«املركزي» يشطب «إيفا» من سجالت شركات االستثمار
قالت شركة االستشارات املالية الدولية (إيفا) أمس
األح��د إن بنك الكويت املركزي أق��دم على شطبها من
سجالت شركات االستثمار لديه وفقا لطلب الشركة
بعد موافقة اجلمعية العمومية على تعديل أغراضها.
وذك���رت (إي��ف��ا) ف��ي إف��ص��اح منشور على املوقع
اإللكتروني لبورصة الكويت أنه باإلشارة إلى الطلب
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املقدم من الشركة إلى البنك املركزي بشأن حتولها إلى
شركة قابضة فقد مت الشطب من سجالت الشركات
االستثمارية لدى بنك الكويت املركزي.
وأسست (إيفا) عام  1974وأدرج��ت في بورصة
الكويت عام  1987ويبلغ رأسمالها املصرح به 72
مليون دي��ن��ار كويتي (نحو 6ر 237مليون دوالر

أمريكي).
وت��ك��م��ن أغ�����راض ال��ش��رك��ة ف���ي ت��ق��دمي خ��دم��ات
االس��ت��ش��ارات املالية وامل��ت��اج��رة ف��ي األوراق املالية
احمللية والدولية واالق��ت��راض واإلق���راض فضال عن
إصدار الضمانات وإدارة صناديق االستثمار واحملافظ
االستثمارية.
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ذكر أن «االتفاقية اخلليجية» أرسلت إلى مجلس األمة ملناقشتها

احلجرف :ال ضريبة إال بقانون ووفق األطر الدستورية
اكد وزير املالية الدكتور نايف احلجرف
أمس االحد انه في حال وجود قانون ينظم
الضريبة في الكويت «فسيكون حاله كحال
جميع القوانني ال يقر اال بعد تقدميه ملجلس
االمة ووفق االطر التي نص عليها الدستور
الكويتي».
ج��اء ذل��ك ف��ي مقابلة م��ع وك��ال��ة االن��ب��اء
الكويتية (كونا) على هامش مشاركة الوزير
احلجرف في املنتدى الرابع للمالية العامة
في الدول العربية الذي ينظمه صندوق النقد
العربي وصندوق النقد العاملي في دبي.
وق����ال ال���وزي���ر احل��ج��رف ان م��وض��وع
الضرائب هو «دائما السؤال احلاضر عند
لقائنا مع نظرائنا اخلليجيني والعرب حيث
يسألوننا في مثل هذه االجتماعات متى يتم
تطبيق الضريبة في الكويت ولكن يجب ان
اكون واضحا وصريحا لدى االجابة عن هذا
التساؤل بالقول ان اي تطبيق ألي ضريبة في
الكويت ال ميكن ان يتم اال بقانون وفق االطر
الدستورية».
واضاف «في الكويت لدينا نظام دستوري
يجب ان يحترم وامل��ادة  134من الدستور
تنص على انه ال ضرائب اال بقانون وبالتالي
اي ضريبة ال ميكن ان تطبق ان لم يكن هناك
قانون يعطي االطار القانوني لتطبيقها».
وتابع «ان القانون ومبوجب الدستور
ال ميكن ان يصدر اال من خالل مجلس االمة
وبالتالي االتفاقية اخلليجية املوقعة في
عام  2016والتي تتناول موضوع الضرائب
ارسلت ملجلس االمة لكي تتم مناقشتها».
واكد ان «اي حديث االن عن هذا املوضوع
هو حديث غير متكامل الن النقطة االساسية
ه��ي ص���دور ق��ان��ون لتنظيم ال��ض��رائ��ب في
الكويت واؤكد ان هذا لن يتم اال بقانون».
واشار الوزير احلجرف إلى ان هذا االمر
مت التأكيد عليه في جميع اللقاءات التي
جمعته م��ع نظرائه اخلليجيني «الن هذه
اج���راءات دستورية ال ميكن ان نتجاوزها
وه��ي اج���راءات يجب ان حتترم ويجب ان
تتبع».
وبشأن اي نوع من ان��واع الضرائب التي
من املمكن ان يتم احلديث عنها قال الوزير
احلجرف ان احلكومة الكويتية قامت بإرسال
االت��ف��اق��ي��ة اخلليجية املتعلقة (بضريبة
القيمة املضافة) و(ضريبة القيمة املضافة
االنتقائية) إلى مجلس االمة.
وأض���اف «ون��ح��ن كحكومة استعجلنا
مجلس االم��ة ملناقشة االتفاقية اخلليجية
لضريبة القيمة املضافة االنتقائية والتي
ت��ش��م��ل ف��ق��ط ال��ت��ب��غ وم��ش��روب��ات ال��ط��اق��ة
وامل��ش��روب��ات ال��غ��ازي��ة ون��ح��ن ج��اه��زون
ملناقشتها مع االخوة اعضاء مجلس االمة متى
ما حل دورها في جدول اعمال املجلس».
وبخصوص هذا النوع من الضريبة قال
وزير املالية الكويتي نايف احلجرف ان لهذه

نايف احلجرف اثناء لقاءات جانبية مع نظرائه

الهاشل واحلجرف اثناء انعقاد املنتدى
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الضريبة «بعدا صحيا» موضحا ان وزارة
الصحة الكويتية ترصد االثار السلبية التي
تنتج ع��ن استهالك ه��ذه االص��ن��اف الثالثة
على صحة الفرد في الكويت «وبالتالي هذه
الضريبة ليس هدفها حتسني ايرادات الدولة
بقدر ما هي موجهة للحفاظ على الصحة
العامة».
ول��دى سؤاله عن استحواذ الباب االول
اخلاص بالرواتب وباب الدعوم بنسبة 71
باملئة من اجمالي مصروفات امليزانية العامة
للكويت وتفسيره للزيادة التي طرأت على
هذه االبواب قال وزير املالية انه بخصوص
ب��اب ال��روات��ب «فهذا حق مكتسب للموظف
الكويتي وبالتالي ال توجد هناك الكثير من
االج��راءات التي من املمكن ان تتخذ خلفض
مصاريف هذه االبواب».

وأضاف ان مسألة الزيادة في باب الرواتب
وال��دع��وم تتعلق بشكل مباشر باملوظف
الكويتي «ونحن نعمل من خ�لال منظومة
متكاملة من منظور البديل االستراتيجي
ملعاجلة االختالالت في باب الرواتب وهذه
املعاجلة تستغرق بعض الوقت للوصول الى
نتائجها املرجوة».
وبخصوص ب��اب ال��دع��وم اك��د احلجرف
ان ه��ذا الباب موجود في امليزانية العامة
«والدولة حريصة على توفير سبل احلياة
الكرمية للمواطن الكويتي وبالتالي نستطيع
ان نقول ان الباب االول وب��اب ال��دع��وم من
البنود التي ال يوجد فيها الكثير من التغيير
املتعلق بترشيد امليزانية العامة».
واس��ت��درك احلجرف ان��ه بالرغم من ذلك
فان الكويت استطاعت ان حتافظ على نسبة

ايجابية في االنفاق الرأسمالي «واستطعنا
ان نحافظ على نفس القدر من االنفاق املسجل
بالعام امل��اض��ي واعتقد ان االن��ف��اق ال��رأس
مالي هو االنفاق الذي يكون ذا قيمة مضافة
في االقتصاد الوطني ويجب ان نحافظ على
نسبة ايجابية في هذا الصدد.
وقال الوزير احلجرف ان الكويت مؤمنة
بأن االصالحات املالية واالقتصادية يجب ان
تلبي احتياجات الدولة وحتافظ على دميومة
مواردها واستدامتها مشيرا إلى «مت خالل
املنتدى الرابع للمالية العامة للدول العربية
االستماع لتجارب الدول الشقيقة اخلليجية
والعربية وهي جتارب من املمكن ان نستفيد
منها».
واضاف ان هناك حتديات مشتركة للدول
العربية اهمها احملافظة على منو ايجابي

«أسواق املال» تدشن نظام اإلفصاح اإللكتروني باستخدام لغة «إكس بي أر إل»
دشنت هيئة أس��واق امل��ال أم��س األحد
نظام اإلفصاح اإللكتروني باستخدام لغة
(إكس بي أر إل) بهدف تعزيز مستويات
اإلف���ص���اح وال��ش��ف��اف��ي��ة ف��ي س���وق امل��ال
ال��ك��وي��ت��ي.وق��ال رئ��ي��س ق��ط��اع األس���واق
بالهيئة مثنى الصالح في مؤمتر صحفي
بهذه املناسبة إن اجلهات املعنية بتطبيق
بالنظام تتمثل في األشخاص املرخص لهم
وصناديق االستثمار والشركات املدرجة
واألف���راد املتعاملني في السوق ومراقبي
احلسابات وشركة بورصة الكويت.
وأوض��ح الصالح أن الهيئة استبقت
موعد إط�لاق النظام بإعداد خطة شاملة
ت��ض��م��ن االن��ت��ق��ال ال��ت��دري��ج��ي للنظام
اإلل��ك��ت��رون��ي اجل��دي��د بشكل م���رن دون
معوقات وفق مرحلتني رئيسيتني األولى
مرحلة تأهيلية تعقبها مرحلة التطبيق
االلزامي.
وذك��ر أن املرحلة التأهيلية تتضمن
عدة خطوات تبدأ بإطالق بوابة اإلفصاح
اخلاصة بالبيانات املالية وبوابة اإلفصاح
اخلاصة مبتطلبات مكافحة غسل األموال

جانب من املؤمتر

مبينا أن األط��راف املعنية ستكون مطالبة
بتقدمي متطلبات اإلفصاح اخلاصة بهاتني
البوابتني للسنة املالية املنتهية في .2018
وأض���اف أن إط�لاق ب��واب��ات اإلفصاح
األخرى سيتم فور استكمال عمليات الربط
مع بورصة الكويت واجل��ه��ات الرقابية
األخ��رى الفتا إل��ى أن ه��ذه املرحلة تهدف

إلى تعريف املعنيني بخصائص هذا النظام
ومزاياه وآليات التعامل معه.
وأوض��ح أنه سيتاح للمعنيني في هذه
املرحلة وخالل فترة زمنية محددة التقدم
باإلفصاحات والتقارير املطلوبة من خالل
ه��ذا النظام اجلديد عبر بواباته احمل��ددة
بصورة جتريبية.وقال الصالح إن مرحلة

التطبيق االل��زام��ي ستشهد إيقاف العمل
بطرق اإلف��ص��اح التقليدية املعمول بها
قبل تطبيق نظام اإلف��ص��اح اإللكتروني
ليبقى هذا النظام اآللية الوحيدة املتاحة
لكل اجل��ه��ات املعنية ب��اإلف��ص��اح للتقدم
بإفصاحاتها وتقاريرها للهيئة وذل��ك
اعتبارا من تاريخ دخول هذه املرحلة حيز
التنفيذ .من جانبه قال مدير دائرة الرقابة
على الشركات املدرجة في الهيئة عبدالله
التركيت إن نظام االف��ص��اح االلكتروني
يعتمد على لغة معيارية م��رن��ة قابلة
للتوسع مت تطويرها خصوصا لدعم
اإلف��ص��اح وت��ب��ادل املعلومات ب�ين جهات
وأط���راف النشاط االق��ت��ص��ادي ومختلف
مستخدمي البيانات واملعلومات املالية
وغير املالية .وعلى صعيد بيئة االستثمار
احمللية أف��اد التركيت بأن النظام سيتيح
فرصة جتاوز املعوقات العديدة املتصلة
بعملية تبادل البيانات واملعلومات بني
مختلف األط���راف املعنية واملتعاملة في
السوق املالي الكويتي من شركات وأفراد
ومكاتب تدقيق وجهات رقابية أخرى.

« الوطني» يفوز بجائزة «الشارقة ألفضل  10منشآت خليجية لعام »2018
ف���از ب��ن��ك ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي بجائزة
«ال��ش��ارق��ة ألفضل  10منشآت خليجية
لعام  »2018والتي تقدمها غرفة جتارة
وصناعة إم��ارة الشارقة ،وذل��ك تقديرا ً
جلهود البنك ودوره الفاعل وإسهاماته
اإليجابية في مجال االستثمار اخلاص
بقطاع األعمال اخلليجي.
وتسلم مدير عام بنك الكويت الوطني-
اإلم���ارات ط��ارق املضف اجل��ائ��زة ،وذلك
في احتفال أقيم مبركز إكسبو الشارقة،
بحضور عدد كبير من كبار الشخصيات
وأع��ض��اء السلك الدبلوماسي ورؤس��اء
املؤسسات احلكومية والشركات اخلاصة.
وت��ش��ت��رط ج��ائ��زة ال��ش��ارق��ة للتميز
االقتصادي بفئاتها السبع والتي انطلقت
في  2002تقدمي من��وذج التميز اخلاص
باملؤسسة األوروب���ي���ة إلدارة اجل��ودة

طارق املضف يتسلم اجلائزة

( ،)EFQMال��ذي يُعتبر إط���ارا ً إداري���اً
شامالً تستخدمه أكثر من  30ألف شركة
كبرى في مختلف أنحاء العالم للتسجيل
ف��ي قائمة الترشيحات للحصول على
اجلائزة.

وتقتصر جائزة الشارقة ألفضل 10
منشآت خليجية على الشركات كبيرة
احلجم وفقاً لعدد املوظفني ،ويتم منح
اجلائزة ألكثر الشركات مساعدة ملؤسسات
القطاع اخل��اص في دول اخلليج ،تقديرا ً

جل��ه��وده��ا ف��ي رف���ع م��س��ت��وى أداء تلك
املؤسسات ومتكني منو األعمال التجارية.
ويؤكد حصول بنك الكويت الوطني
على اجل��ائ��زة جناحه في استراتيجيته
الرامية إلى تنويع أعماله ،والتي ال تقتصر
فقط على منتجات وخ��دم��ات البنك بل
متتد لتشمل كافة املناطق اجلغرافية التي
يعمل بها .وفي سياق تطوير بنك الكويت
الوطني ملا يقدمه من خدمات مصرفية
لقطاع األع��م��ال باملنطقة وخ��اص��ة دول
اخلليج دشن البنك مؤخرا ً شركة الوطني
إلدارة الثروات في السعودية والتي تعد
من أهم اخلطوات الرئيسية في ترسيخ
ال���دور ال��ري��ادي للبنك إقليمياً وتعزيز
القيمة املضافة التي يقدمها البنك لعمالئه
من خ�لال خدماته ومنتجاته املصرفية
املتميزة.

في االقتصاد وتوفير فرص العمل ومكافحة
الفساد واحل���رص على ضبط املصروفات
واالنفاق احلكومي.
واش��ار إل��ى ان مديرة الصندوق الدولي
كريستني الغ���ارد سلطت ف��ي كلمتها التي
القتها امام املنتدى الضوء على هذه التحديات
مضيفا «وبالطبع نحن ف��ي الكويت نبذل
جهودا كبيرة من خ�لال برنامج االستدامة
املالية الذي تتبناه احلكومة لضبط االنفاق
وضبط امل��ص��روف��ات وتفعيل دور القطاع
اخل��اص ف��ي االقتصاد الوطني واعتقد ان
هذه املواضيع تستحوذ على اهتمام حكومي
كبير».
واوض���ح ان احل��ك��وم��ة الكويتية قامت
ب��اإلع�لان ع��ن ميزانيتها ()2020/2019
الشهر املاضي ومت فيها تخفيض املصروفات

احلكومية بنسبة  26باملئة تقريبا «حيث
ك��ان��ت ت��ق��دي��رات اجل��ه��ات احلكومية تبلغ
5ر 30مليار دينار كويتي ( 100مليار دوالر)
واستطعنا ان نخفضها الى 5ر 22مليار دينار
( 74مليار دوالر) وهذا التخفيض جاء بسبب
وجود سياسات تقوم بها وزارة املالية لضبط
االنفاق احلكومي».
واك��د ان ه��ذا االنخفاض وق���دره ثمانية
مليارات دينار (3ر 26مليار دوالر) يؤكد
جدية وزارة املالية في تخفيض املصروفات
مشددا على ضرورة ان تكون هناك تقديرات
مدروسة مليزانية اجلهات احلكومية املختلفة
فيما أشاد بنفس الوقت بالتعاون املثمر مع
كافة تلك اجلهات لتطبيق االصالحات املالية
التي ترجوها الدولة.
وعن اهمية املشاركة في املنتدى الرابع
للمالية العامة للدول العربية قال الوزير
احلجرف ان وزارة املالية الكويتية حريصة
على التواجد بهذه الفعالية لالحتكاك بوزراء
املالية املشاركني السيما اخلليجيني ملعرفة
استراتيجيات ال��دول املصدرة للبترول في
مواجهة االخ��ت�لاالت الهيكلية في امليزانية
العامة التي حتدث لديها نتيجة تذبذب اسعار
النفط عامليا.
وش���ارك ف��ي اجتماعات املنتدى بجانب
ال��وزي��ر احل��ج��رف محافظ البنك امل��رك��زي
الكويتي محمد الهاشل حيث مت االط�لاع عن
كثب على جهود ال��دول اخلليجية والعربية
في ترشيد امليزانية العامة ومناقشة احللول
التي من شأنها ضمان استدامة املوارد املالية
وتنميتها الى جانب حضور القنصل العام
الكويتي في امارة دبي واالم��ارات الشمالية
ذياب الرشيدي.

سالم السالمه يفوز بجائزة
«النجمة» من « التجاري»
قام البنك التجاري بإجراء السحب األسبوعي
ع��ل��ى»ح��س��اب النجمة « وذل���ك ض��م��ن برنامج
سحوبات النجمة على جائزة  5,000دينار كويتي،
وكانت اجلائزة من نصيب سالم عبيد السالمه
 ،وقد مت إج��راء السحب بحضور ممثل عن وزارة
التجارة والصناعة عبدالعزيز أشكناني.
وق��د أوض��ح البنك أن ج��وائ��ز حساب النجمة

أصبحت مم��ي��زة بحجم مبالغ اجل��وائ��ز املقدمة
باإلضافة إلى تنوعها طوال السنة ،وسوف تكون
هناك جوائز أسبوعية بقيمة  5,000د.ك ،وشهرية
بقيمة  20,000د.ك ،وجائزة نصف سنوية وقدرها
نصف مليون ( )500,000د.ك  ،باإلضافة إلى
أكبر جائزة في العالم مرتبطة بحساب مصرفي
والبالغة (  1,500,000دينار كويتي).

«أو.تي.سي» :ارتفاع حجم التداوالت  512.5باملئة

البورصة تُنهي التعامالت باللون
األخضر ..والسيولة تتراجع  55باملئة
ارتفعت املؤشرات جماعيا ً في نهاية تعامالت أمس
األحد ،حيث سجل املؤشر العام منوا ً معدله ،0.1%
كما ارتفع املؤشران األول والرئيسي بنسبة 0.05%
و 0.23%على الترتيب.
وسجلت م��ؤش��رات  9قطاعات ارتفاعاً بصدارة
التكنولوجيا بنحو  ،2.6%فيما تراجعت مؤشرات
قطاعي النفط والغاز والصناعة بواقع  1.82%لألول،
و 0.46%للثاني.
وجاء سهم «مراكز» على رأس القائمة اخلضراء
لألسهم امل ُدرجة بنمو نسبته  ،10.53%فيما تصدر
سهم «املدن» القائمة احلمراء مُتراجعا ً بنحو .8.93%
وتقلصت سيولة البورصة  54.9%إلى 17.11
مليون دينار مقابل  37.93مليون دينار باجللسة
السابقة ،كما تراجعت أحجام التداول  41.6%إلى
 98.6مليون سهم مقابل  168.91مليون سهم يوم
اخلميس املاضي.
وحقق سهم «الكويت الوطني» أنشط سيولة
بالبورصة بقيمة  4.07مليون دينار مُرتفعاً ،0.24%
فيما تصدر سهم «أبيــار» نشاط الكميات بتداول
 13.18مليون سهم مُتراجعا ً .2.92%
هذا وشهدت منصة تداوالت نظام (خارج املنصة)
املعروفة ب(أو.ت��ي.س��ي) خ�لال جلسات األسبوع

املنتهي ي��وم اخلميس امل��اض��ي ارت��ف��اع��ا ف��ي حجم
التداوالت بنسبة 5ر 512في املئة مقارنة مع األسبوع
قبل املاضي.
وبهذا الشأن قالت شركة (امل��وازي دوت كوم) في
تقرير أمس األحد إنه مت تداول 7ر 5مليون سهم بقيمة
17ر 60ألف دينار كويتي (نحو 5ر 198ألف دوالر
أمريكي) في  36صفقة.
وأضافت أن شاشة الصفقات الفورية سجلت أداء
إيجابيا إذ بلغ حجم التداوالت 8ر 773ألف سهم بقيمة
5ر 43ألف دينار (نحو 5ر 143ألف دوالر) متت عبر
 28صفقة .وأضافت الشركة أن الصفقات اخلاصة
سجلت أداء إيجابيا خالل األسبوع إذ بلغت التداوالت
9ر 4مليون سهم بنحو 5ر 16ألف دينار (نحو 45ر54
ألف دوالر) متت عبر ثماني صفقات.
وابتكرت بورصة الكويت ه��ذه املنصة لتسهيل
عملية ت��داول األوراق املالية غير املدرجة لديها من
بيع وشراء وتسوية وتقاص حيث متيزت باستحداث
موقع إلكتروني هو األول من نوعه إقليميا.
وكانت عملية تداول هذه األوراق تتم سابقا بطريقة
يدوية تفتقر إلى الشفافية وعانى املتداولون حينها
تخوفا من م��دى جديتها وصعوبة حتصيل املبالغ
وحقيقة األسعار.

