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الثالثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ اقتصـاد

١٨٢٥ ٪ قفزة بتعامالت الكبار في «البورصة» إلى ٣٧٥ مليون دينار
شريف حمدي

قفــزت قيمة تعامــالت كبار املالك 
في أسهم الشركات املدرجة ب البورصة 
الكويتية خالل تداوالت شهر أكتوبر 
املاضي بنسبة ١٨٢٥٪، إذ بلغت القيمة 
٣٧٥ مليــون دينــار مقارنة مع حجم 
التعامالت في أكتوبر من العام املاضي 

بحجم تعامالت ١٩٫٥ مليون دينار.
وطغــت العمليــات البيعيــة على 
تعامــالت الكبــار بالبورصــة والتي 
تنوعت ما بني بيع وشراء واستحواذ 
وتخارج وتغيير في امللكية، من شركات 
إما بالكامل أو بنسب متفاوتة لتصبح 
أقــل مــن ٥٪، على اســهم العديد من 
الشركات املوزعة على قطاعات السوق.

وبدا ان السبب في توجه القيمة شبه 
بالكامل لعمليات البيع يرجع لعملية 
نفذتها املؤسسة العامة لشؤون القصر 
على أسهم «بيتك»، إذ باعت ٣٫٢٪ من 
أسهمها اململوكة في بيتك بقيمة ٣٢٧٫٧
مليون دينار تشــكل ٨٧٪ من إجمالي 
قيمة العمليات خالل أكتوبر املاضي.

ووفقــا إلحصــاء «األنبــاء» الذي 
يعتمد على إفصاحات البورصة حلركة 
التغيــرات بقائمــة كبــار املالك خالل 

تعامالت أكتوبر املاضي تبني ما يلي:
٭ نفــذ كبار املالك ١٦ عملية متنوعة 
على أســهم ١٠ شــركات مدرجة خالل 

أكتوبر املاضي.
٭ عمليات البيع بهدف تقليص حصص 
كبار املالك متت على اسهم ٤ شركات 
مدرجة بواقع ٤ عمليات، وكانت بقيمة 
إجمالية ٣٧٤٫٩ مليون دينار تشــكل 

٩٩٫٩٪ من اإلجمالي.
٭ عمليــات الشــراء بهــدف زيــادة 
احلصص متت على أســهم ٣ شركات 
من خالل ٣ عمليــات، وبلغت قيمتها 
اإلجمالية ٤٣٠ ألف دينار تشكل ٠٫١٪ 

من اإلجمالي.
٭ شــهدت قوائم كبار املالك تغيرات 
بدخول مســتثمرين في قائمة الكبار 
على ٤ شــركات من خالل ٤ عمليات، 
أبرزها دخول شــركة بيــت التمويل 
الكويتي «بيتك» على بنك أهلي متحد 
البحرين ليصبح أكبر املالك بنســبة 
٩٧٫٣٪، فيما مت دخول املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعيــة ومجموعتها 
(صندوق فيرســت اوف شــور) على 
«بيتك» لتصبح املؤسسة ضمن كبار 
املالك بنسبة ٩٫٢٪ كثاني اكبر املالك بعد 
الهيئة العامة لالستثمار املالكة ١٦٫٨٪.

٭ ومن ابرز عمليات الدخول لزيادة 
امللكيــات خالل أكتوبــر املاضي، كان 
دخول شــركة الفتــوح القابضة على 
شركة القرين للبتروكيماويات لتصبح 
ملكيتها ١٧٫٣٪، علما أن شركة مشاريع 
الكويت القابضة «كيبكو»، استكملت 
صفقة االندمــاج عن طريق الضم مع 
شــركة القرين لصناعــة الكيماويات 

البترولية قبل أيام.
٭ في املقابل، مت التخارج من أســهم 
شركتني خالل أكتوبر املاضي، وأبرزها 
تخارج املؤسســة العامــة للتأمينات 
االجتماعيــة مــن بنــك أهلــي متحد 
البحرين ليخرج من قائمة كبار املالك 
بعد ان كانت نســبة ملكية املؤسسة 
١٨٫٧٪، تليهــا عملية تخــارج الهيئة 
العامــة للتأمني االجتماعي بالبحرين 
مــن أهلي متحد ايضا وكانت نســبة 
امللكية ١٠٫٠٢٪، كما مت تخارج الشيخ 
سالم صباح الناصر الصباح من البنك 
املستحوذ عليه ليخرج من قائمة كبار 
املــالك بعــد ان كان ميلــك ٥٫٥٪، كما 
تخارجت شركة التمدين االستثمارية 
ومجموعتها (شركة وفرة القابضة) من 
البنك البحريني بعد ان كانت نســبة 

ملكيتها ٥٫٨٪.

خالل أكتوبر املاضي.. عبر تنفيذ ١٦ عملية متنوعة على أسهم ١٠ شركات مدرجة

تعديل قيمة مكافأة الصفوف األمامية 
للعاملني في «النفط» طبقًا لرواتب مايو ٢٠٢٠

أحمد مغربي

كشــفت مصــادر نفطيــة مســؤولة 
لـ«األنباء» عن ان مؤسسة البترول الكويتية 
وجهت الشركات النفطية إلى إعادة اعتماد 
كشوف العاملني املستحقني ملكافأة الصفوف 
األماميــة النقدية وتعديل قيمــة املكافأة 
علــى أن تكون طبقــا للرواتب من تاريخ 

.٢٠٢٠/٥/٣١
وقالت املصادر ان تعليمات مؤسســة 
البترول اجلديدة حلصر قيمة املكافأة لن 
تضمن تغيير أعداد املرشحني مسبقا وال 

تغيير في أعداد األيام.
ووفقا للتعليمات اجلديدة فإن الشركات 
النفطية ستقوم بإعداد كشوف املرشحني، 

وذلــك لالعتماد مــن قبل رؤســاء الفرق 
الرئيس  ومديــري املجموعــات ونــواب 
التنفيــذي ومــن ثــم الرئيــس التنفيذي 
للشركة، وذلك حسب االعتمادات املطلوبة 
وإرسالها إلى فريق عمل دراسات املوارد 
البشــرية وإدارة الرواتــب قبــل تاريــخ 

٣٠ نوفمبر اجلاري (غدا).
وتأتي تلك التعديالت بعد قرار مجلس 
الوزراء رقم ١١١٤ املتخذ في اجتماعه رقم 
٤٥-٢٠٢٢/٣ املتضمن املوافقة على شمول 
العاملني في مؤسســة البترول الكويتية 
وشركاتها التابعة ملكافأة الصفوف األمامية 
النقدية فقط، وذلك حسب اآللية الواردة 
بقرار مجلس الوزراء رقم ٦٨٦ في اجتماعه 

رقم ٣ لعام ٢٠٢٠.

ً «البترول» تطلب من الشركات تزويدها بالبيانات غدا

هيئة الزراعة: رصدنا تالعبًا في خروج األغنام احلية من الكويت

علي إبراهيم 

علمت «األنبــاء» عبر مصادرها 
املطلعــة أن الكويت بدأت تشــديد 
إجراءاتها على خروج األغنام احلية 
منها وخصوصــا التي تصرف لها 
أعالف مدعومة ومزودة بشــرائح 

إلكترونية.
جاء ذلك بعدما رصدت الهيئة العامة 
لشــؤون الزراعة والثروة السمكية 
وجود تالعب في خروج األغنام من 
الكويت، ما جعلهــا تخاطب اإلدارة 

العامة للجمارك بهذا الشأن.
الهيئــة اجلمارك بعدم  وطالبت 
السماح بخروج األغنام إال بعد املرور 
للهيئة  التابع  البيطري  على احملجر 
الســاملي، وذلك ألخذ االعتماد  في 
النهائي للخروج والتأكد من الشرائح 

اإللكترونية واألعداد، إذ ال يســمح 
التي حتمل شرائح  بخروج األغنام 
إلكترونية ويصرف لها أعالف مدعومة 

ملخالفة ذلك قرار مجلس الوزراء.
الهيئة  أن  إلى  وأشارت املصادر 
أبلغت «اجلمارك» بضرورة التعميم 
بتلك التعليمات على جميع املوظفني، 
إذ إنها غير مسؤولة عن أي إرسالية 
يتم خروجها دون املرور على احملجر 

البيطري التابع للهيئة.
 بدوره، أصدر مدير عام اإلدارة 
باإلنابة، ســليمان  للجمارك  العامة 
عبدالعزيز الفهــد، تعليمات تقضي 
بعدم السماح بخروج األغنام احلية 
إال بعد املرور على احملجر البيطري 

بالساملي.
وفي ســياق متصــل، أصدرت 
«اجلمارك» قرارا بحظر اســتيراد 

جميع أنواع الطيور الطازجة واملبردة 
أنواعها  واملجمدة واملصنعة بــكل 
ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض املائدة 
فيما عدا املعاجلــة حراريا على ٧٠
درجة مئوية من جمهورية اجلزائر 
بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور 

شديد الضراوة.
وأصــدرت اإلدارة قــرارا آخر 
بشــأن ربط بنود التعرفة اخلاصة 
باملبيدات احلشرية مع الهيئة العامة 
السمكية،  الزراعة والثروة  لشؤون 
وذلك بعدما مخاطبة الهيئة للجمارك 
برموز النظام املنسق الذي يختص 
النباتية باالفراج عنها  الثروة  قطاع 
واخلاصــة باملبيدات احلشــرية أو 
مبيدات القــوارض أو الفطريات أو 
لألعشاب وموقفات االنبات ومنظمات 
منو النبات ومطهرات ومنتجات مماثلة 

مهيأة بأشكال وأغلفة للبيع بالتجزئة 
املماثلة  أو كمحضرات األصنــاف 
الشموع  أو  الفتائل  أو  كاألشــرطة 

املكبرته وأوراق قتل الذباب.
إطار  وفي ســياق آخر، وفــي 
اإلجراءات احلكومية املتخذة من قبل 
وزارتي الصحة والتجارة والصناعة، 
أصدرت اإلدارة العامة للجمارك قرارا 
بحظر استيراد وبيع وشراء وتداول 
جميع أنواع املستحضرات التي حتتوي 
على املواد املسرطنة مثل مواد بوتيل 
فينيل وميثيــل بروبيونال (ليليال) 
بكل أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها، 
جاء ذلك، بعــد القرار الوزاري رقم 
١٦٥ لعــام ٢٠٢٢ الذي أصدره وزير 
التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات مازن 

الناهض في هذا الصدد.

«اجلمارك» منعت خروجها حلني مرورها على احملجر البيطري بالساملي

٨٠٪ من إجمالي مصروفات اجلهات الثالث تنفق على الرواتب وتعويضات العاملني بقيمة تصل إلى نحو ٤٫٥ ماليني دينار

٤٦٫٣ مليون دينار.. لصيانة ودعم تشغيل 
مرافق الغاز في شمال وغرب الكويت

أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادرها املطلعة ان 
شــركة نفط الكويت تلقت العروض املالية 
ملشــروع صيانة ودعم تشغيل مرافق الغاز 
في شــمال وغرب الكويت وذلــك من قبل ٦

شركات محلية. وفي التفاصيل، قالت املصادر 
ان اقل العــروض املالية جاء بقيمة اجمالية 

تبلغ ٤٦٫٣ مليون دينار. وأضافت املصادر ان 
العقد يهدف الى تعظيم قيمة أصول مجموعة 
عمليات الغاز وصيانة املنشآت وذلك لضمان 
إمداد املستهلكني بالكميات املستهدفة من الغاز 
والغاز املكثف واحتياجات الوقود املتداولة من 
خالل مجموعة من العمليات وبرامج الصيانة 
الفعالة مــع التركيز بقوة على اشــتراطات 

الصحة والسالمة واألمن والبيئة.

«نفط الكويت» تتلقى العروض املالية من ٦ شركات

ال يسـمح بخـروج املـزودة بشـرائح إلكترونيـة وُتصـرف لهـا أعـالف مدعومـة

«املركزي» يخصص إصدار سندات 
وتورق بقيمة ٢٤٠ مليون دينار

أعلــن بنك الكويــت املركزي أمس 
عن تخصيص إصدار سندات وتورق 
بقيمة اجمالية تبلغ ٢٤٠ مليون دينار 
ألجل ستة اشهر، ومبعدل عائد ٤٫٢٥٪. 
وكان املركزي اعلن االثنني املاضي 
عن اصدار سندات وتورق بقيمة ٢٤٠
مليــون دينــار ملــدة ٣ أشــهر بعوائد 

 .٪٤٫١٢٥
وكان البنــك قد أصــدر خالل أول 
٩ أشهر من العام احلالي سندات وتورق 
بقيمة ٦٫٢٧ مليارات دينار، بنمو سنوي 
بلغ ٤٫٧٪، مقارنة بـ ٥٫٩٩ مليارات دينار 

خالل الفترة نفسها من ٢٠٢١.

ألجل ٦ أشهر.. ومبعدل عائد ٤٫١٢٥٪

٣ ميزانيات جلهات جديدة بـ ٥٫٧ ماليني دينار مصروفات

علي إبراهيم

كشــفت بيانات رســمية 
اطلعــت عليهــا «األنباء» أن 
ميزانية العــام املالي احلالي 
٢٠٢٣/٢٠٢٢ تضمنت موازنات 
لـ ٣ جهــات حكومية جديدة 
مبصروفــات تقدر بنحو ٥٫٧

ماليني دينــار، وذلك لكل من 
الكويتيــة ملكافحة  الوكالــة 
املنشطات، وجامعة عبداهللا 
الســالم، وجهاز املســؤولية 
الطبيــة، فيمــا تبلــغ قيمــة 
اإليــرادات املقــدرة مــن تلك 
اجلهات بنحو ١٥ ألف دينار.

وأظهرت البيانات أن نحو 
٨٠٪ مــن إجمالي مصروفات 
اجلهــات الثــالث تنفق على 
الرواتب وتعويضات العاملني 
بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 
٤٫٥ ماليني دينار، بينما تنفق 
بقية االعتمــادات على أوجه 
أخــرى للمصروفــات مثــل 
العامة، وشــراء  املصروفات 
االصول غير املتداولة والسلع 
واخلدمــــات واملصروفــات 

والتحويالت األخرى.
وتفصيليا، أظهرت األرقام 
ربط ميزانية جلهاز املسؤولية 
الطبيــة مبصروفــات مقدرة 
تبلــغ قيمتها ٢ مليون دينار 
من بينها ١٫٧٨١ مليون دينار 
لتعويضــات العاملني، و١٣٧

ألف دينار للسلع واخلدمات 
و٤٠ ألف دينار للمصروفات 
والتحويــالت األخــرى، و٤٢

ألف دينــار لشــراء األصول 
غير املتداولة.

أمــا إيرادات اجلهــاز فتم 
تقديرها مببلــغ ١٠٠٠ دينار 
البــاب اخلامس اخلاص  من 
بإيــرادات الســلع واخلدمات 
وااليــرادات األخــرى، لتقدر 

على السلع واخلدمات، و٤٣
ألــف دينار خصصت لباب 
املصروفــات والتحويــالت 
إلى ٢١ األخرى، باإلضافــة 
ألف دينار لشــراء األصول 

غير املتداولة.
وجهة إيــرادات اجلامعة، 
فقد بلغــت قيمتها اإلجمالية 
١٠٠٠ دينار من الباب اخلامس 
الســلع  بإيــرادات  اخلــاص 
واخلدمات واإليرادات األخرى، 
لتبلغ معها زيادة االيرادات عن 
املصروفات بـ ٩٢٩ ألف دينار 

للمصروفات العامة.
اإليــرادات فقــد  وجلهــة 
الوكالــة تقديــرات  ســجلت 
لها بقيمــة ١٣ ألف دينار عن 
الفترة كاملة، من بينها ١٢٫٥

ألــف دينار من البــاب األول 
املتعلق بالغرامات واجلزاءات، 
و٥٠٠ دينار من الباب الثاني 
املخصص لإليرادات األخرى، 
وبلغت تقديرات التمويل من 
ميزانيــة الوزارات واإلدارات 
احلكومية للوكالة نحو ٢٫٧٧

مليون دينار.

تغطى من ميزانية الوزارات 
واإلدارات احلكومية.

وأظهرت أرقـــــام ربـــط 
امليزانــيــــات أن تـقـديـــــر 
مصروفات الوكالة الكويتية 
ملكافحة املنشطات عن الفترة 
من ٢٠٢١/٥/١١ إلى نهاية العام 
املالي احلالي في ٢٠٢٣/٣/٣١

بلغ نحو ٢٫٧٨٤ مليون دينار 
من بينها نحو ٢٫١٠٣ مليون 
دينار للبــاب األول اخلاص 
باملرتبــات، و٦٨١ ألف دينار 
الثانــي املخصــص  للبــاب 

جلهاز املسؤولية الطبية وجامعة عبداهللا السالم ووكالة مكافحة املنشطات خالل السنة املالية ٢٠٢٣/٢٠٢٢

معها زيادة املصروفات على 
االيرادات بـ ١٫٩٩٩ مليون دينار 
تغطى من ميزانية الوزارات 

واإلدارات احلكومية.
وجاءت امليزانية الثانية 
جلامعــة عبــداهللا الســالم 
مبصروفــات إجمالية تقدر 
بنحــو ٩٣٠ ألف دينار ٦٨٪ 
منهــا مبا قيمتــه ٦٣٣ ألف 
للبــاب  دينــار مخصصــة 
األول اخلــاص بتعويضات 
العاملــني، بينمــا ســتنفق 
اجلامعة نحو ٢٣٣ ألف دينار 


