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زيادة العمالة الوطنية في املؤسسات احلكومية ستزيد من بند األجور
7.7% تراجع حتويالت الوافدين في الكويت خالل الربع األول

احلجرف يتسلم دعوة من سفير أستراليا 
للمشاركة في مؤمتر مكافحة متويل اإلرهاب

عمومية »منشآت« ترفض زيادة
عدد أعضاء مجلس اإلدارة

»جهاز املراقبني«: لم منتنع
عن تنفيذ حكم قضائي

التقــى وزير املاليــة د.نايف احلجرف 
أمس سفير أستراليا لدى الكويت جونوثان 
غيلبرت، حيث مت خالل اللقاء تسليم الوزير 
الدعوة للمشاركة في املؤمتر الدولي ملكافحة 

متويل اإلرهاب، واملقرر انعقاده في مدينة 
ملبورن االسترالية خالل الفترة من 7 حتى 
8 نوفمبر ٢٠١٩. كما مت خالل اللقاء مناقشة 
العالقات االستثمارية القائمة بني البلدين.

أكد املتحدث الرسمي بجهاز املراقبني املاليني 
فيصل املطيري رئيس قطاع الشؤون املالية 
واإلدارية باإلنابة أن ما نشر مؤخرا في وسائل 
اإلعالم من قبل عدة أطراف، قد تضمن ادعاءات 
غيــر صحيحة جملة وتفصيال، والذي زعم 
به بعــدم امتثال وزير املالية ورئيس جهاز 
املراقبني املاليني بتنفيذ احلكم الصادر لصالح 
احد موظفي اجلهاز في الدعوى رقم ٢8١٢ لسنة 
٢٠١8 إداري/ ١١ الصادر في ٢٠١٩/4/١5، األمر 
الذي استوجب التوضيح على النحو التالي: 
يؤكد جهاز املراقبني املاليني اوال على إميانه 
الكامل بسيادة القانون واألحكام القضائية 
الصادرة باسم صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وأن القضاء الكويتي هو املالذ 
اآلمن للفصل في احلقوق وااللتزامات، وانه 
قد قــام بالتنفيذ الكامل للحكم الصادر فور 
تسلم الصيغة التنفيذية للحكم وفقا للتفصيل 

الوارد في البيان.
كما يؤكد جهاز املراقبني املاليني على إميانه 
الكامل بركائز العمل املؤسسي التي رسخها 
في تنفيذ أعماله إلجناز جميع االستحقاقات 
القانونية والتنظيمية واإلدارية املترتبة على 
صدور القانون رقم ٢3 لســنة ٢٠١5 بإنشاء 
اجلهــاز، والئحته التنفيذية بالرســوم رقم 
333 لســنة ٢٠١6 بإصدار الالئحة التنفيذية 

للقانون.
إن جهاز املراقبني املاليني قد قام بالتنفيذ 
الكامــل للحكــم فــي املواعيد احملــددة وفقا 

للتفصيل التالي:
١ـ  ان املوظف املذكور قد أقام دعوى حتت 
رقم ٢8١٢ لســنة ٢٠١8 إداري ١١، بطلب إلغاء 
القرار رقم 4٢ لســنة ٢٠١8 فيما تضمنه من 

تخطي املذكور في الندب للوظيفة اإلشرافية 
ملدة سنة مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع 
إلزام اجلهة اإلدارية بأن تؤدي له التعويض 
املناسب عما حلقه من أضرار مادية وأدبية، 
وفي جلسة ٢٠١8/١٢/5 قضت احملكمة بقبول 
طلب اإللغاء شكال وفي املوضوع بإلغاء القرار 
فيمــا تضمنه من تخطي املدعــي في الندب 
للوظيفة اإلشرافية وإلزام اجلهة اإلدارية بأن 
تؤدي له مبلغ ألف دينار على سبيل التعويض 
املادي واألدبي، وتأييد ذلك باحلكم االستئنافي 
املرقم ٢6٠٩، ٢67٩ لسنة ٢٠١8 إداري طعون 

املوظفني الصادر بجلسة ١5/4/٢٠١٩.
٢ ـ بتاريــخ ٢٠١٩/6/١١ ورد كتاب رئيس 
إدارة تنفيذ العاصمة املؤرخ في ٢٩/5/٢٠١٩ 
املتضمن العمــل على تنفيذ احلكم املشــار 
اليــه بالبيان، والذي بــادر اجلهاز مبوجبه 
بتنفيذ احلكم، وذلك بإصدار القرار رقم ١73 
لسنة ٢٠١٩ بندب املذكور بوظيفة مدير مكتب 
املراقبني املاليني بالهيئة العامة للصناعة ملدة 
سنة مع صرف مبلغ التعويض املقضي به 
في احلكم، وقد باشر املذكور العمل بتاريخ 

.٢٠١٩/6/١٢
وعلى الرغم مما تقدم وعلم املوظف املذكور 
بتنفيذ احلكم، إال انه تقدم ببالغ للمستشار 
النائب العام بتاريخ ٢٠١٩/7/٢٢ بادعاء امتناع 
وزير املالية ورئيس اجلهاز بصفتهما عمدا عن 
تنفيذ احلكم آنف البيان والذي متت إحالته 
الى رئيــس جلنة التحقيق الدائمة اخلاصة 

مبحاكمة الوزراء لالختصاص.
ويؤكد اجلهاز على االحتفاظ بكل احلقوق 
القانونيــة واتخاذ اإلجــراءات الالزمة بهذا 

الشأن.

د.نايف احلجرف مستقبال السفير االسترالي

١٠% انخفاضاً بتحويالت الوافدين في دول اخلليج

كشفت بيانات حول حجم 
حتويالت العاملني الوافدين 
في دول اخلليج إلى اخلارج 
خالل الربع األول من ٢٠١٩، 
عن تراجع التحويالت بنسبة 
٩.٩7% على أســاس سنوي، 
حيــث ســجلت حتويــالت 
الوافدين باخلليج في الثالثة 
األشهر األولى من ٢٠١٩ نحو 
٢4.7١ مليار دوالر، مقارنة بـ 
٢7.44 مليار دوالر في الفترة 

املماثلة من ٢٠١8.
وبحسب املسح الذي أجراه 
»مباشر«، فقد تضمنت بيانات 
التحويالت من الســعودية، 
واإلمارات، وقطر والكويت، 
والبحرين، فيما لم تشــمل 
البيانات سلطة عمان، إذ إن 
آخر بيانات معلنة لها عنها 
للتحويالت في ٢٠١7 والبالغة 

٩.8 مليارات دوالر.
وكانــت وكالــة موديــز 
للتصنيفات االئتمانية كشفت 
أن تأميــم ســوق العمل في 
مجلــس التعاون اخلليجي، 
قــد يحافظ على االســتقرار 
االجتماعي من خالل توفير 
مزيد من فرص العمل للسكان، 
ولكنه يرفع تكاليف العمالة، 

ويعيق التنوع.
أن  الوكالــة  وتابعــت 
احلرص على استيعاب أكبر 
عدد من العمالة الوطنية في 

تأتي الهند في املرتبة األولى 
باستقبال حتويالت العمالة 
الوافــدة مــن دول مجلــس 
التعاون اخلليجي، وتتبعها 
كل من باكستان، وجمهورية 
مصر العربية، وبنغالديش، 
والفلبني، ونيبال، كما توجد 
بالقائمــة األردن، ولبنــان، 

وسورية، واليمن.

تقليص أعداد الوافدين
ويضغط على التحويالت 
الوافدة في  املالية للعمالــة 
اخلليج، عوامل عدة أبرزها، 
سعي تلك الدول إلى تعديل 
التركيبــة الســكانية التــي 
يصل الوافــدون فيها لنحو 
نصف السكان، باإلضافة الى 
تطبيق قرار مجلس الوزراء 
في السعودية بتحصيل مقابل 
مالي عن كل مرافق للعاملني 
الوافدين في القطاع اخلاص، 
بشكل سنوي تدريجي، وذلك 
بســداد مقابل مالــي عن كل 
مرافق أو تابع للعامل الوافد 
بواقــع ١٠٠ ريال ســعودي 
شــهريا اعتبــارا مــن بداية 
يوليــو ٢٠١7، و٢٠٠ ريــال 

املاضي بنسبة ٩.6% إلى 5٢٩ 
مليار دوالر، مقابل املستوى 
القياسي السابق البالغ 483 

مليار دوالر في ٢٠١7.
التحويــالت  ووصلــت 
املالية العاملية، التي تشــمل 
حتويالت إلى البلدان مرتفعة 
الدخل إلى 68٩ مليار دوالر 
عام ٢٠١8، مقابل 633 مليار 
دوالر عــام ٢٠١7، بارتفــاع 

سنوي %8.55.
وتــراوح منــو تدفقــات 
التحويالت بني نحو 7% في 
شرق آسيا واحمليط الهادي، 
و ١٢% في جنوب آسيا، ودفع 
منو التحويالت التوظيف في 
الواليات املتحدة وانتعاش 
مــن  التدفقــات اخلارجــة 
بعض دول مجلس التعاون 
اخلليجي واالحتاد الروسي.
وعلــى صعيــد البلــدان 
الرئيسية املتلقية للتحويالت، 
بلغت التحويالت إلى الهند 7٩ 
مليار دوالر، تلتها الصني 67 
مليار دوالر، ثم املكسيك 36 
مليار دوالر، و34 مليار دوالر 
للفلبــني، و٢٩ مليــار دوالر 
ملصــر. وفي عــام ٢٠١٩، من 
املتوقع أن تنمو التحويالت 
املنخفضــة  البلــدان  إلــى 
واملتوسطة الدخل إلى 55٠ 
مليــار دوالر لتصبــح أكبر 
مصدر لها للتمويل اخلارجي.

شــهريا فــي ٢٠١8، ثــم 3٠٠ 
ريال شــهريا العام احلالي، 
و4٠٠ ريــال شــهريا بدايــة 

يوليو٢٠٢٠.
وفــي املقابــل، تنخفض 
إجــراءات توطــني الوظائف 
اإلمــارات والبحريــن،  فــي 
بينما تســعى قطــر جلذب 
عمالة للمشــاركة في تنفيذ 
مشروعــــاتها اســـــتعدادا 
الستضافة كأس العالم ٢٠٢٢.
وأظهرت قاعــدة بيانات 
البنك الدولي أن البنوك تشكل 
أعلــى قنــوات التحويــالت 
إذ بلــغ متوســط  تكلفــة، 
الرسوم التي تتقاضها ١١% في 
الربع األول من العام احلالي، 
وتلتها مكاتــب البريد على 
سلم أكثر قنوات التحويالت 
تكلفة مبتوسط رسوم أكثر 

من %7.

التحويالت عامليًا
البنــك  وكشــف موجــز 
الدولــي للهجــرة والتنمية، 
ارتفاعا قياسيا للتحويالت 
املالية إلى البلدان املنخفضة 
واملتوسطة الدخل خالل العام 

إلى 24.7 مليار دوالر خالل الربع األول من 2٠١9.. بضغط من تخفيض أعداد العمالة الوافدة

املؤسسات احلكومية سيزيد 
من بند األجور والرواتب، كما 
سيقلل من املرونة املالية في 
بعض احلــاالت، وقد يؤدي 
احلظر إلى نقص في األيدي 

العاملة.

تراجع التحويالت
أن  املســح،  وأظهــر 
حتويــالت العاملني للخارج 
خــالل الربع األول من العام 
احلالي، تراجعت في 4 دول 
خليجية، على رأسها البحرين 
بـــ ٢4.3٢%، ثــم اإلمارات بـ 
١١.73%، وتلتهما السعودية 
١١.54%، وأخيــرا الكويت بـ 

.%7.67
وفي املقابل، خالفت دولة 
قطــر التوجــه اخلليجي، إذ 
العاملني  ارتفعت حتويالت 
بها للخارج في الثالثة األشهر 
األولى من العام احلالي ٩6.%3 
سنويا، بســبب حاجة تلك 
الدولة اخلليجية إلى العمالة 
األجنبيــة للمســاعدة فــي 
مشــروعات استضافة كأس 

العام لكرة القدم ٢٠٢٢.
الدولي  البنك  وبحســب 

برنت فوق 6٠ دوالراً.. و»النفط الكويتي« يرتفع  3.١%

»البترول الوطنية« تطرح مناقصة الصيانة امليكانيكية
ملصفاة األحمدي ومرافق إنتاج الغاز

العقود  ارتفعت  رويترز: 
اآلجلة خلــام برنت فوق 6٠ 
دوالرا للبرميل خالل تداوالت 
أمــس، بعدما أظهرت بيانات 
انخفاضا أكبر من املتوقع في 
مخزونــات اخلام األميركية، 
لكن املخاوف املســتمرة من 
ركود عاملي محتمل حدت من 

املكاسب.
وزاد خام القياس العاملي 
برنت 33 ســنتا أو ٠.6% إلى 
6٠.36 دوالرا للبرميل، بعدما 
ارتفــع ٠.5% عند التســوية 
اخلــام  وصعــد  الثالثــاء. 
األميركــي ١7 ســنتا أو 3.٠% 

إلى 56.3٠ دوالرا للبرميل.
وأشــارت بيانــات معهد 
البتــرول األميركــي إلــى أن 
النفــط اخلــام  مخزونــات 
انخفضت 3.5 ماليني برميل 
في األســبوع املنتهي في ١6 
أغســطس. وكان محللــون 
استطلعت »رويترز« آراءهم 
قد توقعوا تراجع املخزونات 

١.٩ مليون برميل.
وقــال إدوارد مويا محلل 
األســواق لــدى أوانــدا فــي 

منذ فبرايــر ٢٠١8، إذا أقرته 
إدارة معلومات الطاقة«.

وتظل التوترات في الشرق 
األوسط حتت األضواء، إذ قال 
وزير اخلارجية األميركي مايك 

للعقوبات األميركية.
كما تلقت أســعار النفط 
دعمــا مــن بيانــات تظهــر 
انخفاض صادرات السعودية، 
أكبر مصدر للخام في العالم، 

في يونيو.
وأبلــغ مســؤول بقطــاع 
النفط السعودي رويترز في 
وقت ســابق هذا الشــهر أن 
اململكة تخطط إلبقاء صادراتها 
من اخلام دون 7 ماليني برميل 
يوميا في أغسطس وسبتمبر، 
رغم الطلب القوي من الزبائن، 
مــن أجل إعــادة التوازن إلى 

السوق.
غيــر أن حالــة الضبابية 
التي تكتنف اآلفاق االقتصادية 
العاملية وسط احلرب التجارية 
بني الواليات املتحدة والصني 
حدت من املكاسب في أسواق 

النفط.
أما محليا، فقد ارتفع سعر 
برميل النفط الكويتي 76 سنتا 
أي بنســبة ١.3% عن السعر 
السابق ليبلغ 6٠.6١ دوالرا، 
وفقا للسعر املعلن أمس من 
مؤسسة البترول الكويتية.

محمود عيسى

فــي الوقت الذي يشــهد 
تطوير مصفاة ميناء األحمدي 
كجــزء من مشــروع الوقود 
املقــدرة تكلفتــه  النظيــف 
بنحو ١٢ مليار دوالر، دعت 
شــركة البتــرول الوطنيــة 
الكويتية الشــركات املعنية 
لتقدمي عطاءاتها بشأن عقد 

الصيانة امليكانيكية ملصفاة 
ميناء األحمدي وملرافق إنتاج 
الغاز الســائل مع الوحدات 

التابعة لها.
ان  وقالــت مجلــة ميــد 
الشــركة حــددت يــوم ١7 
سبتمبر موعدا نهائيا لتقدمي 
العطــاءات وفقــا للوثائــق 
التي نشرها اجلهاز املركزي 

للمناقصات العامة.

التــي  الوحــدات  أمــا 
ســيغطيها بعقد الصيانة 
فتشــمل كال مــن: وحــدات 
استعادة الكبريت، وحدات 
الغــاز، مرافــق  معاجلــة 
معاجلــة امليــاه احلامضة، 
املوقــع،  خــارج  املرافــق 
نظــام االشــتعال، مجمــع 
النيتروجــني، نظــام مياه 
التبريد، نظام زيت الوقود، 

نظــام غاز الوقــود، وحدة 
الهيدروجــني،  اســترداد 
وحدة التكسير املائي، وحدة 
تكســير احلفــاز الســائل، 
محطة حتلية املياه، قطارات 
محطة الغاز، وحدات تخزين 
غاز البترول املسال السائبة، 
األنابيب ووحدات  خطوط 

تقطير النفط اخلام.
جتــدر اإلشــارة الــى ان 

تطوير مصفاة ميناء األحمدي 
يتضمن توســعة وحتديث 
مصفاتي مينــاءي األحمدي 
وعبــداهلل. وعند إجنازهما، 
ســترتفع الطاقة التكريرية 
للكويت من النفط اخلام إلى 
ما يزيد قليال على ٩36 ألف 
برميل يوميا، مقارنة بـ 736 
ألف برميل يوميا في الوقت 

احلالي.

بومبيو إن الواليات املتحدة 
ستتخذ كل ما في وسعها من 
إجراءات ملنع ناقلة إيرانية في 
البحر املتوسط من توصيل 
النفط إلى ســورية في خرق 

ضمن مشروع الوقود النظيف

نيويورك »لعل أسعار اخلام 
تتلقى دعما من تقرير إيجابي 
عــن املخزونــات مــن معهد 
البترول األميركي رمبا يشير 
إلى أكبر انخفاض في كاشينج 

الذهب يستقر فوق ١5٠٠ دوالر

رويترز: اســتقرت أسعار الذهب خالل 
تعامالت أمس فوق مســتوى ١5٠٠ نقطة 
الذي تخطته في اجللسة السابقة، في حني 
يترقب املستثمرون محضر اجتماع مجلس 
االحتياطي االحتادي املقبل الستقاء املؤشرات 

على مستقبل تخفيضات أسعار الفائدة.
ونزل الذهب في التعامالت الفورية ٠.٢% 
إلى ١5٠3.5٠ دوالرات لألوقية )األونصة(، 
وفقد الذهب في املعامالت اآلجلة بالواليات 
املتحــدة ٠.٢% ليصل إلــى ١5١٢.٩٠ دوالرا 

لألوقية. واستقر مؤشر الدوالر الذي يقيس 
قيمة العملة األميركية أمام سلة من 6 عمالت 
رئيســية بعدما نزل من أعلى مستوى في 

3 اسابيع الذي سجله االثنني.
ومن بــني املعــادن النفيســة األخرى، 
تراجعت الفضة ٠.3% في املعامالت الفورية 
إلــى ١7.٠7 دوالرا لألوقيــة، بينما خســر 
البالتــني ٠.4% ليصل إلــى 845.٠8 دوالرا 
لألوقية. ونزل البالديوم ٠.7% إلى ١48١.١3 

دوالرا لألوقية.

طارق عرابي

اجلمعيــة  رفضــت 
العاديــة  العامــة غيــر 
)املؤجلة( لشركة منشآت 
للمشاريع العقارية والتي 
عقدت صباح امس بنسبة 
حضــور بلغــت 83.%5٢ 
تعديل نص املادة ١4 من 
النظام األساســي والتي 
تنــص علــى: »يتولــى 
الشــركة  إدارة  مجلــس 
مجلــس إدارة مؤلفا من 

أعضاء، تعني منهم اجلهة أو اجلهات التي 
يجــوز لها انتداب ممثلني منها في مجلس 
اإلدارة بنســبة مــا متلكــه من أســهم في 
الشركة، وتنتخب اجلمعية العامة األعضاء 

بالتصويت السري«.

وكان النص بعد التعديل يتضمن زيادة 
عدد األعضاء من 5 إلى 6 أعضاء، وهو األمر 
الذي رفضته اجلمعيــة غير العادية التي 
ترأســها أمس نائب رئيس مجلس اإلدارة 

نواف العصيمي.

نواف العصيمي مترئسا العمومية وعلى ميينه املستشار القانوني أحمد املطوع


