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اجلمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ اقتصـاد

«نفط الكويت»: صيانة وتشغيل منشأة
الضخ في محطة الصليبية بـ ١٦ مليون دينار

تشغيل مصفاة «الزور» سيدعم زيادة التكرير عامليًا

أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر نفطية 
مســؤولة أن شــركة نفط الكويت في 
مراحــل التفــاوض النهائيــة لتنفيذ 
مشروع تشغيل وصيانة منشأة الضخ 
الرئيسية في محطة معاجلة املياه في 

الصليبية.
وقالت املصادر ان العقد يبلغ قيمته 

١٦ مليون دينار.
وذكــرت ان عمليات الصيانة التي 
ستقوم بها الشركة مهمة للغاية، حيث 
تهدف الى ضمان تزويد شــركة نفط 
الكويت باملياه املعاجلة الســتخدامها 
في مجاالت حقن واســتخراج النفط، 
مبينــة ان الكميــات التي تســتهلكها 
الشركة تسهم في توفير املياه العذبة 
والصليبية الصاحلة لالستخدام اآلدمي.

وأشارت إلى ان املياه التي يتم جلبها 

من محطات املعاجلة تستخدم في غسل 
النفط املستخرج قبل إرساله لالستخدام 
في مصافي شــركة البترول الوطنية، 
مبينة ان استخدام املياه يتم في جزء 

من عمليات إنتاج النفط، حيث تفضل 
شركة نفط الكويت االعتماد على هذه 
النوعية من املياه بدال من املياه اجلوفية 
التي تعد مخزونا استراتيجيا للبالد.

محمود عيسى

قالت مجلة ميد إن مجمع مصفاة الزور 
البالغة تكلفته ١٦ مليار دوالر، واملتوقع 
ان يبدأ تشغيله في وقت وشيك، سيكون 
عامال مؤثرا في زيادة الطاقة التكريرية 
العاملية باإلضافة الى مشروعات اخرى 
لتنفيذ توسعات كبيرة في طاقة التكرير 
هي اآلن قيد التنفيذ في الشرق األوسط، 
مثــل مصفاة الدقم في عمان الذي تقدر 
تكلفتها بحوالي ٧ مليارات دوالر - وهي 
فــي طور االنتهاء من مرحلة الهندســة 
واملشتريات والبناء بنسبة ٩٢٪ تقريبا، 
باإلضافة إلى مشــروع توسعة مصفاة 

الزرقاء في األردن. 
وفي هذا الســياق، اعتبــرت املجلة 
الدول النفطية في الشرق األوسط ذات 

اهمية كبيــرة في مضمار تكرير النفط 
ألنها تســاهم بجزء كبيــر من الطاقات 
التكريرية العامليــة للنفط اخلام حيث 
بلغت طاقتها التكريرية االجمالية اليومية 
١٢٫١٤٥ مليون برميل كما في عام ٢٠٢١.

واســتندت املجلة الــى ما نقلته عن 
تقرير صادر عن شركة غلوبل داتا أن دول 
املنطقة تخطط لزيادة طاقتها التكريرية 
إلى ١٥٫٤٨ مليون برميل يوميا، مبتوسط 
معدل منو سنوي يبلغ ٤٫٩٪، وقد احتلت 
منطقة الشــرق األوسط املرتبة الثانية 
من حيــث حجم اخلطط لزيــادة طاقة 
التكرير على مستوى العالم، والتي بلغت 
٣٫٨ ماليــني برميل يوميــا، بينما تبلغ 
حصة أسيا ٧٫٣ ماليني برميل يوميا من 
اإلضافات املخطط لها، بحسب ما كشفه 

التقرير سالف الذكر.

وعزت مجلة ميد هذه األهمية لتكرير 
النفط في األساس لالقتصادات اآلسيوية 
الناشئة وعلى وجه اخلصوص الصني 
والهنــد، اللتني تعتزمــان زيادة الطاقة 
التكريرية لتلبية الطلب احمللي املتزايد.

وذكر التقريــر ان من املتوقع عامليا 
البدء بتشغيل ٤٦٠ محطة لتكرير النفط 
اخلام خالل الفترة بني عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٦. 
وتضم هذه املشاريع ١١٨ مصفاة جديدة 
و٣٤٢ مشروعا لتوسعة محطات قائمة.

ومــن حيــث املراحل التــي متر بها 
مشاريع التكرير، اوضح التقرير ان ثمة 
نحو ٢١٥ مشــروعا للتكرير في مرحلة 
اإلنشاء سيبدأ تشغيلها خالل الفترة بني 
٢٠٢٢ و٢٠٢٦، فضال عن ١٠٨ مشروعات 
رئيسية اخرى في مرحلة دراسة اجلدوى، 

و٩٧ مشروعا في مرحلة املوافقة. 

ً البالغة تكلفته ١٦ مليار دوالر.. ويتوقع تشغيله قريبا

الدعيج: رغبة «التجاري» في التحول إلى بنك إسالمي مازالت قائمة

كشف رئيس مجلس إدارة 
البنك التجاري الكويتي، الشيخ 
أحمد الدعيج الصباح، أن رغبة 
«التجاري» في التحول إلى بنك 
إسالمي مازالت قائمة، ومازال 
العمــل جاريا على هــذا األمر 

حتى اآلن.
حديــث الدعيج، جــاء في رد 
على سؤال لـ «األنباء» حول إذا 
ما كانت كان رغبة «التجاري» في 
التحول إلى مصرف إسالمي قائمة، 
إذ قال «إن الرغبة مازالت قائمة 
حتــى اآلن منذ التصويت عليها 
فــي عمومية البنــك منذ نحو ٧ 
سنوات»، مبينا في الوقت ذاته أنه 
منذ عقد تلك العمومية لم يوجد 
طلب إللغاء الرغبة في التحول، 
وأن مجلــس اإلدارة أخــذ رغبة 
املســاهمني ووجهها إلى اجلهاز 
التنفيذي، وسعينا إلى التحول 
لبنك إســالمي وحتى اآلن نعمل 

على األمر.
وأضاف الدعيج في اجلمعيتني 
العموميتني العادية وغير العادية 
أمــس بنســبة  اللتــني عقدتــا 
حضــور تصل إلى ٩٠٫٨٠٥٪، أن 
البنــك التجــاري هــو األول بني 
البنوك والشركات املدرجة الذي 
يستخدم التصويت التراكمي في 
االنتخابات، إذ استخدم أمس في 
انتخاب العضو املكمل املســتقل 
في مجلس إدارة البنك، استكماال 
للدورة احلالية ٢٠٢١-٢٠٢٣، مبينا 
أن التصويــت التراكمــي الــذي 
يعد طريقة تفتح الباب واملجال 
لــكل املســاهمني للمشــاركة في 
اتخــاذ وصناعة القــرار من قبل 
مجلس اإلدارة، ومينع السيطرة 
والتكتالت، مبينا أن هذه املمارسة 

تعد األفضل للحوكمة.
وأقر املساهمون بإلغاء قرار 
اجلمعيــة العمومية الصادر في 
٢٠١٨/١٢/١٩ والذي ينص على «في 
حال عدم التمكن من توزيع ما ال 
يقل عن ٢٠ فلسا للسهم الواحد 
يتم حتويــل كل األرباح احملققة 
في الســنة املالية كاحتياطيات 
لقــروض مســتقبلية كنوع من 
التحــوط (احتياطيــات اترازية 
ميتقبلية)، ومبا ال يتعارض مع 
النصوص القانونية»، واقترحوا 
بأنه في حال توزيع أرباح نصف 
سنوية يجب أال تقل عن ١٢ فلسا 

للنصف الواحد.
وحــول إذا مــا كان النصــف 
األول من العام احلالي قد يشهد 
توزيعات؟ قال الدعيج وفقا لقرار 
العمومية نعم، وهذا كله راجع إلى 

موافقة اجلهات الرقابية.
وأقرت العمومية غير العادية 
بالتعديل على املادة ٣٦ من النظام 
األساسي لتصبح، يجب أن تتوافر 
فيمن يرشــح لعضوية مجلس 
اإلدارة، وفيمــن يكون عضوا به 

الشروط التالية:
١ - أن يكــون متمتعا بأهلية 

التصرف.
٢ - أال يكون قد سبق احلكم 
عليه في جنايــة بعقوبة مقيدة 
للحريــة او فــي جرميــة إفالس 
بالتقصير أو التدليس او جرمية 
مخلــة بالشــرف أو األمانــة او 
بعقوبــة مقيدة للحرية بســبب 
مخالفته ألحــكام القانون ما لم 

يكن قد رد إليه اعتباره.
األعضــاء  عــدا  فيمــا   -  ٣
املســتقلني يجب أن يكون مالكا 
بصفــة شــخصية او الشــخص 

الذي ميثله مالكا لعدد من أسهم 
الشركة.

٤ - ان يكــون قــد اســتوفى 
االشتراطات الواردة في القانون 
رقم ٣٢ لسمة ١٩٦٨ في شأن النقد 
وبنــك الكويت املركزي وتنظيم 
والقوانــني  املصرفيــة  املهنــة 
الرقابية  والقرارات والتعليمات 
األخرى ذات الصلة وتعديالتها.

وإذا فقد عضو مجلس اإلدارة 
أيا من الشروط املتقدمة زالت عنه 
صفة العضوية من تاريخ فقدان 
ذلــك الشــرط دون أي اثر لذلك 
في صحة التصرفات والقرارات 
التــي اتخذها العضو أو شــارك 
في التصويت عليها حتى زوال 
صفتــه، وإذا تخلف أحد أعضاء 
املجلس عن حضور ثالث جلسات 
متتالية بدون عذر مشروع جاز 
اعتباره مستقيال بقرار من مجلس 

اإلدارة.
وعدلت املادة ٣٩ لتصبح، ال 
يجــوز لرئيس أو عضو مجلس 
اإلدارة، ولو كان ممثال لشخص 

طبيعي أو اعتباري، ان يستغل 
املعلومات التي وصلت إليه بحكم 
منصبه في احلصول على فائدة 
لنفسه أو لغيره، ويجوز لرئيس 
أو عضو مجلس اإلدارة التصرف 
بأي نوع من أنــواع التصرفات 
في أسهمه في الشركة طيلة مدة 
عضويتــه، وذلــك دون اإلخالل 
بقيــود التصــرف فــي األســهم 
املنصــوص عليهــا فــي قانون 
الشركات او عقد التأسيس وهذا 
النظــام او الالئحــة التنفيذيــة 

لقانون هيئة أسواق املال.
كما عدلــت املادة ٤٤ لتصبح 
«ال يجــوز ان يكون ملن له ممثل 
في مجلس اإلدارة او لرئيس او 
احد أعضــاء مجلــس اإلدارة او 
احد أعضاء اإلدارة التنفيذية او 
أزواجهــم أو أقاربهم من الدرجة 
الثانية مصلحة مباشرة او غير 
مباشرة في العقود والتصرفات 
التي تبرم مع الشركة او حلسابها 
إال اذا كان ذلك بترخيص يصدر 
عــن اجلمعيــة العامــة العادية، 

وفي هــذه احلالة يلتزم العضو 
باإلفصــاح عن املصلحة ملجلس 
اإلدارة واالمتناع عن التصويت، 
وتلتزم الشــركة بوضع ســجل 
بتضمــن كافــة التعامــالت مــع 
األطــراف ذات الصلــة التــي مت 
اإلفصاح عنها، ويحق للمساهمني 
احلصول على نسخة من السجل».
وعدلــت املــادة ٤٨ لتصبــح 
«تنعقد اجلمعية العامة العادية 
الســنوية بنــاء علــى دعوة من 
مجلس اإلدارة خالل األشهر الثالثة 
التالية النتهاء السنة املالية، وذلك 
في الزمان واملكان اللذين يعينهما 
مجلس اإلدارة وللمجلس أن يدعو 
اجلمعيــة العامة لالجتماع كلما 
دعت الضــرورة إلى ذلك، وعلى 
مجلــس اإلدارة ان يوجه دعوة 
اجلمعيــة لالجتمــاع كلما دعت 
الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس 
اإلدارة ان يوجه دعوة اجلمعية 
لالجتماع بناء على طلب مسبب 
من عدد من املســاهمني ميلكون 
مــا ال يقل عن ١٠٪ من رأســمال 

الشركة، أو بناء على طلب مراقب 
احلســابات، وذلك خــالل واحد 
وعشرين يوما من تاريخ الطلب، 
وتعد جدول األعمال اجلهة التي 
تدعو إلى االجتماع، ويسري على 
إجــراءات دعوة اجلمعية العامة 
ونصاب احلضــور والتصويت 
األحــكام اخلاصــة باجلمعيــة 
التأسيســية املنصــوص عليها 

بالقانون وتعديالته.
الدعــوة جــدول  وتتضمــن 
األعمــال وزمان ومــكان انعقاد 

االجتماع بأحد الطرق التالية:
١ - خطابات مسجلة ترسل الى 
جميــع املســاهمني قبــل املوعد 
احملــدد النعقــاد االجتماع بـ ١٤ 

يوما على األقل.
٢ - اإلعالن ويجــب ان يحصل 
على مرتني على أن يتم اإلعالن في 
املرة الثانية بعد مضي مدة ال تقل 
عن ٧ أيام من تاريخ نشر اإلعالن 
األول وقبل انعقاد االجتماع بـ ٧ 

أيام على األقل.
باليــد  الدعــوة  تســليم   -  ٣
للمســاهمني أو من ينوب عنهم 
قانونا قبل موعد االجتماع بيوم 
واحد علــى االقل ويؤشــر على 
صورة الدعوة مبا يفيد التسلم.

أو بــأي وســيلة أخــرى من 
وسائل االتصال احلديثة املبينة 
التنفيذيــة لقانــون  بالالئحــة 
الشركات وما قد يطرأ على الالئحة 
وقانون الشــركات من تعديالت 

مستقبال في هذا الشأن.
ويجــوز ان يكــون حضــور 
االجتماع بواسطة وسائل االتصال 
احلديثــة لــكل مــن املســاهمني 
ووكالئهم وممثلي اجلهات الرقابية 
املعنية ومراقبي حسابات الشركة، 

وكل من يجب حضوره االجتماع، 
وذلك وفقا للقواعد واإلجراءات 
التي تبينها الالئحة التنفيذية».

وعدلــت املــادة ٥١ إلــى مــا 
نصــه مع مراعاة أحكام القانون 
وتعليمــات اجلهــات الرقابيــة، 
تختص اجلمعية العامة العادية 
فــي اجتماعها الســنوي باتخاذ 
قرارات في املســائل التي تدخل 
فــي اختصاصاتهــا وعلي وجه 

اخلصوص ما يلي:
١ - تقريــر مجلــس اإلدارة عن 
نشاط الشــركة ومركزها املالي 

للسنة املالية املنتهية.
٢ - تقرير مراقبي احلسابات عن 

البيانات املالية للشركة.
٣ - تقرير بأي مخالفات رصدتها 
اجلهات الرقابية وأوقعت بشأنها 

جزاءات على الشركة.
٤ - البيانات املالي للشركة.

٥ - اقتراحات مجلس اإلدارة بشأن 
توزيع الرباح (مبا ال يتعارض مع 

املادة ٦٥ من هذا النظام).
٦ - إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة.

٧ - انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 
او عزلهم، وحتديد مكافآتهم.

٨ - تعيــني مراقبــي حســابات 
الشــركة، وحتديــد أتعابهما او 
تفويض مجلس اإلدارة في ذلك.
٩ - تقرير التعامالت التي متت 
او ستتم مع األطراف ذات الصلة، 
وتعرف األطراف ذات الصلة طبقا 

ملبادئ احملاسبة الدولية.
١٠ - بحث أي اقتراح آخر يدرجه 
مجلس اإلدارة في جدول األعمال 

التخاذ قرار فيه.
١١ - ما نص القانون او هذا النظام 
على أنه من اختصاص اجلمعية 

العامة العادية.

ً عمومية البنك عّدلت نظامها األساسي لتتيح التوزيعات نصف السنوية.. ال تقل عن ١٢ فلسا

الدعيج ومحفوظ وأماني الورع في صورة جماعية عقب انعقاد اجلمعية العمومية (قاسم باشا) الشيخ أحمد الدعيج وإلهام محفوظ خالل اجلمعية العمومية 

«التجاري» األول بني البنوك والشركات املدرجة الذي يستخدم التصويت التراكمي في االنتخاباتالبنك لم يطلب إلغاء الرغبة الصادرة من ٧ سنوات في التحول إلى بنك إسالمي.. حتى اآلن نسعى فيها

واحدي عضوًا مستقًال توزيعات نصف سنوية
للبنك  العمومية  أجرت اجلمعيــة 
انتخابات العــدد الالزم من األعضاء 
املســتقلني ملجلس اإلدارة استكماال 
للــدورة احلاليــة ٢٠٢٣/٢٠٢١، والتي 
أســفرت عن فوز أحمد بدر واحدي 

باملقعد.
فيما حل حسام عبدالرحمن البسام، 
ود.بشــاير حمزة خليفة كعضوين 

احتياط مستقلني.

جاء التعديل األهم للمساهمني على النظام األساسي في 
املادة ٦٥ لتصبح «يجوز للشركة بناء على اقتراح مجلس 
اإلدارة وموافقــة اجلمعية العامة العادية أن توزع أرباحا 
نصف سنوية أو سنوية، ويشترط لصحة هذا التوزيع 
أن يكون من أرباح حقيقية ووفقا للمبادئ احملاســبية 
املتعارف عليها، وأال ميس هذا التوزيع رأس املال املدفوع 
للشركة، وللجمعية العامة العادية تفويض مجلس اإلدارة 
مبوجب قرار يجدد سنويا يقضي بالسماح ملجلس اإلدارة 

بتوزيع األرباح وفقا للمشار إليه أعاله.

البورصة فقدت مليار دينار من قيمتها في أسبوع
شريف حمدي

واصلت بورصة الكويت 
تراجع ادائها لألسبوع الثالث 
على التوالي في ظل استمرار 
حالة عدم اليقني التي تسيطر 
على األسواق العاملية جراء 
املخــاوف مــن تراجــع منو 
االقتصــاد العاملــي وهو ما 
ألقى بتداعياته السلبية على 
أسواق األسهم العاملية، ومن 
ثم أسواق األســهم مبنطقة 
اخلليج ومنها سوق األسهم 

الكويتي.
وعزز من توجه البورصة 
لالجتــاه الهابــط، انخفاض 
أسعار النفط بالسوق العاملي 
مبعدالت وصلت لـ ٦٪، حيث 
تتأثر بورصة الكويت كسائر 
بورصــات املنطقة بأســعار 
النفط كمحرك رئيســي لها 

سواء صعودا أو هبوطا.
وعلى إثر استمرار التوجه 
القيمــة  البيعــي، خســرت 
الكويت  الســوقية لبورصة 
٢٫٣٪ من اإلجمالي بنحو١ مليار 
دينار ليصــل إجمالي القيمة 
الســوقية بنهاية األســبوع 
إلــى ٤٣ مليار دينــار، مقابل 
٤٤ مليار دينار نهاية األسبوع 

املاضي.
وتراجع مستوى السيولة 
بنسبة ٧٫٧٪، إذ بلغت احملصلة 
األسبوعية ٢٨٧ مليون دينار 
مبتوســط يومــي ٥٧ مليون 
دينار مقابل ٣١١ مليون دينار 
مبتوســط يومــي ٦٢ مليون 
دينار األسبوع املاضي، علما 
بأن بورصة الكويت استقبلت 
تدفقــات أجنبيــة األســبوع 
املاضي جراء مراجعة فوتسي 
راسل ألوزان بورصة الكويت.
فيمــا ارتفعــت أحجــام 
التــداول بنســبة ٧٪ ببلوغ 
كميات األسهم املتداولة ١٫٠١٣ 

بيعيا خالل األسبوع، وذلك 
من خالل تقليص ملكياتهم 
في اســهم ٥ بنوك من خالل 
البيع، مقابل رفع امللكيات في 
٣ بنوك، واستقرت امللكيات 

في بنكني.
وبلغــت قيمــة ملكيــات 
االجانــب فــي اســهم الـ ١٠ 
بنوك الكويتية ٣٫١٤ مليارات 
دينار، وهي ذات القيمة نهاية 
األسبوع املاضي، وذلك وفقا 
إلحصائيــة البورصة حول 
نسب امللكيات االجنبية في 
البنوك الكويتية بتاريخ ٢٢ 

اجلاري.
انخفضــت  تفصيليــا، 
نســب ملكيات األجانب في 
البنك االهلي بنسبة ٠٫٠٢٪ 
بنسبة اجمالية ١٫٠٧٪ بقيمة 
٥٫٩ ماليني دينار، وانخفضت 
في الدولي KIB بنسبة ٠٫٠٦٪ 
بنسبة اجمالي ٦٫٣٧٪ بقيمة 
١٥ مليون دينار، وفي برقان 
بنسبة ٠٫٠٧٪ لتصل النسبة 
االجماليــة إلى ١٧٫٥٪ بقيمة 

١٣٢٫٧ مليون دينار.
كمــا انخفضت فــي بنك 
 ٪٠٫٠٤ بنســبة  بوبيــان 
بإجمالي ٥٫٧٠٪ بقيمة ١٦٠٫٤ 
مليــون دينــار، وانخفضت 
في بنك وربة بنسبة ٠٫٠٤٪ 
لتصل إلى ٣٫٩٩٪ بقيمة ١٩٫١ 

مليون دينار.
وارتفعت نسب ملكيات 
األجانــب في بنــك الكويت 
الوطني بنسبة ٠٫٢٠٪ بنسبة 
إجمالية ٢٣٫٠٥٪ بقيمة ١٫٨٠١ 
مليار دينار، وارتفعت في بنك 
اخلليج بنسبة ٠٫١٠٪ بنسبة 
١٥٫٨٣٪ بقيمة ١٥٧٫٥ مليون 
دينار، كما ارتفعت ملكيات 
االجانــب في بيــت التمويل 
الكويتــي «بيتــك» بنســبة 
٠٫٠٩٪ بنسبة ١١٫٣٧٪ بقيمة 

٨٥٣٫٠٧ مليون دينار.
واستقرت النسبة في بنك 
التجاري عند ٠٫٠٦٪ بقيمة 
٦٠٩ ألف دينار، وبنك اهلي 
متحد عند ٠٫٤١٪ بقيمة ٢٫٧ 

مليون دينار.

استمرار ضغوط العوامل اخلارجية يدفع السوق ملواصلة التراجع

(زين عالم) البورصة تخسر ٢٫٣٪ من قيمتها السوقية في أسبوع 

مليار ســهم ارتفاعا من ٩٤٨ 
مليون سهم األسبوع املاضي.

وأنهت البورصة التعامالت 
األسبوعية على تراجع جماعي 
للمؤشرات، وذلك على النحو 

التالي:
٭ تراجــع مؤشــر الســوق 
األول بنسبة ٢٫٤٪ محققا ٢٠١ 
نقطة خسائر ليصل إلى ٨٠١٧ 
نقطة من ٨٢١٨ نقطة األسبوع 

املاضي.
٭ حقــق مؤشــر الســوق 
الرئيسي خسائر بنسبة ٢٪ 
بنحــو ١١٥ نقطــة ليصل إلى 
٥٦٤٦ نقطة مــن ٥٧٦١ نقطة 

األسبوع املاضي.
٭ انخفض مؤشــر الســوق 
العام بنسبة ٢٫٣٪ بخسارته 
١٧٣ نقطة ليصــل إلى ٧٢٤٠ 

نقطة من ٧٤١٣ نقطة.
ملكيات األجانب

مــن جهة ثانية، شــهدت 
تعامالت األجانب على اسهم 
البنــوك الكويتيــة توجهــا 


