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جراح الناصر

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ارتفاعات جديدة ألسعار الصلب
ــة  ــ ــلـ ــ ــت الـــــعـــــقـــــود اآلجـ ــلــ ــجــ ســ
للصلب في الصين مستويات 
ــة جـــــــــديـــــــــدة، إذ يــــقــــدر  ــ ــيــ ــ ــالــ ــ عــ
ــزام بــكــيــن  ــ ــتــ ــ ــمـــرون الــ ــثـ ــتـ ــمـــسـ الـ
بخفض اإلنــتــاج مقابل طلبها 

القوي.
وصــعــد حــديــد التسليح في 
شنغهاي إلى أعلى مستوى منذ 
ــداول الــعــقــود اآلجــلــة في  بـــدء تــ
عام 2009، بينما أغلقت أسعار 
لــفــائــف الــصــلــب الــمــدرفــلــة على 
الساخن، عند أعلى مستوى لها 

في أكثر من سبع سنوات.
ــر الــــنــــوعــــيــــن  ــ ــعـ ــ وارتــــــــفــــــــع سـ
بأكثر من 3 في المئة األسبوع 
الــــجــــاري، إذ ذكـــــرت "مــيــســتــيــل 
جلوبال"، أن مدينة هاندان في 
مقاطعة خبي الصينية تخطط 
للحد من اإلنتاج، بينما أوقفت 
بـــعـــض الـــمـــصـــانـــع فــــي مــنــطــقــة 
"فنجرون" بـ "تانغشان" اإلنتاج 

ــــن يــــــوم الـــخـــمـــيـــس.  اعــــتــــبــــارا مـ
وبحسب موقعها اإللكتروني 
فإن "ميستيل جلوبال"، بمثابة 
منصة تقدم للمستثمرين نظرة 
ثاقبة عــن أســـواق الــمــعــادن في 

العالم.
وتعهدت السلطات الصينية 
وشركات قطاع الصلب بخفض 
ــم الــقــيــاســي  ــرقــ ــن الــ ــــاج عــ ــتـ ــ اإلنـ
المسجل فــي 2020، إذ تواجه 
 
ً
مدينة "تانغشان" بالفعل عددا

 من القيود وسط التوجه 
ً
كبيرا

للسيطرة على االنبعاثات.
وعلى الرغم من تلك الجهود، 
اقترب إنتاج الصلب الخام من 
مستوى قياسي في مارس، في 
حين انخفضت مخزونات حديد 
الــتــســلــيــح لــأســبــوع الــســادس 
عــلــى الــتــوالــي، مــمــا يــشــيــر إلــى 
قوة الطلب أثناء موسم البناء 

والتشييد.

مخالفات »الكويتية لالستثمار« ال تليق بشركة تمثل الدولة!
● خروقات في أخالقيات العمل وأموال العمالء والحوكمة واإلفصاح والشفافية 

● ارتكبت 12 مخالفة خالل السنوات الثالث األخيرة
 رصــــدت هــيــئــة أســـــواق الـــمـــال الــعــديــد من 
ــتـــي ارتــكــبــتــهــا  ــــاوزات الـ ــــجـ ــتـ ــ الـــمـــخـــالـــفـــات والـ
الشركة الكويتية لالستثمار، التي تعد الذراع 
االستثمارية المحلية للدولة- الهيئة العامة 
لالستثمار، والتي تشير إلى عدم التزام الشركة 
بالتعليمات الصادرة فيما يخص القانون رقم 
7 لعام 2010 والئحته التنفيذية وتعديالتهما.

ومــــــن خــــــالل عـــمـــلـــيـــة حـــصـــر الـــمـــخـــالـــفـــات 
والتجاوزات التي ارتكبتها الشركة الصادر بها 
قرارات من مجلس التأديب، بلغت مخالفاتها 
الــتــي صـــدرت بــغــرامــات مــن مجلس الــتــأديــب 
12 مخالفة خــالل الــســنــوات الــثــالث األخــيــرة، 
وهذه المخالفات تدل على جانب من االهمال 
واالستهتار غير المسبوق لــدى شركة تبلغ 
نسبة الهيئة العامة لالستثمار فيها 76.19 في 
المئة، وتدير جانبا مهما من اموال المحفظة 

الوطنية في بورصة الكويت.
وتمثل ذلك في مخالفة بعض المواد التي 
ينص عليها قانون هيئة أسواق المال والئحته 
التنفيذية وتعديالتهما، السيما فيما يتعلق 
بإدارة أموال العمالء وأصولهم، والباب الثامن 
الــخــاص بأخالقيات الــعــمــل، وقــيــام موظفين 
بتأدية بعض الوظائف دون التسجيل لدى 
هيئة أسواق المال، باالضافة الى عدم االلتزام 
ببعض معايير حوكمة الشركات، فضال عن 
ــتــــزام بــالــتــعــلــيــمــات الــــصــــادرة بــشــأن  عــــدم االلــ
اإلفصاح والشفافية، األمر الذي استحقت على 

أثره اإلحالة الى مجلس التأديب، ودفع غرامات 
مالية بلغت نحو 20 ألف دينار. 

ومن أهم المخالفات التي ارتكبتها الشركة 
نتيجة عـــدم االلـــتـــزام بالتعليمات الــرقــابــيــة 
بسبب عــدم قيامها بإخطار عمالء المحافظ 
لديها ببعض األمور المتعلقة باألوراق المالية 
التي يتملكها بعض عمالء المحافظ، والتي لم 
تقم الشركة بإخطارهم بشأنها، وعدم تضمن 
سياسة إدارة المحافظ االستثمارية المعدة 
والمعتمدة من الشركة على الحدود القصوى 
للتركيزات في مكونات المحفظة االستثمارية؛ 
وذلك لكل نوع ورقة مالية، والقطاع المستثمر 
فيه، والدولة المستثمر فيها، ومصدر الورقة 

المالية.
كما ثبت للهيئة ارتكاب الشركة مخالفات 
ــدم تــضــمــيــن اإلشــــعــــارات الــخــاصــة  نــتــيــجــة عــ
بعمليات البيع والشراء، والتي يتم إرسالها 
إلى عمالء المحافظ على اسم العميل، وتاريخ 
تلقي األمر من العميل، وتاريخ ووقت تنفيذ أمر 
العميل، وآلية تنفيذ الصفقة، علما بأن الهيئة 
تحققت من ذلك من واقع عينة اإلشعارات التي 
تم فحصها لبعض عمليات البيع والشراء التي 
قام بها بعض عمالء المحافظ، والتي تم تزويد 

فريق التفتيش بها خالل فترة التفتيش.
وارتــكــبــت الشركة أيــضــا مخالفات تتعلق 
بــعــدم الــتــزامــهــا بحكم الـــمـــادة )3– 2– 5( من 
الــكــتــاب الــخــامــس )أنــشــطــة األوراق الــمــالــيــة 

واألشخاص المسجلون(، إذ ثبت للهيئة، بشكل 
ال ريب فيه، من خالل الوصف الوظيفي الخاص 
ببعض موظفي الشركة قيامهم بتأدية بعض 
الوظائف واجبة التسجيل دون قيام األخيرة 
 ،

ً
بتسجيلهم لــدى هيئة أســـواق المال نهائيا

مــثــل قــيــام موظفين بــتــأديــة نــشــاط مستشار 
استثمار، ومــديــر محفظة، ممثل مدير نظام 

استثمار جماعي.  
ولم تلتزم الشركة بحكم البند رقم )8( من 
المادة رقم )5-1-1( من الكتاب السابع )أموال 
الــعــمــالء واصــولــهــم(، إذ قــامــت بــإتــمــام بعض 
العمليات على المحافظ بعد تواريخ التجميد، 
ودون تزويد الهيئة بأية إثباتات على قيام 
الــشــركــة بتحديث بــيــانــات الــعــمــالء أصــحــاب 

المحافظ.
كما ارتكبت الشركة مخالفات تتعلق بعدم 
االلــتــزام بحوكمة الــشــركــات، إذ ثبت للهيئة، 
بشكل جلي أيضا، عدم قيام الشركة بتعيين 
 بأنها 

ً
مدير إلدارة التدقيق الداخلي بها، علما

 لــلــعــمــل بــــــإدارة الــتــدقــيــق 
ً
قـــد رشــحــت مــوظــفــا

الداخلي بتاريخ 2018/06/14 بدرجة )ضابط 
"officer"( وليس على درجة مدير لإلدارة، وهو 

ما يشكل مخالفتها ألحكام  القانون. 
ووصلت التجاوزات ايضا الى قيام الشركة 
بخصم بــعــض الــعــمــوالت واألتـــعـــاب االداريــــة 
بعض المحافظ دون وجود أموال بها، مما أدى 

الى انكشاف هذه المحافظ المالية.
وخالفت الشركة الكتاب العاشر )اإلفصاح 
والشفافية( مــن الالئحة التنفيذية للقانون 
رقم 7 لسنة 2010 وتعديالتهما، لقيام مجلس 
إدارة الشركة بعقد اجتماعاته ولــعــدة مــرات 
خالل أوقات التداول ببورصة الكويت لأوراق 
المالية، علما بــأن هــذه االجتماعات كــان لها 
تــأثــيــر عــلــى تـــــــداوالت الـــشـــركـــة مــثــل اعــتــمــاد 
البيانات المالية المرحلية والسنوية، والموافقة 

على بيع حصتها في شركة تابعة.
واضح من أداء الشركة الكويتية لالستثمار، 
أنها ال ترتدع من تطبيق أي عقوبات عليها 
تضر بُسمعتها ومصلحة مساهميها، مما 
يضع المساهم األكبر- الهيئة العامة لالستثمار 
- أمام مسؤولية فنية في التدخل، لضبط األمور 
بالشركة، ومسؤولية سياسية في محاسبة من 
ب في هذه المخالفات، أو َمن يغض الطرف  تسبَّ

عن مخالفاتهم المتكررة.

»التجارة« سحبت دفاتر 
وسطاء عقار

● سند الشمري
علمت "الجريدة" من مصادر 
ــارة  ــ ــــجـ ــتـ ــ لـ ا ــلــــعــــة أن وزارة  مــــطــ
والــصــنــاعــة قــامــت خـــالل الــفــتــرة 
الـــمـــاضـــيـــة بـــمـــخـــالـــفـــة عــــــدد مــن 
ــار، لــمــخــالــفــتــهــم  ــقــ ــعــ وســــطــــاء الــ
الــــقــــرارات والـــقـــوانـــيـــن الـــصـــادرة 
بتنظيم مهنة الوساطة العقارية.

وأشـــــــــارت الــــمــــصــــادر إلـــــى أن 
ــبـــت 15 دفـــتـــر  ــارة" ســـحـ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ "الــ
وسيط عقاري، بعد أن اكتشفت 
ــفــــات، مــنــهــا  ــالــ ــمــــخــ عــــــــددا مـــــن الــ
تــأجــيــر دفـــتـــر الـــبـــيـــوع بــالــبــاطــن 
ألشخاص غير مخولين بمزاولة 
المهنة، إضافة إلى قيام عدد من 
الــوســطــاء بــإتــالف صــفــحــات من 

دفتر البيوع العقارية.
وتـــقـــوم إدارة مــكــافــحــة غسل 
األموال وتمويل اإلرهاب بوزارة 
التجارة بالتدقيق بشكل دوري 
على دفــاتــر الــبــيــوعــات العقارية 
لدى الوسطاء، للتأكد من خلوها 
ــل أمـــــــوال،  ــهـــات غـــسـ ــبـ مــــن أي شـ
وتـــعـــمـــل عـــلـــى مــــراجــــعــــة جــمــيــع 
دفاتر وسطاء العقار، وأصدرت 
ســـابـــقـــا قـــــــرارا ألــــزمــــت بــمــوجــبــه 
وســطــاء الــتــأمــيــن والــمــؤســســات 
والشركات والمكاتب التي تزاول 
مهنة السمسرة العقارية بتعيين 

مــراقــب الــتــزام كــويــتــي لمكافحة 
غسل األموال.

ــددا من  ــ وأصــــــدرت الـــــــوزارة عـ
الــقــرارات لتنظيم المهنة، منها 
إلــزام وسطاء عقار بعدم تأجير 
ــة بـــالـــبـــيـــوع  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الـــــدفـــــاتـــــر الـ
الــعــقــاريــة، وعــــدم إتــــالف أي من 
صفحات الدفتر المرقمة، وذلك 
للتأكد من خلوه من شبهات أي 

صفقات وهمية.
ــبــــدء  ــارة" الــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ وتــــعــــتــــزم "ال
بتفعيل دقتر الوسيط العقاري 
االلكتروني خالل أكتوبر المقبل، 
وجـــار االنــتــهــاء مــن ربـــط الدفتر 
ــتـــرونـــي مــــع كــــل مــــن وزارة  ــكـ االلـ
الــعــدل وبــلــديــة الــكــويــت والهيئة 
الـــعـــامـــة لـــلـــمـــعـــلـــومـــات الــمــدنــيــة 
واإلدارة العامة لالطفاء، إضافة 

الى وزارة التجارة والصناعة.
ويــعــمــل الـــدفـــتـــر اإللــكــتــرونــي 
على إنهاء العديد من المشاكل 
التي تحدث في الدفاتر الورقية 
أو الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، والـــقـــضـــاء عــلــى 
دخـــــالء الــمــهــنــة، حــيــث ســيــكــون 
لــكــل وســيــط رمـــز خـــاص بـــه، وال 
ــبـــاطـــن،  ــالـ ــره بـ ــيــ ــأجــ يـــســـتـــطـــيـــع تــ
ــة الـــــى انـــــه ســيــعــمــل عــلــى  ــافــ إضــ
تــســريــع عــمــلــيــة بــيــع الـــعـــقـــارات، 
وحماية كــل األطـــراف المشاركة 

في عملية البيع.

 لمجلس 
ً
الياسين رئيسا

التأديب في »أسواق المال«
● محمد اإلتربي  

 
ً
ــم رســمــيــا

ّ
وفـــق مـــا ذكــــرت "الـــجـــريـــدة"، تــســل

المستشار يونس الياسين مهام عمله رئيسا 
 
ً
لمجلس التأديب في هيئة أسواق المال، خلفا

للمستشار عادل الكندري. 
وتــســتــكــمــل الـــلـــجـــنـــة مـــهـــام عــمــلــهــا بــنــفــس 
تشكيلة األعضاء الحاليين، حيث تضم ماجد 
، ويوسف صالح العثمان 

ً
جمال الدين عضوا

، وفي االحتياط نوري جمعة السالم. 
ً
عضوا

وأوضــــــحــــــت مـــــصـــــادر أن الــــلــــجــــنــــة تــعــمــل 
باستقاللية تامة، مشيرة الى أنها تضم نخبة 
من خيرة القانونيين اصحاب الخبرة والدراية 
بشؤون السوق المالي على مدار عقود طويلة.

ونظرا لطبيعة السوق المالي، الذي يحوي 
الـــعـــديـــد مـــن الـــخـــالفـــات والـــنـــزاعـــات أو حــتــى 
مخالفات الشركات ألحكام القانون والالئحة 
ــاك عــــشــــرات الـــقـــضـــايـــا  ــنــ ــإن هــ ــ ــيـــذيـــة، فــ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
والملفات المنظورة أمام اللجنة، وهناك أمل 
ــرارات رادعـــة كما  ات وقـ أن تــصــدر فيها جـــزاء

هو عهد لجنة التأديب الدائم. 
ــاق مـــــتـــــصـــــل، دعــــــــــت مـــــصـــــادر  ــ ــ ــيـ ــ ــ وفــــــــــي سـ
اســتــثــمــاريــة إلــى مــزيــد مــن تغليظ العقوبات 
عـــلـــى الـــمـــخـــالـــفـــيـــن والـــمـــتـــالعـــبـــيـــن، الســيــمــا 
أصــــحــــاب الـــســـجـــالت الــمــلــيــئــة بــالــمــخــالــفــات 
والــمــتــكــررة تــالعــبــاتــهــم، حــيــث ان ذلـــك يصب 
فــي مصلحة الــســوق وسمعته عــمــومــا، اذ ان 
العقوبات الرادعة تقلل من المخالفات، وتعلي 
من قمية البورصة، وتحفز المستثمرين على 

ضخ المزيد من االستثمارات. 

3.62% انكماش المشاريع في الكويت
بين مارس وأبريل

نمت قيمة مؤشر مشاريع الخليج بنسبة 
هامشية 0.05 في المئة بين 11 مــارس و 15 
أبريل، مضيفة 1.7 مليار دوالر فقط في القيمة، 
لتستقر تقريبا عند 3.45 تريليونات دوالر 
خالل الشهر، وعوض النمو في سوقين فقط 
مــن أســـواق دول مجلس الــتــعــاون الخليجي 
االنكماشات بالدول الست األخرى في المؤشر.
ونـــمـــا ســــوق الــمــشــاريــع فـــي دول مجلس 
التعاون الخليجي بمفرده بنسبة 0.14 في 
المئة. ووفقا لـ "ميد" قاد ذلك سوق المشاريع 
السعودي، الذي نما بنسبة 1.66 في المئة بين 
11 مارس و15 أبريل، مضيفا 23 مليار دوالر 

ليصل إلى 1402 مليار.
وكانت عمان ســوق دول مجلس التعاون 
ــمـــوا مــــن حـــيـــث الــنــســبــة  ــثــــر نـ الــخــلــيــجــي األكــ
المئوية، حيث ارتفعت قيمة المشاريع بنسبة 
2.75 في المئة، مضيفة 4.3 مليارات دوالر، 

لتصل إلى 158.8 مليارا.
وكــان الــدافــع وراء النمو في السلطنة هو 
مصفاة زيت الوقود منخفضة الكبريت التابعة 
لشركة Canada Business Holdings، والتي 
تبلغ تكلفتها 4.2 مليارات دوالر فــي الدقم، 
والتي هي اآلن قيد الدراسة، كما عززت منشأة 
الــهــيــدروجــيــن واألمــونــيــا الــتــي تــقــدر قيمتها 
بــنــحــو 2.5 مــلــيــار، والــتــي أعلنتها المنطقة 
االقتصادية الخاصة في الدقم وشركة أكمي 
سوالر هولدينجز )الهند( في أواخــر مارس، 

السوق العماني.

وشهدت األسواق الستة المتبقية انخفاضا 
خالل هذه الفترة، مع انكماش الكويت بنسبة 
3.62 في المئة، مما جعل البالد أسوأ أسواق 

الخليج أداء بين مارس وأبريل.
ــــوق الـــمـــشـــاريـــع  ــمــــاش فــــي ســ ــكــ وكـــــــان االنــ
بالكويت مدفوعا بتوسيع مصفاة الزور من 
قبل الشركة الكويتية للصناعات البترولية 
المتكاملة )كيبيك( بقيمة 20 مليار دوالر، و3.8 
مليارات حزمة مرافق وحزمة خــارج الموقع 
لنفس المصفاة، يتم تحديثها من قبل مشاريع 

ميد لتعكس اكتمالها مؤخرا.

كما انكمش سوق المشاريع في قطر بنسبة 
3 في المئة في الشهر، وجاء هذا االنخفاض 
في أعقاب مراجعات الوضع لمخططي مترو 
الدوحة بقيمة 26 مليار دوالر و3.1 مليارات 
معبر شـــرق، والــتــي تــم تــحــديــدهــا عــلــى أنها 
معلقة من قبل مشاريع ميد، وانكمش سوق 
المشاريع في اإلمارات والبحرين بنسبة 1 في 

المئة لكل منهما.
فــي غــضــون ذلـــك، تراجعت إيـــران والــعــراق 
بنسبة 0.5 فــي الــمــئــة و0.24 فــي الــمــئــة على 

التوالي خالل هذه الفترة.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 63 سنتا ليبلغ 
63.96 دوالرا في تداوالت أمس، مقابل 63.33 دوالرا في 
تداوالت أمس األول، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة 
البترول الكويتية. وفي األسواق العالمية ارتفع النفط 
عند التسوية أمس األول، مدعوما ببيانات اقتصادية 
إيجابية من الواليات المتحدة وأوروبــا، مع أن زيادة 
في وتيرة اإلصابات بفيروس كورونا في الهند ال تزال 
تضغط على األسعار. وزاد خام برنت عند التسوية 
43 سنتا، بما يعادل 0.7 في المئة إلى 65.83 دوالرا 
للبرميل، وربح خام غرب تكساس الوسيط األميركي 
63 سنتا، أو 1.1 في المئة، ليبلغ 62.11 دوالرا للبرميل. 
وعلى أساس أسبوعي، هبط الخامان القياسيان نحو 

1 في المئة بسبب عودة وتيرة اإلصابات للزيادة في 
الهند واليابان، ثالث ورابــع أكبر مستوردين للنفط 
في العالم.وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش آند 
أسوسيتس في جالين بإلينوي، "يأتي ثبات األسعار 
هذا في أعقاب تقدم قوي لأسعار على مدار 4 أشهر 
كان متوقعا إلى حد كبير بدعم التقدم األميركي على 
صعيد الــلــقــاحــات، الـــذي دفــع إلــى بعض التعديالت 

بالرفع في توقعات الطلب العالمي خالل هذا العام".
وأظــهــرت بيانات مــؤشــر مــديــري المشتريات في 
منطقة اليورو لشهر أبريل تعافيا أقوى من المتوقع، 
وبـــدأ المزيد مــن الـــدول األوروبــيــة تخفيف إجـــراءات 

اإلغالق المرتبط بفيروس كورونا.

 الروبل الروسي يصعد بعد 
رفع أسعار الفائدة لـ %5 

رفع البنك المركزي الروسي، أمس األول، سعر الفائدة الرئيسي 
إلى 5 في المئة، وهي قفزة تفوق التوقعات في مواجهة خلفية من 
ضعف الروبل، وارتفاع التضخم والمخاطر الجيوسياسية، وألمح 

إلى مزيد من الزيادات التالية.
ويتناقض قرار رفع أسعار الفائدة من 4.5 في المئة مع توقعات 
معظم المحللين الذين استطلعت "رويترز" آراءهم، والذين توقعوا 
زيـــادة متواضعة قــدرهــا 25 نقطة أســاس بعد موجة جــديــدة من 
العقوبات التي أضرت بالروبل، ومؤشرات محدودة على التباطؤ 
أظهرها التضخم. وقال البنك في بيان: "التعافي السريع للطلب 
والــضــغــوط التضخمية المرتفعة يستدعيان عـــودة مــبــكــرة إلــى 

سياسة نقدية محايدة".
ورفع "المركزي" أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام، إذ تسارع 
التضخم، وهو المسؤولية الرئيسية للبنك، إلى 5.8 في المئة خالل 

مارس، وهو أعلى مستوياته منذ 2016.
وذكــر أن التضخم سيكون فــي نطاق بين 4.7 و5.2 فــي المئة 
بنهاية 2021، ويعود إلى معدل مستهدف عند 4 في المئة فقط في 

منتصف 2022، في موعد متأخر عن المتوقع في السابق.
وانخفضت العملة الروسية هذا الشهر، لتخالف تحركات في 
بقية األسواق الناشئة، وكذلك سعر النفط الخام، إذ تضررت جراء 
مخاوف من فرض عقوبات أميركية وحشد عسكري لروسيا قرب 
أوكرانيا. وارتفع الروبل الروسي متجاوزا 75 مقابل الدوالر ليبلغ 
أعلى مستوى في أكثر من شهر أمس، وليواصل مكاسبه بعد أن 
رفع "المركزي" أسعار الفائدة، وقالت روسيا إنها بدأت سحب قوات 

من منطقة قريبة من الحدود مع أوكرانيا.

 ليبلغ 
ً
ًالبرميل الكويتي يرتفع 63 سنتا

63.96 دوالرا
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