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2.5 مليار دينار قيمة األسهم املرهونة بالبورصة الكويتية
شريف حمدي

في مبادرة ترسخ النقلة 
تشــهدها  التــي  النوعيــة 
بورصــة الكويت منذ ٢٠١7، 
علــى  البورصــة  كشــفت 
موقعهــا اإللكترونــي عــن 
حصــص األســهم املرهونة 
في الشركات املدرجة لصالح 

بنوك ومؤسسات مالية.
وتبــن من خــال رصد 
أعدته »األنبــاء«، أن القيمة 
املدرجة  اإلجمالية لألســهم 
ببورصــة الكويت ويفرض 
عليها قيد الرهن تقدر بـ 5.٢ 
مليار دينــار وفقا إلقفاالت 
البورصة في ٣١ مايو املاضي، 
علما ان هناك أسهما يفرض 
عليها قيد الرهن منذ سنوات 
الســعرية  وكانــت قيمهــا 
مختلفة عن سعرها احلالي، 
كمــا تبن من خــال الرصد 

ما يلي:
٭ بلغ عدد األسهم املرهونة 
في بورصة الكويت ١١7 سهما 
من أصل ١75 ســهما، أي أن 
األسهم املرهونة تشكل %68 
من إجمالي األســهم املدرجة 
واملوزعــة علــى ٣ أســواق، 
هي األول ويضم ١٩ شــركة، 
والرئيسي ويضم ١44 شركة، 
باإلضافة إلى سوق املزادات 

ويضم ١٢ شركة.
٭ 57 شــركة ظهرت ضمن 
قائمة األسهم املرهونة التي 
كشــفت عنهــا البورصة ال 
يوجد بها سهم واحد مرهون، 
وهي تشكل ٣٢% من إجمالي 

األسهم املدرجة.
٭ ١.8 مليار دينار قيمة أعلى 

٣٠٠.7 مليــون دينــار، تاه 
سهم أهلي متحد ـ البحرين 
بـ ٩٠٣ أسهم مرهونة بقيمة 

٢٢6 مليون دينار.
٭ حل ســهم املباني رابعا، 
بعدد أســهم مرهونــة ٢٠6 
ماين سهما بقيمة ١45 مليون 
دينار، ثم سهم البنك التجاري 
بـ ٢64 مليون ســهما بقيمة 

5 أسهم قيمة رهنها أقل من 
ألف دينار، وهي األولى وجي 
إف اتش والسام والقيوين 

والسور للوقود.
واألســهم املرهونة، هي 
تلك األسهم التي يتم إيداعها 
لدى »املقاصة« من قبل املدين 
الراهن لصالح الدائن املرتهن، 
وميكن رفع الرهن بناء على 

١٣5 مليون دينار، تاه سهم 
بيتك بأسهم مرهونة عددها 
١4٣ مليون سهما بقيمة ٩7.5 
 KIB مليون دينار، ثم ســهم
بأسهم مرهونة ٢٣٣ مليون 
سهما بقيمة 65 مليون دينار.

٭ أدنى قيمة لسهم مرهون، 
كانت لســهم الفنــادق بـ ٢5 
دينارا فقط، كما تبن أن هناك 

طلب املرتهن وذلك النقضاء 
الغــرض من الرهن بســداد 
الدين، كما ميكن حجز الرهن 
بتمكن الدائن املرتهن من بيع 
األسهم املرهونة لصاحله حال 

تعسر الراهن.
تفاصيل جدول األسهم املرهونة في 

البورصة على موقع »األنباء«
www.alanba.com.kw 

بلغت 117 سهماً وتشكل 68% من إجمالي األسهم املدرجة.. وفقاً ألسعار إقفاالت 31 مايو املاضي

7 أسهم مرهونة، حيث جاء 
سهم الوطني بالصدارة من 
حيث قيمة األسهم املرهونة، 
إذ بلغ عدد هذه األسهم 7٩7 
مليون ســهم بقيمــة 77٢.٣ 
مليون دينار وفقا لسعر إقفال 
الســهم في ٣١ مايو املاضي، 
تاه سهم أهلي متحد بـ ٩٩٢ 
مليون سهما مرهونا بقيمة 

بورصة الكويت عاملية
»MSCI«مع قرار

الثالثاء القادم
أحمد مغربي

علمت »األنباء« من مصادر مســؤولة ان شــركة 
مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال )MSCI( انتهت 
من كتابة التقرير اخلاص بترقية بورصة الكويت الى 
سوق ناشئ، وذلك من قبل املشاركني في مؤشراتها.

وقالت املصادر إن »MSCI« ستصدر قرار الترقية 
يوم الثالثاء املقبل )25 اجلاري( في متام الســاعة 11 

مساء بتوقيت الكويت.
وذكرت انه في حال ترقية البورصة الكويتية فإن 
هيئة أسواق املال وشركة بورصة الكويت سوف تعقد 
مؤمترا صحافيا صباح يوم األربعاء للكشف رسميا 

عن الترقية واخلطوات الالحقة.
وأضافت: »مت استطالع آراء املشاركني في السوق 
حول اقتراح إعادة تصنيف مؤشــر )إم.إس.سي.أي 
الكويــت( للبدء في إمكانيــة تطبيقها ضمن املراجعة 

نصف السنوية في مايو 2020«.
وأضافت انه من املرجح ان يصل وزن مؤشر »إم.
إس.سي.أي الكويت« الى 0.3% ضمن مؤشر »إم.إس.سي.

أي« لألسواق الناشئة.
وذكرت أن هيئة أسواق املال وشركة بورصة الكويت 
لألوراق املالية عملتا خالل الفترة املاضية على العديد 
من اإلجــراءات التي تؤهلهما لالنضمام إلى مؤشــر 
»مورغان ستانلي« في إطار سعيها الدؤوب إلى تطبيق 
استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير البنية التحتية للسوق، 
فحققت البورصة الكثير من اإلجنازات منذ اإلعالن عن 
خطة تطوير الســوق املالي، ما عزز من جاذبية البيئة 
االســتثمارية في السوق ورفع تنافسيتها مقارنة مع 

األسواق العاملية.

»الوطني« بالصدارة برهن 797 مليون سهم بقيمة 772 مليون دينار7 أسهم هي األعلى في قائمة الرهن بقيمة 1.8 مليار دينار

»الطيران املدني«: تعديل 
الرسوم اإليجارية ملقابل 

االستغالل باملطار
طارق عرابي

أصدرت اإلدارة العامة للطـــــيران املــــــدني قـــرارا 
حمل الرقم ٢747 لســـنة ٢٠١٩ بشـــأن تعـــديل الرســـوم 
اإليجارية ملقابل استغال املساحات املختلفة داخل املطــار.

وحدد القرار الذي أصدره رئيس الطيران املدني الشيخ 
سلمان الصباح السالم احلمود الصباح رسوم اخلدمات 
للمســاحات املســتخدمة داخل املباني القائمة والتابعة 
لإلدارة العامة للطيران املدني بـ ١5٠ دينارا للمتر املربع 
ســنويا، فيما حددت القيم اإليجارية ملســاحات األرض 
الفضــاء واملراد إنشــاء مبان عليها بـــ 65 دينارا للمتر 

املربع سنويا.
أمـــا األراضي املقام عليها شــبرات أو مظـــات مغـــلقة 
فـــقد حدد الــقـــرار القيـــم اإليجاريـــة لــها بـ ٣٠ دينارا 

للمتر سنويا.
 فيما حددت القيم اإليجارية لألراضــــي املقام عليها 
مظات بـ ٢٠ دينارا للمــــتر ســنويا، واألراضي الفضاء 

بـ 5 دنانير للمتر املربع سنويا.

»التجارة« تنظم قواعد  اختبارات مزاولة مهنة مراقبة احلسابات
رباب اجلوهري 

التجــارة  أصــدر وزيــر 
الروضان  والصناعــة خالــد 
قرارا وزاريا رقم ٢64 لســنة 
٢٠١٩، بشــأن تنظيــم قواعد 
وإجــراءات اختبــار مزاولــة 
مهنة مراقبة احلسابات وجاء 
فــي املــادة األولى مــن القرار 
الذي حصلــت »األنباء« على 
نســخة منــه واملنشــور في 
جريدة الكويت اليوم بتاريخ 
اليــوم القيام بتشــكيل جلنة 
لتنظيــم قواعــد وإجــراءات 
اختبار مزاولــة مهنة مراقبة 
احلسابات ويتم اختيارهم وفقا 
ملؤهاتهم العلمية وخبراتهم 
العملية بالتنسيق مع جمعية 
احملاسبن واملراجعن الكويتية 

صوت معدود في املداوالت(. 
وأشارت املادة الثانية الى أن 
مدة العضوية في هذه اللجنة 
سنة واحدة. وأوضحت املادة 
الثالثــة اختصاصات اللجنة 
التي تتمثل في وضع الشروط 
والضوابط املنظمة لاختبار 
مبا ال يتعارض مع قانون رقم 
5 لســنة ١٩8١ بشــأن مزاولة 
مهنــة مراقبة احلســابات أو 
أيــة قوانن معدلــة أو الحقة 
الوزارية الصادرة  والقرارات 
تنفيذا له، كما تختص اللجنة 
بتنظيــم االختبارات وحتديد 
املواد محل االختبار واختبار 
مــن يوكل إليــه مهمة اختبار 
املمتحنــن وتوزيع الدرجات 
ومراجعة االختبارات في إطار 
حاجة ســوق العمــل، عاوة 

أعضائهــا علــى ان يكون من 
بن حضــور اللجنــة رئيس 
اللجنة او من ينوب عنه كما 
تصدر قرارات اللجنة بأغلبية 
أصوات أعضائها وعند تساوي 
األصوات يرجح اجلانب الذي 
فيه الرئيس، ويجوز للجنة أن 
تدعو حلضور اجتماعاتها من 
ترى حضورهم لاشتراك في 
مناقشــة موضوع معن دون 
أن يكــون لهم حق التصويت 

على قراراتهم.
جاء فــي املادة اخلامســة 
اللجنــة  يصــرف ألعضــاء 
واملســتعان بهم مكافأة مالية 
التجــارة  وزيــر  يحددهــا 
والصناعة، كما يعقد االختبار 
مرتن في العام وتعلن الوزارة 
عــن موعده قبــل انعقاد أول 

اختبــار مبــدة شــهرين على 
األقل وذلــك باإلعان عنه في 
اجلريدة الرسمية، ونص القرار 
على ان يراعى في االختبار أن 
يحتوي على مسائل مستمدة 
من احملاسبة املالية للمنشآت 
اإلدارية  التجارية واحملاسبة 
والتكاليــف واملراجعة وأدلة 
التدقيــق والقوانن التجارية 

واملسؤوليات املهنية.
وأشار القرار الى أن قيمة 
املصروفــات اإلداريــة ألداء 
االختبار لكل مادة تقدر بـ 5٠ 
دينارا غير قابلة لاســترداد، 
موضحــا أن اللجنــة تلتــزم 
برفع التوصيات والنتائج الى 
جلنة القيد اخلاصة مبراقبي 
احلسابات التخاذ ما يلزم في 

شأن قبول قيد املتقدمن.

علــى حتديد مواعيــد ومكان 
االختبارات للمتقدمن واإلعان 
عنها، وتلقي طلبات املتقدمن 
الختبار مزاولة مهنة مراقبة 
احلسابات ونظر االعتراضات 
على نتائج االختبارات والفصل 
فيها مقابــل مصاريف إدارية 
مقدارها ٢5 دينارا غير قابلة 
لاســترداد كما يجوز التظلم 
من النتيجة النهائية للفصل 
في االعتراض أمام جلنة القيد 
اخلاصة مبراقبي احلســابات 
املنصوص عليها في القانون.
وتنص املادة الرابعة على 
التزام اللجنة باالجتماع بدعوة 
من رئيســها او مــن يفوضه 
في حالــة غيابه أو قيام مانع 
لديه، يكون اجتمــاع اللجنة 
صحيحــا بحضــور أغلبيــة 

يستند في مواده إلى املؤهالت العلمية واخلبرات العملية للمتقدمني

على أال يكونــوا من املزاولن 
للمهنة وتكون اللجنة برئاسة 
الوكيــل املســاعد لشــؤون 
الشركات والتراخيص التجارية 
وعضويــة كل من مدير إدارة 
الشركات املساهمة أو من ينوب 
عنه )نائب الرئيس(، عضوية 
كل من: رئيــس مجلس إدارة 
جمعية احملاسبن واملراجعن 
الكويتية، عضو هيئة تدريس 
مــن كليــة العلــوم اإلداريــة 
)جامعة الكويت(، عضو هيئة 
التدريــس من كليــة احلقوق 
)جامعة الكويت(، عضو هيئة 
التدريس من جامعة اخلليج 
وعضــو هيئــة التدريس من 
اجلامعــة األمريكيــة عــاوة 
على مقرر اللجنة عبدالعزيز 
علــي الضبيبــي )ال يكون له 

»البترول«: 5 مساهمات للخاص في »النفط« وفرت مئات الوظائف للكويتيني
375 وظيفة للمواطنني وفرتها شركتا »األولى« و»السور«

أحمد مغربي

كشــف مصــدر نفطــي 
لـــ »األنبــاء« أن  مســؤول 
مؤسســة البترول الكويتية 
وضعت خطة إلشراك القطاع 
اخلاص في بعض األنشــطة 
احلاليــة واملســتقبلية فــي 
القطاع النفطي حيث تتضمن 
اخلطة بعض املقترحات حول 
األنشــطة التــي مــن املمكن 
تطبيق قانــون التخصيص 
عليها في الشركات النفطية 

التابعة.
وقال إن مؤسسة البترول 
الكويتية قامت بطرح 5 فرص 
اســتثمارية للقطاع اخلاص 
احمللي وفرت مئات الوظائف 
للكويتيــن، حيــث طرحت 
خال الســنوات الســابقة ٣ 
مصانــع هــي مصنــع امللح 
والكلوريــن التابع لشــركة 
صناعة الكيماويات البترولية 
ومت بيــع املصنــع من خال 
عطاءات تنافسية واجلهة التي 
آلت إليها املشــروع الشركة 
األهلية لاستثمار ومت منح 
مصنع مزج زيوت التزييت 
البتــرول  التابعــة لشــركة 

محطــة وقــود الــى القطاع 
اخلاص من خــال طرح 4٠ 
محطــة الــى شــركة االولى 
للوقــود من خال تأســيس 
شــركة واكتتاب عام ويبلغ 
عــدد الكويتين العاملن في 
الشركة نحو ١84 كويتيا، ومت 
طرح 4٠ محطة وقود أخرى 

الى شــركة السور لتسويق 
الوقــود من خال تأســيس 
شــركة واكتتاب عــام وبلغ 
عــدد الكويتين العاملن في 

الشركة نحو ١٩١ كويتيا.
وذكرت املصادر انه وفقا 
ملا ورد في قانون التخصيص 
رقم ٢7 لسنة ٢٠١٠ وحسب 

مــا مت تفصيله فــي الائحة 
التنفيذيــة للقانــون والتي 
صــدرت باملرســوم رقم ٢8 
لســنة ٢٠١8 فــان املجلــس 
االعلــى للتخصيــص هــو 
اجلهة املســؤولة عن وضع 
السياســة العامــة لعمليات 
التخصيص وإعداد برنامج 

زمني باملشروعات العامة التي 
يزمع املجلس تخصيصها.

لــدى  كانــت  وســابقا، 
مؤسســة البترول الكويتية 
التابعــة عــدة  وشــركاتها 
مبــادرات في مجال إشــراك 
القطاع اخلاص في أنشــطة 
القطاع النفطي، حيث مت طرح 

بعض األنشطة غير الرئيسية 
التابعة للشركات النفطية إلى 
القطاع اخلاص وذلك حلرص 
املؤسسة والشركات التابعة 
على التكرير على أنشــطتها 
الرئيســية واملســاهمة فــي 
تطوير القطاع النفطي اخلاص 
وتوســيع دور قطاع النفط 

والغاز في قطاع النفط والغاز.
املبــادرات  هــذه  وكل 
املذكــورة آنفا فــي مبادرات 
النفطي قبل صدور  للقطاع 
القانون رقم ٣7 لسنة ٢٠١٠ في 
شأن تنظيم برامج وعمليات 
التخصـــــيص والئــــحته 

التنفيذية.

الوطنيــة الى شــركة عربي 
للطاقة، فيما مت طرح مشروع 
الفحم املكلسن التابع ملؤسسة 
الكويتية وشــركة  البترول 
البتــرول الوطنية الكويتية 
الى شــركة صناعات الفحم 

البترولي.
وذكــر انــه مت طــرح 8٠ 

فرص القطاع النفطي املمنوحة للقطاع اخلاص خالل السنوات السابقة

اجلهة التي آل إليها طريقة مشاركة القطاع اخلاصاملشروع
عدد الكويتينياملشروع

مصنع امللح والكلورين التابع 
لشركة صناعات الكيماويات 

البترولية
الشركة األهلية بيع من خال عطاءات تنافسية

لاستثمار

مبا أن املشاريع مت بيعها 
بالكامل للقطاع اخلاص فا 
توجد عاقة مباشرة بن 

املؤسسة وشركاتها التابعة 
مع القطاع اخلاص املالك 

لهذه املشاريع، وتتم متابعة 
نسبة التكويت املطلوبة 
قانونيا من قبل اجلهات 

املختصة

مصنع مزج زيوت التزييت التابع 
شركة عربي للطاقةبيع من خال عطاءات تنافسيةلشركة البترول الوطنية الكويتية

مصنع الفحم املكلسن التابع 
ملؤسسة البترول الكويتية وشركة 

البترول الوطنية الكويتية
شركة صناعات الفحم بيع من خال عطاءات تنافسية

البترولي

4٠ محطة تعبئة التابعة ملؤسسة 
البترول الكويتية وشركة البترول 

الوطنية
شركة األولى لتسويق تأسيس شركة واكتتاب عام

١84 كويتياالوقود

4٠ محطة تعبئة التابعة ملؤسسة 
البترول الكويتية وشركة البترول 

الوطنية
شركة األولى لتسويق تأسيس شركة واكتتاب عام

١٩١ كويتياالوقود


