وال��رد على 

أية استفسارات.
وأش���اد احمل��اف��ظ باملستوى املتقدم 
الذي تتمتع به دولة الكويت فيما يتعلق 
بأعمال الدفع اإللكتروني لأموال التي 
يوليها بنك ال��ك��وي��ت امل��رك��زي أهمية 
خاصة في إطار سعيه الدائب إلى تبني 
أفضل املمارسات في مجال التقنيات 

امل��ال��ي��ة احل��دي��ث��ة الس��ي��م��ا ن��ظ��م ال��دف��ع 
والتسوية اإللكترونية مبا يوفر خدمات 
متطورة تتمتع في الوقت ذات��ه بأعلى 

قدر من األمان.
وأكد الدكتور محمد يوسف الهاشل 
أن هذه التعليمات هي جزء مما يبذله 
بنك الكويت املركزي في سبيل حتقيق 
مصلحة االقتصاد الوطني وحتسني أداء 
االقتصاد الكلي وتوفير اخلدمات في 
إطار سياسة الشمول املالي التي يطبقها 

البنك املركزي. ونوه في اخلتام إلى أن 
املعنيني واملهتمني ميكنهم االطالع على 
هذه التعليمات على املوقع اإللكتروني 
www.cbk. لبنك ال��ك��وي��ت امل��رك��زي

.gov.kw
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الهاشل: التقنيات املالية احلديثة تشهد تطور متنامي

»املركزي« يصدر تعليمات تنظيم أعمال الدفع اإللكتروني لألموال

التجارة تصدر تعميمًا للشركات غير امللتزمة بتقدمي البيانات املالية
أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، تعميماً إدارياً 
يختص بشأن إع��داد قائمة بالشركات التي لم تقدم بياناتها 

املالية خالل ثالث سنوات.
وذكرت الوزارة في التعميم الذي حمل رقم 16 لسنة 2018، 
أن القطاع املختص بإعداد قائمة بالشركات التي مضى على 
عدم تقدمي بياناتها املالية 3 سنوات وعرضها سنوياً إلصدار 

القرار الالزم بإلغاء تراخيصها التجارية.

وأشار إلى قيام اإلدارات بالقطاع املختص بحصر الشركات 
التي لم تقدم بياناتها املالية سنوياً ويتم إنذارها بهذا االخالل 
دورياً مع التنويه بأنه عند اخاللها ملدة 3 سنوات تتخذ إجراءات 
إلغاء ترخيصها التجاري، ومن ثم إجراءات حلها املترتب بقوة 
القانون وفقاً لنص امل��ادة 266/7 من قانون الشركات رقم 1 

لسنة 2016.
وأوض���ح التعميم أن��ه يجب الفصل ال��ت��ام ب��ني الترخيص 

التجاري والسجل التجاري باعتبار األول يرتبط مبزاولة 
النشاط، والثاني يتعلق بكيان الشركة ووجودها القانوني مبا 
يتوجب معه في حال إلغاء الترخيص التجاري لأسباب املقررة 
قانوناً. وحسب التعميم، سيتم متكني الشركة من استصدار 
ترخيص جديد متى توافرت شروطه بذات رقم السجل التجاري 
باعتباره شهادة وجودها ما لم يحقق بشأنها من أسباب محو أو 

إلغاء القيد املنصوص عليها بقانون السجل التجاري.

د. محمد الهاشل

Monday 24th September 2018 - 12 th year - Issue No.3277 االثنني 14  من محرم 1440 ه�/ 24 سبتمبر  2018 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 3277

أكد ضرورة وصول اإلمدادات الكافية من النفط إلى األسواق

الرشيدي: ما يهمنا في الوقت الراهن هو احلفاظ على االستقرار
وص��ل وزي��ر النفط والكهرباء وامل��اء 
الكويتي بخيت الرشيدي الى اجلزائر اول 
امس  السبت للمشاركة في اجتماع اللجنة 
الوزارية املشتركة ملراقبة تنفيذ اتفاقية 

)أوبك( الذي عقد امس  االحد.
وق���ال ال��رش��ي��دي ف��ي تصريح لوكالة 
األن��ب��اء الكويتية )ك��ون��ا( ان “الهدف 
الرئيسي من االجتماع هو االطمئنان على 
وص��ول االم���دادات الكافية من النفط الى 

االسواق للمحافظة على استقرارها”.
واضاف ان “ما يهمنا في الوقت الراهن 
س��واء بالنسبة للدول املنتجة او ال��دول 
املستهلكة ه��و احل��ف��اظ على االس��ت��ق��رار 

وعدم حدوث تفاوت في االنتاج وان يكون 
االنتاج مجدوال بالكيفية الالزمة”.وتوقع 
الرشيدي ان يتم مراجعة مخطط االنتاج 
لضمان استقرار االسواق النفطية بالنظر 
ال��ى ان االج��ت��م��اع سيبحث مراقبة مدى 

االلتزام في حصص االنتاج النفطية.
وعن احتمال غياب ايران عن االجتماع 
اك��د الرشيدي ان “مثل ه��ذه االجتماعات 
مجدولة والغرض منها التشاور ومراجعة 
ارقام الدول املنتجة فنحن نسعى بالنهاية 
ال��ى االل��ت��زام الكلي باحملافظة على سوق 
نفطية مستقرة”.واوضح ان “في مثل 
هذه اللقاءات ال يتم مناقشة االسعار وامنا 

احلديث ينصب حول مدى تزويد السوق 
الدولية بالنفط للمحافظة على االس��واق 
التي تسمح بدعم املشاريع االستثمارية في 

مجال الطاقة”.
وك���ان ف��ي استقبال ال��رش��ي��دي سفير 
الكويت باجلزائر محمد الشبو باإلضافة 
ال��ى ع��دد م��ن ممثلي السلك الدبلوماسي 
الكويتي املعتمد باجلزائر.يذكر ان اجتماع 
اللجنة ال��وزاري��ة املشتركة ملراقبة تنفيذ 
اتفاقية )اوبك( سيعقد يوم غد بالعاصمة 
اجلزائرية وسيتم خالله تقييم وضعية 
ال��س��وق العاملي للنفط والعمل م��ن اجل 

احلفاظ على توازنه. بخيت الرشيدي 

54.33  نقطة انخفاض املؤشر العام 

البورصة تنهي التعامالت باملنطقة 
احلمراء.. وسط تراجع بالتداوالت

أنهت بورصة الكويت تعامالتها امس  األحد على 
انخفاض املؤشر العام 33ر54 نقطة ليبلغ مستوى 

5093 نقطة مسجال انخفاض بنسبة 06ر1 في املئة.
وبلغت كميات تداوالت املؤشر 4ر102 مليون سهم 
متت عبر 4218 صفقة نقدية بقيمة 9ر26 مليون دينار 

كويتي )نحو 6ر88 مليون دوالر أمريكي(.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 14ر18 نقطة 
ليصل إلى مستوى 4738 نقطة بنسبة انخفاض 38ر0 
في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 6ر49 مليون سهم 
متت عبر 1854 صفقة نقدية بقيمة 8ر2 مليون دينار 

)نحو 2ر9 مليون دوالر(.
وسجل مؤشر السوق األول انخفاضا بنحو 74 
نقطة ليصل إلى مستوى 5288 نقطة بنسبة 38ر1 
في املئة عبر كمية أسهم بلغت 7ر52 مليون سهم متت 

عبر 2364 صفقة بقيمة 1ر24 مليون دينار )نحو 
4ر79 مليون دوالر(.وكانت شركات )مينا( و)أرزان( 
و)أهلي متحد( و)األنظمة( و)وطنية م ب( األكثر 
ارتفاعا في حني كانت أسهم )وطني( و)بيتك( و)أهلي 
متحد( و)زي��ن( و)اجيليتي( األكثر ت��داوال أما األكثر 
انخفاضا فكانت )العيد( و)التعمير( و)صلبوخ( 

و)وربة ت( و)رمي(.
وتابع املتعاملون خالل جلسة اليوم األحد محضر 
مؤمتراحملللني املستثمرين لشركة )بوبيان ب( عن 
فترة الربع األول املنتهي في 31 يوليو املاضي وإعالن 
)ام��ت��ي��ازات( بشأن نقل ملكية خاصة ملجموعة من 
الشركات.وشهدت اجللسة إعالن بورصة الكويت عن 
الشركات املوقوفة عن التداول لعدم تسليمها بياناتها 

املالية.

جانب من تعامالت البورصة

»التجاري« يعلن
عن الفائز في حساب 

النجمة األسبوعي 
قام البنك التجاري بإجراء السحب األسبوعي 
على” ح��س��اب النجمة “ وذل���ك ض��م��ن برنامج 
سحوبات النجمة على جائزة 5،000 دينار كويتي، 
وكانت اجلائزة من نصيب مطلق فالح العازمي 
، وقد مت إج��راء السحب بحضور ممثل عن وزارة 

التجارة و الصناعة  لطيفة اجليعان. 
وق��د أوض��ح البنك أن ج��وائ��ز حساب النجمة 
أصبحت مم��ي��زة بحجم مبالغ اجل��وائ��ز املقدمة 
باإلضافة إلى تنوعها طوال السنة، وسوف تكون 
هناك جوائز أسبوعية بقيمة 5،000 د.ك، وشهرية 
بقيمة 20،000 د.ك، وجائزة نصف سنوية وقدرها 
نصف مليون )500،000( دينار، باإلضافة إلى 
اجلائزة الكبرى التي سيقام عليها السحب في يناير 
2019 وهي )1،500،000 دينار كويتي ( اجلائزة 
النقدية األك��ب��ر سنويا ليس فقط  على مستوى 

الكويت بل على مستوى العالم. 
وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل لدخول 
السحوبات والفوز باجلوائز القيمة، كشف البنك أنه 
ميكن فتح حساب النجمة فقط بإيداع  100 دينار 
كويتي ويجب أن يكون في احلساب مبلغ ال يقل 
عن 500 دينار لدخول جميع السحوبات على كافة 
اجلوائز التي يقدمها احلساب. وبالنسبة لفرص 
الفوز فإنه كل ما زاد املبلغ احملتفظ في احلساب 
زادت فرص فوز العميل حيث أن كل 25 دينار توفر 
فرصة واح��دة للفوز، فضالً املزايا اإلضافية التي 
يوفرها احل��س��اب، إذ يحصل العميل على بطاقة 
سحب آلي ويستطيع احلصول على بطاقة ائتمان 
بضمان احل��س��اب و ك��ذل��ك احل��ص��ول على كافة 

اخلدمات املصرفية من البنك التجاري.  
كما ميكن ألي عميل لدى البنك التجاري أن يفتح 
حساب النجمة عن طريق خدمة التجاري  “أون 
الين” والدخول في جميع السحوبات فال يتوجب 
على العميل زيارة الفرع، وأما بالنسبة لغير عمالء 
التجاري فإنهم يستطيعون تقدمي طلب فتح حساب 
من خالل موقع البنك الرسمي وسيتم االتصال بهم 
عن طريق دائ��رة املبيعات وترتيب موعد لزيارة 

العميل الستكمال إجراءات فتح احلساب.

برقان يعلن الفائزين 
بسحب حساب يومي

أع��ل��ن ب��ن��ك ب��رق��ان، ع��ن أس��م��اء ال��ف��ائ��زي��ن في 
السحوبات اليومية على حساب يومي، وقد فاز كل 
واحد منهم بجائزة 5،000 د.ك وكان احلظ في هذه 
السحوبات من نصيب: حيدر حسن عبدالله املهنا 
وناصر عبدالعزيز عبدالله العوضي وغازي محمد 
اخللف واحمد يوسف حسن احلداد وعباس محمود 

سعيد .
باإلضافة للسحب اليومي، بنك برقان يوفر 
سحب ربع سنوي حلساب “يومي” للفوز بجائزة 
نقدية بقيمة 125،000 دينار كويتي.  وللتأهل 
للسحوبات الربع سنوية يتعني على العمالء أن ال 
يقل رصيدهم عن500  د.ك ملدة شهرين كاملني قبل 
تاريخ السحب و كما أن كل10 د.ك متثل فرصة 
واح��ده لدخول السحب. وإذا كان رصيد احلساب 
500 دينار كويتي وما فوق، سوف يكون صاحب 
احل��س��اب مؤهل للدخول ف��ي ك��ل م��ن السحوبات 

اليومية والربع سنوية.

العثمان يدعو  العمالء إلى املشاركة
في »سحب الوطني الكبير«

أع��ل��ن ب��ن��ك ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي عن 
املوعد احملدد لفعالية “سحب الوطني 
الكبير” NBK Mega Day، وذلك 
يوم اجلمعة املوافق 28 سبتمبر 2018 
عند الساعة ال��راب��ع��ة ع��ص��راً، حيث 
سيتخلل احل��دث العديد من األنشطة 
واملسابقات وتوزيع اجلوائز الفورية، 
إضافة إلى اإلعالن عن األسماء اخلمسة 
ال��ف��ائ��زة ف��ي احلملة الصيفية لربح 
س��ي��ارة م��ن اخ��ت��ي��اره��م، ف��ض��الً عن 
سحب حساب اجلوهرة الربع سنوي 
على جائزة 250 أل��ف دينار كويتي 
والسحب اخل��اص بحملة الع��ب كرة 

القدم زالتانإبراهيموفيتش.
وستقام الفعالية في مجمع األڤ�نيوز 
وحت��دي��داً في “الغراند أڤنيو”، حيث 
سيستمتع ع��م��الء ال��ب��ن��ك وال����زوار 
باألنشطة واملفاجآت املختلفة طوال 
ال��ي��وم، وال��ت��ي يتخللها املسابقات 
واجل����وائ����ز ال���ف���وري���ة، ال���ع���روض 
املوسيقية واالستعراضية، فضالً عن 
األنشطة املخصصة لأطفال بالتعاون 

مع كيدزانيا. 
وسيتم خالل الفعالية السحب على 
األسماء اخلمسة الرابحة بالسيارة 
من اختيارهم في احلملة الصيفية، 
واجل��ائ��زة ع��ب��ارة ع��ن بطاقة هدايا 
الوطني مسبقة الدفع -يتم استخدامها 
لدفع قيمة السيارة- مصدرة باسم 
بنك الكويت الوطني برصيد قدره 20 
ألف دينار كويتي، صاحلة لالستخدام 
لدى أي من وك��االت السيارات احمللية 
داخل الكويت لشراء سيارة من اختيار 

العميل باإلضافة إل��ى التأمني. أيضاً 
سيقام مباشرة على امل��س��رح سحب 
اجل��وه��رة ال��رب��ع سنوي على جائزة 
250 ألف دينار كويتي، واإلعالن عن 
األسماء الفائزة بالقمصان الرياضية 
املوقعة من الع��ب ك��رة القدم الشهير 
زالتانإبراهيموفيتش، واملخصصة 
FIFA World Cupحلاملي بطاقة
ال��وط��ن��ي مسبقة ال��دف��ع، ك��م��ا سيتم 

الكشف عن احلمالت اجلديدة. 
وإلى جانب ذلك، سوف يتم تعريف 
العمالء والزوار إلى اخلدمات الرقمية 
اجل��دي��دة ال��ت��ي أطلقها بنك الكويت 

الوطني مؤخراً. 
وتعقيباً على هذا احل��دث السنوي 
امل��م��ي��ز، أع��ل��ن م��دي��ر ع���ام مجموعة 
اخل��دم��ات املصرفية الشخصية في 
بنك الكويت الوطني محمد العثمان 
قائالً:””يعتبر سحب الوطني الكبير 

من أبرز الفعاليات التي ننظمها خالل 
العام، ونحن نحرص من خالله إلى 
مكافأة العمالء عبر األنشطة التي 
ننظمها في ه��ذا اليوم والتي تناسب 
جميع أف��راد العائلة. والفعالية هذا 
العام مميزة عن األع��وام السابقة، ملا 
تتضمنه من أنشطة متنوعة والعديد 
من املسابقات واجلوائز فورية، علماً 
انه سوف يتم خالل الفعالية السحب 
املباشر لأسماء اخلمسة الفائزة في 
احلملة الصيفية وسحب اجلوهرة 
الربع سنوي على مبلغ 250 ألف دينار 
كويتي”. وتابع العثمان قائالً:” ندعو 
جميع العمالء إلى االنضمام إلينا مع 
عائالتهم ي��وم اجلمعة 28 سبتمبر 
لالستمتاع بيوم مليء بالنشاطات، 

العروض واجلوائز الفورية”.
ويحرص بنك الكويت الوطني إلى 
تنظيم ه��ذا احل���دث السنوي ملكافأة 
العمالء من خالل تقدمي يوم ترفيهي 
لهم وألس��ره��م وأي��ض��اً ل��إع��الن عن 
األسماء الفائزة في أكبر حمالته خالل 

العام. 
ويقدم بنك الكويت الوطني منتجات 
وخدمات مبتكرة ومتقدمة تقنياً لأفراد 
والشركات وذلك عبر شبكة مصرفية 
واسعة تخدم العمالء في العديد من 
ال��دول منها الكويت، اململكة العربية 
السعودية، اإلمارات العربية املتحدة، 
البحرين، لبنان، مصر، األردن، العراق 
وتركيا، باإلضافة إلى انتشار عاملي في 
كل من لندن، باريس، جنيف، نيويورك، 

سنغافورة وشنغهاي.

محمد العثمان

»وربة«  يعلن الرابحني الـ5 بسحوبات 
»السنبلة« األسبوعية

اعلن  بنك ورب��ة  سحب السنبلة 
ال��راب��ع والثالثني في مت��ام الساعة 
احلادية عشر ظهراً من يوم اخلميس؛ 
ه��ذا وق��د مت اإلع���الن ع��ن الفائزين 
اخلمسة بحضور ممثل ع��ن وزارة 
التجارة والصناعه و موظفي بنك 

وربة.
وبالنسبة للعمالء الذين حالفهم 
احل��ظ خ��الل سحب السنبلةالرابع 
وال��ث��الث��ني، فقد ت��وج 5 راب��ح��ني من 
عمالء بنك وربة حصل كل منهم على 
1000 دينار كويتي وه��م: مساعد 
نواف جندى السويط، فهد سعد عبد 
الله الكحالوى، على فرحان خلف 
الشمرى، عطيه محمد على الظفيرى، 

و جمانه عقيل كرم احمد.
ميثل حساب السنبلة اخليار األمثل 
لكل الراغبني بتوفير األموال وحتقيق 
عوائد مالية ثابتة على أرصدتهم في 
ال��وق��ت نفسه ب��االض��اف��ة ال��ى  فرصاً 

شهرية للفوز بجوائز نقدية ط��وال 
ال��ع��ام. ون��ظ��راً لإقبال الكبير ال��ذي 
الق���اه ه��ذا احل��س��اب م��ن قبل العمالء 
مل��ا ي��ؤم��ّن��ه م��ن ف��رص كبيرة للربح، 
عمل بنك ورب��ة على إضافة تطورات 
نوعية على ح��س��اب السنبلة القت 
استحسان العمالء، وتشمل التطورات 
ال��ت��ي مت���ت إض��اف��ت��ه��ا إل����ى ح��س��اب 
السنبلة، زي���ادة ع��دد ال��راب��ح��ني عبر 
اضافة سحب أسبوعي باالضافة الى 
السحب الشهري وذل��ك إلتاحة فرص 
أك��ب��ر للعمالء للفوز بجوائز مالية 
أسبوعية قيمة ك��ل منها أل��ف دينار 
كويتي  ت��ذه��ب إل��ى 5 راب��ح��ني ويتم 
السحب عليها ف��ي ي��وم اخلميس من 
كل أسبوع. باإلضافة الى ذلك، يستمر 
سحب السنبلة الشهري في بداية كل 
شهر على اجلوائز الكبرى - بحضور 
وإش����راف ممثل م��ن وزارة التجارة 
والصناعة -  والتي يبلغ إجمالها 30  

ألف دينار كويتي موزعة كالتالي على 
4 رابحني: اجلائزة الكبرى بقيمة 10 
آالف دينار كويتي ستكون من نصيب 
رابحني إثنني واجلائزة  الثانية بقيمة 
5 آالف دينار كويتي من نصيب رابحني 

اثنني أيضاً.  
وب��ذل��ك ي��ك��ون بنك ورب���ة ق��د زاد 
عدد الرابحني في سحوبات السنبلة  
إلى 24 فائز بالشهر كما زاد اجمالي 
قيمة اجلوائز الشهرية من 30 الى 
50 الف دينار كويتي شهريا. وأما 
فيما يتعلق بفرص الربح، فيحق لكل 
عميل فرصة لدخول السحب مقابل 
كل 10 دنانير في احلساب.  واجلدير 
بالذكر ، أن بنك ورب��ة أطلق حديثا 
وديعة السنبلة التي تعد املودعني 
بعوائد متوقعة عالية تصل الى 
3% كما يحصلو ايضا على فرص 
ربح في سحوبات السنبلة الشهرية 

واالسبوعية.

وحدة اإليثيلني بـ»إيكويت« تعود 
للعمل بعد توقف دام يومني

أع���ل���ن���ت ش����رك����ة إي���ك���وي���ت 
للبتروكيماويات، امس  األحد، عن 
إعادة تشغيل وحدة اإليثيلني رقم 

1 بعد توقف دام يومني.
وقالت الشركة في بيان نشر 
على صفحتها على “تويتر”، إنه 
توقف تشغيل الوحدة جراء عطل 
بسيط يوم اجلمعة املاضية، والذي 

استدعى تفعيل أنظمة السالمة.
وحسب البيان، استدعى العطل 
ق��ي��ام ال��ش��رك��ة بالتشغيل اآلم��ن 
م��ن خ��الل تشغيل شعلة الغاز 
دون تأثير بيئي ضمن متطلبات 

السالمة املهنية.
وتبلغ الطاقة االنتاجية لوحدة 
اإليثيلني 1 حوالي 850 ألف طن 

سنويا.
وتأسست إيكويت عام 1995، 
ك��م��ش��روع ب��ني ش��رك��ة “صناعة 

الكيماويات البترولية” بحصة 
ق��دره��ا %42.5 وش��رك��ة “داو 
كيميكال” ب��ح��ص��ة 42.5%،  

والقطاع اخل��اص الكويتي ممثال 
بشركة “بوبيان للبتروكيماويات” 

بحصة %9، و “القرين” 6%.

أحد مشروعات إيكويت للبتروكيماويات

»منشآت« تناقش التسوية الضريبية
مع الزكاة السعودية

أعلنت شركة منشآت للمشاريع العقارية، 
املُ��درج��ة ببورصة ال��ك��وي��ت، إن مجلس اإلدارة 
سيجتمع اليوم األح��د للنظر في عرض التسوية 

الضريبية املقدم من هيئة الزكاة السعودية.
وأعلنت الشركة اخلميس املاضي تلقيها عرضا 
من هيئة الزكاة والدخل باململكة العربية السعودية 

لتسوية مطالبات ضريبية على “منشآت”.
وحسب البيان السابق، تقوم “منشآت” حاليا 
ب��دراس��ة ال��ع��رض امل��ذك��ور وات��خ��اذ اإلج����راءات 
واستصدار املوافقات ال��الزم��ة لقبوله في حالة 
ثبوت حتقيقه مصلحة الشركة، مضيفة “لم يتم 

حتديد األثر املالي املترتب على إمتام التسوية”.
وفي بيان منفصل لشركة صكوك القابضة، قالت 
إنها كشركة زميلة ل�”منشآت”، سيكون األثر املالي 
املترتب عليها بنفس نسبة ملكيتها في “منشآت” 

البالغة 27.67%.
وكانت منشآت أعلنت أواخر ديسمبر املاضي، 
أن املفاوضات ما زال��ت ُمستمرة مع هيئة الزكاة 
والدخل باململكة العربية السعودية، فيما يخص 
مطالبة األخ��ي��رة للشركة بسداد مبالغ معينة، 
موضحة أنه لم يتم التوصل إلى تسوية نهائية مع 

“الهيئة”.


