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االقتصادية

أحمد يوسف
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان املجموعة 
املشتركة قد فازت مبناقصة بقيمة 39 مليون دينار 
إلنشاء تقاطعات علي الدائري السادس في محافظة 
اجلهراء. وأكدت املصادر ان الشركة ماضية في تنفيذ 
استراتيجيتها نحو التوسع اإلقليمي املدروس من خالل 
فروعها في كل من ابوظبي والدوحة كما ان مشاريع 

الشركة في إعمار دولة جزر القمر االحتادية ماضية 
وفق اجلدول الزمني املتفق عليه بني اجلانبني.

وتوقعت املصادر حتقيق مستوى اعلى من األرباح 
التي حققتها الش����ركة خالل الربع الثالث من العام 
املاضي وذلك نتيجة للمشاريع التي تنفذها الشركة 
خ����الل الفترة الراهنة، وأيض����ا لزيادة حجم أعمال 

وتوسعات الشركة في املنطقة.

»المشتركة« تفوز بمناقصة بقيمة 39 مليون دينار

»ناقالت النفط« ترسي مشروع بناء مصنع »أم العيش«
على »هانوها« الكورية بـ 54.5 مليون دينار

أحمد مغربي
كشف مصدر مس���ؤول في شركة ناقالت 
النفط ل� »األنباء« ان الشركة أرست مشروع 
بناء مصنع الغاز املس���ال الثاني للشركة في 
شمال الكويت مبنطقة أم العيش على شركة 
هانوها الكورية اجلنوبية مببلغ 54.5 مليون 

دينار.
وقال املص���در ان الش���ركة جنحت خالل 
الش���هرين املاضيني في إجراء ممارسات على 
األسعار مع الشركات ال� 5 التي تقدمت للمشروع 
رغم انتهاء صالحية خطابات الضمان املصرفية 
وطلب ناقالت النفط من 3 ش���ركات تقدمت 
بأقل أس���عار في العروض متديد صالحياتها 

ألكثر من شهرين.
وبني املصدر ان ش���ركة الرسن آند توبرو 
كانت األقرب للفوز باملشروع ونافست العروض 
االخرى التي قدمتها شركات هانوها الكورية 
اجلنوبية وكينتز اوفرسيز األيرلندية، وسايبيم 
اإليطالية وانتربوز كونترا كتينغ الفرنسية، 
إال ان املمارسات على األسعار واملفاوضات التي 
أجرتها الشركة جعلت شركة هانوها الكورية 
اجلنوبية تفوز باملش���روع لتقدم أقل عطاء 

للمشروع بقيمة 46.5 مليون دينار.
الطاقة االنتاجية

وذكر املصدر ان املصنع س���يكون بطاقة 
انتاجية تتعدى ال� 8 ماليني اسطوانة يوميا، 
مشيرا الى ان املشروع يشتمل على 3 خطوط 
لإلنتاج، بقدرة تشغيلية تبلغ 1600 اسطوانة 
بقطر 12 كيلوغراما في الساعة، سيستغرق 
3 س���نوات تقريبا، مبينا ان الشركة ركزت 
في هذا املش���روع على األسعار ومدى جودة 
اخلدمة واملواصفات التي وضعتها الش���ركة 

إلنشاء املصنع اجلديد.
وتوقع املصدر ان يتم توقيع العقود النهائية 
خالل الشهر اجلاري واملقبل على أبعد تقدير 
وذلك متاشيا مع اخلطة التي وضعتها الشركة 
لالنتهاء من جميع أعم���ال البناء والتصميم 
والبدء في عملية التشغيل التجريبي للمصنع 

خالل العام املالي 2013-2012.

عمليات تحديث

وقال ان الشركة تقوم بعمليات حتديث دورية 
ملصنع الغاز القائم، على ان يتم تقسيم الكويت 
الى منطقتني اجلزء الشمالي سيخدمه املصنع 
اجلديد واجلزء اجلنوبي سيكون للمصنع القائم 
للشركة حاليا، مشيرا الى ان الشركة عكفت 
على ادخال أحدث الوسائل التكنولوجية في 
هذا املصنع ومعرفة مدى تطابقه مع املواصفات 
القياسية الدولية في احملافظة على البيئة من 
خالل العمليات املختلفة في صناعة وتعبئة 
اسطوانات الغاز، مبينا ان فكرة إنشاء املصنع 
اجلديد جاءت بالتزامن مع الزيادة السكانية 
خصوصا في املناطق الش���مالية القريبة من 
مطار أم العيش ولذلك قامت الشركة بتسميته 

مبصنع أم العيش.

الغاز المسال

وأكد ان فرع تعبئة الغاز املسال ميثل احدى 
الركائز االقتصادية والتنموية لتوفير الطاقة 
بالكويت، ألنه املصدر الوحيد لتزويد السوق 
احمللي بخدمة الغاز املسال الذي يضاهي في 
أهميته الكهرباء واملاء، ملا له من تأثير مباشر في 
حياة السكان اليومية بشكل خاص، والتنمية 

الصناعية بشكل عام.

الشركة نجحت في إجراء ممارسات على األسعار وخفضت تكلفة بناء المصنع

إدارة الرقابة بالبورصة: 28 مخالفة متنوعة
ارتكبتها شركات مدرجة بقطاعي االستثمار والخدمات

اس���تثمارات في شركات يتعني 
ادراج اسهمها ضمن اسهم البند 

ذاته.

مخالفات مالية

ومخالفة أخرى حول تضمني 
املالية  أرص���دة االس���تثمارات 
ألغ���راض االحتف���اظ مبحفظة 
ادراجها ضمن  عقارية يتع���ني 
بند اس���تثمارات مالية عقارية، 
وأخرى تتضمن إدراج مديونية 
عميل ضم���ن موجودات اخرى 
يتعني ادراجه���ا ضمن عمليات 
التمويل، كما خالفت إدارة التدقيق 
شركة خدمية قامت بإدراج كفالة 
الشركة لشركة زميلة ضمن بند 
احلس���ابات مقابل بنود خارج 
امليزانية، فضال عن قيام شركة 
استثمارية تعمل وفق الشريعة 
االسالمية، عند استحقاق اقساط 
متويلية ممنوحة لبعض العمالء، 
بإدراج تلك األقساط ضمن بند 

موجودات أخرى.
هذا وسوف ترفع تلك املخالفات 
املالية إلى إدارة الس���وق ضمن 
تقرير مفصل عن تلك املخالفات 
الش���ركات املخالفة بها  وإعالم 
لتعديل بياناتها املالية وإرسالها 
للسوق مرة أخرى خالل 14 يوما 

من اعالنها.

التدقي���ق  إدارة  ان  مص���ادر 
املال���ي في البورصة اكتش���فت 
البيانات  ف���ي  بعض املخالفات 
املالية نصف الس���نوية لبعض 
الشركات املدرجة، خاصة بقطاعي 
االستثمار واخلدمات وتضمنت 
إدخال أرصدة االستثمارات املالية 
ألغراض املتاجرة في بند حصص 
صناديق االستثمار ومحافظ متثل 

غرام����ات مالي����ة والتحقي����ق مع 
مس����ؤوليها، موضحة انه من بني 
التي مت رصدها سيتم  املخالفات 
رفعها إلى النيابة العامة للتحقيق 
مع ادارات الشركات املتورطة في 

تلك املخالفات.

التدقيق المالي

م���ن جان���ب آخ���ر ذك���رت 

ولو كان ممثال لشخص اعتباري 
ان يستغل املعلومات التي وصلت 
اليه بحكم منصبه في احلصول على 

فائدة لنفسه او لغيره«.

معاقبة الشركات

وأفادت املصادر بأن ذلك السلوك 
الذي اتبعته تلك الشركات املخالفة 
ستتم معاقبتها عليه عبر توقيع 

محمود فاروق
علمت »األنباء« ان إدارة الرقابة 
في البورصة اعدت تقريرا مفصال 
عن نتائج عمليات التفتيش التي 
قامت بها على عدد من الش���ركات 
املدرجة، وبينت املصادر ان التقرير 
الذي سيرفع إلدارة السوق خالل 
أيام تضمن 28 مخالفة كشفها فريق 
التفتيش من واقع دفاتر الشركات، 
أبرزها استثمار شركات اسالمية 
في اسهم شركات تقليدية وأخرى 
اس���تثمار ف���ي ش���ركات مخالفة 
للنشاط، فضال عن حتقيق ارباح من 
خالل بيع شركات تابعة وزميلة إلى 
شركات أخرى ذات عالقة، ومخالفات 
اخرى الحكام املادة رقم 19 من القرار 
الوزاري رقم 1990/113، والذي ينص 
على »انه فيما عدا التصرفات التي 
تتم ب���ني االزواج واألقارب حتى 
الدرجة الرابع���ة، فإنه يتم تداول 
املدرجة في  املالية غي���ر  األوراق 
البورصة من خالل احد الوسطاء 
املقيدين لدى السوق«، حيث قامت 
إحدى الشركات ببيع بعض االسهم 
غير املدرجة التي متلكها في بعض 
الشركات بطريقة مباشرة، وهناك 
ايضا مخالفات أخرى مت اكتشافها 
متعلقة بأحكام املادة 140 من قانون 
التجارية »التي تقضي  الشركات 
بأنه ال يجوز لعضو مجلس ادارة 

ترفع تقريراً بها إلى إدارة السوق لمناقشتها واتخاذ اإلجراءات القانونية

»رحال العالمية« تفوز بعقد توريد وتوزيع المشتقات
البترولية للمحطات التابعة لـ »البترول الوطنية«

أعلنت شركة رحال العاملية، اململوكة لشركة 
رحال اللوجستية احدى شركات دار االستثمار، عن 
فوزها بعقد توريد وتوزيع املشتقات البترولية 
للمحط���ات التابعة لش���ركة البت���رول الوطنية 

الكويتية.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي ان مدة العقد 
تبلغ ثالث سنوات تشمل 40 محطة موزعة على 
جميع املناطق داخل الكويت، الفتة الى انها تقوم 
حاليا بتوريد وتوزيع املشتقات البترولية كالبنزين 

والديزل لصالح شركة البترول الوطنية.
وقالت شركة رحال العاملية في بيانها الصحافي، 
وعلى لسان مصدر مسؤول بها لم تسمه، ان العقد 

ال���ذي فازت به يعد من القضايا االس���تراتيجية 
املخطط لها منذ تأسيس الشركة وهو من صميم 
اختصاصها »حيث انه سيوفر لنا عوائد تشغيلية 
للسنوات الثالث املقبلة مما سيكون له االثر االيجابي 

على ايرادات الشركة في املستقبل«.
وق���ال املصدر املس���ؤول ان ش���ركة »رحال« 
متخصصة في عمليات االم���دادات والنقل وهي 
مساهم رئيسي في شركة الطيران العاملي للشحن 
اجلوي، مضيفا ان هذه الصفقة تعد من الصفقات 
املهمة، الس���يما انها تندرج ضمن قطاع صناعة 
البترول التي تعد من الصناعات املهمة التي تشهد 

منوا ملموسا في السوقني احمللي والعاملي.

مدته ثالث سنوات ويشمل 40 محطة

»نابيسكو« بصدد تجديد عقد تحفيز اآلبار في منطقة العمليات المشتركة
شريف حمدي

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان الشركة الوطنية 
للخدمات البترولية »نابيسكو« جتري مباحثات مكثفة 
مع الش���ركة الكويتية لنفط اخلليج � ش���ركة شفرون 
العربية السعودية لتجديد عقد حتفيز اآلبار في منطقة 

العمليات املشتركة ملدة 3 سنوات جديدة.
ولفتت املصادر الى ان العقد احلالي الذي تقدم الشركة 
مبوجبه خدماتها في هذه املنطقة ستنتهي مدته بحلول 
ديسمبر املقبل، مشيرة الى ان قيمة العقد تشهد اجلانب 

األكبر من التفاوض.

وذكرت املصادر ان الش���ركة ت���درس حاليا عددا من 
املش���اريع خارج الكويت بهدف االستمرار في التوسع 

على املستوى اإلقليمي.
وأوضحت املصادر ان الشركة تركز حاليا على التوسع 

في تقدمي خدماتها في مجال اخلدمات البيئية.

»الجمان«: 283 مليون دينار إجمالي ملكيات
16  شركة عقارية في الشركات المدرجة

قال مركز اجلمان لالستشارات االقتصادية في حتليل مختصر 
للملكيات املعلنة لشركات العقار في الشركات املدرجة كما في 
2010/8/5، أن 16 شركة مدرجة في قطاع العقار متتلك 28 حصة 
موزعة على 27 شركة مدرجة أخرى في سوق الكويت لألوراق 
املالية، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 283 مليون دينار وفقا ألسعار 
إقفال 2010/8/5، وتعتبر »وطنية« أكبر الشركات العقارية في 
هذا املضمار، حيث متتلك ما قيمته 101 مليون دينار في شركة 
واحدة وهي »أجيليتي« وذلك بنس���بة 22.4% من رأس���مالها، 
وتش���كل تلك القيمة 35.7% من إجمالي قيمة ملكيات الشركات 

العقارية في الشركات املدرجة كما في 2010/8/5.
وتأتي »متدين ع« في املرتبة التالية في هذا املجال مبا نسبته 
19.5% من إجمالي ملكيات الش���ركات العقارية في الش���ركات 
املدرجة مبا يعادل 55.3 مليون دينار، وأيضا في شركة واحدة 
هي »متدين أ«، وذلك مبا نسبته 51.37% من رأس مالها، بينما 
كانت  »عقارات ك« في املركز الثالث مبلكيات تبلغ 28.3 مليون 
دينار موزعة على 6 شركات مدرجة، وذلك مبا نسبته 10% من 
إجمالي قيمة ملكيات الشركات العقارية في الشركات املدرجة 

كما في 2010/8/5.
واش���ار »اجلمان« إلى أن 38 شركة مدرجة في قطاع العقار 
منها 22 ش���ركة ليس لديها ملكيات معلنة في شركات مدرجة 
 مب���ا يعادل 58% من ش���ركات القطاع، كما أن هناك ش���ركتان

عقاريتان موقوفت���ان عن التداول حاليا هم���ا: لؤلؤة وصفاة 
عاملي.

تشمل 28 حصة موزعة على 27 شركة

أكبر 5 شركات عقارية لديها ملكيات معلنة
في شركات مدرجة أخرى من حيث القيمة كما في 2010/8/5
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%35.7

التمدين ع
%19.5

أخرى
%20.7

عقارات ك
%10

جراند
%6.9

مزايا
%7.2

قيمة الملكيات المعلنة للشركات المدرجة في شركات مدرجة أخرى لقطاع العقار كما في 2010/8/5
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»التجارة« تغلق »مركز الظهر« للتراخيص
التجارية اعتباراً من بداية أكتوبر المقبل

عاطف رمضان
كشفت مصادر مطلعة ل� »األنباء« عن توجه 
وزارة التجارة والصناعة خالل الفترة املقبلة 
الى إغالق مركز التراخيص التجارية حملافظة 
األحم���دي ومبارك الكبير »مركز الظهر« وذلك 

اعتبارا  من بداية اكتوبر املقبل.
واضافت املصادر انه سيتم توزيع املوظفني 
العامل���ني في هذا املركز عل���ى املراكز األخرى 

التابعة للوزارة.
وارجعت املصادر السبب الرئيسي إلغالق 
»مركز الظهر« الى افتت���اح مركز جابر العلي 
»احلكومة مول«، اضافة الى ان هذا املركز اصبح 

قدميا.
ولفتت املصادر الى ان »مركز الظهر« يضم 
58 موظفا وموظفة في الفترة الصباحية و39 

موظف���ا وموظفة في الفترة املس���ائية اي 100 
موظف وموظفة تقريبا.

اجلدير بالذك���ر ان »التجارة« تعكف حاليا 
على تعديل الهيكل التنظيمي إلدارة التراخيص 

التجارية.
لتصب���ح ادارة التراخيص ومراكز اخلدمة 
التجارية، بحيث تك���ون جميع مراكز اخلدمة 
التجارية مبا فيه���ا احلكومة مول تابعة لهذه 
االدارة، باالضافة الى االنتهاء من عملية الربط 
اآللي مع جميع اجلهات احلكومية التي لها عالقة 
بالتراخيص التجارية واملهنية واحلرفية وجلميع 
االجراءات مثل االصدار والتجديد وتعديل العنوان 
والنشاط وذلك سيساهم بشكل كبير في تخفيف 

االجراءات املطلوبة عن املراجعني.

توزع 100 موظف على المراكز األخرى التابعة للوزارة


