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االقتصادية

عاطف رمضان
كشـــفت مصادر مطلعة لـ »األنباء« عن ان وزارة 
التجارة والصناعة ستتخذ اجراءات قانونية جتاه 5 
فنادق وشقق فندقية »مخالفة«، مشيرا الى ان اللجنة 
الدائمة لتصنيف الفنادق والشقق الفندقية واملنتجعات 
اجتمعت خالل الفترة األخيرة و»أخطرت« »التجارة« 

بذلك.

واضافت املصادر ان أعداد الفنادق والشقق الفندقية 
»املخالفة« تراجع من 17 إلى 5 فنادق وشـــقق فندقية 
خالل الفترة األخيرة وانـــه مت تعديل وضع 12 فندقا 
وشقة فندقية. وقالت املصادر ان ادارة الرقابة التجارية 
بالوزارة تلقت كتابا من قبل اللجنة الدائمة لتصنيف 
الفنادق والشقق الفندقية واملنتجعات باتخاذ االجراءات 

القانونية الالزمة جتاه املخالفني.

»التجارة« تتخذ إجراءات صارمة تجاه 5 فنادق وشقق فندقية »مخالفة«

93.2 مليون دينار إجمالي 
حجم مشاريع »المشتركة« في قطر

ناصر املري

وأضـــاف أن مـــدة تنفيـــذ 
املشروع 18 شهرا الفتا الى ان 
هناك ثالثة مشروعات للشركة 

في دولة قطر.
اجلديـــر بالذكر ان شـــركة 
»املجموعة املشتركة« في قطر 
حققت إيرادات بلغت 20.8 مليون 
دينار، ومتتلك الشركة األم في 
الكويت نسبة 49% من حقوق 

الشركة القطرية.
ويذكر ان شركة املجموعة 
التابعة  املشتركة وشـــركاتها 
سجلت في العام املاضي إيرادات 
بلغـــت 148.8 مليون دينار من 
تنفيـــذ العقـــود التي حصلت 
عليها، مقارنة بـ 124.8 مليون 
دينـــار االيـــرادات احملققة في 
2007، وبلـــغ صافي الربح 8.7 
ماليني دينار وهو مياثل تقريبا 
نتائج عـــام 2007، وان ربحية 
السهم انخفضت من 120.87 فلسا 
للسهم في 2007 الى 117.72 فلسا 
للسهم في 2008 مبعدل انخفاض 
قدره 2.6%، وهذا يعود الى قيام 
الشركة بزيادة رأسمالها بنسبة 

10% من رأس املال في 2008.
كما ان الشركة عملت على مدى 
السنوات اخلمس املاضية في عدة 
مشاريع متعلقة باإلنشاء والنفط 
واخلدمات بقيمة إجمالية بلغت 
445.25 مليون دينار، وفي 2008 
استثمرت بنسبة ملكية 99% في 
شــــركة اململكة املتحدة للتجارة 
العامة واملقــــاوالت في الكويت، 

وذلك بهدف توسعة عملياتها.

أحمد يوسف
قال نائب املدير العام لشؤون 
الرقابـــة املاليـــة واجلودة في 
شـــركة »املجموعة املشتركة« 
د.نبيل عبداحلليم ان إجمالي 
حجم مشاريع الشركة في قطر 
يصل الـــى 93.2 مليون دينار، 
كلهـــا قيد التنفيـــذ، منها علي 
ســـبيل املثال مشروع تطوير 
املنطقة الصناعية بقيمة 52.4 
مليون دينار، وطريق املسيمير 
بقيمة 22.2 مليون دينار، فضال 
عن املشروع األخير واخلاص 
بإنشاء 5 مدارس في العاصمة 

الدوحة.
وأكـــد في تصريح خاص لـ 
»األنباء«أن الشركة قد وقعت 
عقدا مع وزارة األشغال بقيمة 
2.757 مليـــون دينار لصيانة 
الطرق والساحات في محافظة 
الى أن معظم  اجلهراء، مشيرا 
الشـــركة تتبـــع جهات  عقود 
حكومية سواء في داخل الكويت 

او خارجها.
وأضاف أن الشركة قد حصلت 
على ترسية املناقصة رقم جي او/

اس سي214/سي دي08 اخلاصة 
بخدمات املشـــاريع واإلنشاء 
التابعـــة للعمليات املشـــتركة 
للشركة الكويتية لنفط اخلليج 
مع شيفرون العربية السعودية 
على الشـــركة وملدة 4 سنوات 

وبقيمة 9.98 ماليني دينار. 
كما حصلت الشركة على اقل 
األســـعار في املناقصة رقم ار 
اف بي -1864 واخلاصة بأعمال 
انشاء مرافق تخزين ومناولة 
الكيميائية املســـتخدمة  املواد 
في عمليات إنتاج النفط مبركز 
التجميع ملناطق جنوب شرق، 
وغرب وشمال الكويت التابعة 
الكويت ملدة 720  لشركة نفط 
يوما بقيمة 14.4 مليون دينار.

وقال إن الشـــركة قد فازت 
مؤخرا مبناقصة إنشاء مشروع 
5 مدارس جديـــدة في الدوحة 
والقرى )احلزمة األولى( التابع 
لهيئة األشغال العامة في دولة 
قطر مببلغ 18.3 مليون دينار.

د.نبيل عبداحلليم

من خالل تعميمه الثاني لشهر أكتوبر

»المركزي« يلزم الشركات بمدقق خارجي جديد 
للتدقيق على البيانات المالية للمدقق الداخلي

 محمود فاروق 
 أبلغـــت مصـــادر ذات صلة بــــ »األنباء« ان 
 بنـــك الكويـــت املركـــزي طلـــب فـــي تعميمه 
الثاني خالل شهر اكتوبر من شركات االستثمار 
 اخلاضعـــة لرقابتـــه يلزمهـــا فيـــه بضرورة 
 إضافـــة مدقق حســـابات خارجـــي يدقق على 
البيانات املاليـــة التي يعدهـــا املدقق الداخلي 

للشركة.
وأضافـــت املصادر ان التعميم الذي أرســـل 
 للشركات نهاية األسبوع املاضي اشتمل على ضرورة 
 إضافة بنود جديدة في امليزانية املالية للشركة 
 حول الضمانات وقروض املســـتهلكني، فضال 
 عـــن التنويه علـــى ضرورة تزويـــده بتقارير 
دورية ومفصلة  عن أي عقود خاصة باملشتقات 
 بـــكل انواعهـــا علـــى ان يكـــون ذلـــك تلقائيا 
 مبجـــرد الدخـــول فـــي أي عقـــود، وإبالغـــه 
بـــكل التفاصيل عن نوعيتهـــا وصاحب العقد،  

والضمانـــات وفتـــرة اســـتحقاقه، وحجـــم 
املخاطرة.

يأتي ذلك في إطار أقصـــى درجات احليطة 
واحلذر التي يتبعها »املركزي« جتاه الشركات 

االستثمارية والبنوك احمللية.
وفي ذات السياق أشارت مصادر أن »املركزي« 
طالب الشركات أيضا في تعميم تذكيري بضرورة 
إبالغه بجميـــع االفصاحات والبيانات اخلاصة 
بالقروض والتسهيالت ووضع جميع االيضاحات 
املتعلقة بها في امليزانيات التي ترسل إليه من 
قبل الشركات، فضال عن وضع إيضاح عن إجمالي 
الديون وكذلك عمليات التشغيل وديون القروض 

النقدية.
وبينت املصادر ان املركزي يهدف الى حصر 
شامل ودقيق جلميع الديون اخلاصة بالشركات 
واملستحقة عليها ملصلحة البنوك وبني الشركات 

بعضها البعض.

المري: بنوك محلية استولت على أصول متعثرة 
دون أحكام قضائية وأخرى بدأت بتسييل أصول مرهونة

األسعار.
وأضــــاف ان ضغط املديونية 
أبنــــاء املجتمع،  خلق بطالة بني 
مستدركا بأن األرقام أشارت إلى أن 

85% من الشعب الكويتي مدين.
إلـــى توقع  وتطـــرق املري 
أرباح الشركات في الربع الثالث، 
الثالث لشركات  الربع  ان  قائال 
االســـتثمار لن يكون أسوأ من 
حصيلة الـ 6 أشهر املاضية، إال 
أنه لن يكون باملستوى املطلوب، 
بســـبب غياب حلول مشـــاكل 
الشركات االســـتثمارية بسبب 
التناحر الظاهر بني مجلس األمة 
واحلكومـــة وكالهما يرغب في 
االنتصار واخلاسر الوحيد قضايا 

املجتمع الكويتي التنموية.

في توظيف األموال الفائضة من 
الشركات واألفراد وإعادة إقراضها 
إلى مختلف القطاعات االقتصادية 

واحلصول على فائدة.
وفي عرضــــه لهموم املجتمع 
االقتصادية، لفت املري الى أنه من 
املستحيل تنشيط االقتصاد دون 
معاجلة القروض االستهالكية، وأن 
معاجلة ملف القروض االستهالكية 
بات مطلبا وطنيا اقتصاديا وليس 
شعبيا. وأضاف انه ال يجوز النظر 
إلى ملف القروض من زاوية احلسد 
واألنانية ألنها تعدت تلك املرحلة 
إلى حتطيم املجتمع لتقضي على 
الطبقة الوسطى لتلحق بالطبقة 
احملدودة الدخــــل التي عانت من 
تداعيــــات األزمــــة املالية وغالء 

املتعثرة للشركات دون احلصول 
على أحكام قضائية.

وقال إن عمــــل البنوك يتمثل 

االستثمار، والبد من وجود حوائط 
صــــد متنع البنــــوك من حتطيم 
الشركات االستثمارية، مشيرا إلى 
وجوب عدم قيام البنوك بأعمال 
أو االستشارات  املالية  الوساطة 
إدارة احملافظ،  أو  االســــتثمارية 
الفتا الى أن األمر من صميم عمل 

الشركات االستثمارية.
واشاد املري بجهود »املركزي« 
في انقــــاذ البنوك مــــن تداعيات 
االزمــــة والتي ولم تــــرد اجلميل 
بتوجيه يد املســــاعدة للشركات 
املتعثرة، بل تعنتت في التعامل 
معها وقامت برفع ســــعر الفائدة 
على القــــروض واملطالبة بزيادة 
الرهونات وتسييل الرهونات، بل 
واالســــتيالء على بعض األصول 

عمر راشد
طالب نائــــب رئيس مجلس 
اإلدارة والعضــــو املنتــــدب فــــي 
شركة نور لالستثمار املالي ناصر 
املري احتاد الشركات االستثمارية 
بالتحرك لفك االشتباك بني البنوك 
االستثمارية والتجارية من خالل 
لقاءات مع اجلهات املختصة املتمثلة 
في البنك املركزي ووزارة املالية 

ومجلس الوزراء.
واستند املري في طلبه الى ما 
ذكره الرئيس التنفيذي في مجموعة 
البنك الوطني ابراهيم دبدوب أن 
األزمة أظهرت فشــــل اخللط بني 
املصرف التجاري واالستثماري، 
مضيفا أن هناك نوعا من التجني 
البنوك احمللية على شركات  من 

»إيكويت 1« تبدأ إجراءات الدمج مع »األوليفينات 2«  
لتكوين كيان عمالق بصناعة البتروكيماويات باسم »إيكويت«

زكي عثمان
ذكرت مصادر نفطية مطلعة لـ »األنباء« أن شـــركة 
ايكويت للبتروكيماويات قد بدأت إجراءات عملية دمجها 
مع الشركة الكويتية لالوليفينات، وذلك بهدف التحول إلى 
كيان عاملي كبير حتت اسم »ايكويت الكبير« ودون تغيير 
في حصص ملكية املساهمني احلاليني في كلتا الشركتني. 
وقالت املصادر ان اخلطوة الكبيرة التي أطلقتها »ايكويت« 
تهدف في املقام األول للدمج بني مشـــروعي »ايكويت 1« 
و»ايكويت 2« الســـيما ان املشروعني مكمالن لبعضهما 
البعض، أضف إلى ذلك أن نســـب املســـاهمة للشركاء 
في كال املشـــروعني واحدة، وهي لكل من شركة صناعة 
الكيماويات البترولية بنسبة 42.5% ومثلها لشركة داو 
كيميكال األميركية و9% لشركة بوبيان للبتروكيماويات 

و6% لشركة القرين للبتروكيماويات.
وأوضحت املصادر أن تطابق نسب امللكية للمساهمني 
في كال املشروعني هو الدافع األول وراء عملية الدمج، كما 
انه أيضا السبب املباشر في عدم التفكير املستقبلي في 
ضم أي مشـــروع آخر إلى الكيان اجلديد نظرا الختالف 
نسب امللكية في باقي املشاريع املشابهة ومنها الشركة 

الكويتية للستايرين.
ولم تفصح املصادر عن التوقيت الزمني احملدد الجناز 
عملية الدمج، حيث أوضحـــت أن اإلجراءات القانونية 

للعملية قد بدأت منذ أيام قليلة وقد تســـتغرق وقتا قد 
ميتد إلى بداية العام املقبل.

وأضافت املصادر أن اخلطوة سينتج عنها عمالق كبير 
في صناعة البتروكيماويات مستفيدا من السمعة الكبيرة 
والعاملية التي حتظى بها »ايكويت« حاليا على الساحة 
العاملية، كما أنها تتوافق وخطط توحيد ادارة العمل في 
الشركتني، وهو ما يضمن أيضا توحيد احلسابات املالية 

للشركتني وبالتالي تقليص النفقات.
وشـــددت املصادر على أن الفائـــدة األكبر من عملية 
الدمج هي تكوين مجلس ادارة واحد صاحب فكر واحد 
وقادر على تسويق منتجات الشركتني بشكل احترافي 
وهو ما ســـيجعل من »ايكويت« شركة عاملية ذات قدرة 

تنافسية كبيرة في األسواق اخلارجية.
وأكدت املصادر أن االسم اجلديد لعملية الدمج املنتظرة 
سيكون »ايكويت« وذلك لالستفادة من االسم التجاري 
احلالي لـ »ايكويت« الذي له ثقله ووزنه في األســـواق 
العاملية. ونفت املصادر أن تكون عملية الدمج بهدف تغيير 
حصص ملكية املســـاهمني احلاليني في كلتا الشركتني 
مؤكدة أن نسب املساهمة ستظل ثابتة كما هي في كلتا 
الشركتني وذلك من خالل محافظة كل مساهم على نفس 

نسب امللكية احلالية في »ايكويت 1« و»االوليفينات«.
يذكر ان »ايكويت« هي شركة متخصصة في تصنيع 

 مواد االيثلـــني جاليكول والبولي ايثيلـــني التي تدخل 
في تصنيع املواد البالستيكية االستهالكية وهي شركة 

مساهمة مقفلة. 
وقد بدأ العمل الرسمي في العام 1997، بعد ان أجنزت 
شركة فلويور تشييد أكبر مصنع للمواد البتروكيماوية 
في العالم مبنطقة الشعيبة وقد اختيرت »فلويور« مرة 
أخرى لتوسيع املصنع وبناء مرفق جديد إلى جانب املرفق 
القائم حتت اسم مشروع األوليفينات الثاني، بحيث يتم 

جمع االثنني في مجمع.
ومشروع »االوليفينات 2« والذي يعرف باسم »ايكويت 
2« هو توسعة ملشروع ايكويت القائم بالفعل برأسمال 
يبلـــغ 5 مليارات دوالر تضاف الـــى ملياري دوالر هي 
رأســـمال ايكويت األصلي ليكون رأس املال اإلجمالي 7 
مليارات دوالر وهو عبارة عن مجمع جديد إلنتاج اإلثيلني 
واملواد املشـــتقة وقد أجنز املشـــروع في يوليو 2009، 
مسجال رقما قياسيا لساعات العمل األمن والذي تخطى 

42 مليون ساعة دون تسجيل أية حادثة.
وقرب املصانع اجلديدة من بعضها مكن القائمني على 
املشـــروع من تخفيض تكلفة البناء مبقدار 400 مليون 
دوالر، حيث ستشترك املصانع اجلديدة في العديد من 
اخلدمات املشتركة املوجودة في نفس املكان دون تكبد 

تكلفة تقدمي نفس اخلدمات بشكل متكرر.

خطط مستقبلية الحتالل »إيكويت« موقعا 
متميزا بصناعة البتروكيماويات عالميا


