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المشروع يوفر 
9200 وحدة سكنية 
بإيجار شهري
 50 دينارًا 
ومدة االستثمار
 40 عامًا ويحقق

 عائدًا سنويًا 
قدره 40 مليون دينار 
بنسبة %16

الهارون لـ »األنباء«: االستحقاقات التنفيذية في تعميم أرسله »المركزي« ومن بينها شهادة تفصيلية عن األحكام الصادرة بحق المرشحين
لقانون »أسواق المال«  وفقاً لبنوده 3 تعديالت جديدة تقرها نيابة التنفيذ الجنائي

بحق المرشحين لمناصب عليا في البنوك

شركات استثمارية وعقارية تسعى للحصول على تصنيف ائتماني 
لتعزيز فرص حصولها على تمويل من بنوك محلية أو أجنبية

 عمر راشد
علمت »األنباء« أن عددا من الش����ركات االس����تثمارية 
والعقارية تس����عى حاليا للحصول على تصنيف ائتماني 
لتعزيز فرص حصوله����ا على متويل من بنوك محلية أو 

فروع بنوك أجنبية خالل املرحلة املقبلة.

وأوضحت املصادر أن عدد تلك الشركات زاد خالل الفترة 
األخيرة على وقع ش����ح الس����يولة الذي تواجهه أو تلبية 
الحتياجاتها من املوارد املالية لتعزيز أنشطتها التشغيلية.

وقالت ان التصنيفات االئتمانية اجليدة تعد من بني الشروط 
التي تطلبها بنوك محلية وإقليمية موجودة في املنطقة، 

الفتة الى ان تلك التصنيفات سيتم استخدامها للحصول 
على متويل من فروع بنوك أجنبية موجودة في الداخل.

وبين����ت ان فرص احلصول على التمويل تتوقف على 
جودة التصنيف وش����موليته ألوضاع الش����ركة ومعرفة 

أصولها والتزاماتها بشكل جيد.

 عمر راشد
علم���ت »األنب���اء« ان بنك 
المركزي أرسل أمس  الكويت 
تعميما للبنوك يفيد بتعديالت 
أقرتها نيابة ش���ؤون  جديدة 
التنفي���ذ الجنائ���ي والتعاون 
الدولي للحصول على شهادات 
األحكام النهائية الصادرة بحق 
المرش���حين لعضوية مجلس 
اإلدارة أو العضو المنتدب أو 
التنفيذي ومساعده،  الرئيس 
حيث أشار التعميم المرسل إلى 
المقترحة تأتي  التعديالت  أن 
بناء على طلب النيابة وتضمنت 
الطلب  ف���ي صياغ���ة  تعديال 
المقدم من البنوك بحيث تكون 
الشهادة المطلوبة تفصيلية عن 

األحكام الصادرة ضد األشخاص 
المرشحين لمناصب قيادية في 

البنوك.
وبينت أن مدة إرسال الشهادة 
زادت من 4 إلى 6 أسابيع بدال 
من 3 إلى 4 أسابيع في السوق، 
التعديل من  مستدركة أن هذا 
الترش���يحات  ش���أنه تأخير 
المرس���لة م���ن البن���وك إلى 
المركزي للموافقة عليها وهو 
تعديل سلبي وليس في مصلحة 

البنوك.
وأوضحت المصادر أن من 
بين التعديالت األخرى وجود 
رقم في النيابة مخصص لهذا 
الغ���رض يمك���ن االتصال به 

لمعرفة وضع الشهادة.

 أحمد يوسف
قال وزير التج���ارة والصناعة احمد الهارون 
ان مواعيد االستحقاقات التنفيذية لقانون هيئة 
أسواق املال ستكون حسب املواعيد الزمنية التي 

حددتها بنود القانون.
وأكد الهارون في تصريح خاص ل� »األنباء« عقب 
اجتماع مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة امس 
ان قانون هيئة اسواق املال قد أعطى للحكومة مدة 
3 أشهر من تاريخ صدوره في اجلريدة الرسمية 
لتس���مية رئيس وأعضاء هيئة مجلس مفوضي 
الهيئة املكون من خمسة أعضاء، وان الفترة الزمنية 
الت���ي حددها القانون لم تنت���ه بعد وانه لم يتم 

تسمية اعضاء مجلس مفوضي الهيئة.
واضاف انه مبجرد اختي���ار اعضاء املجلس 
سيتم كتابة بنود الالئحة التنفيذية خالل 6 اشهر، 

وفقا ملواد القانون.
وأكد الهارون ان الصناعة ضمن خطة التنمية 
وانه على الهيئة العامة للصناعة ان ترفع املساهمات 
في القطاعات الصناعية املختلفة مبقدار 12% من 
الن���اجت االجمالي احمللي اي مبع���دل 500 مليون 

دينار سنويا لتحقيق هذه النسبة.
وقال ان مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة 
يبحث كيفية توطني صناعات رئيسية تستطيع 

ان تستوعب هذه النسبة.

السوق يترقب دخول هيئة أسواق املال حيز التنفيذ

نقابة العاملين في البنوك سترفع مطالبها 
بشأن توحيد ساعات الدوام

كش��ف رئيس نقاب��ة العاملني ف��ي البنوك
منصور عاشور في  تصريح ل� »األنباء« النقاب 
عن ان النقابة بصدد حتديد موعد للقاء محافظ بنك 
الكويت املركزي الشيخ سالم العبدالعزيز ووزير 
املالية مصطفى الش��مالي من اج��ل رفع مذكرة 
بشأن مطالب العاملني في البنوك احمللية بتوحيد 
ساعات الدوام التزاما بقانون العمل اجلديد وحتى 
تتحق��ق العدالة بني العاملني في االفرع التجارية 

التي تعمل وفق نظام الدوامني الصباحي واملسائي 
ونظيرتها السكنية التي تعمل وفق نظام الدوام 

الواحد املتصل من الصباح حتى العصر.
واضاف عاشور ان النقابة ستخاطب البنوك 
ايضا من اجل توحيد مواعيد بدء الدوام الرسمي، 
بحيث تكون من الساعة السابعة والنصف صباحا 
حتى الثالثة والنصف بدال من الساعة الثامنة حتى 

الرابعة عصرا.

املؤشر 
السعري 

7418
بتغير قدره

+9.9   

 عمر راشد
توقعت مصادر ل� »األنباء« انعقاد عمومية شركة االتصاالت 
الثالثة »فيفا« في النصف األول من الشهر املقبل، موضحة ان 
الشركة بانتظار حتديد املوعد من قبل وزارة التجارة. ولفتت 
الى ان قرار إدراج الشركة في سوق الكويت لألوراق املالية 
يحدده مجلس إدارة الش����ركة ووفقا للظروف االقتصادية 
احلالية ومعرفة العائد من اإلدراج في املرحلة الراهنة. وبني 

املصدر ان الشركة تستهدف رفع حصتها السوقية عن نسبة 
ال����� 10% احلالية خالل العام احلالي من خالل التركيز على 
تقدمي خدمات متنوعة تخدم رغبات واحتياجات املواطنني 
واملقيمني.وكانت الش����ركة قد أطلقت في الرابع من الشهر 
اجلاري شركة فيفا البحرين، تنفيذا لسياسة التوسع التي 
تنتهجها في دول املنطقة والس����تيعاب اعداد متزايدة من 

العمالء، لتقدمي خدماتها احلصرية واملميزة.

عمومية »فيفا« في النصف األول من أبريل وقرار اإلدراج بيد مجلس اإلدارة

تخصيص 50% من أسهم البيوت 
منخفضة التكاليف للمواطنين

المشروع يطرح في أبريل بقيمة 315 مليون دينار عبر تأسيس شركة يبلغ 
رأسمالها 250 مليون دينار بواقع 24% للحكومة و26% للمستثمر

هيكلة استثمار المشروع
شركة مساهمة عامةالشكل القانوني

شركة املباني منخفضة التكاليفاسم الشركة

250 مليون ديناررأس املال

12% � 16% سنوياالعائد املتوقع 

30 � 40 مليونا سنوياالعائد املتوقع د.ك

40 سنةمدة االستثمار

المشروع
مبان منخفضة التكاليفاسم املشروع

40 سنةمدة االستثمار
فترة السماح

3 سنواتمن توقيع العقد حتى بداية املشروع

مصادر دخل المستثمر
9200 وحدة سكنيةعدد املساكن

1.100 مليون متر مربعاألراضي املخصصة لالستثماري والتجاري

9200×50 دينارا×12 شهرا = 5.520 مليون دينارإيرادات السكن

24.5 مليون دينار إلى 34.5 مليون دينارإيرادات األراضي التجارية واالستثمارية

500 � 1 مليون دينارإيرادات أخرى

هشام ابوشادي
مع ب���دء دوران عجل���ة تنفيذ 
خطة التنمية بتوقيع عقد طريق 
اجلهراء وبعض العقود التنموية 
األخرى، كش���فت مصادر مطلعة 
عن ان احلكومة ستطرح في أبريل 
البيوت منخفضة  املقبل مشروع 
التكاليف بتكلفة قدرها 315 مليون 
دينار والذي سيوفر 9200 وحدة 

سكنية.
ل����� »األنباء«:  وقالت املص����ادر 
سيتم تأسيس شركة مساهمة عامة 
برأس����مال يبلغ 250 مليون دينار 
حتت مسمى »شركة املباني منخفضة 
التكاليف« تس����اهم فيها احلكومة 
بنسبة 24% وتخصيص نسبة %50 
للمواطنني و26% للمستثمر احمللي 

أو األجنبي.
وأضافت املصادر أن املش����روع 
في ش����كله املبدئي حظ����ي مبباركة 
اللجنة اإلسكانية في مجلس األمة 
بعد إجراء تعدي����الت طفيفة عليه، 
مش����يرة الى أنه يعد بداية انطالق 
املشاريع اإلسكانية الكبرى باملشاركة 
بني القطاعني العام واخلاص، سواء 

احمللي أو األجنبي.
وكش����فت املصادر ان املشروع 
يحظى باهتمام مستثمرين إقليميني 
مستعدين للمشاركة في تنفيذه عند 
طرحه، مما يعد إضافة الى السوق 
احمللي في استقطاب رؤوس األموال 

واخلبرة األجنبية.
ووصفت املصادر املشروع بأنه 
الش����عبية  بديل حضاري للبيوت 
واملتواج����دة حالي����ا ف����ي اجلهراء 

والصليبية.
وأضافت ان من بني املستفيدين من 
املشروع، الكويتيني الذين ينتظرون 
الرعاية الس����كنية والعسكريني في 
املتواجدين على  الشرطة واجليش 
رأس عمله����م، وس����اكني منطقتي 
تيماء والصليبي����ة، على ان تكون 
القيمة اإليجارية للوحدة السكنية 
التي مساحتها 250 مترا 50 دينارا 
في الش����هر.وقالت املصادر ان مدة 
االستثمار في املشروع ستكون 40 
عاما مع حتقيق عائد سنوي قدره 40 
مليون دينار بنسبة 16% وفق دراسة 
احلكومة، موضحة أنه سيتم إقامة 
9200 وحدة س����كنية على مساحة 
قدرها 1.1 مليون متر مربع، وقالت 
ان هناك 3 مصادر لإليرادات اخلاصة 

باملشروع:
الوحدات  إيرادات تأجي����ر  أوال: 
الس����كنية وتقدر بنحو 5.5 ماليني 

دينار في السنة.
ثانيا: اإليرادات الناجتة عن تأجير 
التجارية واالس����تثمارية  األراضي 
والتي ستتراوح ما بني 24.5 مليونا 

و34.5 مليون دينار.
ثالثا: إيرادات أخرى ستتراوح ما 

بني نصف مليون ومليون دينار.

مصادر اإليرادات
استثمار االستثماري تأجير المساكن

والتجاري

مصادر أخرىالرسوم والخدمات

توزيع رأس المال
26% المستثمر 

)المحلي / األجنبي(
24% مؤسسات 

حكومية

50% مواطنين

مصادر تمويل المشروع
رأس
 المال

تمويل
 حكومي

مراحل المشروع

فوز المستثمر

فترة سماح 3 سنوات

مرحلة التشييد  والبناء تسلم  المشروع بدء التشغيل واالستثمار 40 سنة

إعادة طرح المشروع للتشغيل واالستثمارتسليم المشروع للدولة بعد 40 عاما

عقد التصميم  واإلشراف توقيع عقد المقاول الرئيسيتأسيس الشركة برأسمال 250 مليونا تسلم األرض وتحديد أوصافها

مستثمر
حكومة  %26

%24

مواطنون 
%50


