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لجنة التجارة والنقل 
المنبثقة عن »غرفة 

التجارة« التقت مع عدد 
من الشركات المحلية

التقت جلنة التجارة والنقل 
املنبثقة عن مجلس ادارة الغرفة 
وبحضور رئيسها عصام البحر 
واعض����اء اللجنة م����ع عدد من 
التي تقدمت بشكوى  الشركات 
للغرفة حول قيام شركة البترول 
 )K.N.P.C( الوطني����ة الكويتية
مؤخ����را بانتهاج آلي����ة جديدة 
الش����ركات  التعاقد مع  ح����ول 
االجنبي����ة املصنع����ة للم����واد 
والقطع املتعاقد عليها واالتفاق 
مع هذه الشركات دون الرجوع 
الى الوكي����ل احلصري املعتمد، 
الش����ركات  الزام  الى  باالضافة 
الكويتي����ة وال����وكالء احملليني 
باالفصاح عن س����عر الش����ركة 
املتعاقد معها، ويأتي  االجنبية 
هذا ف����ي اطار جهودها للتعرف 
ع����ن كثب على اهم م����ا يواجه 
اعضاء غرف����ة جتارة وصناعة 
الكويت من معوقات وصعوبات 
في اعماله����م التجارية. وقد مت 
االتفاق على ان يتم التنس����يق 
املشترك بني الغرفة والشركات 
املعنية باملوضوع وذلك من اجل 
عقد لقاء آخر مع شركة البترول 
الوطني����ة )K.N.P.C( من اجل 
مناقشة املوضوع والتوصل الى 
حل مناسب. كما مت مناقشة عدة 
مواضيع من ضمن بنود متابعات 
وتوصيات جلنة التجارة والنقل 
والتي كان من ابرزها موضوع 
املعوقات التي تواجه ش����ركات 
الش����حن الس����ريع حيث قامت 
العامة  االدارة  الغرفة مبراسلة 
للجمارك ح����ول املقترح القابل 
للتطبيق والذي يتضمن عملية 
التس����ريع في اجراءات الفسح 
عن االرساليات الواردة عبر تلك 
الش����ركات. كما ناقشت اللجنة 
جهود الغرفة مع الهيئة العامة 
للصناعة فيما يخص موضوع 
االفراج عن االجهزة الكهربائية 

وااللكترونية. 
من جهة اخرى، ومبناسبة 
زيارة ليتسي الثالث ملك مملكة 
ليسوتو للكويت في الفترة من 
14 ال����ى 16 فبراير 2010 يرافقه 
وفد رفيع املستوى من الوزراء 
والقيادات السياس����ية ولفيف 
من اصحاب االعم����ال وممثلي 
القط����اع اخل����اص ف����ي مملكة 
ليسوتو، استقبلت غرفة جتارة 
وصناعة الكويت الوفد املرافق 

مللك ليسوتو.

»نفط الكويت« تؤجل مناقصة إنشاء خطوط
أنابيب تدفق النفط الخام إلى مارس المقبل

أحمد مغربي 
علمت »األنباء« من مصادر 
مطلعة في شركة نفط الكويت 
ان الش���ركة حددت تاريخ 9 
مارس املقبل آخر موعد لتقدمي 
االوراق الالزمة ملناقصة انشاء 
خط���وط انابيب تدفق النفط 
العالي  اخلام ذات الضغ���ط 
واالشغال املتصلة بها لآلبار 
اجلوراسية في منطقة شمال 

الكويت.
وأوضح���ت املص���ادر ان 
الشركة س���تدرس العطاءات 
املقصورة فقط على 11 شركة 

محلية على ان يك���ون االجتماع التمهيدي في 
28 أبريل املقبل ومن ثم اعالن الشركة الفائزة 

باملناقصة.

وأشارت املصادر الى ان 11 
شركة محلية تقتصر عليها 
الش���ركات  املناقص���ة وهذه 
املقاولني،  هي ش���ركة احتاد 
شركة اخلدة العاملية للتجارة 
العام���ة واملقاوالت، ش���ركة 
اخلرافي ناش���يونال، شركة 
الدار للهندس���ة واالنشاءات، 
انترناشيونال  الغامن  شركة 
للتج���ارة العامة واملقاوالت، 
شركة الهندس���ة امليكانيكية 
واملقاوالت، ش���ركة الهندسة 
امليكانيكية واملقاوالت، شركة 
سبيك اخلليج للتجارة العامة 
واملقاوالت، شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا، 
شركة مشرف للتجارة واملقاوالت وشركة املير 

للخدمات الفنية.

الشركة ستدرس العطاءات المحصورة على 11 شركة محلية

اتحاد الشركات االستثمارية يستطلع اآلراء 
حول التعديالت المقترحة على قانون الشركات التجارية

عمر راشد 
كشفت مصادر ل� »األنباء« أن احتاد 
الش���ركات االس���تثمارية أرسل نهاية 
إلى الشركات  األس���بوع املاضي كتابا 
االس���تثمارية يس���تطلع رأيهم حول 
التعديالت املقترحة على قانون الشركات 
التجارية املعدل والذي مت رفعه للجنة 
املالي���ة واالقتصادية ملناقش���ته خالل 

املرحلة املقبلة. 
ولفتت إلى أن االحتاد سيرسل تلك 
التعديالت املقترحة على القانون ألخذها 
في االعتبار عند املناقش���ة، مستدركة 
بأن ممثلني من االحتاد قد يناقش���ون 
تل���ك التعديالت م���ع اللجن���ة املالية 

واالقتصادية. 
وبينت أن الكتاب املرسل جاء بناء على 

طلب مجموعة من الشركات األعضاء في 
االحتاد والتي رأت أن بعض التعديالت 
املقترحة على قانون الشركات اجلديدة 
قد تؤثر سلبا على أداء بعض الشركات 
وهو ما سيزيد أوضاعها سوءا، وهو ما 
يطالب البعض باس���تدراكه في الفترة 
املقبلة. وتوقعت املصادر ورود الردود 
خالل األسبوع اجلاري لرفعها للجهات 

املعنية فيما بعد. 
يذكر أن االحتاد وكما جاء على لسان 
أمينه العام د.رمضان الشراح قد ساهم 
بنسبة 90% من مواد قانون هيئة سوق 
املال الذي مت إقراره مؤخرا من مجلس 
األمة وذلك ضمن 5 قوانني مقترحة إلنشاء 

هيئة سوق املال.
وعلى صعيد متصل أفادت مصادر 

أن عددا من الشركات االستثمارية عقدت 
اجتماعات مكثفة األسبوع املاضي ملواجهة 
اخلف���ض ال���ذي تواجهه ف���ي إيرادات 
العمالء على خلفية التراجع في القيمة 
التي تديرها  العمالء  السوقية حملافظ 
والتي تراوحت بني 60 و 90% وهو ما 
مثل تراجعا كبيرا في إيرادات الشركات 
التش���غيلية املتمثلة في العمولة التي 
حتصل عليها الشركات والتي تتراوح 
ب���ني 0.5% و1% م���ن إجمالي رأس���مال 

احملفظة. 
وقالت املصادر إن تلك االجتماعات 
ناقشت البدائل لتعويض النقص في تلك 
اإليرادات والتي تتمثل في دعوة العمالء 
لضخ مزيد من السيولة في محافظهم 
لتعويض النقص في اإليرادات من خالل 

زيادة حجم احملفظة، وهو أمر بات من 
الصعوبة مبكان في ظل التراجع الهائل 
الذي ش���هدته تلك احملافظ خاصة في 

الفترة املاضية. 
وبينت أن م���ن بني احللول األخرى 
محاولة الشركات استقطاب عمالء جدد 
لها وذلك بغ������رض تعويض النقص 
في اإليرادات وه����و أمر يتوقف عليه 
وضع واس���تمرارية بع���ض الشركات 
التي تواجه بخط���ر التصفية في ظل 
تراجع إيراداتها بشكل كبير مع غياب 

التمويل عنها. 
ولفتت مصادر إلى حركة »تفنيشات« 
كبيرة تشهدها شركات استثمارية زادت 
نسبتها أوائل العام احلالي وذلك ملواجهة 

اخلفض في اإليرادات احلالية.

اجتماعات مكثفة لشركات استثمارية لمواجهة تراجع قيم عموالت »محافظ العمالء«

البحر: »إيفا للفنادق« أطلقت في النصف األول مجموعة مميزة من المشاريع والمنتجعات
الذربان: تبني الشركة توصيات هيئة معايير المحاسبة الدولية أدى الختالف حسبة األرباح

أخرى مجزية جتمع بني العائد 
املضمون واملتحقق من إيجارها 
وإمكانات منو رأس املال القوية 
فضال عن إمكانية االس���تمتاع 
باإلقامة به���ا لفترات مختلفة 

خالل العام. 
واختتم البحر قائال: »سنركز 
اهتمامنا ف���ي الفترة املتبقية 
من السنة على اجناز وتسليم 
مشاريعنا احلالية وفقا خلطتنا، 
والبحث عن فرص استثمارية 
مميزة تع���ود بالنفع والفائدة 
على مس���اهمينا وس���تكون 
نتائجنا للنصف الثاني نتائج 
أفضل إن شاء اهلل مع تسليم 

مشاريعنا«.

املتخصصة في مجال تطوير 
الوح���دات العقاري���ة الفاخرة 
ف���ي تايلند والتي تس���تحوذ 
ايفا للفنادق واملنتجعات على 
41.07% منه���ا، بتطوي���ر هذه 

األندية.
وأض���اف: كما قام���ت ايفا 
للفن���ادق واملنتجعات بإطالق 
الثاني ضمن نظام  مشروعها 
ملكي���ة الش���قق الفندقية في 
منطقة الشرق األوسط، وميثل 
نظام ملكية الشقق الفندقية في 
فندق فيرمونت جميرة النخلة 
فرصة مثالية للمس���تثمرين 
الراغبني في تنويع استثماراتهم 
العقارية وتعزيزها بخيارات 

على االنتهاء منها حاليا وهي 
مشروع فيرمونت ريزيدنس 
نخلة اجلميرة ومشروع تالل 

العبادية في لبنان.
وأش���ار بقوله: يأتي إطالق 
ثالثة نواد سكنية خاصة في 
تايلند وفق��ا خلطط توسعنا 
في مناطق شرق آسيا لكونها 
أحد األسواق الواعدة للمنتجات 
العقارية املتمي����زة، وهي »ذا 
هايتس السكني اخلاص« في 
بوك����ي���ت، و»نورثبوين���ت 
الس���كني اخلاص« في باتايا 
و»ذا ريفر الس���كني اخلاص« 
في بانكوك، عل���ى أن تق����وم 
شركة رميون الند، الشرك����ة 

الثاني من العام تس���ليم عدد 
من املشاريع التي يجري العمل 

وهو فيرمون���ت بالم جميرة 
ف���ي دبي، وسيش���هد النصف 

واملس���تثمرين فه���م ومقارنة 
املالية للشركات في  املقومات 

مختلف أنحاء العالم.
من جانبه قال نائب رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
للشركة طالل البحر: »لقد شهد 
النصف األول من هذا العام إطالق 
مجموعة مميزة من مشاريغ ايفا 
للفنادق واملنتجعات، فقد أطلقنا 
ثالثة أندية سكنية خاصة في 
تايلند في كل من بانكوك، وباتايا 
وبوكي���ت كتعزي���ز لوجودنا 

اآلسيوي«.
وتابع: قمن���ا كذلك بإطالق 
الفندقي  ثاني برنامج للتملك 
في منطقة الش���رق األوس���ط 

في السابق حيث تخلت عن آلية 
تقييم اإليرادات للشركات حسب 
نسبة ما أجنزته في كل مشروع 
تعمل عليه«. واستدرك بأنه مع 
اقتراب االنتهاء من تنفيذ العديد 
من مش���اريع الشركة سيكون 
لذلك أثر ايجابي على نتائجها 

املالية.
وأضاف: تبنت إيفا للفنادق 
واملنتجع���ات توصيات هيئة 
معايير احملاسبة الدولية األمر 
الذي سيؤثر سلبا على نتائجها 
القصير  امل���دى  املالي���ة على 
لكنه سيس���اهم ف���ي تعزيز 
مبدأ الش���فافية ال���ذي تتبناه 
الشركة، كما سيمنح املساهمني 

ايفا للفنادق  أعلنت شركة 
واملنتجعات أمس نتائج النصف 
األول بخسائر إجمالية بلغت 
4.96 مالي���ني دين���ار، وبلغت 
حقوق املساهمني 66.12 مليون 
دينار مقابل 66.89 مليون دينار 
للنصف األول من العام املاضي، 
كما زادت قيمة األصول اإلجمالية 
للشركة بنسبة 18% لتصل إلى 

393.14 مليون دينار.
وقال رئيس مجلس ادارة ايفا 
إبراهيم  للفنادق واملنتجعات 
الذرب���ان: »ان تبني الش���ركة 
لتوصيات هيئة معايير احملاسبة 
الدولية قد ساهم في اختالف 
حسبة األرباح عما كانت عليه 

ارتفاع قيمة أصول الشركة بنسبة 18% لتصل إلى 393 مليون دينار 

ابراهيم الذربان  طالل البحر 


