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االقتصادية

عقب إجازتي العيد الوطني 
وعيد التحرير وأبـرز مالمحها 

إنشاء هيئة للمشروعات السياحية

المشاريع المطروحة 
وفق الخطة ال يقل 

عائدها عن %12 
على رأس المال

مطالبات استثمارية بمزيد من خفض الرسوم السنوية التحاد الشركات

الواقع في المدينة االقتصادية بالسعودية وضمن إستراتيجية الشركة التوسعية بمنطقة الخليج

»المال« وقعت مذكرة تفاهم لتطوير مطار حائل

الفهد يدرس خطة لتنمية
وتنظيم القطاع السياحي

هشام أبوشادي
كشفت مصادر مطلعة عن ان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون االسكان ووزير الدولة للتنمية 
الشيخ احمد الفهد سيقوم بدراسة خطة لتطوير قطاع السياحة 
في الكويت. وذكرت مصادر ل� »األنباء« ان ش���ركة املش���روعات 
السياحية ستقدم هذه اخلطة للشيخ احمد الفهد عقب اجازتي العيد 
الوطني وعيد التحرير والتي متت مناقشتها في اجتماعات سابقة 
بني الشيخ احمد الفهد ورئيس اجلهاز الفني لتنمية املشروعات 
ومستثمرين في القطاعات السياحية.وقالت املصادر ان احلكومة 
لديه توجه قويا لتنظيم قطاع السياحة ليكون احدى اهم االدوات 

لتحويل الكويت ملركز مالي وجتاري.

وكشفت املصادر عن مالمح خطة تنظيم القطاع السياحي والتي 
ابرزها انشاء هيئة تتولى الش���ؤون السياحية والتي ستتبعها 
شركة املشروعات السياحية وشركة املرافق العمومية، كما سيتم 

تأسيس شركة للخدمات السياحية.
واضافت املصادر ان اخلطة تش���مل ايضا انشاء وتطوير عدد 
من املشروعات الس���ياحية العمالقة التي جتعل  الكويت وجهة 
سياحية رئيسية، كما ستطرح احلكومة عددا من املشاريع السياحية 
للقطاع اخلاص واملستثمرين بنظام ال� B.O.T منها تطوير فنادق 

6 جنوم.
وقال���ت املصادر ان من ضمن مالمح اخلطة ان تقوم احلكومة 
بانش���اء املش���اريع ذات اجلدوى االقتصادية املباشرة والتي ال 

تغري املستثمرين كونها مشاريع ذات طابع تنموي ولكن عائدها 
االستثماري متواضع ولكن جدواها التنموية مرتفعة، واضافت 
املصادر ان احلكومة تعكف على ايجاد صيغة لتطوير هذه املشاريع 

وتنفيذها وفي نفس الوقت اشراك القطاع اخلاص في ادارتها.
واكدت املصادر ان من اه���م اهداف اخلطة احلكومية لتطوير 
القطاع الس���ياحي ان املشاريع التي س���تطرحها ستحقق عائدا 
للمستثمرين ال يقل عن 12% على رأس املال املستثمر خللق مناخ 
محف���ز للقطاع اخلاص، وفي نف���س الوقت احلد من حجم انفاق 
املواطنني واملقيمني على االنفاق الس���ياحي خارج البالد، كما ان 
من اهداف اخلطة ايضا جذب املستثمرين االجانب لالستثمار في 

القطاعات السياحية املختلفة.

مساهمو شركات استثمارية يسعون إلقالة مجالس إداراتها

محمود فاروق ـ أحمد مغربي
علمت »األنباء« من مصادر ذات صلة ان 
شركة املال لالستثمار الذراع االستثمارية 
ملجموعة اخلرافي وقعت مذكرة تفاهم مع 
الهيئة العامة للطيران املدني السعودية 
إلعادة تطوير مطار حائل الدولي داخل 
مدين���ة األمي���ر عبدالعزيز بن مس���اعد 

االقتصادية بحائل.
مبينة املصادر ان مطار حائل الدولي 
سيسهم بجعل املدينة االقتصادية منظومة 
متكامل���ة م���ن املراكز احملوري���ة للنقل 
واخلدمات اللوجستية في وسط املنطقة 
ومركزا إستراتيجيا لعمليات النقل داخل 
اململكة أو بينها وبني العالم باالستفادة 
م���ن موقع منطق���ة حائل عل���ى تقاطع 
خطوط النقل واخلدمات املساندة للشرق 
األوسط، السيما ان املش���روع سيساهم 
في اس���تقطاب املس���تثمري����ن املهتمني 
اللوجس���تي���ة  النقل واخلدمات  بقطاع 

بالسعودي��ة.
وتقدر مساحته املطار اإلجمالية ب� 12 
كيلومترا مربعا تتضمن مدرجا رئيسيا 
وممرات فرعية ومهبطا للطائرات، برجا 
للمراقبة، مبنى محطة الركاب، مبنى كبار 
الزوار، محطة تزوي���د وقود الطائرات، 

مبنى شحن البضائع، مبنى مزودا مبعدات 
املطافئ باإلضافة إلى العيادة واإلسعافات، 
مبنى اخلدمات األرضية، مبنى الصيانة، 
محطة تولي���د الكهرب���اء، محطة مياه، 
وشبكة الطرق الداخلية وشبكات البنية 

التحتي���ة.
وجتدر اإلش���ارة إلى ان مدينة األمير 
عبدالعزيز بن مس���اعد االقتصادية تقع 
ف���ي منطقة حائل ش���مال اململكة وتقدر 
مس���احتها ب� 156 مليون متر مربع كما 
تعد املدينة االقتصادية املتكاملة واحدة 
من 4 مدن اقتصادية متكاملة ستقام في 
اململكة في رابغ وجازان وحائل واملدينة 

املنورة.
كما تستضيف املدينة االقتصادية العديد 
من القطاعات التنافسية التي سيتم بناؤها 
الستكمال منظومة النقل واللوجستيات 

كامليناء اجلوي.
وس���كة حديد تربط ما بني الش���مال 
واجلنوب، ومحطة لنقل الركاب، ومحطة 
لنق���ل البضائع، ومرك���ز متكامل للنقل 
واللوجس���تيات وشبكة من الطرق التي 
تربط مدينة األمير عبدالعزيز بن مساعد 
االقتصادية بشبكة الطرق الرئيسية في 

اململكة.

عمر راشد
كش���فت مصادر مطلعة ل� »األنباء« أن 
مجموعة من مساهمي شركات استثمارية 
»غير مدرجة« في السوق يسعون للحصول 
على نس���بة 25% من إجمالي املس���اهمني، 
وذلك للمطالبة بعقد جمعية عمومية غير 
عادية مبقتضاها يتم تنحية مجالس إدارات 
ش���ركاتهم التي فشلت في حتقيق األهداف 
التي مبقتضاها مت انتخابهم لعضوية مجلس 

اإلدارات.
ومن بني العوامل التي دفعت مس���اهمي 
تلك الشركات التخاذ هذا التحرك هو ما قامت 
به مجالس إدارات الش���ركات من عمليات 
اس���تحواذ وصفتها بالفاشلة على شركات 

لم حتقق العوائد املرجوة منها.
واس���تدركت املصادر ب���أن تأجيل قرار 
اإلدراج في الس���وق من بني العوامل التي 
أثرت في قرارات املساهمني بشكل كبير، حيث 
تدنت أسعار األسهم ملستويات متدنية للغاية 
ألقل من 30 فلسا للسهم في »سوق اجلت«، 
وهو ما أضر كثيرا بأموال املساهمني التي 
تبخرت على وقع األزمة املالية التي يعاني 

منها السوق والشركات االستثمارية.

تخفيض رسوم اتحاد الشركات

وفي السياق ذاته، كش���فت مصادر أن 
شركات استثمارية تتجه للمطالبة بتخفيض 
آخر لنسبة الرسوم املقررة عليها لعضوية 
احتاد الشركات ألقل من مستوى ال� 5000 

دينار سنويا.
وقالت إن الرسوم التزال مرتفعة وحتتاج 
إلى إعادة نظر مرة أخرى بسبب تداعيات 
األزمة املالية وتأثيرها السلبي على إيرادات 

الكثير من تلك الشركات.
ولفتت الى أن احتاد الشركات ورغم قيامه 
بعقد عمومية غير عادية مبقتضاها مت تعديل 
الرسوم املقررة من 7000 إلى 5000 دينار، 

إال أنها التزال دون املستوى املطلوب.
وبين���ت أن الطلب يأت���ي بعد تأخر رد 
وزارة املالية بشأن إعادة النظر في الضرائب 
املفروضة على الشركات ومراعاة ظروفها 
املالية في املرحلة الراهنة، مس���تدركة بأن 
الشركات لم يعد أمامها سوى خيار تخفيض 

الرسوم.

صعوبة تطبيق نسب العمالة الوطنية

 من جانب آخر، أشارت املصادر الى أن 
تعديالت قانون العمل اجلديدة والتي تقضي 
بزيادة نسب العمالة الوطنية ألكثر من %50 
من مجموع العاملني في الشركات من الصعب 
تطبيقها على الشركات االستثمارية، وذلك 
لغياب التخصصات االستثمارية املطلوبة في 
السوق، ما يعني وجوب االعتماد على العمالة 
الوافدة لسد النقص في تلك التخصصات.

وقالت إن شركات اس���تثمارية ستقوم 
بإرسال مالحظاتها إلى االحتاد بخصوص 
النسب بالشركات االستثمارية خالل املرحلة 

املقبلة.

طالب بتعويض قدره 225 مليون دوالر لإلهمال في تقديم المشورة االستثمارية

الفصل في دعوى اإلجراءات 23 مارس

دعوى رافد الخرافي ضد بنك »سارسن اند سي« 
أبريل القادم في محاكم »مركز دبي المالي«

»الدستورية« تؤجل النطق بالحكم في نزاع 
»الشبكة« و»الدولية لإلجارة« إلى 2 مارس

»الوطنية العقارية« تعتزم الطعن في »التمييز«
في قضية إخالء مكاتبها بالمنطقة الحرة بالشويخ

فواز كرامي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان جلسة 
االستماع األولى للقضية املرفوعة من رافد اخلرافي 
رئيس مجلس إدارة »مؤسس���ة عبداحملسن بدر 
اخلرافي« ضد بنك »سارسن أند سي« السويسري 
قررت في ابريل القادم في محاكم »مركز دبي املالي« 
حيث يطالب اخلرافي بتعويضات تصل إلى 225 

مليون دوالر من البنك املذكور.
وفي التفاصيل قالت املصادر إن رافد اخلرافي 
طلب من بنك »سارس���ن الشرق األوسط« ذراع 
بنك »سارس���ن اند سي« السويسري في الشرق 
األوس���ط ومقره مرك���ز دبي املال���ي ان يقدم له 
املش���ورة لتوظيف 75 مليون دوالر في منتجات 
مضمونة رأس امل���ال. إال ان البنك جتاهل طلبه 
وقدم باملقابل مشورة استثمارية تتصف باملخاطرة 

بعدما حض اخلرافي على االستثمار في منتجات 
مالية معق���دة ذات مخاطر اكبر مقارنة مبا طلبه 
في املقام االول. مما دفع اخلرافي لالس���تثمار في 
األدوات االستثمارية التي اقترحها »سارسني الشرق 
األوسط وسارسني اند سي«، مما أدى الى خسارته 

لكامل املبلغ املستثمر.
وبينت املصادر ان اخلرافي استثمر كامل املبلغ 
في منتجات يصدرها ويوزعها كل من »رابو بنك« 
و»سارسني« ما يش���ير الى شبهة نزاع املصالح 
في ابداء املشورة االستثمارية، مبينا ان األساس 
القانوني الذي مت عليه بناء القضية هو »اإلهمال«، 
ومت رفعها في ديسمبر املاضي. ويذكر ان الصحافة 
اإلجنليزية اهتمت مؤخرا باسم رافد اخلرافي مع 
تواتر أنباء عن شرائه لنادي ليڤربول اإلجنليزي 

مببلغ 500 مليون جنيه استرليني.

عمر راشد
علمت »األنباء« أن احملكمة الدستورية أجلت 
النطق في النزاع القائم بني شركة »الدولية لإلجارة« 
و»الشبكة القابضة« بخصوص قرار جلنة السوق 
املتعلق مبزاد الش���ركة والذي مبقتضاه مت بيع 
حصة الش���ركة الدولية لإلجارة واالستثمار في 
شركة الشبكة والبالغة 56.141 مليون سهم عليه 
بسعر نصف فلس للسهم، وبقيمة إجمالية بلغت 
28 ألف دين���ار إلى 2 مارس املقبل، لتوفير مزيد 
من املعلومات اخلاصة بالقرار، مستدركة بأن كافة 
األوراق املتعلقة باملزاد وبقرار جلنة السوق سيتم 

تقدميها للمحكمة من قبل الشركة.
وبينت أن الدعوى املرفوعة كذلك من الدولية 

لإلجارة ضد الشبكة والتي تطعن في إجراءات املزاد 
سيتم النطق فيها 23 مارس املقبل، مستدركة بأن 
الشركة لديها ما يثبت أن إجراءات إدارة التنفيذ في 
وزارة العدل بخصوص املزاد متت وفق القانون. 
إلى ذلك التزال مطالبات املساهمني جتاه مجلس 
اإلدارة بسداد مستحقاتهم مستمرة، حيث طالب 
ممثلو شركة الوس���يط للوساطة املالية الشركة 
بدفع مبلغ 607 آالف دينار على الش���ركة إضافة 
لعمولة تأخير تصل إلى 12.5%، إال أن تلك املطالبات 
النقدية ووفق مصادر في الشركة سيتم تنفيذها 
فور االنتهاء من النزاع القانوني مع الدولية لإلجارة 
بخصوص العقود املعلق���ة بينهما والتي تصل 

قيمتها الى 30 مليون دينار.

عمر راشد
أكدت مصادر مطلعة ل� »األنباء« أن جلس���ة 
اخلبراء األخيرة بخصوص فسخ عقد املنطقة احلرة 
في الدعوى املقامة ضد الشركة الوطنية العقارية 
لفس���خ عقد املنطقة احلرة ستجتمع 24 اجلاري 

لرفع تقريرها بخصوص القضية للمحكمة.
وتوقع���ت أن يصدر حكم أول درجة بش���أن 
الدع���وى املرفوعة خالل الع���ام احلالي بعد رفع 
التقري���ر للمحكمة والنظر في الدعوى أمام حكم 
أول درجة.  وفي الس���ياق ذاته أشارت املصادر 
إلى أن الش���ركة تعتزم الطعن في »التمييز« في 
حكم االستئناف اخلاص بالدعوى املرفوعة ضد 

الش���ركة إلخالء مكاتبها في املنطقة احلرة وذلك 
بعد أن قضت محكمة االس���تئناف بقبول الطعن 
شكال وفي املوضوع  بإلغاء احلكم املستأنف ورفض 
الدعوى، خالل 30 يوما بعد صدور حكم احملكمة 
وه���ي املدة القانونية الالزمة للطعن في التمييز 
في احلكم. وكانت »الوطنية العقارية« قد نفت في 
بيان على موقع السوق في 16 اجلاري وجود عالقة 
بني القضية املرفوعة في االس���تئناف بخصوص 
إخالء مكاتبها في املنطقة احلرة بالشويخ وبني 
عقد إدارة املنطقة التجارية احلرة والتي ما زالت 
  متداولة أمام محكمة اول درجة ولم تفصل فيها 

حتى تاريخه. 

العتيقي لـ »األنباء«: توجه الصناديق والمحافظ 
االستثمارية أصبح قصير ومتوسط المدى

عاطف رمضان
توق��ع مدي��ر إح��دى احملافظ 
الكويت  االس��تثمارية في س��وق 
لألوراق املالية م.حسام العتيقي ل� 
»األنباء« ان تكون إعالنات الشركات 
للرب��ع األول من العام 2010 أفضل 
من إعالن��ات الربع الرابع من العام 
2009، مشيرا الى ان سوق الكويت 
لألوراق املالية أصبح املالذ اآلمن حاليا 
للمس��تثمرين. وأضاف م.العتيقي 
ان صفقة »زين« ألقت بظاللها على 
أداء البورصة، موضحا ان الغالبية 
العظمى من األسهم ارتفعت اسعارها 
تفاعال مع هذه الصفقة الكبرى التي 
سوف تدر سيولة مالية للبورصة. 
وتوقع م.العتيقي ان يكسر املؤشر 
الع��ام للبورصة حاف��ة ال� 7.500 
نقطة خالل الفترة القريبة املقبلة. 
وقال ان السوق مقبل على موجات 
ارتفاع »جيدة«، مش��يرا الى عودة 
الثقة مجددا للمستثمرين وان توجه 
احملافظ والصناديق االس��تثمارية 

أصبح قصير ومتوسط املدى خالل 
الفترة احلالية وان اس��عار األسهم 
باتت مغرية للشراء حاليا. وبينّ ان 
املستثمرين علموا ان صفقة »زين« 
»كالم صحي��ح« وان األخبار التي 
كانت تتردد خالل الفترة األخيرة من 
هذه الصفقة ليست »مفبركة« مما زاد 

من عودة الثقة لدى املستثمرين.

م.حسام العتيقي

احمد مغربي
علمت »األنباء« من مصادر نفطية مطلعة 
أن املجلس االعلى للبترول سيجتمع غدا 
لتشكيل اللجنة الفنية ليستكمل بذلك عقد 
اللجان الثالث للمجلس حيث كان قد شكل 
اللجنتني املالية واإلستراتيجية في اجتماعه 
االول برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
وذكرت املصادر أن أعضاء اجلنة الفنية 
حددوا، وسيتم املوافقة عليهم خالل االجتماع 
املقبل والوقوف على اهم املش���اريع التي 
س���تقررها اللجنة، متوقعة أن يتم بحث 
اهم املشاريع النفطية العالقة أواخر مارس 

املقبل وبداية ابريل.

»األعلى للبترول« يجتمع غداً لتشكيل اللجنة الفنية


