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أعلنت شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت 
عن ترسية املناقصة رقم  جي او/اش سي 074/

ام بي 07 واخلاص باعمال تبدل مضخات الشحن 
في مراكز ايوس���ن  الفرعية رقم 10.5.3.1 بقيمة 
2 مليون دينار وملدة 18 شهرا  والتابع للعمليات 
املشتركة للش���ركة الكويتية لنفط اخلليج مع 

شيفرون العربية  السعودية.

على صعيد متصل أعلنت الشركة أنها حازت 
اقل األسعار في مشروع إنشاء واجناز وصيانة 
مبنى املقر الدائ���م لبرنامج اعادة هيكلة القوى 
العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة، مناقصة رقم 
ه� م خ\165 التابعة لوزارة االشغال العامة، ملدة 
730 يوما وبقيمة 10.4 مالين دينار، وقد مت توقيع 

العقد مع وزارة االشغال العامة.

»المشتركة« توّقع عقدًا بقيمة 2 مليون دينار

استندت في قرارها إلى المادة 178 من قانون الشركات التجارية

»التجارة« تجبر أكثر من 280 شركة مخالفة لعقد عموميتها 
بعد ورود شكاوى من المساهمين للحفاظ على حقوقهم
اس�تمرار وقف 8 شركات مدرجة يطرح تساؤاًل على »المركزي« و»التجارة« أين الشفافية؟

محمود فاروق
كش����فت مصادر ذات صلة 
ب����وزارة التج����ارة والصناعة 
ل�»األنباء« ع����ن توجه وزارة 
التجارة لدعوة م����ا يزيد على 
280 ش����ركة لعق����د جمعيتها 
العمومية لالعالن عن بياناتها 
املالية وموقفها املالي للمساهمن، 
بعد ان وردت عدة شكاوى الدارة 
بال����وزارة متعلقة  الش����ركات 
بتأخر إعالن الشركات عن عقد 

عموميتها.
وأفادت املصادر بأن وزارة 
التجارة اس����تندت في قرارها 
الص����ادر إلى املادة رقم 178 من 
قانون الشركات التجارية التي 
تنص على: »للدائرة احلكومية 
املختص����ة أن تراقب ش����ركة 
املساهمة في كل ما يتعلق بتنفيذ 
أحكام القانون والنظام األساسي، 
ويجوز لها أن تكلف في أي وقت 
مراقب حسابات الشركة بتفتيش 
حساباتها وسائر أعمالها، ويجوز 
للدائرة احلكومية املختصة إذا 
تبن لها أنه قد وقعت مخالفات 
الحكام هذا القانون أو أن بعض 
إدارة الشركة أو  القائمن على 
مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات 
تض����ر مبصال����ح الش����ركة أو 
مبصالح املساهمن أو بعضهم 
أو تؤثر على االقتصاد القومي أن 
تقدم تقريرا بذلك إلى اجلمعية 
العامة، ولها أن تدعو اجلمعية 
العامة لالجتماع للنظر في هذا 
التقري����ر باإلضاف����ة إلى إبالغ 

اجلهات املختصة بوقوع مثل هذه 
التصرفات«، ومن ذلك املنطلق 
أعطى القانون احلق في دعوة 
الشركات للكشف عن بياناتها 
املالي����ة واالفصاح عن مركزها 
الوزارة  املالي، وبالتالي قامت 
مبخاطبة الشركات املتخلفة سواء 
املدرجة بسوق الكويت لألوراق 
املالية أو املوقوفة عن التداول او 
الشركات غير املدرجة من خالل 
إرسال كتابات رسمية في خطوة 
منها حلماية صغار املساهمن 
من كب����ار املالك وللحفاظ على 

حقوق املساهمن.
وأفادت املصادر بأن الوزارة 
تبحث حاليا من خالل اداراتها 
آلي����ة قانونية بش����أن معاجلة 
أوضاع الشركات املوقوفة عن 
التداول في البورصة والشركات 
املساهمة التي لم ترفع بياناتها 
املالية إلى الوزارة حتى اآلن، رغم 
انقضاء املهلة النهائية احملددة 
في هذا اخلصوص، فضال عن 
بحثها لوضع آلية ردع للشركات 
املخالفة التي لم تقدم أس����بابا 
املالية،  جدية لتأخير بياناتها 

في حن سيتم األخذ باالعتبار 
للش����ركات التي ستقدم أسبابا 
واهية لكي يتم وضع رادع لها 

عن تأخرها.
من جان����ب آخر، أش����ارت 
إلى ملف اس����تمرار  املص����ادر 
توقف 8 ش����ركات مدرجة عن 
التداول بسوق الكويت لألوراق 
املالية وهي: أصول لالستثمار، 
والدولية لالجارة واالستثمار، 
لؤلؤة الكويت العقارية والصفاة 
العاملي����ة القابضة، وفيال مودا 
والش����بكة القابض����ة واألبراج 

القابضة، وذلك وفقا للقرار رقم 
4 و16 الصادر من جلنة السوق 
حيث أنعكس ذلك على املساهمن 
أكثر املالك الرئيس����ن للشركة 
نظرا لتجميد أموال املساهمن 

ملدة غير معلومة حتى اآلن.
وشددت املصادر على ضرورة 
وضع آلية محاسبية وقانونية 
التي  الش����ركات  النهاء مل����ف 
املالية  لم تعلن ع����ن نتائجها 
لع����ام 2008 حتى اآلن لتحديد 
مصيرها وموقفها املالي بالسوق 

الكويتي.

وقف العموميات ألكثر من 280 شركة يهدد مصالح املساهمني

علي اجلبر

فواز كرامي 
قال رئيس احتاد ش���ركات 
التنظيف عل���ي الغامن اجلبر 
إن وزارة الشؤون قامت بدفع 
التعويضات لشركات التنظيف 
الناجتة عن ف���روق الرواتب، 
مشيرا إلى انه حتى شهر ابريل 
املاضي وزارة الشؤون فقط هي 
التعويضات  التي قامت بدفع 
ال���وزارات واجلهات  أما باقي 
احلكومية فلم تقم بدفع هذه 

التعويضات.
وأضاف اجلبر في تصريح 
ل� »األنباء« أن معظم شركات 
التنظيف عانت ما عانته بسبب 
زيادة أجور ورواتب املوظفن 
اضافة إلى األزمة املالية العاملية 
التي ساهمت بدورها في تعميق 

الوضع لهذه الشركات.

يتم تصنيف وتأهيل شركات 
الكويت  العاملة في  التنظيف 
التنافس���ية بن هذه  لتعزيز 

الشركات.
هذا وكان احتاد ش���ركات 
التنظي���ف لع���ب دورا كبيرا 
بعد اإلضرابات التي ش���هدتها 
الكوي���ت والتي قام بها عاملو 
النظافة واألمن في  ش���ركات 
العام املاضي، للمطالبة بزيادة 
األجور والتي جنم عنها رفع 
العاملن  احلد األدنى لرواتب 
في هذا القطاع وحتملت شركات 
التنظيف عبء هذه الزيادة على 
ان تقوم ال���وزارات واجلهات 
احلكومية بدفع التعويضات في 
وقت الحق السيما ان معظم هذه 
الشركات تدخل على الوزارات 

عن طريق مناقصات.

وشدد اجلبر على ضرورة 
الش���ركات  ب���ن  التميي���ز 
التنظي��ف  الوهمية وشركات 

العريق��ة.
ان  إلى ض���رورة  واش���ار 

طالب بتصنيف شركات التنظيف وفرز الجيد من الوهمي

ال�وزارة قام�ت بدف�ع تعويض�ات ف�رق الرواتب

17 فلسًا كامل األرباح المتوقعة

الجبر ل� »األنباء«: وزارة الشؤون الوحيدة 
التي دفعت التعويضات لشركات التنظيف

6 فلوس األرباح المرجحة ل� »التخصيص« 
بالنصف األول بعد استقطاع 11 فلسًا

ماضي الهاجري
علمت »األنباء« ان شركة التخصيص القابضة 
حقق����ت ارباحا اجمالي���ة في النصف األول 
من العام احل��الي تق����در بنح��و 17 فلس������ا 

للسه��م.
واشارت مصادر الى ان مجلس اإلدارة يتوقع 
ان يقوم بتحويل ما يعادل 11 فلسا من االرباح 
الى حقوق املساهمن واالعالن عن ارباح صافية 

تقدر بنحو 6 فلوس للسهم.
وكانت الشركة قد تكبدت خسائر في الربع 
االول من العام احلالي تقدر بنحو 2.6 مليون 

دينار ما يعادل 3.3 فلوس للسهم.
يذكر ان شركة املركز املالي متتلك نحو %5 
من اسهم الشركة ومجموعة الصناعات الوطنية 
متتلك نحو 27.7% وش���ركة نور لالستثمار 

نحو %8.05.

لقاءات عديدة يجريها الختيار مدير إلدارة المخاطر لديه

»الخليج« في انتظار موافقة »المركزي«
على مرشحه لمنصب كبير المديرين العاملين

البنك المركزي يستعرض أسماء مرشحي 
البنوك لمديري إدارة المخاطر لديها

عمر راشد
كشفت مصادر مطلعة ل� »األنباء« ان بنك 
اخلليج في انتظار موافقة البنك املركزي على 
املرشح لتولي منصب كبير املديرين العاملن 
في البنك، الفتة الى ان طلب الترش����يح مت 
ارس����اله الى البنك املركزي نهاية االسبوع 

املاضي.
وبين����ت املصادر ان البنك يجري حاليا 

لقاءات مع مرشحن لتولي منصب مدير ادارة 
املخاطر لديه، مضيفة ان املرشح سيتم ارسال 

طلبه الى بنك الكويت املركزي للبت فيه.
وأوضحت أن البنك يسعى من خالل اعادة 
تنظيم ادارته لتدعيم استراتيجيته الرامية 
البشرية وزيادة  الكوادر  لتطوير وتأهيل 

دورهم في حتقيق تلك االستراتيجية.
وتوقعت املصادر قيام املركزي بالرد على 

طلبات املرش����حن بعد التأكد من البيانات 
املرفق����ة بكل طلب والتي توضح الس����يرة 

الذاتية لكل مرشح على حدة.
يذكر ان بنك اخلليج ق����د حقق ارباحا 
صافي����ة في الربع االول م����ن العام احلالي 
بلغ����ت 1.5 مليون دين����ار بانخفاض قدره 
95% عن املتحقق في الفترة نفسها من العام 

املاضي.

عمر ابو الفتوح
في اطار متابعته احلثيثة العادة هيكلة 
املخاطر لدى اجلهاز املصرفي، كشفت مصادر 
مصرفية ل� »األنباء« ان بنوكا محلية أرسلت 
أسماء مرشحيها كمديرين إلدارة املخاطر لديها 
وذلك للموافقة عليها من قبل بنك الكويت 
املركزي، الفتة الى ان تلك البنوك ش���ملت 

بنوكا تقليدية وأخرى اسالمية.
وقالت املصادر ان املركزي أبدى حتفظه 

على بعض األس���ماء املرشحة لعدم توافر 
الش���روط املطلوبة لتولي املنصب والذي 
يع���ول عليه املركزي الكثير من التصحيح 
ف���ي أداء البنوك من خالل تقييم اختبارات 

الضغط املالي.
ولفتت ال���ى ان هناك بع���ض املناصب 
القيادية األخرى مثل مديري البنوك العاملن 
سيتم النظر فيها من خالل مجالس ادارات 
البنوك احمللية وبعدها يتم تقدمي اس���ماء 

املرشحن للبنك املركزي للموافقة عليها من 
عدمها. هذا، وتقوم ادارة الرقابة في البنك 
املركزي بالتنسيق املستمر مع البنوك احمللية 
لتطوير قدرات ادارات املخاطر لديها الجراء 
اختبارات الضغط املالي املطلوبة بعد تعميم 
املركزي األخي���ر لها والقاضي بالعمل على 
تطوير ق���درات البنوك احمللية في مواجهة 
الس���يناريوهات املختلفة اخلاصة مبعدل 

الربحية وزيادة رأس املال.

.. وترّقب في البنوك المحلية حول آلية اختيار المستشارين 
الخارجيين إلجراء اختبارات الضغط المالي

عمر راشد
حالة من الترقب تعيشها البنوك احمللية بعد لقائها محافظ 
بنك الكويت املركزي الشيخ سالم العبدالعزيز الذي اشار الى 
ضرورة اختيار مستش���ارين خارجين لهم صفة احليادية 
الجراء اختبارات الضغط املالي التي طلبها »املركزي«، حيث 
أش���ار مصدر مصرفي إلى ان حالة الترقب تلك تنبع مما إذا 
كان البنك املركزي سيقوم باختيار املستشارين اخلارجين 
بنفسه أم أن االختيار سيتم من خالل البنوك احمللية وعرض 

االسماء بعدها على »املركزي« للموافقة عليها.
املصدر أشار إلى أن سيناريو اختيار »املركزي« للمستشارين 
اخلارجين س���يطرح العديد من التس���اؤالت عن اختيارات 

»املركزي« جلهة معينة دون أخرى.
واشارت الى ان الصورة لم تتضح بعد أمام البنوك الختيار 
اجلهات التي تس���اعدها، مضيف���ا ان اختيار البنوك احمللية 

للمستش���ارين لن يكون نهائي���ا اال بعد املرور على املركزي 
واملوافقة عليهم.

يذكر ان »البنك املركزي« في تعميمه األخير على البنوك 
احمللية اكد ان »غالبية البنوك لم تعتمد على اي جهات مستقلة 
تتمتع باملهنية واحليادية الجراء تلك االختبارات«، موضحا ان 
املوضوعية تقتضي ان يكون القائم بهذه االختبارات أو على 
األقل مراجعتها من جهة مس���تقلة جتري تدقيقا او مراجعة 
لهذه االختبارات في اطار خدم���ات التأكيد جلودة البيانات 

واالفتراضات.
وفي فقرة من التعميم املرسل للبنوك احمللية يشير املركزي 
ال���ى ان ادارات املخاطر في البنوك لم تك���ن على درجة من 
االس���تعداد والتأهيل إلجراء اختبارات الضغط وان االنظمة 
املستخدمة لديها في حتليل املخاطر لم تتضمن امكانية القيام 

بهذه االختبارات بشكل منظم.


