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االقتصادية

عمر راشد 
انتهت اللجنة التأسيسية لشركات الوساطة املالية من إعداد املسودة 
القانونية لعقد شركات الوساطة مع عمالئها من الشركات واألفراد والذي 
احتوى على تعديالت تعريفية وفنية مت عالجها من خالل اس����تعراض 
وجهة نظر ممثلي ش����ركات الوساطة املعنيني باألمر.   وبينت مصادر 
ل� »األنباء« أنه مت عرض العقد على ممثل ش����ركات الوساطة في جلنة 
الوس����اطة طارق الشهاب وذلك متهيدا ملناقشته مع إدارة السوق خالل 

املرحلة املقبلة. ولفتت الى أن العقد اجلديد يوس����ع من دائرة اخلدمات 
املالية التي تقدمها الشركات لعمالئها وذلك في إطار استعدادات الشركات 

ملرحلة ما بعد تطبيق نظام التداول اآللي اجلديد. 
 وقالت إن العقد اجلديد يضمن حقوق الش����ركات جتاه العمالء مبا 
ال يؤدي إلى زيادة أخطاء الوس����طاء الناجتة عن األوامر الوهمية التي 
يتم إبرامها دون وجود س����ند قانوني لها ميكن للش����ركات املطالبة من 

خالله بحقوقهم.

»تأسيسية الوساطة« انتهت من إعداد المسودة القانونية لعقودها الجديدة مع عمالئها

المقترحات 
تعرض الحقا 
على المديرين العامين 
إلبداء الرأي فيها

لجنة مخاطر االئتمان للبنوك المحلية تنجز  قريبًا 
مقترحها المعدل لمعالجة الديون المعدومة 

عمر راشد
كشف مصدر مطلع ل� »األنباء« أن جلنة 
املخاطر االئتمانية املشكلة من إدارات مخاطر 
البن���وك احمللية قد بدأت في إع���ادة النظر 
مبقترحاتها اخلاصة مبعاجلة الديون املعدومة 
وفق ما قرره اجتماع املديرين العامني للبنوك 

نهاية األسبوع املاضي.
وافاد أنه من املتوقع انتهاء جلنة املخاطر 
من إعداد تصورها املعدل خالل أيام على أن 
تعرض الحقا على املديرين العامني للبنوك 

احمللية إلبداء الرأي فيها، مستدركا ان العالج 
س���يكون وفق آلية محددة ال تسلب البنوك 
احمللية حقوقها في عالج ملف الديون املعدومة 
على أن يتضمن املقترح اجلديد كيفية عالج 

وضع املخصصات داخل امليزانية.
 ولفت ال���ى ان االش���كالية التي انطوى 
عليها مقترح جلنة املخاطر الس���ابق تتمثل 
في س���لب البنوك احمللية حقها في معاجلة 
الديون املعدوم���ة خارج ميزانياتها وإعطاء 
هذا احلق لبنك الكويت املركزي، مستدركة 

أن عالج مسألة املخصصات البد ان يتضمن 
إعادة النظر فيها بالتعاون مع بنك الكويت 
املركزي وذلك الرتباطها بتعليمات واضحة 

من »املركزي« في هذا الشأن.
 وبينت املصادر أن طلب البنوك احمللية 
معاجلة ملف الدي���ون املعدومة لديها يأتي 
في إطار توجهها للبدء في متويل مش���اريع 
خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية التي 
مت إقراره���ا مؤخرا بكلفة قدره���ا 38 مليار 

دينار.

وكانت جلنة املخاطر املشكلة من إدارات 
مخاطر االئتمان في البنوك احمللية قد طرحت 
مقترحا على اجتم���اع املديرين العامني في 
البنوك احمللية نهاية األسبوع املاضي يتعلق 
بكيفي���ة معاجلة ملف الديون املعدومة لدى 
تلك البنوك إال أن املديرين العامني قد أبدوا 
اعتراضا على املقترح وطالبوا باجراء تعديالت 
عليه مبا يتوافق واختصاصات البنوك احمللية 
في هذا الشأن ومبا ال يتعارض مع تعليمات 

وقواعد بنك الكويت املركزي.

تشدد بنك محلي يقود خطة إعادة هيكلة مديونية »أعيان« 
إلى نفق مسدود وموافقة بقية الدائنين »معلقة« عليه

هذا البنك.
 ولفت ال���ى أن اجتماعات ممثلي 
الش���ركة مع البنوك الدائنة بش���أن 
إعادة  ال���ردود على خط���ة  متابعة 
الهيكلة مستمرة، إال أنها تعيش مرحلة 
اس���تهالك الوقت دون حتقيق تقدم 

ملموس حقيقي مع الدائنني.
 وقال املصدر إن بدائل الش���ركة 
بعيدا عن خطة إعادة الهيكلة التزال 
مطروح���ة والتي من بينه���ا زيادة 

رأسمال الشركة.
 إال أن تل���ك اخلي���ارات ال ميكن 
التطرق إليها إال بعد استنفاد فرص 

إجناح خطة إعادة الهيكلة.
 وفي سياق تطور وضع ميزانية 
الشركة في »املركزي«، قال املصدر إن 
»املركزي« حتى يوم اخلميس املاضي 
لم يح���دد موعدا لالنتهاء من عملية 
التدقيق على امليزانية، الفتا إلى أنه 
لم يطلب إيضاحات جديدة بش���أن 

البيانات املالية الواردة فيها.

عمر راشد
أفاد مص���در مطلع ل���� »األنباء« 
بأن مفاوضات شركة أعيان لإلجارة 
واالستثمار بشأن مترير خطة إعادة 
الهيكلة تدخل في نفق مس���دود مع 
تشدد أحد البنوك احمللية الرئيسية 
في تطبيق مالحظات بش���أن اخلطة 
والتي جعلت بقي���ة البنوك احمللية 
الدائنة ترهن موافقاتها على موافقة 

»المركزي« لم يحدد موعدًا لالنتهاء من ميزانيتها حتى نهاية األسبوع الماضي

شركات استثمارية تسعى لرفع مذكرة إلى »المركزي« 
إلعادة النظر في معيار االقتراض الخارجي

»نفط الكويت« ترسي 3 عقود 
بقيمة 98 مليون دينار على 3 شركات

لتقديم خدمات للمنشآت في غرب وشمال الكويت ولتوفير مهندسين

أحمد مغربي
قال مصدر نفطي مس����ؤول في ش����ركة نفط 
الكويت ل� »األنباء« ان الشركة أرست عقد تقدمي 
خدمات الصيانة ملرافق الشركة في غرب الكويت 
على شركة الدار للهندسة واالنشاءات بقيمة 47 

مليون دينار.
واشار ال�������ى ان العقد سيغطي كل االعمال 
الكهربائية وامليكانيكية وأشغ����ال الصيانة في 
كل منشآت اإلنتاج التابعة للشركة في املناط����ق 

التي حددتها ملدة خمس سن�����وات.
وأضاف املصدر أن منش����آت »نفط الكويت« 
التي ستجرى عليها عمليات الصيانة في غرب 
الكويت تضم مراكز جتميع النفط والغاز أرقام 
17 و27 و28 باالضافة الى محطة التعزيز رقم 170 

ومجمع حلقن املياه في حقل املناقيش ومحطة 
ضخ العبدلية.

وذكرت املصادر ان شركة ايه بي جيه للهندسة 
فازت بعقد آخر من »نف����ط الكويت« بقيمة 50 
ملي����ون دينار لتقدمي خدمات الصيانة واالعمال 
الكهربائية وامليكانيكية في مرافق الش����ركة في 

شمال الكويت.
من جهة اخرى قالت املصادر ان شركة فيتكو 
جراي فازت هي االخرى بعقد قيمته مليون دينار 
لتوفير مهندسني لتقدمي خدمات تركيب فوهات 
االبار والتحكم في االبار االستكشافية العميقة.

وبذل����ك بلغ مجم����وع العق����ود الثالثة التي 
أرس����تها »نفط الكوي����ت« 98 مليون دينار على 

ثالث شركات.

من خالل اتحاد شركات االستثمار

شريف حمدي
أبلغت مصادر مطلعة »األنباء« بأن عددا من ش��ركات االس��تثمار تس��عى من خالل 
احتاد شركات االستثمار إلى رفع مذكرة لبنك الكويت املركزي تطالب فيها بإعادة النظر 
في املعايير الرقابية الثالثة التي اقرها مؤخرا، والتي تقضي بعدم زيادة نس��بة اجمالي 
االلتزامات الى حقوق املس��اهمني 1:2 وأال تقل نس��بة االصول الس��ائلة املستحقة خالل 
شهر عن 10% من إجمالي االلتزامات وعدم زيادة القروض اخلارجية عن 50% من حقوق 
املساهمني، مؤكدة ان املعيار االخير حتديدا هو أكثر املعايير الذي يحظى بتركيز شركات 
االستثمار خاصة في ظل انقطاع خطوط االئتمان الداخلية بسبب التشدد الذي تنتهجه 

البنوك احمللية.
وأوضحت املصادر ان هناك اجتماعات جتري بني ش��ركات االس��تثمار للتوصل إلى 

صيغة توافقية متهيدا لرفعها إلى »املركزي« خالل الفترة القليلة املقبلة.

»المزايا القابضة« تستحوذ على »دبي األولى« 
و»الواجهة المائية« بالكامل قبل نهاية يوليو

شريف حمدي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان شرك�����ة 
املزايا القابضة اقتربت من االستحواذ الكل������ي 
على شركتي »دبي األولى« و»الواجهة املائي�����ة 
العقارية« قبل نهاية يوليو املقبل، الفتة الى ان 
نسبة 90% على األقل من مالك أسهم الشركت�ني  
قد أبدوا رغباتهم ف���ي البي����ع ملزايا، وذل����ك 
م���ن خالل متلك نس���بة 36% في األولى و%21 
في الثاني�����ة لتصل نس���بة التملك 100% في 

الشركتني.
وأش���ارت املصادر الى ان الش���ركة ستبدأ 
بع�����د ذلك في االجراءات األخرى الالزمة إلمتام 
التمل����ك بالكامل خالل الربع الثالث من العام 
احلال����ي، الفت���ة الى ان »مزايا« حترص على 
إمتام االس���تح����واذ ألكثر من سبب أهمها ان 
الشركت���ني لديهما اصوال جيدة، فشركة دبي 
األول������ى متلك 40% من مش�������روع »سكاي 
جاردنز« وهو مشروع عقاري مدر للدخ����ل، 
كم���ا ان لديها برج »مورين���ا رزيدنس« وهو 

مش���������روع قيد االنشاء في ابوظبي بجزيرة 
الرمي، مش���يرة الى ان ش���ركة الواجهة املائية 
متلك هي األخرى عددا من األراضي في مشروع 

واجهة دبي املائية.
وعلى مستوى نشاط املزايا القابضة أفادت 
املصادر بأن الشركة تسعى إلجناز مشاريعها 
القائمة حاليا، الفتة الى انها اقتربت من تسليم 
املرحلة الثانية من مشروع »ذي فيال« في دبي 
والذي يتكون من 500 ڤيال س���يتم تس���ليمها 

على 3 مراحل.
ولفتت املصادر الى ان 95% من مباني املشروع 
اكتملت وجاري حاليا اجناز عمليات التشطيبات 

النهائية للمشروع.
وحول النتائج املالية للربع الثاني للشركة 
قالت املصادر انها ستكون جيدة مقارنة مع ذات 
الفترة من العام املاضي، علما بأن الشركة كانت 
قد أعلنت في الربع األول من العام احلالي عن 
أرب���اح بقيمة 2.1 ماليني دينار أي بربحية 4.5 

فلوس للسهم.

حصلت على موافقة أكثر من 90% من مالك الشركتين

12 فنيًا من »شل« زاولوا عملهم 
في حقول الغاز الجوراسية بشمال الكويت

أحمد مغربي
كشف مصدر مس�������������ؤول 
ل� »األنباء« ان وفدا رفيع املستوى 
من شركة نفط الكويت عقد أول 
اجتماع دوري مع مسؤولي شركة 
ش���ل في هولندا، مشيرا الى ان 
االجتماع يعد االول الذي يعقده 
مس���ؤولو »نف���ط الكويت« مع 
»شل« خارج الكويت بعد توقيع 
االتفاقية التي ستقوم مبوجبها 
»شل« بتقدمي الدعم الفني لتطوير 
حقول الغاز اجلوراسية املكتشفة 

في منطقة شمال الكويت.
الذي  وذكر املصدر املسؤول 
حض���ر االجتم���اع وفضل عدم 
ذكر اس���مه ان االجتماع ناقش 
آخر التطورات لتنفيذ االتفاقية 
والس���عي نحو تش���كيل جلنة 
مشتركة بني الطرفني التخاذ أفضل 
القررارات التي من شأنها وضع 
االتفاقية في حيز التنفيذ، موضحا 
ان مسؤولي »نفط الكويت« قد 
عق���دوا اجتماعني س���ابقني في 
الكويت مع مس���ؤولي الشركة 
بعد توقيع العقد مباش���رة في 

شهر ابريل املاضي.
الفنيني  وأوض���ح ان ع���دد 
العاملني في شركة نفط الكويت 
من »شل« في الوقت الراهن بلغ 12 

فنيا متخصصا في مجال عمليات 
الغاز، متوقعا زيادة عدد الفنيني 
خالل الشهور املقبلة الى الضعف، 
وذلك متاشيا مع اخلطة املوضوعة 
من قبل الشركة لزيادة انتاج الغاز 
الي مليار قدم مكعبة  الطبيعي 

يوميا في 2015.
وذكر ان ع���دد العمالة التي 
ستقدمها »شل« بناء على قيمة 
العق���د البالغ 700 مليون دوالر 
ملدة 5 سنوات سيصل الى أكثر 
من 150 فنيا متخصصا في مجال 
استكش���اف الغاز، وذلك حسب 

احتياجات العمل في احلقول.
وشدد املصدر على ضرورة 
تطوير الغ���از احلر في الكويت 
باعتباره من املشاريع احليوية 
واالستراتيجية التي تعول عليها 
ش���ركة نفط الكويت لسد جزء 
كبير من حاجة الكويت للطاقة 
النظيفة حيث سيعتمد على الغاز 
في محطات توليد الكهرباء وفي 
عملي���ات الصناع���ة البترولية 
البتروكيماوي���ات  ومش���اريع 
وسيس���هم في احلد من تلوث 
البيئة بش���كل كبير وملحوظ 
الغاز كبديل  نتيجة اس���تخدام 

للنفط في توليد الطاقة.
وأكد أن تطوير مشروع حقول 

الغاز اجلوراسية يتطلب وجود 
نوعية خاصة من التكنولوجيا 
والعمالة املختصة وطرق التعامل 
مع جمي���ع املعطي���ات التقنية 
احلديثة حيث يعد املشروع واحدا 
من أكثر املشاريع تعقيدا وحتديا 
من الناحية التكنولوجية في اي 

مكان في العالم. 
وأش���ار إلى أن حقول الغاز 
اجلوراسية واآلبار العميقة املنتجة 
تتمتع بطبيعة فريدة وصعبة من 
حيث عمليات حفر اآلبار وعمليات 
االختبارات املختلفة وتطوير هذه 
النوعية من احلقول، مؤكدا أن 
هناك حتديات كثيرة وكبيرة لم 
تكن هناك سابقة مماثلة لها في 
حقول الكوي���ت، اذ تعتبر هذه 
املكامن غي���ر تقليدية من حيث 
العمق والتكوينات اجليولوجية 

لهذه اخلزانات. 
جتدر االشارة الى أن شركة 
نفط الكويت تهدف إلى رفع الطاقة 
اإلنتاجية من الغاز احلر من 140 
مليون قدم مكعبة وهي القدرة 
االنتاجية احلالية إلى مليار قدم 
مكعبة في العام 2015 من حقول 
الغاز اجلوراسية كما تعتبر شركة 
شل من كبريات الشركات املتقدمة 

في مجال تطوير الغاز.

وفد رفيع المستوى من »نفط الكويت« عقد أول اجتماع مع الشركة في هولندا

وزير التجارة أصدر قرارًا بإغالق 
شركتين وإحالتهما للنيابة التجارية

عاطف رمضان
كشفت مصادر مطلعة ل� »األنباء« أن وزير التجارة والصناعة 
أحمد الهارون أصدر قرارا وزاريا خالل األس���بوع املاضي بإغالق 
ش���ركتني وإحالتهما للنيابة التجارية، مش���يرة إلى أن الشركتني 
متخصصت���ان في التجارة العامة واملقاوالت وقد خالفتا نش���اط 
ترخيصهما لقيامهما بتنظيم عروض لبيع كروت »امسح واربح 

حتصل على جائزة« . 
وأضافت املصادر أن مقر الش���ركتني كائن في منطقة الساملية 
وأن الشركتني قامتا بإيهام املستهلكني بأن لديهما عروضا وجوائز 
تصل قيمتها إلى 100 ألف دينار وأن هذه اجلوائز تبدأ قيمتها من 
5 آالف دينار، في حني أن القيمة احلقيقية ملجموع اجلوائز تقدر ب� 

10 آالف دينار وأن قيمة أعلى جائزة ال تزيد على 500 دينار.
ولفت���ت املصادر إلى أن الوزارة س���بق أن اتخذت قرارا بإلغاء 
ترخيص هاتني الشركتني خالل العام املاضي، وأن الشركتني قدمتا 
كتاب تظل���م للوزارة تنفي فيه ذلك لكن إدارة حماية املس���تهلك 
أثبتت تورط الش���ركتني ومت إحالتهما إلى النيابة التجارية خالل 

العام 2009.
وأشارت املصادر إلى أن قرار الوزارة بإلغاء ترخيص الشركتني 
خ���الل العام املاضي كان صحيحا بدلي���ل تكرار املخالفة وإصرار 
الش���ركتني على التالعب بقيمة اجلوائز. اجلدير ذكره أن املصادر 

لم تستبعد عدم وجود جوائز أصال لدى الشركتني.

لمخالفتهما نشاط ترخيصهما وتالعبهما بالجوائز


