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شريف حمدي32
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان الشركة الكويتية 
للمقاصة حددت نهاية الع���ام احلالي لتعلن عن جهوزيتها 
الستحقاقات املرحلة املقبلة والتي ستشهد نقلة نوعية لسوق 
الكويت لالوراق املالية من خالل تفعيل هيئة اس���واق املال 

والعمل بنظام التداول اجلديد.
واشارت املصادر الى ان الشركة تعمل حاليا على 3 محاور 

رئيسية هي تطوير برنامج التقاص املستخدم حاليا، وحتديث 
جميع االجهزة اآللية املوجودة بالشركة، باالضافة الى اآلليات 

الفنية اخلاصة بتسويات االسهم واملبالغ النقدية.
ولفتت الى ان الش���ركة تعمل على تطوي���ر ادائها وفق 
تعليمات هيئة اسواق املال، كما انها تراعي الزيادة الكبيرة 
املتوقعة في حج���م التداول اليومي في بورصة الكويت مع 

تطبيق النظام اآللي اجلديد.

»المقاصة « تنتهي من تطوير برامجها وآليات عملها قبل نهاية العام الحالي

معيارًا لتعيين ممثلي هيئة االستثمار في مجالس إدارة الشركات 

المحرر االقتصادي
90 ألف دينار مجموع قيمة املكافآت السنوية التي حصل عليها 
ممثل الهيئة العامة لالستثمار في مجالس إدارات 4 شركات ساهمت 
الهيئة في رأس���مالها بنسبة متكنها من املشاركة في مجالس إدارات 

تلك الشركات خالل السنوات املالية من 2007 إلى 2009.
هذا ما كش���فت عنه بيانات رس���مية صادرة ع���ن الهيئة العامة 
لالستثمار ردا على تس���اؤل تقدمت به جلنة امليزانيات واحلساب 
اخلتامي مبجلس االمة بهدف تزويدها بعدد وأسماء الشركات التي 
ساهمت الهيئة في رأسمالها بنسبة متكنها من املشاركة في مجالس 

إداراتها، والذي حصلت »األنباء« على نسخة منه.
وق���د اوضح وزير املالي���ة، رئيس مجل���س إدارة الهيئة العامة 
لالستثمار مصطفى الشمالي في رده على التساؤل بخصوص بيان 
عدد وأسماء الش���ركات التي ساهمت الهيئة في رأسمالها سواء من 
أموال االحتياطي العام أو احتياطي األجيال القادمة بنس���بة متكنها 
من املش���اركة في االدارة طبقا للبيانات املالية عن الثالث س���نوات 
األخيرة املنتهية في 2009/3/31 موزعة »محلية أو أجنبية � مدرجة 
أو غير مدرجة« وقيمة ونسبة مساهمة الهيئة في رأسمال كل منها، 
وأس���ماء ممثلي الهيئة في مجالس ادارة هذه الشركات واملدة التي 
قضاها كل منهم وقيمة املكافآت والبدالت التي حصل عليها كل منهم 
من كل ش���ركة على حدة خالل كل سنة من السنوات الثالث املشار 
إليها، اوضح ان اجلدول املرفق يتضمن الش���ركات التي س���اهمت 
الهيئة في رأسمالها سواء من أموال االحتياطي العام أو من احتياطي 
االجيال القادمة بنسبة متكنها من املشاركة في مجلس االدارة طبقا 
للبيانات املالية عن الثالث سنوات األخيرة املنتهية في 2009/3/31 � 
مدرجة أو غير مدرجة � وممثلي الهيئة في تلك الشركات واملدة التي 
قضاها كل منهم في الشركة والبدالت واملكافآت التي حصلوا عليها 
والتي بلغت في مجموعها عن السنوات من 2007 وحتى 2009، 90 

ألف دينار مجتمعة.
علما بأن اجلدول يتضمن املساهمات احمللية فقط، حيث إن الهيئة 
ش���اركت في مؤسس���ات خارجية أجنبية إال أن نسبة مساهمتها ال 

تؤهلها من املشاركة في عضوية مجلس إدارة الشركة.
ونود التأكيد أن مكافأة وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة يتم عرضها 
على اجلمعيات العمومي���ة إلقرارها ضمن البيانات املالية اخلاصة 

بتلك الشركات وفق مقتضيات القوانني ذات العالقة.
وردا على تساؤل جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي مبجلس األمة 
ح���ول اللوائح والقرارات التي تنظم عمل ممثلي الهيئة في مجالس 
إدارة الش���ركات املذكورة التي توضح الش���روط الواجب توافرها 
عند اختياره���م من حيث املؤهالت واخلبرة وخالفه، والس���لطات 
املرخص لها بالترش���يح واالختيار واحلد األقصى لعدد الش���ركات 
التي يشارك ممثل الهيئة في إدارتها، واحلد األقصى ملدة العضوية 

ال يجوز أن يكون الش���خص ممثال للحكومة بشكل مباشر أو 
غير مباشر في مجلس إدارة أكثر من ثالث جهات.

أال يكون املرش���ح رئيس���ا ملجلس إدارة أكثر من جهة واحدة، 
ويس���تثنى من ذلك موظف الهيئة فيجوز أن يجمع بني رئاسة 

مجلس إدارة جهتني.
أال يجمع بني وظيفة عضو مجلس ادارة منتدب في اجلهة املعني 
به���ا ووظيفة تنفيذية في الهيئ���ة واجلهة األخرى إال اذا دعت 

الضرورة لذلك وألجل محدود.
أال  يقل عمر املرشح عن 30 سنة عند التعيني، وأن يكون حسن 

السيرة والسلوك.
ال يجوز اس���تمرار عضوية الش���خص في جهة واحدة ألكثر 
من دورتني متتاليتني وذلك باس���تثناء اعضاء مجالس اإلدارة 
التنفيذيني املتفرغني الذين يجب أال تستمر عضويتهم في جهة واحدة 

ألكثر من أربع دورات متتالية.
يج���وز اعفاء عضو مجلس اإلدارة املع���ني من قبل الهيئة قبل 

انتهاء الفترة احملددة إذا ما دعت الضرورة لذلك.
يجوز لوزير املالية رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لالستثمار 
اس���تثناء املرش���ح من بعض الش���روط اذا ما اقتضت ذلك 

في الشركة الواحدة، والقواعد املنظمة للحفاظ على مصالح الهيئة 
عند ممارس���ة اإلدارة وقواعد املعاملة املالية لعضو مجلس اإلدارة 
م���ن بدالت ومكافآت وخالفه، إضافة إلى أي ضوابط  أخرى في هذا 
الشأن، فقد أوضح وزير املالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
لالس���تثمار انه يتم تعيني اعضاء مجالس اإلدارة املمثلني للحكومة 
في الشركات املساهمة واملؤسسات الداخلية واخلارجية التي تساهم 
فيها احلكومة مباش���رة، من قبل وزي���ر املالية رئيس مجلس إدارة 
الهيئة وفق قرار مجلس االدارة رقم 1 لسنة 2000 بتاريخ 2000/5/22 
والقرار الالحق الصادر بتاريخ 2001/6/20، وذلك بناء على ترشيح 
من اللجنة التنفيذي���ة ملجلس اإلدارة، حيث تضمنت هذه القرارات 
املعايير والضوابط التالية والواجب توافرها عند تعيني ممثلي الهيئة 

في مجالس إدارة الشركات.
تعط���ى األولوية في التعيني ملوظفي الهيئة، على أنه يجوز أن 

ميثل الهيئة اشخاص من ذوي االختصاص.
املوظف����������ون ل���دى جه���ات حكومي�����ة أو م���ن القطاع 

اخلاص.
أن يكون املرش���ح ملما بأغراض اجله���ة وذو خلفية علمية أو 

عملية في حقل نشاطها.

الضرورات االدارية او الفنية.
11 � ان يستوفي املرشح الشروط االخرى املطلوبة مبوجب القوانني 
واللوائح ذات العالقة مبا في ذلك احكام قانون الش���ركات التجارية 
والقانون رقم 32 لس���نة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت املركزي 

وتنظيم املهنة املصرفية.
ام���ا في اجلزئية اخلاصة بالقواعد املنظمة للحفاظ على مصالح 
الهيئة عند ممارسة االدارة، فإنه حرصا من الهيئة على ايضاح املهام 
واملس���ؤوليات املناطة مبمثليها في مجالس االدارة فإنه يتم تزويد 
املعينني بنسخة من »توجهات عامة ملمثلي الهيئة في تلك الشركات« 
تتضمن تفصيال لتلك املهام واملس���ؤوليات لغرض االسترشاد بها 
والسعي نحو تنفيذ مضمونها سعيا لالرتقاء مبستوى اداء الشركات 

وكل ما من شأنه ان يحقق املصلحة العامة وهي:
تطوير وتدعيم اعمال الشركة واوضاعها العامة بغرض زيادة 
االرباح وتخفيض اخلسائر، ويتضمن ذلك احلرص على وضع 
االنظمة االدارية واملالية التي تكفل تخطيط عمليات الشركة ومتابعتها 

دوريا للتأكد من حسن التنفيذ.
وضع خطط زمنية من خالل مجلس ادارة الشركة حتدد اهداف 
الشركة وتطلعاتها، واس���لوب تنفيذ االعمال الالزمة لتحقيق 

تلك االهداف.
مراجعة اوضاع اجلهاز االداري في الشركة والعمل على تطويره 
وتدريبه مع االخذ ف���ي االعتبار مبدأ تعيني وتطوير وتدريب 
الكوادر الكويتية املتخصصة في مجال عمل الشركة كهدف اساسي 

في هذا املجال.
ضرورة التنسيق مع الهيئة في كل ما يتعلق مبيزانية الشركة 
واطالع مسؤولي الهيئة على مسودة امليزانية قبل املوافقة عليها 
من خالل مجلس االدارة، وعلى وجه اخلصوص التنسيق مع الهيئة 
بش���أن اي بند او مخصص مالي قد ال يتناسب مع ظروف امليزانية 
او توجهات الهيئة او ما جرى العمل عليه مثل وجود او عدم وجود 
بند مخصصات لديون الش���ركة او تخصيص مبالغ كمكافآت سواء 

ملوظفي الشركة او مجلس ادارتها.
تقدمي � بالتعاون م���ع ممثلي الهيئة اآلخرين في مجلس ادارة 
الشركة � تقارير نصف سنوية الى ادارة الهيئة توضح تطورات 
العمل في الشركة والتوجهات الرئيسية ملجلس االدارة بشأن تنمية 
عملياتها، ومقترحاتكم بشأن موقف الهيئة املطلوب في هذا املجال 

كمساهم رئيسي في الشركة.
ضرورة الرجوع الى الهيئة العامة لالس���تثمار قبل اتخاذ اي 
موقف نهائي من قبلكم في حالة امكانية نشوء نزاع في مجلس 
االدارة بخصوص القرارات الرئيس���ية التي يتخذها مجلس االدارة 
من حيث الدخول في التزامات مالية جديدة في صورة مش���روعات 
او زيادة رأس املال وغيرها من االمور املهمة التي قد تؤثر على اداء 

الشركة ووضعها املستقبلي.
اشعار الهيئة العامة لالستثمار كتابيا في حالة تغيير او تقدمي 
استقالتكم من جهة العمل التي تعملون بها خالل فترة متثيلكم 

للهيئة وجهة العمل اجلديدة التي ستعملون بها.
الرجوع الى ادارة االس���تثمارات املباش���رة ف���ي الهيئة العامة 
لالس���تثمار لالستفس���ار عن اي بيانات او معلومات ترونها 
ضرورية وتس���اعدكم في متابعة املهام امللقاة على عاتقكم كعضو 

مجلس ادارة ممثال عن الهيئة العامة لالستثمار.

»نفط الكويت« ترسي مشروع اإلنتاج 
المبكر على »الخرافي إنترشيونال« 

أحمد مغربي
علمت »األنباء« من مصادر نفطية 
ذات صلة ان الشركة أرست مشروع 
انشاء مرفق اإلنتاج املبكر ملشروع 
الغاز اجلوراسي في شمال الكويت 
على شركة اخلرافي إنترشيونال 
بقيمة 440 مليون دينار، مشيرة 
الى أن قيمة املشروع تضاعفت من 
260 مليون دينار نظرا للمستجدات 
الت����ي حصلت عليها  واإلضافات 
الشركة عن طبيعة املمكن وتعديل 
نطاق العمل. وذكر مصدر مسؤول 

عن املش����روع فضل عدم ذكر اسمه نظرا حلساسية املشروع وقيمته 
العالية انه مت تعديل نطاق العمل في املرفق بشكل كبير طبقا للنتائج 
التي حصلت عليها الشركة في العمل ضمن املرحلة األولى من املشروع 
والتي بدأت خالل األعوام الثالثة املاضية، مشيرا الى انه طبقا للمتغيرات 
التي اضافتها الشركة للمشروع فإن قيمته املالية تضاعفت. وأضاف 
قائ����ال: »عندما قدمنا ميزانية املش����روع كان ال يوجد لدينا معلومات 
دقيقة عن املكمن، وأثناء عملية الطرح للمشروع واستقبال العطاءات 
حصلنا على معلومات كافية عن طبيعة املكمن، فمثال كمية الكبريت 
في التس����عير األصلي للميزانية كانت قدر ب� 2.6% ولكن بعد العمل 
اكتشف ان نسبة الكبريت مرتفعة ووصلت إلى 5%، باإلضافة إلى ان 
نسبة املاء املوجودة تضاعفت هي األخرى وهذه مستجدات طرأت على 
املشروع ورفعت من قيمته الفعلية التي كانت مقدرة في امليزانية«. وذكر 
املصدر ان الش����ركة جلأت إلى مستشار خارجي لتقييم حجم االعمال 
في املنشأة بعد إضافة التعديالت فتم تقييمها بأعلى من العطاء الذي 
مت تقدميه من ش����ركة اخلرافي إنترشيونال، مشيرا الى ان املستشار 

اخلارجي قيم املشروع بأكثر من نصف مليار دينار.
وكشف املصدر ان مبررات رفع ميزانية املشروع كافية جدا نظرا 
القتناع مجلس إدارة ش����ركة نفط الكويت به����ا وكذلك مجلس إدارة 
مؤسسة البترول الكويتية ومن ثم املوافقات التي حصلت عليها الشركة 

لالعتمادات املالية للجنة املناقصات الداخلية في الشركة.
وبني املصدر أنه مت تشغيل املرحلة األولى من مرافق اإلنتاج املبكر 
في مايو 2008، وتقدر الطاقة اإلنتاجية لهذه املرافق ب� 175 مليون قدم 
مكعب����ة من الغاز احلر يوميا و50 ألف برميل من النفط يوميا، حيث 
بل����غ اإلنتاج فيها 82.8 مليون قدم مكعبة ف����ي اليوم من الغاز احلر 
و27.6 ألف برميل في اليوم من النفط، مشيرا الى أن املرحلة الثانية 
من املرافق تقدر الطاق����ة اإلنتاجية لها ب� 425 مليون قدم مكعبة من 

الغاز احلر يوميا و150 ألف برميل من النفط يوميا.
وذكر املصدر ان ش����ركة نفط الكوي����ت قامت بتأجيل موعد تقدمي 
عروض مناقصة أكثر من مرة بسبب استفسارات قدمها املقاولون عن 
طبيعة االتفاق، مشيرا الى أن وحدات اإلنتاج املبكر تستخدم كوحدات 
معاجلة جتريبي����ة للنفط والغاز، ومتنح عقودها غالبا بنظام البناء 
والتملك والتشغيل ملدة 5 أعوام، وبعدها يقرر العميل رغبته في بناء 

وحدة متولها وتتملكها احلكومة.
وأوضح املصدر ان املناقصة تأجلت بس����بب التأخير الذي حدث 
في املشروع األول، ورغبة »نفط الكويت« في مراجعة جدول التنفيذ 
والتأكد من صحة التفاصيل اخلاصة مبشروع منشآت اإلنتاج املبكر 
من احلقل اجلوراس����ي. وفيما يتعلق باستكشاف وإنتاج الغاز، قال 
املصدر ان الش����ركة تنظر باهتمام كبير إلنتاج الغاز من واقع األرقام 
الت����ي تدفع الى التفاؤل، حيث بلغ اإلنتاج حتى نهاية الس����نة املالية 
احلالية ما يقارب 121 مليون قدم مكعبة يوميا بزيادة قدرها 46% عن 

معدل السنة املاضية الذي بلغ 83 مليون قدم مكعبة.

بقيمة 440 مليون دينار

جدول بأسماء ممثلي الهيئة العامة لالستثمار في عضويات مجالس اإلدارات والشركات التابعة للهيئة مع بيان المميزات التي يتمتعون بها
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3� موسى جعفر معرفي
4� وائل يعقوب القطامي

5� أحمد عبدالرحمن امللحم
6� جمال عبداهلل دشتي
7� احمد دعيج الدعيج

2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

---

شركة 
االتصاالت 

الكويتية )ڤيڤا(

غير 
-----ال يوجد6.00%مدرج

الشركة 
الوطنية 
لألوفست *

غير 
100.00%مدرج

1� عادل احمد السيد عمر عاصم
2� الشيخ احمد منصور 

الصباح
3� عدنان علي السلطان
4� فواز حمود السمار
5� مشعل نهار العتيبي

2006
2006
2006
2006
2008

2009
2009
2009
2009
2009

272727دينار كويتي

جلف بريدج 
انترناشيونال

غير 
---دوالر أميركي120102015� غسان سليمان السلطان5.27%مدرج

� الشركة الوطنية لألوفست: صدرت أول ميزانية مجمعة عام 2007.
� بنك اخلليج: متت مساهمة الهيئة العامة لالستثمار به في عام 2009.

� شركة ڤيڤا: مت تعيني أعضاء اجلانب الكويتي عن طريق مجلس الوزراء وهم )عادل الرومي، عبدالقادر العجيل،  احمد التركي(.
� جلف بريدج انترناشيونال: مت تعيني ممثل الهيئة بقرار جلنة تنفيذية بلجنة التأسيس.
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