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إلنشاء معرض جديد في األحمدي ولتقديم خدمات السفر للموظفين

»نفط الكويت« تلغي مناقصتين 
بقيمة 23 مليون دينار

»مينا العقارية« بصدد استثمار
4 ماليين دينار في السوق العقاري المصري

أحمد مغربي 
علمت »األنباء« من مصدر مطلع في شركة نفط 
الكويت أن الش����ركة اتخذت ق����رارا بإلغاء العروض 
الفني����ة واملالية ملناقصتني بقيم����ة 23 مليون دينار 
وتأجيلهما إلي أجل غير مسمي، مشيرا الى ان املناقصة 
االولى لبناء مركز املعارض اجلديد للشركة في منطقة 
األحمدي والثانية، خاصة بتقدمي خدمات السفر ملوظفي 
الشركة على منت درجة رجال األعمال. وأرجع املصدر 
إلغ����اء املناقصتني الي ارتفاع قيمتهما املالية مقارنة 
مبا قدرته الش����ركة في املوازنة العامة للسنة املالية 
احلالية، باإلضافة إلى رغبة الشركة في توسيع نطاق 
الش����ركات املؤهلة للمناقصتني وإعادة طرحهما من 
جديد مع بداية العام املقبل. وذكر املصدر أن مشروع 
املعرض اجلديد كان من املفترض أن يش����تمل على 
بناء وتشغيل وصيانة مركز املعارض اجلديد التابع 
لشركة نفط الكويت مع املباني املرتبطة به مع قيام 
الشركة التي ستفوز باملناقصة االضطالع مبسؤولية 
توفير كل املرافق واألدوات والتجهيزات التي يحتاجها 
املعرض، مشيرا الى أن الش����ركة ستلجأ إلي إجراء 
تعديالت جذرية علي املشروع عند طرحه من جديد.  
جتدر االشارة إلى أن الشركة الكويتية لبناء املعامل 
واملقاوالت كانت صاحبة احلظ االوفر بني الشركات 
االربع التي قدمت عروضها ملشروع بناء معرض نفط 
الكويت اجلديد في مدينة األحمدي، وقد بلغت قيمة 

العرض الذي قدمته 22.6 مليون دينار، وهو ما يقل 
بنسبة 3% عن العرض األدنى التالي الذي قدمته شركة 
الغامن العاملية للتجارة العامة واملقاوالت والذي بلغ 

23.3 مليون دينار.
واجلدي����ر ذكره أيضا أن ش����ركة بودي للطيران 
ووكالة بدور للسفر كانت قد قدمتا أقل العروض في 
مناقصة تقدمي خدمات الس����فر ملوظفي شركة نفط 

الكويت علي منت درجة رجال األعمال.

أحمد يوسف
قالت مصادر ل� »األنباء« ان شركة مينا العقارية 
في طور دراسة بعض الفرص العقارية في السوق 
املصري، موضحة ان الشركة رصدت نحو 4 ماليني 
دينار، اي م���ا يعادل 80 ملي���ون جنيه مصري، 
لالس���تثمار في مشاريع عقارية ذات عوائد تفوق 

ال� %20.
وأضافت ان اخلطط االس���تثمارية للشركة في 

س���وق العقارات املصري تعتمد على الدخول في 
مشاريع عقارية آلجال تتراوح بني 6 أشهر وعام.
وأكدت ان النمو الس���ريع في سوق العقارات 
املصري هو الدافع وراء س���عي الشركة القتناص 
فرص فيه. ولفتت املصادر الى ان الشركة ماضية في 
التخارج من مشروع عقاري في السوق السعودي، 
متوقعة حتقيق أرباح كبيرة من هذه الصفقة، التي 

ستستغرق بعض الوقت.

عدم حسم موضوع دخول مساهمين يحملون أكثر من 300 ألف سهم

»الوطني« و»االستثمارات« يقتربان من رسم مالمح 
عقد بيع 46% من »زين« إلى »االتصاالت«

أحمد يوسف
على ق���دم وس���اق، تقترب ش���ركة 
االس���تثمارات الوطنية وبن���ك الكويت 
الوطن���ي - ممثل مجموع���ة اتصاالت 
اإلماراتية »اتصاالت« - من رسم املالمح 
النهائية لتوقيع صفقة بيع ال� 46% من 

أسهم »زين« الى »االتصاالت«.
وقالت مصادر مطلعة على تفاصيل 
الصفقة ل� »األنباء« ان هناك تقاربا كبيرا 
في وجهات النظر فيما يخص ش���روط 
التفاوض ب���ني البائع – ميثله مجموعة 
االس���تثمارات الوطنية - واملشتري - 
ميثله البنك الوطني - من أجل االتفاق 
على الشروط النهائية لكتابة عقد الصفقة 

بشكل نهائي.
وأكدت املصادر على ان »االستثمارات 
الوطنية« لم حتس���م بعد بشكل نهائي 

دخول مساهمني يحملون أكثر من 300 
ألف س���هم ضمن الصفق���ة، لكنها أكدت 
على ان النسبة املطلوبة للصفقة ال�%46 
حتت يد مجموعة االس���تثمارات، إال أن 
استفادة أكبر نس���بة من املساهمني هي 
الرغبة األكيدة ملجموعة االستثمارات في 

هذه الصفقة.
وأشارت إلى ان جميع إجراءات الصفقة 
حتى اآلن تسير وفق األطر املتفق عليها، 
وانه من املتوقع االنتهاء منها قبيل نهاية 
العام احلالي، مشيرة الى ان هناك اجتماعات 

مستمرة ملتابعة سير اإلجراءات. 
النافي للجهالة، أكدت  الفحص  وعن 
املصادر على انه سيتم االنتهاء منه في 
أسرع وقت ممكن، حيث ان عمليات الشركة 
باتت أقل وأكثر سهولة في الفحص من 

الصفقة املاضية.

تتكون مطلع 2011 وتخلو من أعضاء مجالس إداراتها

اجتمعوا برئاسة الكويت في السعودية األسبوع الماضي

تشكيل لجان تنفيذية في البنوك
للرقابة على العمليات المصرفية

وزارات التجارة الخليجية تبدي مالحظاتها
النهائية حول مشروع نظام حماية المستهلك الموحد

عاطف رمضان
علم���ت »األنباء« من مصادر مطلع���ة ان اجتماع ممثلي وزارات 
التجارة بدول مجلس التعاون اخلليجي الذي عقد في االمانة العامة 
بالرياض االسبوع املاضي الس���تكمال مناقشة قانون نظام حماية 
املستهلك املوحد لدول املجلس برئاسة الكويت قد أسفر عن تعديل 
بعض املالحظات على مشروع القانون بناء على وجهات نظر أبداها 

عدد من دول املجلس.
وأضافت املصادر ان مش���روع القان���ون مت عرضه خالل الفترة 
االخيرة على وكالء وزارات التجارة بدول املجلس ومت إرجاعه مرة 
ثانية للجنة الفنية املشكلة من دول املجلس وأبدت مالحظاتها متهيدا 

إلقراره بشكل نهائي خالل الفترة املقبلة.
وكشفت املصادر عن بعض هذه املالحظات التي كانت تخص بعض 
بنود القانون بعد أن حتفظت عليها كل من الكويت والسعودية، على 
سبيل املثال ان تعطى الصالحيات لوزير التجارة بعمل مصاحلات 
بني املش���تكني )املستهلكني( والش���ركات املخالفة على ان تدفع هذه 
الشركات جزءا من قيمة املخالفات بعد اجراء صلح بينها وبني املشتكني 
مقابل أال يتم حتويل هذه الشركات املخالفة للنيابة التجارية مقابل 
تنازالت عن الشكاوى حتصل عليها هذه الشركات على ان يرفع األمر 

أو املوضوع الى وزير التجارة العتماده ب� )ال مانع(.
وأبدت الكويت والس���عودية أيضا حتفظهما على ذلك، مطالبتني 

بعدم تدخل وزير التجارة في مثل هذه املسائل.
وذكرت املصادر ان مدير ادارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة 

والصناعة راشد الهاجري ترأس وفد الكويت خالل هذا االجتماع.
 

محمود فاروق
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة انه سيتم تشكيل 
جلان تنفيذية في جميع البنوك احمللية لتحقيق املزيد 
من الرقابة املستقلة على جميع العمليات املصرفية 

التي تتم بشكل يومي في البنوك.
وأفادت املصادر بان اللجان التنفيذية س���تكون 
خالية من أعض���اء مجالس االدارات بالبنوك بهدف 
االستقاللية في القرار دون التعرض ألي ضغوط من 
مس���ؤولي القرار لتغيير توجه اللجان في قراراتها 

التنفيذية.
وأوضحت ان اللجان س���ترفع تقريرا تفصيليا 
يوميا وأس���بوعيا وش���هريا لبنك الكويت املركزي 
إلطالعه على جميع العمليات املصرفية واحملاسبية 
بغرض الرقابة عليها من جانب وتعديل ما يرد فيها 
من أخطاء أو جتاوزات ال تتفق مع لوائح »املركزي« 

من جانب آخر.
ولفتت الى ان تلك اخلطوة تأتي تنفيذا لتعليمات 
وتوجيهات بنك الكويت املركزي بشأن تعزيز أنظمة 
الرقابة الداخلية واستقاللية مراقبي احلسابات دون 
التدخل م���ع قرارات ودور أعض���اء مجالس ادارات 
البنوك بشأن الرقابة على العمليات احملاسبية داخل 

البنك.
وتوقعت املصادر ان يتم تشكيل اللجان وتفعيل 

دورها بالبنوك مطلع العام املقبل.

طالب رؤساء مجالس إدارات الشركات بتحمل المسؤولية لمواجهة الوزارة

النقي لـ »األنباء«: أسباب فنية حالت دون 
تقديم بعض الشركات ميزانياتها لـ »التجارة«

عاطف رمضان
أعرب رئيس مجلس 
إدارة شركة الصناعات 
الكويتي���ة محمد النقي 
ل� »األنباء« عن تأييده 
التجارة  لقي���ام وزارة 
والصناعة خالل الفترة 
األخيرة بتشديد رقابتها 
املتأخرة  على الشركات 
ف���ي تق���دمي بياناته���ا 
املالية للوزارة وحتويل 
بعض الشركات املخالفة 
للقض���اء لتصفيته���ا 
امتثاال لتطبيق القوانني 

الرادعة التي وضعها املشرع حلفظ حقوق 
املساهمني.

ونصح النقي في تصريح ل� »األنباء« 
الش���ركات التي لم تتمك���ن من مواجهة 
»التج���ارة« لتبرير موقفه���ا خالل فترة 
السماح التي منحتها الوزارة لهذه الشركات 
بأن تتقدم للوزارة وتعلن عن مبرراتها 
لتتمكن من احلصول على فترة س���ماح 
أخ���رى لتتجنب الوقوع حتت مس���اءلة 

القانون.
واس���تطرد النقي قائال: قد يكون لدى 
بعض الشركات مبررات حالت دون تقدمي 
ميزانياتها للوزارة في املواعيد احملددة.

وتساءل قائال: هل هناك شركات قدمت 
أعذاره���ا للوزارة و»التج���ارة« لم تأخذ 

بها؟

وأش���ار إلى أن بعض 
الشركات قد يكون لديها 
أس���باب فني���ة متنعها 
من مواجه���ة »التجارة«، 
موضحا أنه البد في مثل 
ه���ذه احلاالت لرؤس���اء 
مجالس إدارات الشركات 
أن يكون���وا على قدر من 
املس���ؤولية ويتقدم���وا 
لل���وزارة بطل���ب مهلة 

زمنية.
إلى أن  النق���ي  ولفت 
القوان���ني واضحة وعلى 
الشركات مراعاة االلتزام 
بهذه القوانني. وحول رؤيته عن قيام وفد 
من البورصة مؤخرا بزيارة إلى الس���ويد 
لتطوير النظام اآللي اجلديد لسوق الكويت 
لألوراق املالية ذكر النقي ان وزير التجارة 
والصناع���ة رجل يتمتع بخب���رات عريقة 
بالشؤون التجارية، مشيرا إلى أن نقل خبرات 
البورصات العاملية املتطورة إلى سوق الكويت 
لألوراق املالية مطلب ضروري خالل املرحلة 
املقبلة في ظل التوجهات السامية لتحويل 
الكويت إلى مركز مالي وخدماتي في منطقة 

الشرق األوسط.
ولفت النقي إلى أن مجلس مفوضي هيئة 
أسواق املال وتطوير نظام التداول في السوق 
من األمور التي تشير إلى التفاؤل وتنعكس 
ثمارها إيجابا عل���ى البورصة خالل العام 

املقبل.

محمد النقي

رغم تخوف بعض الشركات من تنفيذها وظهور بعض المعوقات الفنية

»انتيكس« المملوكة لـ »الهيئة« توقع 
تنفيذ خدمة توحيد األرقام مع شركة أجنبية

عمر راشد
كشفت مصادر ل� »األنباء« ان وزارة املواصالت 
الكويتية لتكنولوجيا  الش���ركة  بصدد تكليف 
املعلومات اململوكة بنسبة 100% للحكومة للتعاقد 
مع إحدى الشركات األجنبية املتخصصة في تقدمي 
خدمات توحيد األرقام التي مبوجبها س���تقوم 
الشركة األجنبية بتقدمي اخلدمة مقابل حتصيل 
الرس���وم من األفراد والشركات الراغبة في نقل 

أرقامها من مشغل الى آخر.
وأفادت أن موعد االنتهاء من املشروع قد يكون 
نهاية العام املقبل، وذلك بس���بب معوقات تقف 
أمام تنفيذ املشروع والتي أبرزها اعتراض إحدى 
الشركات الثالث على آلية تنفيذ اخلدمة من قبل 

احلكومة.
وأوضحت ان آلي���ة تنفيذ اخلدمة والتوقيع 
على العقد ليس���ت واضحة املعالم أمام شركات 
االتصاالت الثالث حتى اآلن، مبينة ان الوزارة تصر 

على قيام الشركات الثالث بالتوقيع مع الشركة 
األجنبية التي ستقوم بتزويد اخلدمة، في حني 

ترى بعض الشركات انها غير معنية باألمر.
وأضافت املص���ادر انه بجان���ب العنصرين 
السابقني، هناك تخوفات من قبل بعض شركات 
االتصاالت الثالث من تقدمي تلك اخلدمة حتى ال 
تتعرض لنقص حصتها الس���وقية على خلفية 
ضع���ف قدرتها على املنافس���ة خ���الل املرحلة 

املقبلة.
يأتي ذلك في وقت تس���تعد شركة اتصاالت 
اإلماراتية إلمتام صفقة استحواذها على 46% من 
»زين« خالل املرحلة املقبلة وهو ما قد يؤدي الى 
اشتعال املنافسة في سوق االتصاالت الكويتي 
الذي اليزال يعاني من معوقات تنظيمية عديدة 
على رأسها مشكلة إزالة األبراج او ترخيص أبراج 
جديدة إضافة لغي���اب هيئة لالتصاالت تدرس 

مشكالت الشركات والقيام بحلها.

إعالن الفائز 28 نوفمبر المقبل

10 شركات محلية تتقدم لمشروع 
محطة الزور لتوليد الكهرباء وتحلية المياه

عمر راشد
علم���ت »األنباء« من مصادر 
مطلعة ان 10 شركات محلية بصدد 
التقدم ملناقصة محطة الزور التي 
س���يتم فض املظاريف اخلاصة 
بها وإعالن الفائ���ز فيها في 28 

نوفمبر املقبل.
ان الشركات  وقالت املصادر 
احمللي���ة تس���عى حاليا جلذب 
شركات مشغلة عاملية معتمدة 
الكهرب���اء واملياه  ل���دى وزارة 
إلمتام ملف التقدمي، مس���تدركة 
 ب���أن ش���ركات عاملي���ة ومنها 

Aqua Power على رأس املهتمني 
بالدخول في املشروع.

التمويل  وبينت ان إشكالية 
تأتي ف���ي مقدمة املعوقات التي 
الش���ركات احمللية،  تواجهه���ا 
مشيرة الى ان حصة احلكومة من 
املشروع ستكون بحدود 60% في 
حني تكون حصة املشغل العاملي 

والشريك احمللي بحدود %40.
وقال���ت املص���ادر ان العائد 
املتوقع م���ن تنفيذ املش���روع 
سيكون س���يتراوح بني 8 و%12 
وفقا لدراسات اجلدوى التي مت 

إعدادها من قبل الشركات احمللية 
او املشغلني العامليني.

وأف���ادت بأنه ف���ور اإلعالن 
عن الفائز في املش���روع سيتم 
تأسيس الشركة املساهمة التي 
ادارة املشروع بنسبة  ستتولى 
العام  60% للحكومة واالكتتاب 
املتبقية للمشغل، مبينة  و%40 
ان التمويل املطلوب من الشريك 
احمللي واملشغل األجنبي بحدود 
800 مليون دوالر، واملبلغ املتبقي 
البالغ 1.2 مليار دوالر س���يقوم 

اجلانب احلكومي بتوفيره.


