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بخاصية بحث مدعمة مبكتبة قوانني ذات الصلة

«املالية» تدشن موقع ًا فرعي ًا مختص بقواعد
تنفيذ امليزانية للسنة املالية 2020/2019
أعلنت وزارة املالية ع��ن توفير موقع
ف��رع��ي على م��وق��ع وزارة امل��ال��ي��ة يختص
بعرض قواعد تنفيذ امليزانية للسنة املالية
 ،2019/2020وذل��ك لتسيهل عمل الفرق
املالية في اجلهات احلكومية املختلفة من
خ�لال توفير مرجعية إجرائية وقانونية
سهلة ومحدثة وموثقة وقابلة للبحث حسب
القاعدة والفصل واملادة مع ربط كل مادة على
حدة مع السندات القانونية التي حتكمها.

ق��واع��د تنفيذ امليزانية ه��ي ع��ب��ارة عن
التعميم اخلاص بتنفيذ امليزانية ،يصدر من
معالي وزير املالية في بداية كل سنة مالية
للجهات احلكومية عمالً بنص املادة  17من
املرسوم بقانون رقم  31لسنة  1978بقواعد
إعداد امليزانية العامة والرقابة على تنفيذها
واحل��س��اب اخلتامي مدعمة باملستندات
القانونية التي حتكم وتنظم عملية الصرف،
وإلح��ك��ام الرقابة على امل��ال ال��ع��ام إي���رادا ً

ومصروفا ً من خالل إتباع األسس احملاسبية
السليمة ليكون احلساب اخلتامي للدولة
معبر تعبيرا ً صحيحاً عن الوضع املالي
لدولة الكويت.
ويحتوي املوقع الفرعي على القوانني،
امل��راس��ي��م ب��ق��وان�ين وال���ق���رارات مبختلف
مستوياتها باإلضافة إل��ى التعاميم التي
تنظم العمليات املالية والتي يستوجب على
اجلهات إتباعها واالل��ت��زام بها عند تنفيذ

امليزانية العامة ،وميكن للجهات الوصول
إلى املوقع الفرعي من خالل الدخول على
املوقع الرئيسي ل��ل��وزارة mof.gov.kw
وإختيار بيانات مالية من القائمة الرئيسية
وث��م ق��واع��د تنفيذ امل��ي��زان��ي��ة م��ن القائمة
الثانوية.
أبرز مزايا املوقع الفرعي لقواعد تنفيذ
امليزانية :عرض كافة مواد التعميم مدعمة
بالسند القانوني لها حسب امل��ادة وبحث

متطور في قواعد التنفيذ على سبع فصول
(م���ن ضمنها اإلي������رادات وامل��ص��روف��ات
وال��ت��خ��زي��ن) وب��ح��ث متطور ف��ي امل��واد

«الكويتية» تستقبل أولى رحالت احلج في مبنى الركاب رقم 4

العوضي :حريصون على وصول احلجاج عبر إجراءات ميسرة وبسيطة

العوضي يتوسط فريق االستقبال

استقبلت شركة اخلطوط اجلوية
الكويتية أولى رحالت احلج القادمة
من اململكة العربية السعودية في مبنى
الركاب رق��م  ،4حيث ك��ان في مقدمة
مستقبلي ح��ج��اج بيت ال��ل��ه احل��رام
الرئيس التنفيذي للخطوط اجلوية
الكويتية املهندس ك��ام��ل العوضي
وعددا ً من موظفي الشركة الذين قدموا
للحجاج ال��ك��رام ال��ه��داي��ا التذكارية
وال��ورود لعودتهم ساملني إلى أرض
الوطن.
وع��ل��ى ه��ام��ش االس��ت��ق��ب��ال ،ق��ال
ال��رئ��ي��س التنفيذي امل��ه��ن��دس كامل
العوضي“ :يسرنا ويشرفنا اليوم

كامل العوضي يستقبل احلجاج

أن نستقبل أول��ى ال��رح�لات القادمة
على م�تن ط��ائ��رة اخل��ط��وط اجلوية
الكويتية من األراض��ي املقدسة ،حيث
أن استقبال اخلطوط اجلوية الكويتية
للحجاج ال��ك��رام يأتي ضمن حرص
الشركة ال��دائ��م وعلى رأسها رئيس
مجلس اإلدارة ي��وس��ف عبداحلميد
اجل��اس��م ع��ل��ى االه��ت��م��ام ب���أن يكون
وص��ول احلجاج ساملني غامنني إلى
أرض ال��وط��ن سلساً ومريحاً وعبر
إج��راءات ميسرة وبسيطة وفي إطار
سعي الشركة على وض��ع عمالئها
الكرام ضمن أولوياتها وذلك بالتعاون
والتنسيق مع كافة قطاعات الدولة

تراجع أرباح «مركز سلطان»
 69باملئة في الربع الثاني

تراجعت أرب��اح مركز سلطان للمواد الغذائية خالل الربع
الثاني من العام اجلاري بنسبة  69.2باملائة على أساس سنوي،
بضغط عاملني ،وذلك وفق بيان لبورصة الكويت أمس األربعاء.
وبلغت أرب���اح امل��رك��ز ف��ي الثالثة األش��ه��ر املنتهية ف��ي 30
يونيوالسابق  1.12مليون دينار ( 3.69مليون دوالر) ،مقابل
 3.65مليون دينار ( 12.04مليون دوالر) أرباح الفترة املناظرة
من .2018
وسجل مركز سلطان ارباحاً خالل النصف األول من العام
اجل��اري بقيمة  1.79مليون دينار ،بتراجع  60.8باملائة عن
مستواها في النصف املقابل من  2018البالغ  4.58مليون دينار.
وأرجع املركز تراجع األرب��اح إلى انخفاض حصة املجموعة
من نتائج اعمال شركات زميلة ،باإلضافة إلى أرباح ممتلكات
وعقارات ومعدات وإيرادات أخرى مت حتقيقها خالل  ،2018ولم
حتقق في .2019
وكانت إجمالي اإليرادات التشغيلية للشركة بلغت في النصف
األول من العام اجلاري  112.79مليون دينار ،مقارنة بـ114.85
مليون دينار في الفترة املماثلة من  ،2018بانخفاض  1.8باملائة.
يشار إلى أن أرباح مركز سلطان تراجعت في الربع األول من
العام اجلاري بنسبة  28باملائة ،إلى  670.52ألف دينار ،مقابل
 930.52ألف دينار في الربع املقارن من .2018

املعنية بهذا اخلصوص”.
وأض����اف ال��ع��وض��ي“ :كعادتها
السنوية استعدت اخلطوط اجلوية
الكويتية بشكل جيد مل��وس��م احلج
حيث تقوم الشركة بتشكيل جلنة
دائمة خاصة باحلج والعمرة مكونة
م��ن أه���م ق��ط��اع��ات ال��ش��رك��ة وتعمل
اللجنة على متابعة رح�ل�ات احلج
والعمرة بشكل دائم طوال العام وذلك
للعمل على ت��ق��دمي أف��ض��ل اخل��دم��ات
للحجاج املسافرين على منت طائرات
اخلطوط اجلوية الكويتية كذلك تعمل
الشركة على تلبية جميع احتياجات
ومتطلبات عمالئها الكرام مبا يتناسب

تراجع الواردات الكويتية بنسبة  6.2باملئة

 14مليار دوالر فائض جتارة الكويت في  5أشهر
ارتفعت قيمة الفائض التجاري لدولة
الكويت خالل اخلمسة األشهر األول��ى من
العام اجل��اري بنسبة  8.08باملائة على
أساس سنوي.
وحسب مسح استند لبيانات اإلدارة
املركزية لإلحصاء ،سجل الفائض التجاري
للفترة من يناير وحتى مايو  2019نحو
 4.28مليار دينار ( 14.11مليار دوالر).
وكان الفائض التجاري خالل اخلمسة
أشهر األول��ى من  2018نحو  3.96مليار
دينار ( 13.06مليار دوالر).
وساهم في ارت��ف��اع الفائض التجاري
بالـ 5األشهر تراجع ال���واردات الكويتية
بنسبة  6.2باملائة إلى  4.34مليار دوالر،
مقارنة بـ 4.63مليار دي��ن��ار ف��ي الفترة
املناظرة من العام السابق.
وأشار البيان إلى منو حجم الصادرات
الكويتية في  5أشهر بنسبة  0.3باملائة
عند  8.62مليار دينار ،علماً بأنها كانت
تبلغ  8.59مليار دينار في الفترة املماثلة
من .2018
وسجل التبادل التجاري للكويت في
اخلمسة األش��ه��ر األول���ى م��ن  2019نحو
 12.95مليار دينار ،بانخفاض  2باملائة
عن مستواه في ذات الفترة من العام املاضي
والبالغ  13.21مليار دينار.
وحول شهر مايو املاضي فقط ،تراجع
الفائض التجاري للكويت  4.7باملائة عند
 930مليون دينار ،مقارنة بـ 976مليون
دينار في الشهر املناظر من .2018
ضغط على الفائض التجاري تراجع
ال��ص��ادرات الكويتية خ�لال مايو السابق

سعر برميل النفط الكويتي
يرتفع  1.18دوالر
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي خالل تداوالت
أول أمس الثالثاء بواقع  1.18دوالر أمريكي ،وذلك
وفق السعر املعلن في مؤسسة البترول الكويتية.
وسجل سعر برميل النفط خالل ت��داوالت أمس
 59.34دوالر للبرميل ،مقابل  58.16دوالر للبرميل
يوم اخلميس املاضي.
وك��ان��ت أس��ع��ار النفط ف��ي األس���واق العاملية
ارتفعت مع هدوء التوترات التجارية ،بعدما أبدت
الواليات املتحدة نيتها تأجيل فرض رسوم جمركية
جديدة على بعض املنتجات الصينية ،وهو ما أدى
إلى تقليل حدة اخلالفات التجارية بني الواليات

مع اختياراتهم”.
وتابع الرئيس التنفيذي قائالً“ :وال
يسعني في هذه املناسبة إال أن أتقدم
بأسمى آي��ات التهاني والتبريكات
حلضرة صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح
وسمو ولي عهده األمني الشيخ نواف
األحمد اجلابر الصباح حفظهما الله
ورعاهما وسمو رئيس مجلس الوزراء
الشيخ جابر مبارك احلمد الصباح
ح��ف��ظ��ه ال��ل��ه واحل��ك��وم��ة ال��رش��ي��دة
والشعب الكويتي الكرمي مبناسبة
حلول عيد األضحى املبارك أعاده الله
علينا وعلى وطننا احلبيب الكويت

باخلير واليمن والبركات”.
واختتم العوضي تصريحه بالتقدم
بخالص التهاني للمملكة العربية
السعودية الشقيقة على جناح موسم
احل���ج ل��ه��ذا ال��ع��ام ب��ك��ل أم���ن ويسر
وانسايبية وذلك بفضل الله تعالى ثم
اجلهود املبذولة من قبلهم ،وإلى سائر
احلجاج الكرام وأن يتقبل الله طاعتهم
في رحلتهم إلى بيت الله احل��رام ،كما
تقدم بجزيل الشكر وواف��ر االمتنان
جلميع ال��دوائ��ر املعنية باخلطوط
اجل��وي��ة الكويتية ال��ت��ي عملت على
اجناح هذا املوسم ،متمنيا ً لهم التوفيق
والسداد في املواسم املقبلة.

املتحدة والصني .كما مت تأجيل تطبيق التعريفات
على السلع األخ��رى إل��ى  15ديسمبر املقبل بعد
أعلن الرئيس األمريكي عزمه فرض تعريفات على
سلع صينية بقيمة  300مليار دوالر بداية من
الشهر املقبل .وذك��ر الرئيس األمريكي أن موسم
ال أساسياً في ق��رار تأجيل
الكريسماس كان عام ً
ف��رض التعريفات على الصني .وعند التسوية،
ارت��ف��ع سعر ال��ع��ق��ود اآلج��ل��ة خل��ام “ناميكس”
األمريكي تسليم سبتمبر بنحو  4باملائة إلى 57.10
دوالر للبرميل وهو أعلى مستوى لهذا العقد األكثر
نشاطا ً منذ  31يوليو املاضي.

وسندها القانوني وتسهل على اجلهات
ال��وص��ول ل��ل��ق��رارات وال��ق��وان�ين املتعلقة
بقواعد الصرف.

«التجاري» :فائزان في سحبي
«النجمة» و«راتبك و فوقه كاش»
قام البنك التجاري بإجراء السحب األسبوعي على”حساب النجمة
“و حملة “راتبك وفوقه كاش “  ،وقد مت إج��راء السحب بحضور
ممثل عن وزارة التجارة والصناعة –لطيفة اجليعان  .وجاءت
نتائج السحب على النحو التالي  :سحب حساب النجمة األسبوعي
جائزة بقيمة  5,000دينار عادل سعيد عبدالله نصرالله والسحب
األسبوعي حلملة “راتبك وفوقه كاش” جائزة بقيمة  1,000دينار
بسام سلمان العطار .
وق��د أوض��ح البنك أن ج��وائ��ز حساب النجمة أصبحت مميزة
بحجم مبالغ اجلوائز املقدمة باإلضافة إلى تنوعها ط��وال السنة،
وتتضمن السحوبات جائزة 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 والتي حصــل البنك مبوجبها على شهـــادة غينيس
لألرقـــام القياسيـــة والبالغــــة مليــــون ونصف ( 1,500,000
دينار كويتي ) .

خسائر «إيفا» تتضاعف
 29مرة بالربع الثاني
تضاعفت خسائر شركة االستشارات املالية الدولية القابضة
“إيفا” املدرجة ببورصتي الكويت ودبي خالل الربع الثاني من العام
اجلاري بواقع  29مرة على أساس سنوي.
وحسب بيان لبورصة الكويت ،أمس األربعاء ،ارتفعت خسائر
الشركة بنسبة  2875باملائة خالل الثالثة األشهر املنتهية في 30
يونيو السابق إلى  2.04مليون دينار ( 6.73مليون دوالر) ،مقابل
 68.55ألف دينار ( 226.06ألف دوالر) خسائر الفترة املناظرة من
.2018
وعلى مستوى الستة األشهر األولى من  ،2019بلغت خسائر إيفا
 6.25مليون دينار ،بارتفاع  204باملائة عن مستواها في النصف
األول من العام السابق البالغ  2.05مليون دينار.
وعزا بيان الشركة ارتفاع اخلسائر إلى انخفاض حصتها في نتائج
الشركات الزميلة مببلغ  5.94مليون دينار ،مع حتقيق خسارة من
العمليات املتوقفة رغم انخفاضها بـ 1.96مليون دينار.
كما انخفضت تكاليف التمويل مببلغ  382.3أل��ف دينار خالل
النصف األول  ،2019حسب البيان.
ومُنيت “إيفــا” بخسائر في الربع األول من العام اجلاري بقيمة
 4.66مليون دينار ،بزيادة بنسبة  557باملائة على أساس سنوي.
وبحلول الساعة  09:36صباحا ً بتوقيت الكويت ،تراجع سهم إيفا
بنسبة  1.75باملائة ،إلى سعر  16.8باملائة.

أرباح «التقدم التكنولوجي»
الفصلية تتراجع  61باملئة
بفعل خسارة شركة زميلة

 5.5باملائة عند  1.83مليار دينار ،مقابل
 1.94مليار دينار في نفس الشهر من العام
السابق.
ول��ف��ت ال��ب��ي��ان إل���ى أن ح��ج��م واردات
الكويت في مايو املاضي بلغ  903مليون
دينار ،بتراجع  6.3باملائة عن قيمتها في
الشهر املقارن من  2018البالغ  963مليون
دينار.
وفي نفس الشهر ،تراجع حجم التبادل
التجاري للكويت  5.7باملائة ،مسجالً 2.74
مليار دينار ،علماً بأنها كان يبلغ في مايو
من العام السابق  2.90مليار دينار.
وبلغ معدل التغطية في مايو السابق
 203باملائة ،مقارنة بـ 201.3باملائة في
نفس الشهر من  ،2018فيما سجل معدل

التغطية باستثناء السلع النفطية 18.5
باملائة ،مقارنة بـ 18.6باملائة في مايو
.2018
واحتلت الهند ال��ص��دارة ألسهم ال��دول
املصدر إليها – عدا السلع النفطية – بقيمة
 46.3مليون دي��ن��ار خ�لال م��اي��و /أي��ار
السابق ،وتبعتها العراق بـ 28.5مليون
دينار ،ثم السعودية  18.3مليون دينار،
والصني  15.4مليون دينار.
وع��ل��ى اجل��ان��ب اآلخ���ر احتلت الصني
الصدارة ألهم الدول املستورد منها بقيمة
 159مليون دي��ن��ار ،وتبعتها ال��والي��ات
املتحدة  99مليون دينار ،ثم اإلمارات 95.2
مليون دينار ،و 55مليون دينار واردات
من الهند.

خسائر «حيات لالتصاالت»
تتقلص  93باملئة بالربع الثاني
تقلصت خسائر شركة حيات لالتصاالت،
خالل الربع الثاني من العام اجلاري بنسبة 93
باملائة على أساس سنوي ،وفق بيان لبورصة
الكويت أمس األربعاء.
وبلغت خسائر حيات خالل الثالثة األشهر
املنتهية في  30يونيو السابق  6.44ألف دينار
( 21.24ألف دوالر) ،مقابل  86.82ألف دينار
( 286.31ألف دوالر) خسائر الفترة املناظرة
من .2018
وسجلت الشركة في النصف األول من 2019
خسائر بقيمة  87.10ألف دينار ،بتراجع 62

باملائة عن مستواها في الفترة املماثلة من العام
املاضي عند  227.76ألف دينار.
وتراجعت اإلي���رادات التشغيلية للشركة
في النصف األول من العام اجل��اري بنسبة
 10باملائة إلى  10.31مليون دينار ،مقارنة
بـ 11.43مليون دينار بالستة األشهر األولى
من .2018
وكانت حيات فقد سجلت خسائر في الربع
األول من العام اجل��اري بقيمة  80.66ألف
دينار ،بتراجع  42.77باملائة عن خسائر الربع
املقارن من  2018البالغة  140.95ألف دينار.

تراجعت أرب��اح شركة التقدم التكنولوجي في الربع الثاني من
العام اجلاري بنسبة  60.61باملائة على أساس سنوي ،حسب بيان
لبورصة الكويت أمس األربعاء.
وسجلت التقدم أرباحاً في الثالثة األشهر املنتهية في  30يونيو
السابق بقيمة  472.81ألف دينار ( 1.56مليون دوالر) ،مقارنة
بـ 1.20مليون دينار ( 3.96مليون دوالر) أرباح الفترة املناظرة من
.2018
وعلى مستوى النصف األول من  2019بلغت أرباح التقدم 1.73
مليون دينار ،مقارنة بـ 3.84مليون دينار في النصف املقابل من
 ،2018بتراجع  55.06باملائة.
وع��زا بيان الشركة ت��راج��ع األرب���اح إل��ى انخفاض ف��ي حتقيق
مشروعات املعدات الطبية اخلاصة في األبراج الطبية اجلديدة ،إلى
جانب حصة في خسارة شركة زميلة والبالغة  900ألف دينار.
وكانت أرباح الشركة تراجعت في الربع األول من العام اجلاري
بنسبة  52.3باملائة إلى  1.26مليون دينار ،مقارنة بـ 2.64مليون
دينار في الربع املناظر من .2018

«يونيكاب» حتصل على حكم
في دعوى ندب خبير
أصدرت محكمة التمييز الكويتية حكماً لصالح شركة يونيكاب
لالستثمار والتمويل ،واملمثل القانوني لشركة إسكان العقارية،
والذي يقضي بوقف نفاذ حكم ضدهما في دعوى ندب خبير لتصفية
حساب؛ حلني الفصل في التمييز ،وفق بيان لبورصة الكويت أمس
األربعاء.
وكانت محكمة أول درج��ة قضت في الدعوى األصلية امل ُشار
إليها برفضها ،والفرعية املرفوعة من قبل “يونيكاب” و”إسكان”،
بإلزام اخلصم (سعيد دشتي وآخرين) مببلغ  279.567ألف دينار
ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وف��ي يونيو  ،2019قضى حكم االستئناف بإلغاء احلكم
امل ُستأنف في الدعوى الفرعية بإلزام امل ُستأنف (سعيد دشتي) بأداء
املبلغ احملكوم به والقضاء بإلغائه في هذا الشق بالنسبة للمُستأنف
فقط.
وقضى احلكم مجددا ً برفض الدعوى الفرعية لصورية وبطالن
عقد بيع وتسجيل القسيمة رقم ( )2امل ُسجلة باسم املستأنف عليا
الثانية  -شركة إسكان العقارية  -وما يترتب عليها من آثار خصها
بطالن عقود البيع والتسجيل املُتعاقبة عليه واملسجلة باسم
امل ُستأنف ضدهم.

