وأعمال

مال

08

الجمعة  21جمادى اآلخرة 1439هـ
 09مارس 2018م  -العدد 3322

بتعليمات مباشرة من «املركزي»

البنوك ترفع نسب «التكويت» إلى  % 80نهاية العام الحالي
كتب حسام رجب وعمر أبو الفتوح

ك �ش �ف��ت م� �ص ��ادر م �ص��رف �ي��ة ل � � « ال �ن �ه ��ار» ات �ج��اه
ال�ب�ن��وك المحلية ل��رف��ع ن�س��ب ال�ت�ك��وي��ت ب�ه��ا ال��ى
ً
 80ف ��ي ال �م �ئ��ة ن �ه��اي��ة ال� �ع ��ام ال� �ح ��ال ��ي ب� � ��دال م��ن
مستوياتها الحالية ال�ت��ي ت �ت��راوح بين  65الى
 69في المئة.
وأش� � ��ارت ال ��ى أن رف ��ع ال �ن �س �ب��ة ي��أت��ي ف ��ي ض��وء
تعليمات مباشرة من بنك الكويت المركزي في
ض��وء ت�ع��زي��ز خ�ط��ط ال�ق�ط��اع ال�م�ص��رف��ي ال��رام�ي��ة
ل�ت�ع��زي��ز وض ��ع ال�ع�م��ال��ة ال��وط�ن�ي��ة ب�ه��ا وت��وس�ي��ع
ال�خ�ب��رات ال�ت��ي م��ن ش��أن�ه��ا ت��وف�ي��ر خ�ل��ق ال�ف��رص
أمام الكويتيين.
وي��أت��ي ت��وج��ه ال �ب �ن��وك ال�م�ح�ل�ي��ة ف��ي ظ��ل ت��وج��ه
ال ��دول ��ة ال ��رام ��ي ل �ت �ع��زي��ز ال �م��واط �ن �ي��ن ب��ال�ق�ط��اع
الخاص وذلك بتغيير نسب التكويت في الجهات
ال �م �ه �ن �ي��ة ،ح �ي��ث ت �س �ت �ه��دف ال �ن �س��ب ال �ج��دي��دة
للعمالة الوطنية في مشروع قرار النسب الجديد
ع �ل��ى أص� �ح ��اب األع � �م� ��ال وال � � ��ذي س �ي �س��اع��د ف��ي
توظيف  17ألف كويتي بالقطاع الخاص.
ويمثل تحديد نسبة لتوظيف العمالة الوطنية
ف� ��ي ال� �ق� �ط ��اع ال � �خ� ��اص ج � ��اء ب� �ن ��اء ع �ل��ى ال� �م ��ادة
ال�ت��اس�ع��ة م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  19ل�س�ن��ة  2000في

ش��أن دع��م العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل
ف ��ي ال �ج �ه��ات غ �ي��ر ال �ح �ك��وم �ي��ة ،وال� �ت ��ي ف��وض��ت
مجلس ال� ��وزراء بتحديد نسبة ال �ق��وى العاملة
الوطنية التي تلتزم بها الجهات غير الحكومية
ف��ي ال��وظ��ائ��ف وال�م�ه��ن المختلفة وف��ق األنشطة
االقتصادية والزام كل جهة ال تتقيد بهذه النسبة
لدفع رسم اضافي سنوي على كل تصريح عمل
لكل عامل غير كويتي تطلبه الجهة زي��ادة على
العدد المقرر للعمالة غير الوطنية ،وقد صاحب
ه��ذا التفويض تخويل مجلس ال� ��وزراء ب��اع��ادة
ال �ن �ظ��ر م ��رة ك��ل س�ن�ت�ي��ن ع �ل��ى األق� ��ل ف��ي النسبة
والرسم.
جدير بالذكر أن دي��وان الخدمة المدنية أص��در
ال � �ق� ��رار رق � ��م ( )11ل �س �ن��ة  ،2017ب� �ش ��أن ق��واع��د
واجراءات تكويت الوظائف الحكومية ،والقاضي
ب ��ال� �ت ��زام ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ب�ت�خ�ف�ي��ض ع��دد
ال �م��وظ �ف �ي��ن غ �ي��ر ال �ك��وي �ت �ي �ي��ن ال �ع��ام �ل �ي��ن ل��دي�ه��ا
س�ن��وي��ا ،وذل ��ك ل�ل��وص��ول ب�ع��د  5س �ن��وات بنسبة
ع ��دد ال �م��وظ �ف �ي��ن ال �ك��وي �ت �ي �ي��ن م ��ن اج �م��ال��ي ق��وة
ال �ع �م��ال��ة ل� ��دى ال �ج �ه��ة ال �ح �ك��وم �ي��ة ال� ��ى ال�ن�س��ب
ال� �م� �ئ ��وي ��ة ال � �م � �ح� ��ددة ق� ��ري� ��ن ك� ��ل م �ج �م ��وع ��ة م��ن
المجموعات الوظيفية المصنفة أو ما يقابلها
من مسميات وظيفية.

حكم لصالح «الرابطة»
و«لوجستيك» ضد «املوانئ»

ً
أص��درت محكمة التمييز حكما لصالح شركة
زميلة وتابعة لشركتي رابطة الكويت والخليج
للنقل (الرابطة) وكي جي ال (لوجستيك) ،ضد
وزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون الخدمات بصفته رئيس
مجلس االدارة وم��دي��ر ع��ام «مؤسسة الموانئ
الكويتية».
وب �ح �س��ب ب� �ي ��ان ل� ��«ال ��راب� �ط ��ة» و«ل��وج �س �ت �ي��ك»
ل �ل �ب��ورص��ة ،ف �ق��د ج ��اء ح �ك��م «ال �ت �م �ي �ي��ز» ب��وق��ف
ً
ت �ن �ف �ي��ذ ال �ح �ك��م ال �م �ط �ع��ون ف �ي��ه م ��ؤق� �ت ��ا ل�ح�ي��ن
الفصل في الطعن .ويتلخص موضوع القضية
ف��ي ال �غ��اء ق ��رار «ال �م��وان��ئ ال�ك��وي�ت�ي��ة» السلبي
ب��االم �ت �ن��اع ع��ن ق �ب��ول رس� ��وم ت �ج��دي��د تسجيل
شركة ك��ي ج��ي ال الدولية للموانئ والتخزين

وال�ن�ق��ل ،الزميلة والتابعة لشركتي «ال��راب�ط��ة»
و«لوجستيك» ،كمقاول مناولة حاويات بميناء
الشعيبة وشركة كي جي ال للمناولة كمقاول
م� �ن ��اول ��ة ب �ض ��ائ ��ع ع ��ام ��ة ب �م �ي �ن��ائ��ي ال �ش �ع �ي �ب��ة
والشويخ لعام .2017
وك��ان حكم االستئناف السابق لحكم التمييز،
ً
قد حكم بقبول االستئناف شكال وبالغاء الحكم
المستأنف وبعدم قبول الدعوى النتفاء القرار
االداري وأل ��زم ��ت ال�م�س�ت��أن��ف ض��ده �م��ا (وزي ��ر
الدولة لشؤون الخدمات بصفته رئيس مجلس
االدارة ومدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية)
ً
بالمصروفات ومبلغ  30دي�ن��ارا مقابل أتعاب
المحاماة.

«البورصة» :اختبارات
الضغط الخامسة األحد
كتب عمر أبو الفتوح

موارد امللح

ع��ام��ل يتفحص أج ��زاء م��ن ال�م�ل��ح ف��ي ق��ري��ة سياسيونغ
ً
في تاسيكماال في إندونيسيا ،حيث يمثل الملح م��وردا
ً
ً
ً
رئيسا للبالد ودعما كبيرا لإليرادات.

«الهيئة» :جريمة في «أنوفست»
أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية عن تقديم بالغ لنيابة سوق المال بتاريخ  7مارس  ،2018عن شبهة
وقوع جريمة بتداوالت سهم شركة «أنوفست» .وقالت «الهيئة» في بيان على موقعها الرسمي ،أمس،
ان الجريمة تتلخص في قيام عدد من المتداولين ووسطائهم في البورصة باالتفاق والترتيب ُ
المسبق
لتنفيذ عدد من الصفقات أدت الى التقابل بين حساباتهم ورف��ع سعر سهم «أنوفست» وخلق تداول
فعلي وحث اآلخرين على البيع .وارتفع سهم «أنوفست» خالل تعامالت اليوم ببورصة الكويت بنحو
ً
ً
 0.73%عند سعر  69فلسا ،حيث تم تداول  233.34مليون سهم حتى تمام الساعة  11:50صباحا بتوقيت
ُ
الكويت ،بقيمة تداول اجمالية تقدر بحوالي  16ألف دينار.

أكدت مصادر مطلعة ل� «النهار» أن ادارات البورصة
وشركة المقاصة وشركات الوساطة ستقوم باجراء
اختبارات الضغط رقم  5يوم األحد المقبل للوقوف
على اس�ت�ع��دادات�ه��ا ال�خ��اص��ة وجهوزيتها الكاملة
ل�ت��دش�ي��ن تقسيم ال �ب��ورص��ة ن�ه��اي��ة ال�ش�ه��ر الحالي
أو ب ��داي ��ات ال�ش�ه��ر ال �م �ق �ب��ل .وب�ي�ن��ت ال �م �ص��ادر أن
البورصة تسعى لتعزيز قدرات الفاعلين في السوق
لمواجهة أي تداعيات أو آثار جانبية قد تواجه أداء
السوق بعد تنفيذ تقسيم السوق.
وتستهدف بورصة الكويت من خالل تقسيم السوق
الى تعزيز مستويات الشفافية وتحقيق مستويات
عالية للسيولة من خالل تقسيم األسهم الى أسواق
ثالث هي النخبة واألول والمزادات.
وأك� ��دت ال �م �ص��ادر اط ��الق م �ش��روع ت�ق�س�ي��م ال�س��وق
ن �ه��اي��ة ال �ش �ه��ر ال �ح��ال��ي أو ب ��داي ��ة ال �ش �ه��ر ال�م�ق�ب��ل
كمواعيد نهائية وأن اختبارات الضغط التي سيتم
اطالقها تستهدف االطمئنان على جهوزية جميع
الفاعلين في البورصة لطرح التقسيم.
ك �م��ا ي �س �ت �ه��دف م �س��ؤول��و ال� �ب ��ورص ��ة ال� ��ى ت�ن�ظ�ي��م
ت � ��داوالت األس �ه��م غ �ي��ر ال �م��درج��ة ف��ي س ��وق خ��ارج
منصة ال �ت��داول  OTCوال ��ذي م��ن ال�م�ت��وق��ع اط��الق��ه
خالل النصف األول من العام الحالي.
ً
جدير بالذكر أن بورصة الكويت خالل ال�� 22شهرا
الماضية تحوالت عميقة نحو اعتماد بنية تحتية
ح��دي �ث��ة ت �م �ه��د الط � ��الق م �ن �ت �ج��ات م��ال �ي��ة وأدوات
ج ��دي ��دة ،ت �ه��دف ل �ل��وص��ول ال� ��ى س� ��وق م��ال��ي ق��وي
وش�ف��اف يسهل ال �ت��داول فيه وي�خ��دم بيسر جميع
المعنيين وكان من أبرز انجازات البورصة تطبيق
نموذج ما بعد التداول األول ،الذي يتضمن توحيد
دورة التسوية لتصبح  3أيام عمل بعد يوم التداول
وآل �ي��ة ت�ح��دي��د ال�م��واع�ي��د المتعلقة باستحقاقات
مساهمي الشركات لألرباح النقدية ،أو أسهم المنح
ال�م�ج��ان�ي��ة ووح � ��دات ال�ت�غ�ي�ي��ر ال �س �ع��ري وال �ح��دود
السعرية واستحداث االغالق العشوائي.

