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االقتصادية

 أحمد مغربي
علمت »األنباء« من مص���ادر مطلعة في 
شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا ان الشركة 
قد تقدمت بطلب الى شركة البترول الوطنية 
لزيادة قيمة عقد قد فازت به الشركة لتوريد 
زيوت ومواد تشحيم ملصافي الشركة الثالث، 
مشيرة الى ان الشركة طلبت زيادة العقد بقيمة 

15% من القيمة االجمالية للعقد.
وذك���رت املصادر ان الش���ركة جلأت الى 
هذه الطلب بناء على ارتفاع اسعار الزيوت 
ومواد التشحيم في السوق احمللي خالل الفترة 
املاضي���ة، مما دفع الش���ركة اللجوء الى هذا 
الطلب، متوقعا ان توافق البترول الوطنية 

على هذا الطلب خالل االسابيع املقبلة.

»عربي للطاقة« تطلب زيادة عقد من »البترول الوطنية«

منها التنبيه واإلنذار واإليقاف اإلداري وإلغاء الترخيص

المضف: إجراءات رادعة لـ »هيئة الصناعة« ضد المصانع المخالفة
إمهال 23 مشروعًا متعثرًا 6 أشهر الستكمال أعمالها نجح منها 12 وجاٍر اتخاذ اإلجراءات القانونية للمتخلفة

جهود متواصلة مع »هيئة البيئة« لتوطين المشاريع الصناعية باالشتراطات البيئية في جميع المناطق الصناعية
الهيئة سجلت 339 مخالفة في 2009 وتدرجت العقوبة حتى إغالق 5 مصانع مخالفة

أكد مدير عام الهيئة العامة 
للصناعة د.علي المضف أهمية 
دور الهيئة في الرقابة والتفتيش 
الصناعي والرقابة البيئية على 
المنشآت الصناعية وذلك من 
خالل مباش���رة اختصاصاتها 
المحددة ف���ي قانون الصناعة 
رق���م 56 لس���نة 1996 باتخاذ 
الكافية لس���المة  االحتياطات 
العام���ة والممتلكات  المرافق 
الس���المة الصناعية  ومراقبة 
بالنسبة للمنشآت المقامة في 
المناطق المنوطة بها ومباشرة 
الرقاب���ة والتفتيش  إجراءات 
الصناعي على المنش���آت في 
المناطق الصناعية وكذلك التأكد 
من التزام المشروع الصناعي 
بجميع القواعد المحلية والدولية 
الخاصة بحماية البيئة ومدى 
مطابقة اإلنتاج لتلك القواعد.

وأش���ار المضف ف���ي بيان 
الم���ادة 39  إل���ى أن  صحافي 
أجازت للهيئة توقيع جزاءات 
إدارية على المنشآت والحرف 
الصناعية في حالة ارتكابها أي 
مخالفة ألحكام القانون أو الئحته 
التنفيذية وحددت تلك الجزاءات 
بالتنبيه واإلنذار والحرمان من 
أو  الممنوحة كليا  االمتيازات 
جزئيا واإليقاف اإلداري وإلغاء 

الترخيص.
وفي مج���ال تفعي���ل دور 
الهيئ���ة العام���ة للصناعة في 
الرقابة واإلشراف على المنشآت 
الصناعية في المناطق الصناعية، 

قال ان الهيئة قامت بتش���كيل 
لجنة دائمة لدراسة المخالفات 
الصناعي���ة وتقديم توصيات 
بشأنها وفقا لقانون الصناعة 
حيث تم تسجيل 339 مخالفة في 
جميع المناطق الصناعية خالل 
العام الماضي وتم اتخاذ الالزم 
وتوقيع الجزاءات الالزمة بشأنها 
وتدرجت العقوبة بين التنبيه 
واإلنذار واإليقاف اإلداري وكذلك 

إغالق 5 مصانع مخالفة.
انه ت���م حصر 23  وبي���ن 
مشروعا متعثرا تحت التنفيذ 
تم منحها مهلة إضافية 6 شهور 
الستكمال األعمال الخاصة بها 
الهيئ���ة بالتحقق من  وقامت 
مدى التزامه���ا بتنفيذ األعمال 
المطلوب���ة منها وق���د انتهت 
نتيجة التفتيش إلى وجود 12 
مشروعا قامت بمباشرة األعمال 
المطلوبة منها والباقي مازال 
متعثرا وجار اتخاذ اإلجراءات 
القانونية بشأنها ومن ضمنها 
التراخيص وس���حب  إلغ���اء 

المشروع.
وأكد أن الهيئة تبذل جهودا 
متواصل���ة في مج���ال الرقابة 

البيئية حيث تقوم بالتنسيق 
المتواصل م���ع الهيئة العامة 
للبيئة للحصول على الموافقات 
البيئي���ة ف���ي جمي���ع مراحل 
المشروع من توطين المشروع 
إلى صدور الترخيص النهائي في 
جميع المناطق الصناعية للتأكد 
من تطبيق االشتراطات البيئية 
المحلية والعالمية، باإلضافة 
إلى ذلك تقوم بالكشف الدوري 
على المنشآت الصناعية لمعرفة 
م���دى االلتزام باالش���تراطات 
البيئية ورصد المخالفات بشأن 
المخالفة  المنشآت الصناعية 
وفي سبيل تفعيل هذا التعاون 
تم تشكيل فريق عمل مشترك 
بين الهيئ���ة العامة للصناعة 
والهيئة العامة للبيئة بالتفتيش 
عل���ى المصانع والش���ركات 
المخالفة مرة أخرى للتأكد من 
تنفيذ إجراءات إزالة المخالفة، 
أما بالنسبة للرقابة البيئة على 
المخلفات الصناعية السائلة 
التي تنتجها المصانع بمختلف 

أنواعها فقد قامت الهيئة بإصدار 
عدة تعاميم للتأكد من تطبيق 
االشتراطات البيئية وتوصيات 
اللجنة الثالثية المش���كلة من 

قبل مجلس الوزراء.
وق���ال ان الهيئ���ة طلب���ت 
الثالثية للمرادم  اللجن���ة  من 
إنشاء محطة مركزية لمعالجة 

المخلفات الصناعية بمنطقة 
الوفرة لتكون محطة طوارئ 
لجميع المخلف���ات الصناعية 
الس���ائلة تمهيدا للتخلص من 
جميع الم���رادم الصناعية في 
الدولة والتي س���يتم االفتتاح 
الرس���مي لها بتاريخ 3 يونيو 
2010 وبناء عليه صدر التعميم 
الذي يلزم جميع  رقم 2010/4 
الناقلة للمخلفات  الش���ركات 
الس���ائلة بطلب  الصناعي���ة 
التأهيل من قبل الهيئة العامة 
للبيئة ووفقا الشتراطاتها في 

النقل.
تجدر اإلشارة إلى أن الهيئة 
العامة للصناع���ة ومن خالل 
المسؤوليات الملقاة على عاتقها 
تجاه مراقبة المناطق الصناعية 
وقبل إث���ارة موضوع التلوث 
الش���عيبة  البيئي في منطقة 
الصناعية، طرحت إجراء دراسة 
من قبل معهد الكويت لألبحاث 
العلمية تج���اه تقييم الوضع 
المنطقة وإعطاء  البيئي لتلك 

الحل���ول المناس���بة لمعالجة 
المخالفات بالطرق العلمية التي 
تؤدي إلى اس���تمرار الصناعة 
المحلية وتطويرها بما يناسب 
الوضع البيئي في تلك المنطقة 
مراعاة للتجمعات الس���كانية 
القريبة منها، كما أوقفت الهيئة 
العامة للصناع���ة توطين أي 
منشآت صناعية جديدة في تلك 
المنطقة رغم وجود موافقات 

بيئية سابقة.
وبالنظر لخصوصية وطبيعة 
العم���ل في منطقة الش���عيبة 
الغربية أوضح المضف أنه وعلى 
ضوء الجهود التي تبذلها الهيئة 
العامة للصناعة بالتنسيق مع 
الهيئة العامة للبيئة وتوصيات 
مجلس الوزراء بتشكيل فريق 
مشترك ما بين الجهتين بتاريخ 
2009/11/8 لعمل حملة مس���ح 
ميداني بيئي للمنشآت الصناعية 
الغربية،  في منطقة الشعيبة 
فقد ش���اركت الهيئ���ة العامة 
للصناعة بتلك الحملة وقامت 
بموجب قرارات المجلس األعلى 
للبيئ���ة ومجلس إدارة الهيئة 
العامة للبيئة بإغالق 12 مصنعا 

لمدد متفاوتة وكذلك إنذار 14 
مصنعا في مارس 2010، لديها 
مخالفات بيئية تستدعي إزالتها 
والعمل على تالفيها، وقد تم عقد 
اجتماع في مبنى الهيئة العامة 
المنشآت  للصناعة مع جميع 
التي تم إغالقها واوضحت لهم 
متطلبات الهيئة العامة للبيئة 
تجاه االلتزام باشتراطاتها وبيان 
اإلجراءات الالزم اتخاذها إلزالة 
هذه المخالفات بأس���رع وقت 
ممكن، وبناء عليه تم توجيه 
كتب رسمية من الهيئة العامة 
المغلقة  للصناعة للمصان���ع 
بتاري���خ 2010/3/23 للوقوف 
عل���ى م�دى إزال���ة مخالفاتهم 

البيئية.
وبين أن هناك تجاوبا كبيرا 
من المصانع في تلك المنطقة 
البيئية  المخالف���ات  إزالة  في 
التي تم رصدها كما أن الهيئة 
تقوم بالتنسيق المتواصل مع 
الهيئة العامة للبيئة في متابعة 
إزالة المخالفات األخرى واتخاذ 
اإلجراءات القانونية تجاه تلك 
المصانع التي لم تلتزم بتنفيذ 

التعليمات الالزمة. 
وفي خت���ام تصريحه قال 
المضف ان الهيئة ال تألو جهدا 
في رصد المخالفات الصناعية 
البيئة في جميع  والمخالفات 
المناطق الصناعية بالتعاون 
مع الجهات الحكومية المعنية 
واتخاذ اإلج���راءات القانونية 

واإلدارية الالزمة بشأنها.

د.علي املضف

إدارة التداول تدرس تسوية األوامر التي تم قبولها في الثواني الـ 7 األخيرة أنذرها باإليقاف في حالة عدم تصحيحها أو تكرارها في بيانه المتحفظ لها

بطلب من الهارون وخالل اجتماع استثنائي خالل أيام

نصف مليون دينار خسارة شركات الوساطة
 من تعطل نظام التداول 4 مرات

رفع كتاب إلدارة السوق لمعرفة أسباب التعطل المتكررة

»المركزي« يرصد مخالفة 28 شركة استثمارية 
مدرجة في تطبيق السياسات المحاسبية الداخلية

52 مليار دوالر أصول الصناديق االستثمارية اإلسالمية العالمية 
أظهر التقرير السنوي الرابع ل� »الصناديق واالستثمارات 
اإلسالمية 2010« الذي قدمته إرنست ويونغ خالل املؤمتر 
العاملي لصناديق االس����تثمار اإلسالمية واألسواق املالية، 
أن مجمل أصول صناديق االس����تثمار اإلسالمية العاملية 
بلغ 52.3 مليار دوالر خالل عام 2009، مستقرة عند نفس 
املستوى الذي سجلته في عام 2008 )51.4 مليار دوالر(. أما 
على الصعيد العاملي، فقد أظهرت األصول املدارة للصناديق 
املشتركة العاملية التقليدية، مؤشرات إيجابية على تعافيها 
بعد املستويات املنخفضة التي وصلت إليها خالل العامني 
املاضيني، إذ بلغت 22 تريليون دوالر في 2009 و19 تريليون 
دوالر في 2008.ووفقا لرئي����س مجموعة اخلدمات املالية 
اإلسالمية في إرنست ويونغ الشرق األوسط سمير عبدي: 
»يعد هذا االجتاه الذي أظهره التقرير تأكيدا على األفضلية 
الواضحة للصناديق االستثمارية اإلسالمية العاملية، األمر 
الذي يحفز لتبني استراتيجيات ومناذج تشغيلية متقدمة 

مبا يحقق مستويات جديدة من التوقعات«.
وكش����ف التقرير أيضا أن عام 2009 ش����هد إطالق 29 
صندوقا إسالميا جديدا، ما يعوض بشكل ما عن الصناديق 

اإلس����المية التي متت تصفيتها خالل نفس الفترة، والتي 
بلغت 27 صندوقا. وكان إطالق الصناديق االستثمارية قد 
وصل إلى أعلى مس����توياته في عام 2007، حيث مت إطالق 
173 صندوق����ا. ومنذ ذلك الوقت، ش����هد إطالق الصناديق 

االستثمارية اإلسالمية تراجعا كبيرا وملحوظا.
كما أش����ار عبدي إل����ى أن مجمل قط����اع إدارة األصول 
اإلسالمية، التي تتضمن الصناديق واحلسابات االستثمارية 
اإلسالمية، يبلغ 292 مليار دوالر، اي ما يصل إلى 31.1% من 
أصول القطاع التي تتمثل أغلبيتها في ودائع املستثمرين 
لدى املصارف.ويش����كل النمو الق����وي املتواصل لألصول 
اإلسالمية القابلة لالستثمار دعما مهما لهذا القطاع. وعلى 
صعيد متصل، قال أشعر ناظم، رئيس مجموعة اخلدمات 
املالية اإلسالمية إلرنس����ت ويونغ في البحرين: »سجلت 
الثروة القابلة لالستثمار واملتوافقة مع الشريعة اإلسالمية 
منوا بنس����بة 20%، لتصل إلى 480 ملي����ار دوالر في عام 
2009، بعد أن بلغت 400 مليار دوالر في عام 2008. والتزال 
دول مجلس التعاون اخلليجي أكبر مس����اهم. وهذا ميثل 
فرصا كبيرة غير مستغلة للمؤسسات والشركات احمللية 

والدولية التي ميكنها إدراك احتياجات مستثمريها املتزايدة 
وتلبيتها«.

شهد عام 2009 حتوال في استثمارات الصناديق عن فئات 
األصول التقليدية، كاألسهم العادية وصناديق االستثمار 
العقاري، حي����ث مت إطالق فئات أص����ول جديدة تتضمن 
صناديق االستثمار املتداولة املتوافقة مع أحكام الشريعة 
اإلسالمية وصناديق التحوط. في املقابل، لم يتم إطالق أي 
صناديق للتمويل العقاري خالل 2009، مقارنة مع إطالق 
10 صناديق في ع����ام 2008 و18 صندوقا خالل عام 2007. 
كما أدى انعدام ثقة املستثمرين إلى وجود حصة أعلى من 
الودائع لدى املصارف بدال من استثمارها في الصناديق.

وتقل حصة أكثر من 70% من مديري صناديق االستثمار 
اإلسالمية عن 75 مليون دوالر من األصول املدارة، في حني 
تقل حصة 55% من ه����ؤالء املديرين عن 50 مليون دوالر 
من هذه األصول. من ناحية أخرى، تراجع معدل الرسوم 
التي يفرضها مديرو صناديق االستثمار اإلسالمية بنحو 
25% منذ عام 2006، ومن املتوقع أن يستمر األداء على هذا 

املستوى في املستقبل القريب.

 محمود فاروق
علمت »األنباء« من مصادر 
مسؤولة ان بنك الكويت املركزي 
رصد مخالفة 28 شركة استثمارية 
مدرجة في تطبيق السياس����ات 
احملاسبية وجتاوز في تعليماته 
األخي����رة بش����أن اإلفصاح عن 
التركز االئتماني لألطراف ذات 
املصال����ح املتداخلة وآلية منح 
التموي����ل للعمالء واحتس����اب 
املخصص فضال عن عدم احتساب 
مخصصات لديون مشكوك في 
حتصيلها وإطفاء خسائر متراكمة 
عبر االحتياطي القانوني بدال من 

االحتياطي االختياري.
وأوضحت املصادر ان املركزي 
طالب الشركات املخالفة بتطبيق 
التعليم����ات بدق����ة خاصة تلك 
القانوني  املتعلقة باالحتياطي 
واالختياري بعد ان رصد عددا 
كبيرا من الش����ركات يستخدم 
القانوني بدال م����ن االختياري 
إلطف����اء خس����ائرها، مبينا في 
بيانه الصادر للشركات املخالفة 

ان االحتياط����ي القانون����ي يتم 
استخدامه وفقا ملتطلبات قانون 
الش����ركات التجاري����ة والنظام 
األساسي للش����ركة األم بحيث 

يتم حتويل 10% من صافي ربح 
السنة قبل مكافأة مجلس اإلدارة 
وضريبة دعم العمالة الوطنية الى 
االحتياطي القانوني، كما يجوز 

للمساهمني وقف التحويل إذا زاد 
االحتياطي القانوني على نصف 
رأسمال الش����ركة، مشددا على 
انه ال يجوز توزيع االحتياطي 

القانوني على املساهمني إال في 
حدود 5% من رأس����مال املدفوع 
في السنوات التي ال تسمح فيها 
ارباح الش����ركة األم بتأمني هذا 
احلد، بينما اوضح آلية استخدام 
االحتياطي االختياري في بيانه 
انه وفقا ملتطلبات  للش����ركات 
النظام األساس����ي للشركة األم 
يتم حتويل نسبة مئوية يقترحها 
مجل����س اإلدارة ويوافق عليها 
املساهمون من صافي ربح السنة 
الى  اإلدارة  قبل مكافأة مجلس 
االحتياط����ي االختياري بحيث 
يجوز وقف التحويل بقرار من 

املساهمني.
وأضاف����ت املصادر ان البنك 
املركزي وجه انذارا لهذه الشركات 
باإليقاف عن ممارسة نشاطها في 
حال عدم تصحيح وتوضيح تلك 
املخالفات او تكرارها مرة أخرى، 
وطالبها بضرورة تطوير نظم 
الرقابة الداخلية حتى تتمكن من 
اكتشاف املخالفات ومنع تكرارها 

وتصحيح التجاوزات.

الشركات خالفت اإلفصاح عن التركز االئتماني لألطراف ذات المصالح المتداخلة 
وإطفاؤها لخسائر عبر االحتياطي القانوني بداًل من»االختياري«

البنك طالب بضرورة تطوير نظم الرقابة الداخلية حتى تتمكن من اكتشاف المخالفات وتصحيح التجاوزات

اللجنة التجارية الكويتية ـ المصرية تبحث
آلية تنفيذ مشروعات كويتية في مصر

 محمود فاروق
علمت »األنباء« من مصادر 
مطلع���ة ان اللجن���ة التجارية 
� املصرية س���تعقد  الكويتية 
اجتماعا استثنائيا خالل االيام 
القليلة املقبلة لبحث ما توصل 
إليه اجلانبان في املش���روعات 
التنموية، التي متتت مناقشتها 
ضمن اتفاقية التعاون االقتصادي 

الكويتية � املصرية.
وبينت املصادر ان اجلانب 
الكويت���ي الذي يرأس���ه وزير 
التجارة والصناعة أحمد الهارون 
طل���ب م���ن وزارة اخلارجية 

الكويتية ضرورة عقد اجتماع 
آلية تنفيذ  اس���تثنائي لبحث 
املشروعات الكويتية في مصر 
خاصة بعد جن���اح تنفيذ عدة 
مشروعات كويتية مبصر خالل 

االعوام املاضية.
ب���أن  املص���ادر  واف���ادت 
اجلانب املصري الذي يرأس���ه 
وزير االستثمار محمود محي 
الدين، اعرب عن ترحيبه بعقد 
االجتماع االستثنائي إال أنه لم 
يبلغ اجلهات الرسمية واملعنية 

مبوعد حضوره إلى الكويت.
وفي الس���ياق ذات���ه قالت 

املصادر ان اجله���ات املصرية 
اختصرت االجراءات اخلاصة 
النش���اط االس���تثماري  ببدء 
للمستثمرين اخلليجيني وهو 
ما ساهم في جذب استثمارات 
خليجية تتج���اوز ال� 13 مليار 
دوالر خالل الس���نوات االربع 
املاضي���ة، مبين���ة ان املنطقة 
االقتصادية الواقعة شمال غرب 
خليج السويس مازالت تشهد 
إقباال من اجلانب الكويتي لتنفيذ 
مشروعات استثمارية خاصة 
بعد اس���تكمال اعمال التطوير 

والتنمية باملنطقة.

 عمر راشد
تعطل نظام التداول في السوق أربع مرات خالل 
جلس���ة امس آخرها في الثواني الس���بع االخيرة 
م���ن التداول والتي علقت أوامر عدد ال يقل عن 10 
شركات بينها »االستثمارات الوطنية« و»الصفاة« 

و«صكوك«.
وحول انعكاس وقف النظام على أداء شركات 
الوساطة املالية، أوضح نائب املدير العام في شركة 
كفيك للوس���اطة املالية ناصر اخلليفة أن تعطل 
النظام أمس أثر بال شك على العموالت املتحصلة 
من قبل ش���ركات الوساطة املالية، مبينا أن وقف 
النظام اس���تغرق بني نصف دقيقة ودقيقتني بحد 

أقصى.
وقدرت املصادر اخلسارة التي تكبدها السوق 

بنحو نصف مليون دينار تقريبا، مبينة أن شركات 
الوساطة ستقوم باالستفسار عن أسباب انقطاع 
النظام خالل الت���داول، مبينا أن البدائل اخلاصة 
أمام شركات الوساطة املالية للعمل في حال انقطاع 

النظام تكاد تكون معدومة.
في السياق ذاته، أشارت مصادر في إدارة التداول 
الى أن تس���وية األوامر اخلاصة بالشركات والتي 
متت في الثواني األخيرة من التداول سيتم النظر 
فيها ومعرفة األسباب التي أدت لوقف نظام التداول. 
على صعيد متصل، بررت مصادر في إدارة نظام 
احلاسب اآللي ما حدث من تعطل للنظام بأنه يأتي 
في إطار مرحلة االختبار للنظام اجلديد والذي يواجه 
حاليا مبرحلة انتقالية في العمل، متوقعة أن يتم 

االستقرار خالل األيام املقبلة في التعامل.

املؤشر 
السعري 
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