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علي إبراهيم

علمــت «األنبــاء» مــن 
مصادر مسؤولة أن الهيئة 
العامة لالستثمار في طريقها 
للتعاقد مــع مكتب تدقيق 
داخلي على مكتب لندن ملدة 

٣ سنوات. وفي التفاصيل، قالت املصادر إن 
الهيئة العامة لالستثمار طلبت من اجلهاز 
املركزي للمناقصات العامة طرح ممارسة 
عامة خاصة باالستعانة بخدمات التدقيق 
الداخلي على مكتب لندن، حيث قرر اجلهاز 
املوافقة على طرح املمارسة على أن تتولى 
هيئة االستثمار إجراءات األعمال باملمارسة 
العامة وفق املادة ١٧ من قانون املناقصات 
العامة والتي تنص على أن التعاقد بطريق 
املمارسة العامة سواء التفاوض التنافسي أو 

استدراج العروض، يكون بقرار من املجلس 
بناء على مذكرة مسببة من اجلهة صاحبة 
الشأن، وذلك بســبب طبيعة األصناف أو 
األعمال أو لظروف االستعجال التي تتطلب 
إجراؤها أو شراؤها بطريقة املمارسة، وذلك 
وفقا للشروط التي تضعها الالئحة التنفيذية 

مبا ال يخل بطبيعة املمارسة وإجراءاتها.
جتدر االشارة الى أن «هيئة االستثمار» 
قد أجرت بعض التعديالت على املمارسة، 
حيــث أطلع جهــاز املناقصــات على كتاب 

التعديالت في تاريخ ٢٦ يونيو ٢٠٢٢.

٤٣٥ مليون دينار مساعدات إمنائية دفعتها الكويت
علي إبراهيم 

كشــف تقرير حكومي حديث أن الكويــت حققت ٧٦٪ من 
أهداف التنمية املستدامة ٢٠٣٠، حيث سجل ١٣ هدفا من أصل ١٧
حالة «التحقق والوصول» قبل حلول عام ٢٠٣٠، فيما سجلت 

٤ أهداف حالة «في اجتاه الوصول».
وأظهر تقرير تقدم أهداف التنمية املستدامة ٢٠٢٢ الصادر 
عن اإلدارة املركزية لإلحصاء أن صافي املســاعدات اإلمنائية 
الرســمية املدفوعة بلغت قيمتهــا ٤٣٥ مليون دينار من أصل 

٧٦١ مليون دينار ملتزم بها.
ووفقا للتقرير فقد اهتمت الكويت على مدار السنوات املاضية 
بأجندة أهداف التنمية املستدامة حيث مت ربطها ببرنامج عمل 
احلكومــة ورؤية كويت جديــدة ٢٠٣٥ وفي خططها الوطنية 
متوسطة األجل والســنوية، فاتخذت إجراءات لتنفيذ أهداف 
التنمية املســتدامة من خالل سياسات اخلطة وعدة مبادرات 

وبرامج تنموية لتحقيق أجندة التنمية املستدامة.
وأظهر التقرير حرص اجلهان الفاعلة في الدولة على ربط 
أبعاد التنمية املســتدامة االقتصاديــة واالجتماعية والبيئية 
بالركائز الســبع لرؤية الكويت ٢٠٣٥ وإدماج املجاالت الستة 
ألهداف التنمية املســتدامة للسكان والرخاء والسالم والعدل 
والشــراكة في خطط التنميــة الوطنية خالل الفترة من ٢٠١٦

ـ ٢٠٢٥.
وجلهــة تفاصيل قياس التقــدم في تنفيذ أهــاف التنمية 
املســتدامة فقد جاء على رأســها مؤشــري القضاء على الفقر 
والقضاء على اجلوع، حيث أظهر التقييم أنه ال يوجد فقر أو 
جــوع في الكويت، ناهيك عن التحقق والوصول إلى مؤشــر 
الصحة اجليدة والرفاه قبل ٢٠٣٠، وكذلك املساواة بني اجلنسني 
واملياه النظيفة والنظافة الصحية، والصناعة واالبتكار والهياكل 
األساســية، واحلد من أوجه عدم املساواة، ومدن ومجتمعات 
محلة مســتدامة، واالســتهالك واالنتاج املســؤوالن، والعمل 
املناخي، واحلياة حتت املاء، والســالم والعدل، والشراكة. أما 
املؤشرات التي مازالت الكويت في اجتاه الوصول إلى حتقيقها 
فيأتي على رأســها التعليم اجليد، والطاقة النظيفة بأســعار 
معقولة، والعمل الالئق ومنو االقتصاد واحلياة على األرض.

من أصل ٧٦١ مليوناً ملتزم بها

الكويت حققت ١٣ هدفًا من أصل ١٧ للتنمية املستدامة قبل ٢٠٣٠

ر خطة «ثمار» حلياة تقاعدية مريحة «بيتك» ُيوفِّ

يواصل بيت التمويــل الكويتي (بيتك) 
متيــزه في تلبية تطلعــات العمالء وتوفير 
أفضل احللول واخلطط االســتثمارية وفق 
أعلــى املعايير العاملية في اجلودة والتميز، 
انطالقــا من دوره الريــادي في طرح حلول 

فريدة ومنتجات مبتكرة للعمالء.
ويحرص «بيتك» على تلبية رغبات العمالء 
لتحقيق حياة آمنة بعد عناء العمل لسنوات 
طويلة، يقدم «بيتك» حصاد ثمار ســنوات 
العطاء من خالل خطة «ثمار» ليستمتع العميل 
بحياة تقاعدية مريحة تليق مبشوار حياته.

ومن شروط اخلطة االستثمارية أن يكون 
عمر العميل ما بــني ٢١ و٥٥ عاما، وتتراوح 
مدة االستثمار من ٥ سنوات الى ٣٩ سنة. 

ومن مزايا اخلطة االستثمارية «ثمار» ما 
يلي: إمكانية تعديل املبلغ املراد استثماره أو 
الدفعات الشهرية في أي وقت ويتم حتويل 
املبالغ تلقائيا وبصورة شهرية من حساب 
العميل الى حساب خطة االستثمار للتقاعد 
ثمار. وتتوافر إمكانية سحب ٦٠٪ من الرصيد 
في السنة األولى و٦٠٪ كل سنة بعد السحب 
األول. وميكن العميل زيادة مبلغ االستثمار 
الشــهري تلقائيــا مــرة واحــدة كل عامني. 
وميكن إيداع دفعات مالية محددة باإلضافة 
الى املبالغ الشهرية املستقطعة دون التأثير 
على اجلدول الزمني خلطة االستثمار. ويتم 
استحقاق املبلغ املراد ادخاره باإلضافة الى 
األرباح املتراكمة خالل سنوات االستثمار عند 
انتهاء اخلطة االستثمارية. وميكن إلغاء خطة 
االستثمار في أي وقت، وسيتم إرجاع املبلغ 
املستثمر باالضافة الى األرباح احملققة حتى 
تاريخ اإلغالق. واخلطط االستثمارية طويلة 
األجل التي يوفرها البنك هي «جامعتي» التي 
تلبي أغراض التعليم اجلامعي لألبناء عند 

بلوغهم ســن ١٨ عاما، إذ يســتطيع العميل 
حتديد مبلغ مستهدف للخطة، ويتم استثمار 
املبالغ فيها وإيداع األرباح ســنويا، وجميع 
األربــاح املتراكمة عندمــا يحني وقت دخول 
األبناء للجامعة. و«إجناز» متعددة األغراض، 
اذ يســتطيع الشــباب من خاللها التخطيط 
املسبق وحتقيق أحالمهم املستقبلية بالبدء 
في اســتثمار مدخراتهم حتــى يحني الوقت 
املناســب لتحقيق أهدافهم، كإقامة مشروع 
خاص أو شراء منزل مناسب وغيره. و«رفاء» 
املصممــة ملواجهــة تكاليــف زواج األبناء، 
وتعني التخطيط املبكر حلياتهم األســرية، 
إذ يستطيع اآلباء واألمهات املساهمة في زواج 
أبنائهم من اآلن، بتحديد مبلغ معني لتغطية 
مصاريف الزواج، واحلصول عليها جميعا 
عند نهاية اخلطة. و«ثمار» التي تساعد على 
االستمتاع بحياة تقاعدية مريحة بعد عناء 
العمل لسنوات طويلة، اذ يستطيع العميل 
حتديد مبلغ ويتم استثمار املبالغ املدفوعة، 
تســتحق جميعها عند انتهاء اخلطة ببلوغ 
ســن التقاعد. و«شــفاء» التي متكن العميل 
االشتراك في اخلطة وحتديد املبلغ اإلجمالي 
املســتهدف، وســيقوم البنك بإعداد اخلطة 
التي تناسبه. وتوفر «شفاء» حماية تكافلية 
حلاالت ١١ مرضا من األمراض املســتعصية 
والوفاة والعجز الكلي الدائم، وبإمكان العميل 
احلصول علــى املبلغ املدخــر عند احلاالت 
الطارئة. وتســهم كل اخلطط االســتثمارية 
طويلة األجل التي يوفرها «بيتك»، في تشجيع 
العمالء وحتفيزهم على تعزيز ثقافة التخطيط 
للمستقبل واالدخار، وحتديد أولويات اإلنفاق 
األسري، وضرورة تعزيز فرص زيادة دخل 
األسرة من خالل حلول مبتكرة ومرنة ذات 

عوائد استثمارية جيدة.

دور ريادي في طرح حلول فريدة ومنتجات مبتكرة

«وربة» ينظم سحبي «السنبلة» و«احلصالة» 
أعلن بنك وربة أســماء 
الفائزين بسحوبات السنبلة 
وحســاب  األســبوعية 
احلصالة، وذلــك بحضور 
ممثــل عــن وزارة التجارة 
والصناعــة وموظفــي بنك 

وربة.
أمــا بالنســبة للعمــالء 
الذيــن حالفهم احلظ خالل 
سحب السنبلة األسبوعي، 
فقــد تــوج ١٠ رابحــني من 
عمــالء بنك وربــة ، حصل 
كل منهم علــى ١٠٠٠ دينار 

وهــم: عبدالعزيز ســعود الربيعان، مبارك 
فــالح هيف احلجرف، علــي حميد عبداهللا 
خلــف، محمد فهد محمــد الطريجي، غالية 
عبدالعزيز الشــمري، فيصل محمد فرحان 
عبيد، حربية فهد ناصر اخلالدي، بدر رحيم 
عوض مطــر، محمد عبد الكــرمي العتيبي، 

يوسف علي جاسم احلساوي.
أما فائــزو ســحب «احلصالــة الرقمية 
األسبوعي» لعمالء Bloom، فهم: غالية جاسم 

محمــد الظفيــري، عبداهللا 
إســماعيل علي األنصاري، 
مســيعيد عيــد مســيعيد 
الصلبي، محمد حسان علي، 
فاطمة ثامر موسى الشمري.

وحــول الشــروط، قال 
البخيت مدير  عبدالعزيــز 
منطقة املجموعة املصرفية 
لألفراد: يتطلب اآلن وجود 
١٠٠ دينار لدخول سحوبات 
األســبوعية  الســنبلة 
الكبرى، علما  والسحوبات 
بــأن العميل اليزال يحصل 
علــى فرصة واحدة مقابل كل ١٠ دنانير في 
احلساب، والفرص حتتسب على حسب أدنى 
رصيد في احلساب خالل الشهر، لذلك يجب 
أن يكون قد مضى على املبلغ شهر كامل في 
احلساب للتأهل للسحب األسبوعي، وشهران 
كامالن للسحوبات الكبرى الحتساب الفرص.

 هذا، وال توجد قيود أو حدود للســحب 
واإليداع، فكلما زاد املبلغ املودع زادت فرص 

العميل للربح.

عبدالعزيز البخيت

«مازيراتي» تكشف عن اجليل اجلديد من «جران توريزمو»
كشــفت مازيراتي عن ســيارة جران 
توريزمــو اجلديدة قبل طرحها بشــكل 
رســمي في األســواق، حيــث مت تزويد 
Nettuno منوذجي مودينا وتروفيو مبحرك
سداســي األســطوانات. وتتمتع سيارة 
جــران توريزمو بجميع مزايا مازيراتي 
االســتثنائية، إذ قدمت أداء مذهال خالل 
جتــارب القيــادة التي أجراهــا عدد من 

موظفي مازيراتي.
السيارة اجلديدة جتسد عودة أيقونة 
مازيراتي التي أطلقتها قبل ٧٥ عاما. انطلقت 
رحلة فئة جران توريزمو بإطالق سيارة 
١٥٠٠ الرائدة التي فتحت الباب  Aمازيراتي ٦
أمام فئة غير مسبوقة من السيارات، والتي 
أحدثت تأثيرا واسعا في قطاع السيارات 
في مختلف أنحــاء العالم، وكانت مصدر 
إلهام ألجيال متتالية من سيارات مازيراتي 

املخصصة للسير على الطرقات.
وحتتفي فئة جران توريزمو بالعراقة 
اإليطالية األصيلة، بفضل مجموعتها من 
السيارات عالية األداء والتي تتيح أقصى 
درجات الراحة خالل الرحالت الطويلة. 
وجاءت فكــرة صناعة هذا الطراز خالل 
فترة ازدهــار االقتصــاد اإليطالي عقب 
احلرب العاملية الثانية، حينما كشــفت 
مازيراتي للعالم عــن منتجاتها املذهلة 
والقوية ومدى حبها للعمل وتصميمها 

على توفير جتارب مميزة للعمالء.
ويعد طراز جران توريزمو مثاال على 
اإلبداع غير احملدود فيما يتعلق بوسائل 
التنقل الفاخرة التي جتمع مقومات األداء 
والراحة في آن معا. وتأمل مازيراتي أن 
يقود اجليل اجلديد من ســيارات جران 
توريزمو مســتقبل العالمــة اإليطالية، 
مدفوعة بأسلوبها االستثنائي وشغفها 

الكبير لالبتكار.

«هيئة االستثمار» تستعني مبدقق 
داخلي على مكتب االستثمار في لندن

ملدة ٣ سنوات وطرح العقد كممارسة عامة

«املال للصيرفة» رفعت رأسمالها
إلى ١٧٫٣٥ مليون دينار

علي إبراهيم

انتخبت شركة املال العاملية للصيرفة 
مجلس إدارتها لـ ٣ سنوات مقبلة (٢٠٢٢

/٢٠٢٤) حيــث جاء عبداهللا جنيب املال 
رئيسا ملجلس اإلدارة، وأورى نبيل املال 
نائبا لرئيس مجلس اإلدارة، وعضوية 
كل من أنفال نبيل املال، ومينو فرامورز 

باتيل، وهاموزدا بومي دافار.

يأتي ذلك، فيما رفعت الشــركة من 
حجم االحتياطي القانوني لديها بنحو 
٣٢٪ مبا قيمته ١٫٦٦ مليون دينار ليصبح 
٦٫٨٨ ماليني دينار مقارنة مع ٥٫٢١ ماليني 

دينار.
وزادت الشركة من رأسمالها من ١٦٫٥

مليــون دينار إلــى ١٧٫٣٥ مليون دينار 
بنسبة زيادة بلغت ٥٫١٥٪ من رأس املال 

كأسهم منحة.

ً انتخبت مجلس إدارة جديداً برئاسة عبداهللا املال.. وأروى املالً نائبا

١٢٫٥ مليار دينار احتياطي النقد األجنبي الكويتي
عالء مجيد

تراجــع االحتياطي النقــدي للكويت في نهاية 
أغســطس املاضي ليصل الــى ١٢٫٥٣ مليار دينار 
بانخفاض على أســاس شهري بلغت نسبته ١٫٩٨٪ 
وبتراجع قدره ٢٥٤ مليون دينار خالل الشهر مقارنة 
بـ ١٢٫٧٨ مليــار دينار في يوليو املاضي، علما بأن 
االحتياطي النقدي وصل الى أعلى مستوى تاريخي له 
في أكتوبر ٢٠٢١ عندما وصل الى ١٣٫٨٨ مليار دينار.

وميثل االحتياطي النقد األجنبي للبالد إجمالي 
األرصدة النقدية واحلسابات والسندات وشهادات 
اإليداع وأذونات اخلزانة وودائع العملة األجنبية لدى 
بنك الكويت املركزي، وبحساب االحتياطيات السائلة 
جند أنها تغطي احتياجات الكويت من الواردات ألكثر 
من ١٣ شهرا وهو ما يفوق املعدل العاملي بـ ٤ أضعاف، 
حيث يعتبر احلد اآلمن أن يغطي االحتياطي النقدي 
األجنبي السائل بعدم احتساب الذهب ٣ أشهر من 
متوســط قيمة الواردات. وكعادة جميع السنوات 
السابقة، لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي 
استقر عند ٧٩ طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب 
العاملي وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب 
لدى الكويت ٣١٫٧ مليون دينار، وذلك حسب األسعار 

وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية احلالية.

وبحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت املركزي، 
وصل إجمالي موجودات البنك ١٢٫٧٤٦ مليار دينار 
موزعة بني االحتياطيات األجنبية السائلة التي متثل 
الســواد األعظم بـ ١٢٫٥٢٩ مليــار دينار باإلضافة 
الى االحتياطات الذهبية بقيمة ٣١٫٧٤ مليون دينار 
واحتياطات أخرى مبقدار ١٨٥٫٦٧ مليون دينار. وتقيس 
املوجودات األجنبية قوة املركز املالي اخلارجي والقدرة 
على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة احمللية.

من جهة أخرى، بلغ مجموع قيم األوراق املالية 
واملسكوكات في أغسطس املاضي نحو ١٫٩٧٩ مليار 
دينــار بانخفاض قدره ٧٣ مليون دينار وبنســبة 
٣٫٥٥٪ عن شــهر يوليو املاضي البالغ ٢٫٠٥٢ مليار 
دينار، مقسمة الى ١٫٩٤٨ مليار دينار مجموع قيم 
األوراق املالية وهي متثل السواد األعظم، بينما جاءت 
مجموع قيم املسكوكات بقيمة ٣١٫٠٤٤ مليون دينار. 
فقد تراجعت أوراق النقد فئة ٢٠ دينار خالل شهر 
أغسطس لتصل الى ١٫١٣٥ مليار دينار مقارنة بـ١٫١٧٢

مليار دينار في يوليو املاضي.
كما تراجعــت قيمة فئة ١٠ دنانير مبقدار ١٦٫١٩

مليون دينار حيث وصلت في نهاية أغســطس الى 
٦٣٢٫٣٧ مليون دينار مقارنة ٦٤٨٫٥٦ مليون دينار 
في يوليو املاضي. وتراجعــت ايضا فئة ٥ دنانير 
بقيمة ١٢٫٨ مليون دينار حيث بلغت بنهاية أغسطس 

املاضي ١٠٠٫٢٢ مليــون دينار في مقارنة بـ١١٣٫٠٢
مليون دينار في يوليو املاضي. 

كما تراجعت أيضا فئة الواحد دينار بقيمة ٥٫٣٥
ماليني دينار، حيث بلغت بنهاية أغســطس املاضي 
٥٦٫٤٦ مليون دينار مقارنة بـ٦١٫٨١ مليون دينار في 
يوليو املاضي. كما تراجعت فئة النصف دينار بقيمة 
٦٧٠ الف دينار حيث بلغت ١٣٫٠٨ مليون دينار بنهاية 
أغسطس املاضي مقارنة بـ١٣٫٧٥ مليون دينار في 
يوليو املاضي. وأخيــرا انخفضت فئة الربع دينار 
كويتــي بقيمة ٥٥٠ ألف دينــار حيث بلغت بنهاية 
أغسطس املاضي ١١٫٣٣ مليون دينار مقارنة بـ١١٫٨٨

مليون دينار في يوليو املاضي.
أما على مستوى املســكوكات، فحافظت خالل 
شهر أغسطس على مستويات شهر يوليو املاضي، 
حيث بلغت في شهر أغسطس ٣١٫٠٤ مليون دينار 
وهو نفس مستوى شهر يوليو املاضي حيث حافظت 
فئة ١٠٠ خالل أغسطس على مستوى شهر يوليو 

املاضي عند مستوى ١٤٫٠٢ مليون دينار.
وكذلك حافظت فئة ٥٠ فلسا بنهاية شهر أغسطس 
على مستويات شــهر يوليو املاضي عند مستوى 
٩٫٨١ ماليــني دينار، كما حافظت ايضا جميع أنواع 
املسكوكات خالل شهر أغسطس على نفس مستويات 

شهر يوليو املاضي دون تغير.


