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فالح الفالح 

)أحمد باكير( خالد العتيبي وياسر نورالدين في جانب العمومية 

نبيل أمني ونبيلة العنجري عقب توقيع عقد الرعاية

أمين: مالحظات على قانون الـ B.O.T الجديد 
تحتاج لحلّ سريع لضمان إشراك القطاع الخاص

أعلنت شركة املدار للتمويل 
واالستثمار عن رعايتها للمؤمتر 
القطاع اخلاص  التاسع لدور 
في مشروعات التنمية والبنية 
التحتية التي تقام وفق نظـــام 
الــــ B.O.T الـــذي تنظمه كل 
من شـــركة مجمعات األسواق 
التجارية بالتعاون مع شركة 
اخلليـــج لتنظيـــم املعارض 
والذي يقام حتت رعاية نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصاديـــة ووزيـــر الدولة 
لشؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون اإلسكان الشيخ احمد 
الفهد خالل الفترة من 9 إلى 10 
مايو املقبل والذي يقام حتت 

شعار »الكويت 2020«.
الرعاية  وقام بتوقيع عقد 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب لشركة املدار للتمويل 
واالستثمار نبيل أمني مع نائب 
العليا املنظمة  اللجنة  رئيس 
للمؤمتر نبيلة العنجري، حيث 
أوضح أمني أن الشركة حريصة 
على تطوير القطاع االستثماري 
في البالد وذلك من اجل إيجاد 
بدائل أخرى للدخل، فضال عن 
رغبة »املدار« في املســـاهمة 
مبشاريع الـ B.O.T حرصا منها 
التنمية  على اإلسراع بعجلة 
واستغالل الفرص االستثمارية 
التي ستعود بالنفع على كل من 

الشركة واجلهات احلكومية.
 B.O.T وأضاف ان مشاريع الـ
تعيش منذ 3 سنوات بني الشد 
واجلذب بسبب عدم االتفاق على 
مالمح القانـــون املنتظر لهذه 
املشاريع، مطالبا بضرورة تنفيذ 
توصيات املؤمترات الســـابقة 
التي أوصت باإلسراع بوضع 
إطار قانوني لهذه املشاريع حتى 
تعود إلى ارض الواقع من جديد 
بعد أن توقفت بشـــكل رسمي 

خالل السنوات األخيرة.
وبنينّ أن جتميد مشـــاريع 
الــــ B.O.T قد انعكس ســـلبا 
على توقف مشـــاريع التنمية 
فـــي الكويـــت، كمـــا أدى إلى 
تراجع حجم اإلنفاق املالي من 
الشـــركات وبالتالي انعكس 
سلبا على الدورة االقتصادية 
للكويت، مؤكدا أن اســـتمرار 
توقف تلك املشاريع ليس في 
مصلحة االقتصاد الكويتي أو 
التي تعاني  الشركات احمللية 
الفرص االســـتثمارية  نقص 
املتاحة مما دفعها للبحث عن 

تلك الفرص في اخلارج.

تسريع وتيرة القوانين

ولفـــت أمني الـــى أن هناك 
مجموعة من املالحظات على 
الـ  القانون اجلديد ملشـــاريع 
B.O.T منها: تشـــكيل اللجنة 
 B.O.T العليا ملتابعة مشاريع الـ
دون أن تضـــم في عضويتها 
ممثلني عـــن القطاع اخلاص، 
باإلضافة إلى أن تطبيق نظام 
احملاسبة املسبقة من قبل ديوان 
احملاســـبة على تلك املشاريع 
يعتبر احد اكبر العوائق التي 
ستعوق تنفيذ املشاريع وسرعة 
اجنازها، علما ان العادة درجت 

اإلجـــراءات لصالح املشـــرع، 
مبينا أن حتقيق العدالة للدولة 
أمـــر طبيعي وجيد ويجب أن 
يحترم، لكن ليس بهذه الصورة 
املتشـــددة التي جـــارت على 
حقوق املستثمر وعلى القيمة 
املستقبلية ألي مشروع وهو 
ما تسبب في إغفال العديد من 

اجلوانب السابق ذكرها.
وطالب أمني بوضع احللول 
املناسبة للمشاكل السابق ذكرها 
وبشكل جدي وذلك في حال ما 
إذا كانت الرغبة جادة في تفعيل 
دور القطاع اخلاص وهو األمر 
الذي ميكن استنتاجه من خالل 
مشاريع خطة التنمية اجلديدة 
التي تبشر بالعديد من املشاريع 
اجلديدة التي ستحرك االقتصاد 
الوطني في املستقبل القريب.

وشدد أمني على أن القطاع 
إلى  الكويتـــي ينظر  اخلاص 
الـ  القانون اجلديد ملشـــاريع 
B.O.T بعـــني االعتبـــار كونه 
سيحمل حلوال ملشاكل قدمية 
متمثلـــة فـــي املـــدة الزمنية 
املمنوحة لالستثمار، متمنيا 
للقانـــون اجلديد  ان يكـــون 
دور في حل مشـــاكل الروتني 
احلكومي املتفشي بني أجهزة 
الدولة والبيروقراطية والدورة 
املستندية الكبيرة، ومشيرا إلى 
انه رغم عدم دخول هذا القانون 
حيز التنفيذ إال انه يحتاج إلى 
إعادة تنقيح وتعديل ســـريع 
التي  النقاط  لتجاوز بعـــض 

تشدد فيها املشرع.

تشدد الجهات التمويلية

وتابـــع أمـــني بالقـــول ان 
الشروط القاسية التي تتبعها 
اجلهـــات التمويلية حاليا مع 
الراغبـــني من الشـــركات أمر 
طبيعـــي نتيجة األزمة املالية 
التي ضربت الكويت مع نهاية 
العام املاضي، متمنيا أن تتجاوز 
الهواجس  البنـــوك احملليـــة 
التمويل وان  املرتبطة بوقف 
تعمل من منطلق حس وطني 
قائم على ضرورة دعم مسيرة 
االقتصاد وتسهيل مهمة أعمال 
الشركات اخلاصة كما فعلت من 
قبل عقب حترير الكويت حيث 
دعمت أعمال ومشاريع الشركات 
لتجاوز آثار تلك املرحلة وهو 
ما يفترض أن تقوم به حاليا 
ويكفي الشركات ما تعانيه من 
 B.O.T توقف طرح مشاريع الـ

بسبب اجلهاز احلكومي.
وأكـــد أن البنـــوك احمللية 
هي األقدر اليـــوم على تقدمي 
التمويل للشركات الراغبة في 
تنفيذ مشـــاريع جديدة وذلك 
على حساب شركات االستثمار 
التي تعاني من مشاكل مالية 
بسبب األزمة املالية خاصة ان 
تلك الشركات تعمل من خالل 
محافظ مالية ومن خالل أموال 
املســـتثمرين ممـــن يضعون 
أموالهم في تلك الشركات وهو 
األمر غير املتوافر حاليا بسبب 
األزمة وعدم قدرة املستثمرين 
على إيداع أموالهم في شركات 

االستثمار.

تتعلق مبدة االنتفاع حيث ان 
املدة القدمية هي 25 عاما فقط، 
وهو أمر لـــم يتطرق القانون 
اجلديد إليه لتعديله الســـيما 
وان العديد من املشاريع حتتاج 
ملدد زمنية متفاوتة وحســـب 
طبيعة كل مشـــروع، وعليه 
فإن مدة االســـتثمار يجب أن 
تكون بحســـب نوع املشروع 
حتى تستطيع الشركة املنفذة 

استرداد قيمة االستثمار.
وأشار أمني الى أن القانون 
اجلديد قد اغفل متاما أي جوانب 
لصالح املســـتثمر وتشدد في 

ذلـــك تداعيات األزمـــة املالية 
على البنوك والتشدد في طلب 
الضمانـــات مقابـــل القروض 
اجلديدة فإن الوضع سيكون 
أكثر سواء، فضال عن أن صاحب 
املبادرة بأي مشروع ال يحق له 
سوى احلصول على 10% من 
املشروع عند تنفيذه وهو ما 
يعتبر أمرا غير عادل، السيما ان 
الشركة التي صاحبت املبادرة 
قد قامت مبجهود كبير للتوصل 
إلـــى فكرة املشـــروع وهو ما 
يعتبر إجحافا بحق الشـــركة 
في فكرتها، كذلك هناك مالحظة 

على أن رقابة ديوان احملاسبة 
هي رقابـــة الحقة وليســـت 

مسبقة.
وأضاف ان املالحظات تضم 
أيضا نظـــام الرهونات، حيث 
لم يجيز القانون اجلديد رهن 
األرض وهو ما يعتبر احد أهم 
العوائق التي تواجه الشركات 
في ظل محدودية السيولة املالية 
لتنفيذ تلك املشاريع وبالتالي 
عدم مقـــدرة الشـــركات على 
االقتراض من البنوك بســـبب 
عدم القـــدرة على رهن ارض 
املشـــروع وإذا ما أضيف إلى 

العنجري: يجب طرح المزيد 
B.O.T من مشاريع الـ

قالت نائب رئيس اللجنة العليا املنظمة 
للمؤمتر نبيلة العنجري، ان حرص شركة 
املدار للتمويل واالستثمار على املشاركة في 
رعاية املؤمتر بشكل دوري نابع من قناعتها 
التامـــة بأهمية هذه املشـــاريع وضرورة 
التواصل بني املشاركني في طرح احللول 
املناسبة للمشاكل التي تعترض طريقها.

وأشـــارت إلى أن الظروف االقتصادية 
الراهنة قد انعكست على شركات القطاع 
اخلاص الذي يقف عاجزا عن تنفيذ بعض 
املشاريع بسبب األزمة االقتصادية، األمر 
الذي يتطلب إعادة نظر من احلكومة لطرح 
مشـــاريع الـ B.O.T مـــن جديد خاصة ان 
أســـعار األراضي مازالت في ارتفاع وهو 
ما ميثل عبئا ماليا كبير على الشـــركات 
العقاريـــة وبالتالي عدم تنفيذ مشـــاريع 

التنمية املتوقعة بالكويت.
وقالت انه ومن هذا املنطلق يأتي تفعيل 
أدوات حكومية عبر طرح املزيد من مشاريع 
الـ B.O.T خاصة ان هذه املشاريع عبارة عن 
املالذ اآلمن للسيولة املتوافرة في املنطقة 
خاصة إذا مـــا أخذنا بعني االعتبار الغالء 
الفاحش في ارتفاع أسعار األراضي ومنها 
 B.O.T الكويت، ومؤكدة أن مشـــاريع الـ
من األدوات الفاعلة المتصاص الســـيولة 
وأيضا املساهمة في عملية التنمية العمرانية 

والعقارية بالبالد في ظل وجود رؤية أميرية 
من صاحب الســـمو األمير الشيخ صباح 
األحمـــد للتحول إلى مركـــز مالي إقليمي 
وهو األمر الذي لـــن يتحقق إال من خالل 
االستثمار املالي املباشر وسعي احلكومة 
إلى طرح مشاريع الـ B.O.T حتى تتم عملية 

التنمية بشكلها الصحيح.
وذكرت العنجري أن املؤمتر في دورته 
احلاليـــة له وقـــع خاص نظـــرا للوضع 
االقتصـــادي الذي متر به املنطقة والعالم 
بوجه عام وما لهـــذه األزمة من تأثيرات 
سلبية، ومن خالل تعميق الروابط ومحاولة 
إيجاد آليات ومعاييـــر ملواجهة حتديات 
إلـــى مراعاة  املقبلـــة، باإلضافة  املرحلة 
املقترحات التي أشـــير إليها في الدورات 
السابقة للمؤمتر من املشاركني وعلى األخص 
شركة مجمعات األسواق التجارية والتي 
تعتبر شركة رائدة في مجال تنفيذ مشاريع 

.B.O.T الـ
هذا وبينت العنجري أن الدورة اجلديدة 
من املؤمتر سوف تتضمن العديد من األفكار 
اجلديدة الرامية إلى زيادة جرعة املشاركة 
من قبل القطاع اخلاص في مشاريع التنمية، 
مبينة أن املؤمتر سيناقش وللمرة األولى 
مشاريع القطاع النفطي التي يبلغ حجمها 25 

مليار دينار ودور القطاع اخلاص فيها.

»المدار للتمويل واالستثمار« أعلنت رعايتها للمؤتمر التاسع لمشاريع الـ B.O.T تحت رعاية أحمد الفهد

الشطي: انطالق معرض السيارات 2010 
بحلته الجديدة 12 ديسمبر المقبل

العتيبي: »المركبة« تدير مشاريع حكومية 
بـ 4.7 ماليين دينار وربحها الصافي %50 

املثال، عقود طويلة االمد مع شركات املرطبات لنقل 
مخلفاتها الصناعية، ونقل البضائع من الكويت الى 
اإلمارات وعمان. وأشــــار الى ان الشركة قد احتاطت 
لتداعيات ظــــروف االزمة املاليــــة العاملية والتي قد 
تأثرت بها الكويت، مشيرا الى ان اإلستراتيجية التي 
وضعتها الشركة نصب أعينها نتجت عنها احملافظة 

على مقدرات الشركة باإلضافة الى حتقيق أرباح.
وقال ان الشركة تسعى لتقدمي مفهوم جديد لألعمال 
التي تقوم بها، من خالل اقتناص الفرص االستثمارية 
التي تضيف قيمة مضافة للشركة وترتقي بأعمالها على 
املستوى احمللي والعاملي. وأكد على ان اإلستراتيجية 
اجلديدة تضمنت تقوية املركز املالي للشركة، باإلضافة 
الى تدريب وتطوير الكوادر البشرية مبا يتالءم مع 
التوسعات املستقبلية للشركة، باالضافة الى قدرتها 
على املنافسة على املشاريع الكبرى سواء في الداخل او 
اخلارج. يذكر ان شركة املركبة لنقل البضائع مملوكة 

بنسبة 99% لشركة »زميا القابضة«.

أحمد يوسف
قال رئيس مجلس إدارة شركة املركبة لنقل البضائع 
خالد العتيبي ان الشركة حققت أرباحا صافية والتي 
تعــــادل أكثر من 50% على رأس املال عن العام 2009 

وتقدر بنحو 416.149 ألف دينار.
وأضاف خالل عمومية الشركة التي عقدت أمس 
بنسبة 100% ان الشــــركة ستحتفظ بصافي االرباح 

للقيام بتمويل عمليات تشغيلية ستدخل فيها.
واكد على ان الشــــركة لديها الكثير من املشاريع 
والعقود احلكومية في الكويت تصل قيمتها الى 4.7 
ماليني دينار منها مشــــروع ردم النفايات بقيمة 1.9 
مليون دينار، ومشــــروع ازالة التعديات على أمالك 
الدولة بقيمة 1.2 مليون دينار باإلضافة الى خدمات 
أعمــــال املياه اجلوفية بقيمة 825 ألف دينار، وأيضا 
أعمال املسالخ الرئيسية لوزارة الكهرباء بقيمة 775 
ألف دينار. وأضاف ان هناك كثيرا من العقود واألعمال 
التشغيلية التي تقوم بها الشركة، منها على سبيل 

انضمت مجموعة من الشركات 
ذات العالقة للمشاركة في معرض 
الـــذي تقيمه  الســـيارات 2010 
وتنظمه شركة معرض الكويت 
الدولـــي خالل الفترة من 12 الى 
18 ديســـمبر املقبـــل على ارض 

املعارض الدولية مبشرف.
املناسبة صرح مدير  وبهذه 
املعارض لدى شـــركة معرض 
الكويت الدولي علي الشطي بأن 
مســـؤولي املبيعات لدى معظم 
شـــركات الســـيارات ووكالئها 
احملليـــني يـــرون ان معـــرض 
السيارات بات يلعب دورا مهما 

ومحوريا في التعريف باملوديالت اجلديدة ومزاياها، 
السيما في هذه املرحلة التي أعقبت فترة تداعيات 
األزمة املالية العالية، إذ أصبح العمالء في حاجة الى 
أكثر من أداة إعالنية وتعريفية لتوصيل املعلومات 

التي يود كل وكيل سيارة ان يوصلها لزبائنه.
وعلى صعيد متصل يرى مشاركون باملعرض ان 
الزخم الذي يحدثه معرض السيارات بأرض املعارض 
متتد آثاره ونتائجه االيجابية الى ما بعد املعرض 
كثيـــرا، إذ ان أجواءه احملببة لدى الكثيرين تفتح 
املجال لبناء عالقات قوية بني الزبائن ومسؤولي 
التسويق في شركات السيارات، وثبت أن وجود 
الســـيارات في املعرض يجعل النطباع مشاهدتها 
ألول مرة ذكرى محببة لدى الزبون، الســـيما إذا 
قرر الشـــراء آنذاك، كمـــا ان املعرض يكون مجاال 
رائعا للتنافس اجلاد بني املؤسسات املالية املمولة 
للشراء الى جانب البنوك وشركات االجارة، األمر 
الذي يساعد على سرعة الوصول الى قرار الشراء 

من قبل الزبائن.
الشـــطي موضحا ان  وتابع 
شـــركة معرض الكويت الدولي 
حتشد إمكانياتها استعدادا ملعرض 
إدراكا منها ألهمية  الســـيارات 
هذا املعرض مقارنة باملعارض 
األخرى، خاصـــة انه االقدم بني 
جميع املعـــارض واألكثر جذبا 
للزوار إذ يقـــدر عدد زواره في 
دورته االخيرة مبا ال يقل عن 150 
ألف زائر، حيث من املنتظر أال يقل 
العدد في الدورة املقبلة عن هذا 

الرقم، بل انه مرشح للزيادة.
وأعلن الشطي ان املعرض منذ 
اعلنت الشركة مباشرة تسويقه وحجز أجنحته 
بالصاالت أرقام 5، 6، 7، 8 مبساحة اجمالية تقدر 
بنحو 20 ألف متر مربع حتى بادرت كبرى شركات 
الســـيارات في الكويت الى حجز أجنحتها، حيث 
تضم القائمة حتى اليوم كال من: شـــركة يوسف 
احمد الغامن وأوالده، وشركة علي الغامن وأوالده 
للسيارات، وشركة القرين لتجارة السيارات، وشركة 
املطوع والقاضي احملدودة، وشركة مؤسسة محمد 
ناصر الساير وأوالده، وشركة املسيلة التجارية 
وشركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي، واملجموعة 
الكويتية  الســـيارات  العربية للسيارات وشركة 
للتجارة )الزياني( وشـــركة بهبهاني للسيارات 
وشركة املال وبهبهاني للسيارات، الشركة الكويتية 

الستيراد السيارات.
واختتم الشطي تصريحاته مؤكدا استمرار   
تلقي الشركة طلبات املشاركة من شركات سيارات 

وشركات اخرى ذات عالقة بالقطاع. 

المشاركات تتواصل من الشركات الراعية

عموميتها أقرت بياناتها المالية عن 2009

علي الشطي 

»هال الذهبية« وّقعت عقد تطوير 
المنطقة الحرة في سلطنة عمان 

قــــال مدير عام شــــركة هال 
الذهبية للتجارة العامة واملقاوالت 
خليفة اجلري ان فرع الشركة 
بسلطنة عمان قام بتوقيع عقد 
استثمار وتطوير املنطقة احلرة 
باملزيونة املجاورة للجمهورية 
اليمنية بتاريخ 31 مارس املاضي، 
حيث وقع العقد نيابة عن شركة 
هال الذهبية رئيس مجلس اإلدارة 
د.صالح اجلــــري وعن اجلانب 
العماني وزير الصناعة والتجارة 
ورئيس جلنــــة املناطق احلرة 
بسلطنة عمان مقبول بن علي 
بن سلطان. وأوضح اجلري أن 
العقد ينص على أن تقوم الشركة 

بتطوير البنية األساســــية والفوقية مبساحة 3 ماليني متر مربع من 
أراضي املنطقة احلرة باملزيونة حيث يشمل ذلك تطوير وتنفيذ وإقامة 
جميع املرافق من مبان ومستودعات وساحات، باإلضافة إلى الطرق 
الداخلية وشــــبكات اخلدمات األساســــية من مياه وهواتف وكهرباء 
وشبكات تصريف مياه األمطار والصرف الصحي، وأشار إلى أن قيمة 

االستثمار في املشروع تتجاوز 1.5 مليار دينار.
وأضاف أن هذا املشروع يعتبر من أهم املشاريع في منطقة اخلليج 
وذلك ملوقعه املميز بني السلطنة واجلمهورية اليمنية، كما أنه سيكون 
املنفذ التجاري الرئيســــي لدول مجلس التعاون اخلليجي إلى اليمن 
مــــن حيث نقل البضائع وعمليات البيع والشــــراء ملا متتاز به اليمن 
بقربها من القرن األفريقي.  وقد حضر توقيع العقد من اجلانب اليمني 
ممثل وزير التجارة اليمني سفير اليمن بسلطنة عمان، ومن اجلانب 
الكويتي وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون على أثر تلقيه دعوة 

رسمية من حكومة السلطنة.

إجمالي االستثمار في المشروع يتجاوز 1.5 مليار دينار

»تآزر للتأمين التكافلي« 
تربح 326.9 ألف دينار لـ 2009

لجنة المناقصات تطرح 15 مناقصة جديدة
كشفت جلنة املناقصات املركزية امس 
عـــن 15 مناقصة عامـــة طرحتها عدد من 
الهيئات والوزارات في الدولة، مشيرة الى 
ان وزارة التربية طرحت 6 مناقصات جديدة 
الستكمال تصاميم وتراخيص وانشاء مبان 

للوزارة في كل من مناطق الفروانية والدعية 
وكيفان والدوحة والفنطاس واالحمدي.

واوضحت اللجنـــة ان وزارة الكهرباء 
التربة  واملاء طرحـــت مناقصة فحـــص 
ملشـــروع محطة اخليران ثنائية الغرض 

للقوى الكهربائية وتقطير املياه، مشيرة 
الى ان مؤسسة املوانئ الكويتية طرحت 
مشـــروع تطهيـــر وتنظيف قـــاع البحر 
البحرية  للحوض واالرصفة واملســـنات 

لنقعة الشمالن.

أعلنت شـــركة تآزر للتامني 
املالية  التكافلي عـــن نتائجها 
للفترة املنتهية في 2009/12/31 
بتحقيقها أرباحا صافية بلغت 
326.9 ألف دينار أي بواقع 6.54 
فلوس للســـهم الواحد مقارنة 
بلـــغ 442.6 ألف  بصافي ربح 
دينار وبواقع 8.85 فلوس للسهم 
الواحد عن الفترة نفســـها من 

العام السابق.
كمـــا ان إجمالـــي حقـــوق 
املســـاهمني عن الفترة املنتهية 
في 2009/12/31 بلغ 5.7 ماليني 

دينـــار مقارنة بإجمالي حقوق 
للمســـاهمني بلـــغ 5.4 ماليني 
عن الفترة نفســـها مـــن العام 

السابق.
وفـــي هذا اخلصـــوص قال 
رئيس مجلس اإلدارة لشركة تآزر 
للتأمني التكافلي فالح الفالح ان 
نتائج الشركة لعام 2009 تعتبر 
جيدة ومبشرة خصوصا في ظل 
األوضاع االقتصادية الســـائدة 
خالل الفترة الراهنة وتلك التي 
مضت والتي ســـادتها والتزال 
حالة من التذبذب وعدم االستقرار 

كنتيجة مباشرة لالزمة املالية 
والتي تســـببت فـــي انخفاض 
معدالت السيولة وقيم األصول 
باإلضافة الى انخفاض مستويات 
الطلب وإنفاق املستهلكني نتيجة 

البطالة وانعدام الثقة.
 وأضاف الفالح ان الشركة 
تأمل بتحقيـــق نتائج ايجابية 
وجيـــدة خالل العـــام احلالي، 
خصوصـــا في ظل بـــدء تنفيذ 
التي سيكون  التنموية  اخلطة 
لها صدى ايجابي على مشاريع 

القطاع اخلدماتي.

حقوق المساهمين ترتفع إلى 5.7 ماليين دينار

خليفة اجلري


