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مليون س���هم نفذت من خالل 425 صفقة قيمتها 2.3 مليون دينار. 
واحتل قطاع البنوك املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 18.8 مليون 

سهم نفذت من خالل 364 صفقة قيمتها 6.6 ماليني دينار.
وحل قطاع الصناعة في املركز السادس من خالل تداول 7.03 ماليني 
سهم نفذت من خالل 225 
صفقة قيمتها 1.9 مليون 

دينار.
وحل قطاع التأمني في 
املركز الس���ابع من خالل 
تداول 4.2 ماليني س���هم 
نفذت من خالل 18 صفقة 
بلغت قيمته���ا 964 االف 

دينار.
وجاء قطاع االغذية في 
املركز االخي���ر من خالل 
تداول 720 الف سهم نفذت 
من خالل 22 صفقة بلغت 

قيمتها 107 االف دينار.
استمر التباين في اداء 
قطاع البنوك في جلس���ة 
االمس حيث ش���هد سهم 
اخلليج عودة لالرتفاع بعد 
عمليات جتميع وتصريف 

فانخفضت بنسبة4.97% حيث بلغت 2142 صفقة.
وجرى التداول على أسهم 106 شركات من أصل 212 شركة مدرجة، 
ارتفعت أسعار أسهم 27 ش���ركة وتراجعت أسعار أسهم 39 شركة 
واستقرت قيمة أسهم 40 شركة عند معدالت االقفال السابقة. وتصدر 

النش���اط  قطاع اخلدمات 
بكمي���ة ت���داول حجمها 
32.05 مليون سهم نفذت 
من خالل 600 صفقة قيمتها 
13.8 مليون دينار. واحتل 
قطاع العقارات املركز الثاني 
بكمية تداول حجمها 30.1 
مليون سهم نفذت من خالل 
303 صفق���ات قيمتها 1.5 

مليون دينار.
 وج���اء قط���اع غي���ر 
الكويتي في املركز الثالث 
بكمية تداول بلغت 20.4 
ملي���ون س���هم نفذت من 
خ���الل 185 صفقة قيمتها 

1.3 مليون دينار.
 وجاء قطاع االستثمار 
الرابع بكمية  املرك���ز  في 
تداول بلغ حجمها 19.06 

سيطرة النشاط المضاربي وضعف الشراء المؤسسي
 يدفعان السوق للتذبذب.. واستمرار المضاربات على »الدولي«

 استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 
20.4 مليون دينار على 69.9% من إجمالي القيمة وهي: 

زين والدولي وبرقان وانابيب واخلليج واالعادة.
 تص��درت قيمة تداول زين األس��هم املتداولة في 
الس��وق والبالغة 11.9 مليون دين��ار متثل 41.5% من 

إجمالي القيمة.
 تصدر مؤش����ر قطاع التأمني قطاعات السوق 
املرتفعة بواقع 6.9 نقطة، تاله مؤش����ر قطاع غير 
الكويت����ي بواق����ع 4.2 نقاط، وتص����در القطاعات 
املتراجعة مؤشر قطاع االغذية الذي سجل ارتفاع 
مبقدار 38 نقطة، وتاله مؤشر قطاع البنوك بواقع 
18.9 نقطة، اما قطاع الصناعة فتراجع بواقع 17.9 
نقطة، فيما انخفض مؤشر قطاع اخلدمات بواقع 

14 نقطة.

وعودة للتجميع مجددا استقر على 
اثرها السهم عند مستوى 540 فلسا 
بعد تداول 1.845 مليون سهم بقيمة 
978.1 مليون دينار، في حني انخفض 
سهم التجاري مبقدار 10 فلوس وهي 
نفس القيمة التي ارتفع بها في جلسة 
اول من امس ليستقر عند مستوى 880 
فلسا، في حني انخفض سهم بوبيان 
مبقدار 10 فلوس بعد ارتفاع السهم 
في اجللسات السابقة حيث تعرض 
السهم لعملية جني ارباح، فيما ارتفع 
سهم الدولي مبقدار 5 فلوس استقر 
على اثرها عند مستوى 270 فلسا، 
وكذلك ارتفع س���هم برقان مبقدار 5 
فلوس ايضا اس���تقر على اثرها عند مستوى 445 فلسا وذلك بعد 
تراجع اول من امس واقفل سهم االهلي عند مستوى اغالقه السابق 
530 فلس���ا بعد ان تع���رض لعمليات بيع افقدت���ه 10 فلوس اثناء 
التداوالت، وفي املقابل اس���تقر سهم »بيتك« عند معدله الثابت منذ 
فترة دينار و100 فلس بعد تداوالت محدودة بلغت كمياتها 260 الف 
س���هم بقيمة 283 الف دينار، وكذلك استقر سهم البنك الوطني عند 
معدله الس���ابق دينار و380 فلسا بعد تداوالت ضعيفة ايضا بلغت 

كمياتها 105 االف سهم بقيمة 144 الف دينار.
 وشهدت تداوالت االمس اداء متباينا السهم املجاميع االستثمارية، 
حيث شهد سهم االستثمارات الوطنية ارتفاعا مبقدار 10 فلوس بعد 
تداوالت نش���طة نتيجة حترك سهم زين وذلك من خالل تداول 1.4 
مليون سهم بقيمة 483 الف دينار ادت الى استقرار السهم عند مستوى 
345 فلسا، في حني شهد سهم املشاريع استقرارا عند مستوى 400 
فلس وذلك لليوم الثاني على التوالي بعد هدوء احلركة على السهم، 
في حني شهد عدد من اسهم قطاع االستثمار ارتفاعات متفاوتة منها 

اسهم ايفا والساحل وعارف واخلليجي.

الصناعة والخدمات

اس���تقر سهم »مجموعة الصناعات« عند مستوى اغالقه السابق 
345 فلسا بعد تداوالت نشطة نسبيا حيث بلغت كميات التداول 1.2 
مليون سهم بقيمة 445 الف دينار، وجاء هذا االستقرار بعد تذبذب 
اداء الس���هم بني انخفاض وارتفاع في اجللس���ات السابقة، اما سهم 
»األنابيب« فشهد هو اآلخر استقرارا عند مستوى 300 فلس للسهم 

بعد تداوالت 3.6 ماليني سهم بقيمة 1.09 مليون دينار.
 اما سهم »زين« فشهد حتركا ملحوظا مع بداية تعامالت البورصة 
امس بعد ان شهد تداوالت نشطة زادت من قيمة السهم 40 فلسا قبل 
ان تتقلص مكاسب السهم الى 20 فلسا، واغلق السهم عند مستوى 
دينار و220 فلسا بعد تداول 9.8 ماليني سهم بقيمة 11.9 مليون دينار، 
اما سهم »اجيلتي« فشهد نشاطا ملحوظا خالل تداوالت االمس مقارنة 
مع اجللستني الس���ابقتني واللتني تراجع فيهما السهم رغم االعالن 
عن متديد عقد الش���ركة مع وكالة الدفاع اللوجستية، واقفل السهم 
عند مس���توى 445 فلسا بعد ان بلغت كميات تداوله 520 الف سهم 

بلغت قيمتها 227 الفا.

شريف حمدي
الكويت لألوراق  واصل س���وق 
املالية اداءه املتذبذب في ظل استمرار 
النشاط املضاربي الذي يسود تداوالت 
الكويتي���ة نتيجة غياب  البورصة 
الشراء املؤسسي وضعف مستويات 

السيولة.
وبدأ الس���وق تعامالت جلس���ة 
تداوالت أمس عل���ى ارتفاع محدود 
ولكنه سريعا ما تالشى اللون االخضر 
من على شاشات التداول وحل اللون 
االحمر عوضا عنه عندما بدأت عمليات 
تصريف واضحة على مجموعة االسهم 
التي التزال هي االنشط مضاربيا على 

مدار جلسات تداول االسبوع اجلاري.
وشهدت اسهم الدولي وبرقان واخلليج في قطاع البنوك وسهم 
زين في قطاع اخلدمات تداوالت نش���طة قادت السوق لالرتفاع في 
بداية التعامالت، غير ان عمليات البيع التي بدأت تنشط في املقابل 
ادت الى تراجع مؤشرات السوق وخاصة املؤشر الوزني الذي تأثر 
بانخفاض اسهم بيتك وبوبيان والتجاري واالهلي، غير ان النشاط 
امللحوظ الذي ش���هده س���هم زين وادى الى ارتفاعه بقيمة 40 فلسا 
قبل ان تتقلص الى 20 فلسا ادى الى حدوث توازن نسبي في االداء 
العام للس���وق، ويعود النشاط املكثف على سهم زين لقيام صناع 
السوق بعمليات جتميع بهدف زيادة سعر السهم مع اقتراب اقفاالت 
الربع الثالث في ظل عودة احلديث عن بيع حصة مؤثرة من اس���هم 

الشركة التصاالت االمارات.
ومع استمرار النشاط املضاربي وزيادة عمليات البيع على االسهم 
التي يتم جتميعها في اجللسات السابقة وبداية جلسة االمس جنح 
السوق لالنخفاض ومع مرور الوقت زادت تراجعات مؤشرات السوق 
قبل ان حتل حلظات االقفال التي قلصت من حجم اخلسائر بنسبة %50 
على األقل نتيجة عمليات شراء بهدف التجميع استعدادا لتصريفها 

في جلسة اليوم في حال شهدت ارتفاعات سعرية.
ومن املتوقع ان يواصل الس���وق اداءه املتذبذب في جلسة ختام 
االسبوع في ظل صعوبة التكهن مبا ميكن ان ينهي به السوق تعامالت 
االسبوع مع التأكيد على انه سواء ارتفع او انخفض فإن ذلك سيكون 
في حدود ضيقة نظرا لضعف االقبال على االس���هم القيادية والذي 
تس���بب في انخفاض معدالت الس���يولة التي لم تتعد حاجز ال� 30 

مليون دينار طيلة جلسات االسبوع.

مؤشرات السوق

واختتم السوق تعامالت جلسة االمس بتباين في اداء مؤشريه 
الس���عري والوزني، حيث أغلق املؤشر العام على انخفاض نسبته 
0.16% بإقفاله عند مستوى 6677.9 نقطة متراجعا 10.7 نقاط، فيما 
ارتفع املؤش���ر الوزني بنسبة 0.20%، بإقفاله عند مستوى 436.72 

نقطة مرتفعا 0.88 نقطة.
وشهدت جلسة االمس ارتفاع قيمة االسهم املتداولة بنسبة %14.7 
حيث بلغت 28.660 مليون دينار، في حني انخفضت كمية االس���هم 
املتداولة بنسبة 0.68% حيث بلغت 132.565 مليون سهم، أما الصفقات 

أسهم 6 شركات 
استحوذت على 
20.04 مليون 
دينار تمثل 
69.9% من 
إجمالي القيمة

عمليات التصريف 
تركزت على 

األسهم األنشط 
مضاربيًا خالل 

جلسات التداول 
األخيرة

)محمد ماهر( التذبذب اليزال سيد املوقف

المؤشر العام 10.7 نقاط 
وتداول 132.5 مليون سهم 

قيمتها 28.6 مليون دينار
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»الوطني« البنك الوحيد الذي وصلت مخصصاته إلى المستويات التي كانت عليها قبل األزمة مع حفاظه على نسبة تغطية مرتفعة للقروض

»جلوبل«: تراجع صافي إيرادات فوائد القطاع المصرفي 
الكويتي بما يقرب من 4% على أساس سنوي

إحصاءات اإليرادات اإلجمالية للبنوك ـ الربع الثاني من العام 2010

اإلماراتقطرعُمانالكويتالسعودية
دول 

الخليج
صافي إيرادات الفائدة
 )على أساس سنوي(

%9.5-%4.0-%2.2%26.4%9.5%1.0

صافي هامش الفائدة
)عن الربع الثاني من 2009(

-12 نقطة+7 نقاط+23 نقطة-49 نقطة-14 نقطة-32 نقطة

املوجودات املدرة للفوائد 
)على أساس سنوي(

%1.9-%2.1%20.3%17.6%3.6%3.4

املوجودات املدرة للفوائد 
)منذ بداية العام(

%0.9%1.5%13.2%0.3%1.4-%0.6

املصدر: حسابات البنوك املعنية و»بحوث جلوبل«

قال تقرير شركة بيت االستثمار 
العاملي )جلوبل( ربع السنوي عن 
أداء القطاع املصرفي في دول مجلس 
التعاون اخلليج����ي، ان مصرف 
الشارقة اإلس����المي سجل أرباحا 
صافية قدرها 231.6 مليون درهم 
إماراتي في عام 2008، أي ما ميثل 
انخفاضا بنسبة 23% على أساس 
سنوي في صافي أرباحه، مشيرا 
إلى أن معدل من����و ربحية البنك 
تراجع للم����رة األولى خالل ال� 6 
سنوات املاضية، بعد تسجيله معدل 
منو سنوي مركب ملحوظ بلغت 
نسبته 40% خالل الفترة بني العام 

2002 والعام 2007. 
وأضاف التقرير أنه بالرغم من 
الذي حققه إجمالي  الكبير  النمو 
إيرادات البنك فقد تباطأ معدل منو 
صافي أرباحه نتيجة قيامه بتكوين 
مخصصات كبي����رة للتحوط من 
القروض املتعثرة وانخفاض قيمة 
االستثمارات، حيث إنه بعد اجراءات 
الترش����يد التي اتخذها البنك في 
ع����ام 2007، بلغ منو صافي دخل 
العموالت ذروته مجددا خالل عام 
2008، حيث ارتف����ع مبعدل %69 
على أساس سنوي )مقابل ارتفاعه 
بنسبة 8% على أساس سنوي في 
عام 2007(. علما أن هذا االرتفاع 
نتيجة تضاف����ر عوامل من بينها 
ارتف����اع صافي إي����رادات الفوائد 
والنمو الهائل في املوجودات املدرة 

لألرباح. 
تقلص الربحية

وأوض����ح التقرير أن الربحية 
اإلجمالية للقطاع املصرفي اخلليجي 
)البنوك قيد الدراس����ة، باستثناء 
بنك دبي اإلس����المي وبنك برقان( 
سجلت انخفاضا مبعدل 5% على 
أس����اس سنوي و10% على أساس 
ربع سنوي خالل الربع الثاني من 
عام 2010 علما أن البنوك اإلماراتية 
حققت أداء ضعيفا في صافي األرباح 
الذي انخفض بدوره مبعدل %30 
على أساس س����نوي، إضافة إلى 
تراجع أداء صافي ربحية البنوك 
الذي انخفض مبعدل  السعودية 
7% على أس����اس س����نوي ونظرا 
لكونهما ذوي ثقل وزني كبير في 
ربحية القطاع املصرفي اخلليجي 

هذه البنوك العاملة في السعودية، 
ل����م تفصح ع����ن س����بب ارتفاع 
مخصصاتها، فإن ذلك يعزى إلى 
انكشافها على قروض ملجموعتي 

سعد والقصيبي. 
وبني التقرير أن البنوك الكويتية 
بشكل عام ش����هدت انخفاضا في 
مخصصاتها على أساس سنوي، 
حي����ث كان أداء الربع الثاني من 
عام 2009 سيئا من ناحية ارتفاع 
متطلبات املخصصات من مجموعتي 
سعد والقصيبي، كذلك املخصصات 
املتأتية من ش����ركات االس����تثمار 

املتعثرة. 
وقال التقرير: يبدو بنك الكويت 
الوطني هو البنك الكويتي الوحيد 
ال����ذي وصل����ت مخصصاته إلى 
املستويات التي كانت عليها قبل 
األزمة املالية مع حفاظه على نسبة 
تغطية مرتفعة للقروض. علما أن 
مخصصات بيت التمويل الكويتي 
وبنك اخلليج بقيت مرتفعة، ومع 
ذلك صرحت إدارة بنك اخلليج بأن 
النصف الثاني من عام 2010 سيكون 
أفضل بكثير م����ن ناحية تكوين 
املخصصات، مشيرة إلى تغيير في 

نظام تكوين املخصصات.
وأش����ار التقرير إل����ى أنه كان 
الرتفاع مخصصات البنوك تأثير 
سلبي على أرباح القطاع املصرفي 
ككل حيث التهمت ما يعادل %25 
من إجمالي أرباح القطاع املصرفي 
اخلليجي. وفي اإلمارات، كان تأثير 
ارتف����اع املخصصات على القطاع 
املصرفي اإلماراتي أكثر عمقا، حيث 
اس����تحوذت على 41% من إجمالي 
دخل البنوك وهو م����ا يعد ثاني 
مخصص خ����الل فترة ال� 15 ربعا 

سنويا املاضية على األقل.
 ومن بني جميع دول املنطقة، 
تبدو مخصصات البنوك العمانية 
ه����ي الوحي����دة التي ع����ادت إلى 
التي كانت  الس����ابقة  املستويات 
عليها ما قبل األزم����ة املالية، في 
حني ظلت مخصصات بقية دول 

املنطقة مرتفعة. 
وتوقع التقرير أن يحقق القطاع 
املصرفي اخلليجي، زيادة في تكوين 
املخصصات خالل األرباع السنوية 
املقبلة، يرتبط معظمها بتلك املتأتية 

من البنوك اإلماراتية.

)حيث بلغت حصتهما من األرباح 
19 و46% على التوالي خالل الربع 
الثاني من عام 2010(، فيما تصدرت 
البنوك في هذي����ن البلدين قائمة 
البنوك التي شهدت انخفاضا في 
الربحية اإلجمالية في حني كان أداء 
ربحية البنوك في بقية الدول أفضل 
بكثير واجتذب القطاعان املصرفيان 
العماني والكويتي األنظار حيث 
سجال منوا مبعدلي 40 و34% على 

أساس سنوي على التوالي.
وذكر التقرير أنه ارتفع إجمالي 
صافي إيرادات البنوك اخلليجية 
من الفوائد مبعدل ضئيل للغاية 
مقداره 1% على أساس سنوي، مما 
يشير بوضوح إلى عدم حدوث أي 
تغير في إيراداتها اإلجمالية وفقدت 
البنوك زخم النمو نتيجة للركود 
الهائل في القروض والذي عصف 
بالقطاع املصرفي اخلليجي، في حني 
بقي هامش صافي الفوائد معرضا 
لضغوط تدفعه نحو االنخفاض، 
في حني بقي معدل منو القروض 
منخفضا حيث منى بنسبة %3.5 
على أساس س����نوي خالل الربع 
الثاني من عام 2010 وبنسبة %0.7 

منذ بداية العام حتى تاريخه.
ولفت التقرير إلى منو إجمالي 
املوجودات املدرة للفوائد مبعدلي 
3.4% على أساس سنوي و%0.6 
منذ بداية الع����ام وتراجع صافي 
هامش الفائدة في القطاع املصرفي 
اخلليجي مبقدار 12 نقطة أساس 
عن مستواه في الربع الثاني من 

العام 2009. وأشار التقرير إلى أنه 
شوهدت تغيرات مختلفة في صافي 
إيرادات الفائدة من بلد آلخر، حيث 
العربية السعودية  اململكة  كانت 
املقابلني من  وقطر في الطرف����ني 
مجموعة دول املجلس بانخفاض 
مقداره 9% على أس����اس س����نوي 
ارتفاع  للبنوك السعودية مقابل 
مقداره 26% على أس����اس سنوي 
القطرية، علما أن صافي  للبنوك 
إيرادات فوائ����د القطاع املصرفي 
القطري حق����ق أداء جيدا بفضل 
ارتفاع اإليرادات اإلجمالية لبنك 
قط����ر الوطني مبع����دل 46% على 

أساس سنوي. 
وذكر التقرير أن صافي إيرادات 
فوائد القط����اع املصرفي الكويتي 
ش����هد تراجعا يقرب من 4% على 
أساس سنوي في حني حقق صافي 
إيرادات فوائ����د القطاع املصرفي 
اإلماراتي منوا جيدا بلغ 9% على 
أساس سنوي. وفي الوقت ذاته، 
بقي صافي إيرادات فوائد البنوك 
العمانية ثابتا نسبيا حيث سجل 
ارتفاعا ال يكاد يتجاوز 2%، نتيجة 
الفروقات  لتغيرات متقابل����ة في 

السعرية والكميات.
وأوضح التقرير أن منو األرباح 
اإلجمالية للقطاع املصرفي اخلليجي 
تعرض لضغ����وط كبيرة دفعته 
إلى االنخفاض بس����بب استمرار 
البنوك في تكوي����ن مخصصات 
كبيرة خالل الربع الثاني من عام 
2010 حيث سجل إجمالي إيرادات 

البنوك ارتفاعا طفيفا على أساس 
س����نوي ال يكاد يذك����ر، في حني 
منت املخصصات بنسبة 5% على 
أساس سنوي، وغيرت املخصصات 
الناشئة في معظمها عن القروض 
املتعثرة، وتيرة منوها خالل الربع 
قيد الدراسة بعد أن التقطت أنفاسها 
خالل الرب����ع األول من عام 2010، 
مسجلة ارتفاعا هائال مبعدل %48 
على أساس ربع سنوي خالل الربع 
الثاني م����ن العام احلالي. وكانت 
اإلم����ارات أفضل ح����اال من الدول 
املجاورة لها في املنطقة، حيث أتى 
أكثر من نصف املخصصات التي 
اس����تقطعتها في الربع الثاني من 
العام احلالي من البنوك اإلماراتية، 
العربية السعودية  اململكة  تلتها 
التي س����اهمت بنس����بة 23% من 

املخصصات املكونة. 
وأش����ار التقرير إلى أن جميع 
ارتفاعا  البنوك اإلماراتية شهدت 
كبيرا في معدل منو املخصصات، 
وفي مقدمتها بن����ك اإلمارات دبي 
الوطني وبن����ك أبوظبي التجاري 
اللذان كانا األكثر تأثرا بانكشافهما 
العاملية  عل����ى مجموع����ة دب����ي 
والشركات املتصلة بها. ولكن احلال 
كان مختلفا ف����ي اململكة العربية 
السعودية، حيث سجلت غالبية 
البنوك انخفاضا في املخصصات 
الس����عودي  البن����ك  باس����تثناء 
لالس����تثمار، والبنك الس����عودي 

البريطاني وبنك الرياض. 
وقال التقرير على الرغم من أن 

محمود فاروق
أعلن رئيس مجلس اإلدارة 
املنتدب في ش���ركة  والعضو 
ناقالت النف���ط الكويتية نبيل 
بورسلي عن توقيع عقد تصميم 
وإنش���اء مصنع لتعبئة الغاز 
املس���ال اجلديد في منطقة أم 
العيش ش���مال مدينة الكويت 
مع ش���ركة Hanwha للهندسة 
واإلنشاءات الكورية اجلنوبية 
بكلفة إجمالية 54.6 مليون دينار 
مبا يعادل نحو 189مليون دوالر 
على أن تكون مدة التنفيذ عامني 
ونصف العام على أن يتم البدء 

بتنفيذ أعمال املش���روع ابتداء من 
أكتوب���ر 2010.  وذكر بورس���لي في كلمة ألقاها 
مبناسبة توقيع العقد أن املشروع يأتي متاشيا 
مع خطة الش���ركة التنموية في إجناز املشاريع 

احليوية واإلستراتيجية لسد 
احتياج���ات الكويت من الغاز 
املس���ال واسطونات الغاز ملدة 
30 عاما مقبلة، مشيرا إلى أن 
املشروع يقع على مساحة مائة 
وخمسني ألف متر مربع وسوف 
يعزز القدرة اإلنتاجية للكويت 
لتوفير 15مليون اسطوانة في 
الس���نة أي ما يعادل 160% من 
الق���درة اإلنتاجي���ة للمصنع 
إلى أن املشروع  احلالي. الفتا 
الطاقة  إل���ى زي���ادة  يه���دف 
اإلنتاجية لتلبية الطلب املتزايد 
في الس���وق احمللي ومساندة 
املصنع احلالي املوجود في منطقة 
الش���عيبة الصناعية، لتكون القدرة اإلنتاجية 
الكلية للمصنعني كافية لتلبية احتياجات طلب 

السوق احمللي حتى عام 2030.

نبيل بورسلي

بورسلي: »ناقالت النفط« توقع عقدًا 
بقيمة 54.6 مليون دينار إلنشاء مصنع الغاز المسال

ناقش مالحظات ديوان المحاسبة وحسم المشروع بعد عطلة عيد الفطر

»األعلى للبترول« يطلب من »البترول الوطنية«
مزيدًا من الدراسات حول »المصفاة«

أحمد مغربي
كش����فت مصادر نفطية مسؤولة ل� »األنباء« أن 
اجتماع املجلس األعلى للبترول الذي عقد مس����اء 
أمس األول برئاس����ة رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد ووزير النفط واإلعالم الش����يخ أحمد 
العبداهلل وأعضاء املجلس ناقش مالحظات ديوان 
عام احملاسبة عن مشروع املصفاة اجلديدة، مبينة 
انه مت وضع خطة لتدارك السلبيات التي حالت دون 

مترير املشروع خالل الفترة املاضية.
وأشارت املصادر إلى أن املجلس طلب مزيدا من 
التفاصيل عن دراسات اجلدوى للمشروع من شركة 

البت����رول الوطنية، منوهة إلى انه لم يتم التوصل 
لقرار نهائي حول آلية تنفيذ املشروع سواء عن طريق 
شركة البترول الوطنية أو إسناد تنفيذه إلى شركة 
خاصة حس����ب خطة التنمية وقانون التخصيص. 
وأكدت املصادر انه لم يتم التوصل إلى قرار نهائي 
بشأن تنفيذ املشروع، على أن يتم استكمال املشاورات 
ف����ي االجتماع املقبل املتوقع بعد إجازة عيد الفطر، 
متوقعة أن يتم حسم مش����روعي املصفاة اجلديدة 
والوقود النظي����ف خالل االجتماع املقبل، مبينة أن 
االجتماع ناقش عدة مالحظات لديوان عام احملاسبة 

حول املشروع في السابق.


