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 تأكيدا ملا انفردت بنشره «األنباء» في عددها أمس األول، أعلنت شركة اجلال 
  للخدمات العقارية عــــن منحها اول ترخيص ملزاولة مهنة تقييم العقار في 
الدولة وتقييدها في سجل مقيمي العقار التابع لوزارة التجارة والصناعة رقم 
١ بتاريــــخ ٢٠١١/١/١٣ بعد اصــــدار القانون املنظم لهذه املهنة.  وقال نائب رئيس 
مجلس االدارة في الشــــركة محمد بدر العصيمي في تصريح صحافي ان قانون 
وزارة التجارة املنظم ملهنة تقييم العقار قضى على الكثير من الســــلبيات التي 
شابتها هذه املهنة موضحا ان القانون سيحقق الشفافية لصالح القطاع املصرفي 

االئتماني بشكل خاص. واضاف العصيمي ان قانون وزارة التجارة رقم (٢٠١٠/٤١٧) 
بشأن تنظيم هذه املهنة سيعزز ثقة املستثمر احمللي واالجنبي مبكانة الكويت 
االقتصادية ويساهم بشكل كبير في رفع كفاءة الشركات العقارية في هذا املجال 
وبشــــكل احترافي. وينص قانون وزارة التجارة اخلاص مبزاولة مهنة التقييم 
العقاري على عدم االعتداد باي تقييم للعقارات املدرجة في امليزانيات واحلسابات 
اخلتامية للمؤسسات او الشركات التجارية اال من قبل مقيمي العقار املقيدين في 

سجل مقيمي العقارات بالوزارة وذلك بدءا من السنة املالية ٢٠١١. 

 «الجال العقارية» تحصل على أول ترخيص لمزاولة مهنة تقييم العقار 

 لجنة المناقصات ترفض اقتراحًا 
  بإبالغ مجلس األمة بأي زيادة في العقود الحكومية

 هشام أبو شادي
  رفضت جلنة املناقصات املركزية 
ما جاء في اقتــــراح بعض أعضاء 
مجلس األمة حــــول إبالغ املجلس 
بأي تغييرات في العقود احلكومية 
خاصة ما يتعلق بالزيادة في مدة 
العقد متــــى جاوزت ١٥٪ من مدته، 
والزيادة في القيمة اإلجمالية متى 
جتاوزت ١٠٪، والتوقف في تنفيذ 
العقد ملدة تتجاوز ١٥ يوما، وفسخ 

العقد.
  وبررت جلنة املناقصات رفضها 

باألسباب التالية:
  أوال: ان العمل باالقتراح يؤدي 
الــــى التداخــــل بــــني اختصاصات 

السلطات.
  ثانيــــا: وجود جهــــة مختصة 
املالية تخضــــع لرقابة  بالرقابــــة 
املناقصات اخلاصة بتوريد األشغال 
العامــــة إذا بلغت قيمــــة املناقصة 
الواحدة ١٠٠ ألف دينار فأكثر، وان 
هذه اجلهة ملحقــــة مبجلس األمة 

وهي ديوان احملاسبة.
  ثالثا: العمل بهذا املقترح يؤدي 
الــــى إطالة الدورة املســــتندية، ما 
ينتج عنه تأخير في إجناز املشاريع 

التنموية.
  وكان أعضــــاء مجلــــس األمــــة 
د.جمعان احلربش ود.فيصل املسلم 

ود.وليد الطبطبائي وفالح الصواغ 
وحسني مزيد قد تقدموا بهذا االقتراح 
مشــــفوعا مبذكرته اإليضاحية مع 

صفة االستعجال والتالي نصه:
  ـ بعد االطالع على الدستور.

  ـ وعلى املرســــوم األميري رقم 
١٢ لســــنة ١٩٦٠ بقانــــون تنظيــــم 
إدارة الفتوى والتشــــريع حلكومة 

الكويت.
  ـ وعلى القانون رقم ٣٠ لســــنة 
١٩٦٤ بإنشــــاء ديــــوان احملاســــبة 

والقوانني املعدلة له.
  ـ وعلى القانون رقم ٣٧ لســــنة 
١٩٦٤ في شــــأن املناقصات العامة 

والقوانني املعدلة له.
  ـ وافق مجلس األمة على القانون 
اآلتــــي نصــــه، وقد صدقنــــا عليه 

وأصدرناه.
  مادة أولى: يقصد باجلهة احلكومية 

في تطبيق أحكام هذا القانون:
  ١ـ  الوزارات واإلدارات احلكومية 
واجلهــــات ذات امليزانيات امللحقة 

واملستقلة.
  ٢ـ  الشركات التي تساهم فيها اي 
من اجلهات املبينة في البند السابق 
بنسبة ال تقل عن ٥١٪ من رأسمالها 

بصورة مباشرة او غير مباشرة.
  مادة ثانية: على كل جهة حكومية 
إبــــالغ مجلس األمة بأي عقد تزمع 

إبرامه وقبــــل توقيعه مبدة ال تقل 
عن ٣٠ يوما على أن يتضمن اإلبالغ 

ما يلي:
  ١ ـ نبذة عن محل العقد.

  ٢ ـ القيمة اإلجمالية للعقد.
  ٣ ـ مصادر متويله.

  ٤ ـ اجلدوى االقتصادية للعقد.
  ٥ـ  ما يفيد االلتزام بأحكام املرسوم 
األميري رقم ١٢ لسنة ١٩٦٠ بقانون 
تنظيم إدارة الفتوى والتشــــريع، 
وقانون ديوان احملاســــبة رقم ٣٠ 
املناقصات  لســــنة ١٩٦٤، وقانون 

العامة رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٤.
  مادة ثالثة: مع عدم االخالل بأحكام 
املادة الســــابقة يجب ابالغ مجلس 

االمة باآلتي:
  ١ - الزيــــادة في مدة العقد متى 

جاوزت ١٥٪ من مدته االصلية.
  ٢ - الزيادة في القيمة االجمالية 
للعقد متى جاوزت ١٠٪ من قيمته 

االجمالية.
  ٣ - التوقف فــــي تنفيذ العقد 
ملدة جتاوز ١٥ يوما متوالية او غير 

متوالية.
  ٤ - فسخ العقد.

  ويجــــب ان يتم االبــــالغ خالل 
ســــبعة ايام على االكثر من تاريخ 
الزيادة او التوقف او الفســــخ، مع 
بيان االســــباب التي ادت الى ذلك 

التــــي اتخذتها اجلهة  واالجراءات 
احلكومية في شأنه.

  مـادة رابعة: تســــري أحــــكام هذا 
القانون على كل عقد ايا كان محله 
تبرمه جهة حكومية يكون من شأن 
ابرامه ترتيب التزامات مالية عليها 
متى جــــاوزت قيمته االجمالية ٢٥ 

مليون دينار.
  مادة خامسـة: على رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه 

ـ تنفيذ هذا القانون.
  املذكرة اإليضاحية لالقتراح بقانون

  ببعض األحكام اخلاصة بالعقود احلكومية
  تضمنت القوانني القائمة الكثير 
من االحـــكام التي حتقق الرقابة 
على العقود احلكومية في املرحلة 
ابرامها، واهم هذه  السابقة على 
القوانني املرسوم االميري رقم ١٢ 
لسنة ١٩٦٠ بقانون تنظيم ادارة 
الفتوى والتشريع، وقانون ديوان 
احملاســـبة رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٤، 
وقانون املناقصـــات العامة رقم 

٣٧ لسنة ١٩٦٤.
  ولتفعيـــل أنظمـــة الرقابـــة 
الشـــامل مبـــا فيها  مبفهومهـــا 
الرقابـــة املســـتمرة «الى جانب 
الرقابة السابقة والرقابة الالحقة 
اللتني تكفلهما القوانني النافذة»، 
وســـعيا لتوفيـــر افضل واجنح 

االجواء الجناز العقود واملشاريع 
احلكومية، وحرصا على توفير 
السياسات واالجراءات واملبادئ 
العامة على  الســـتخدام االموال 
النحـــو املناســـب واملتوافق مع 
االجراءات والقوانـــني واللوائح 
املالية واحملاســـبية  واالنظمـــة 

والتعاقدية املعمول بها.
  اعد هذا االقتراح بقانون الذي 
يوجب على كل جهة حكومية ابالغ 
مجلس االمة بأي عقد تبرمه مبدة ال 
تقل عن ١٥ يوما (املادة ٢)، وعرفت 
(املادة األولى) املقصود باجلهة 
احلكومية بأنها الوزارات واالدارات 
احلكومية واجلهات ذات امليزانيات 
امللحقة واملستقلة، والشركات التي 
متلك اي من هذه اجلهات نســـبة 
ال تقل عن ٥١٪ من رأسمالها، كما 
قصرت (املادة ٤) هذا االبالغ على 
العقود التي تزيد قيمتها االجمالية 
على ٢٥ مليون دينار، كما اوصت 
(املادة ٣) بابالغ مجلس االمة بأي 
زيادة في مدة العقد متى جاوزت 
١٥٪ من مدته االصلية، وأي زيادة 
في قيمته االجمالية متى جاوزت 
١٠٪ من قيمته االصلية، وأي توقف 
في تنفيذ العقـــد ملدة جتاوز ١٥ 
يوما متصلة او متقطعة، وكذلك 

فسخ العقد. 

 في حال زيادة مدة العقد على ١٥٪ والقيمة على ١٠٪ وتوقف التنفيذ ١٥ يومًا وفسخ العقد

 «VIVA» في السوق الرسمي نهاية ٢٠١١

 تخفيض عقد فازت به «اإلنماء العقارية»
  بحوالي مليون دينار قد يدفعها للتراجع عنه

 ممثلو البنوك المحلية يجتمعون األسبوع الجاري
  لمناقشة قضايا عمالء حول ضوابط منح االئتمان

 أحمد مغربي
  كشف مصدر مسؤول في شركة اإلمناء العقارية 
لـ«األنباء» أن وزارة الصحة طلبت من الشركة 
خصم حوالي مليون دينار من العقد الذي فازت 
به الشركة في شـــهر نوفمبر من العام املاضي 
للقيام بإعمال صيانة في احد مستشفيات الوالدة 

التابعة للوزارة ملدة ٣ سنوات.
  وقال املصدر ان الشـــركة لم تتخذ قرارا بعد 
في هذا الشأن، مشيرا الى أن قيمة العقد األصلية 
تقدر بحوالي ٢٫٥ مليون دينار أي أن قيمة العقد 
ســـتصل إلى ١٫٦ مليون دينار بناء على اقتراح 

وزارة الصحة بتخفيض قيمة العقد.
  وأوضح ان الـــوزارة تفضل صيغة التعاقد 
املباشر في مثل هذه العقود مع الشركات املؤهلة 
لديهـــا لتنفيذ مثـــل هذه األعمـــــــال، مبينا أن 
الشـــركة قد تتخذ قرارا بعدم املوافقة على أمر 

التخفيض.
  من جهة أخرى ذكر املصدر ان الشركة تقوم 
حاليا بإنشاء واجناز مبنى مديرية أمن محافظة 
مبارك الكبير لصالح وزارة األشغال، مبينا أن 
وتيرة العمل تسير وفق اجلدول املوضوع لتسليم 

املبنى في عام ٢٠١٢.

 عمر راشد
   كشف مصدر لـ «األنباء» أن 
اجتماعا ملمثلي البنوك من ادارات 
منح االئتمــــان واالدارة العليا 
يتوقع انعقاده االسبوع اجلاري 
ملناقشة بعض القضايا املثارة 
حول ضوابط منــــح االئتمان 
بعد شــــكوى عمالء من بعض 
الشركات اســــتوفوا االجراءات 
املطلوبــــة ولــــم يحصلوا على 

االئتمان املطلوب. 
   وقال ان االجتماع قد يتطرق 

لبعض األمور االدارية األخرى 
كمقــــررات البنــــوك وتطــــور 
االجــــراءات اخلاصــــة بها مع 
اجلهات املعنية وخاصة البلدية، 
الفتا الى أن ذلك يأتي في الوقت 
الذي تسعى فيه البنوك للتركيز 
على زيادة حصتها التشغيلية 
في الســــوق من خــــالل زيادة 
نوعية وكفاءة خدماتها املقدمة 

للعمالء. 
   ويأتي االجتماع في الوقت 
الذي كشــــف فيه نائب رئيس 

الــــوزراء للشــــؤون  مجلــــس 
االقتصادية وزير الدولة لالسكان 
الدولة للتنمية الشيخ  ووزير 
أحمد الفهد خالل األسبوع املاضي 
عن تقدمي بنك الكويت املركزي 
تصوراتــــه حــــول آلية متويل 
مشــــاريع خطة التنمية والتي 
التزال تثير تباينا في الرأي حول 
آلية متويلها وضرورة توفير 
قروض امنائيــــة طويلة األمد 
وبفائدة متدنية للدفع قدما بها 

بحجم االجناز للمشاريع.  

 عمر راشد 
   علمـــت «األنباء» من مصدر 
مسؤول أن شـــركة االتصاالت 
الكويتيـــة VIVA أرســـلت كافة 
املعلومات والبيانات املطلوبة منها 
إلدارة السوق استعدادا لإلدراج في 

السوق خالل العام احلالي. 
   وقال املصدر إن الشـــركــــة 
أجابت على معظم استفســـــارات 
إدارة السوق بشــــــــأن اإلدراج 
إدارة  انتظـــار رد  فـــي  وأنهـــا 
الســــوق بشـــأنها أو طلـــــب 
مزيد من اإليضاحات لإلجابـــــة 
عنها، متوقعا رؤيـــــة VIVA في 
 ٢٠١١ الرسمــــــي نهاية  السوق 
بعد االنتهاء من كافة اإلجراءات 
اخلاصة باإلدراج والتنسيق مع 

إدارة الســـــوق. 
   وبني املصدر أن تولي سلمان 
البدران منصب الرئيس التنفيذي 

جاء إميانا وترسيخا لقدرة البدران 
الشـــركة  الدفع قدما بأداء  على 
خاصة وأنه كان املسؤول الفني 
أبراج  أداء  األول بالشـــركة عن 
الشـــبكة وكذلك حل املشكالت 
الفنية التـــي تعترض على أداء 

الشركة. 

   ونفى املصـــدر ما تردد عن 
الرئيس  بـــني  وجـــود خالفات 
الســـابق للشـــركة  التنفيـــذي 
جنيب العوضي واإلدارة، مؤكدا 
أن العوضي أدى دوره بكل تفان 
وحقق إجنازات للشركة بشكل 

ملموس. 

 بعد استكمالها معظم اإلجراءات المطلوبة

 حصلت عليه في نوفمبر الماضي من وزارة الصحة

 «عربي للطاقة» تقدم أقل العروض المالية لتوريد
   مادة حفازة لمصفاة الشعيبة بـ ١١٫٢ مليون دينار 

 أحمد مغربي 
  كشــــف مصدر مســــؤول في 
البتــــــــرول الوطنيــة  شــــركة 
لـ«األنباء» أن شركــــة عربي للطاقة 
والتكنولوجيا التابعــــة ملجموعة 
عربي القابضة قد تقدمـــت بأقل 
املالية ملناقصة توريد  العروض 
مادة أكسيد النيكل املوليندينـــوم 
لوحدة اتش أويل ملصفاة الشعيبة 

بقيمــــــة ١١٫٢ مليون دينار. 
  وقال املصدر ان شركة عربي 
وعبر شــــريكها االســــتراتيجي 
 CRI/CIRITERION البريطانــــي 
CATALYSTS CO ستقوم بتوريد 
املادة احلفازة التي تستخدم في 
حتويل املخلفات النفطية الثقيلة 
إلى منتجــــات خفيفة، وحتد من 
تكون رواســــب فحــــم الكوك في 

وحدة االتش أويل والتي تعتبر 
الرئيسية التي حتد  من املشاكل 

من أداء الوحدة في املصفاة.  
  وذكــــر أن وحــــدة اتش اويل 
تعتبــــر وحدة مــــن ٨ وحــــدات 
رئيسيـــــة في مصفاة الشعيبة 
وتختص مبعاجلة املخلفات النفطية 
الثقيلة وهي بطاقة إجمالية تبلغ 

١٠٠ ألف برميل في اليوم. 

 لوحدة «اتش اويل» 

 .. و١٨ فلسًا األرباح المتوقعة 
  للشركة عن ٢٠١٠

 شريف حمدي
ــاء» من مصادر مطلعة انه من    علمت «األنب
ــز املالي الكويتي  ــركة املرك املتوقع ان تعلن ش
ــرة املنتهية في ٣١  ــاح صافية عن الفت عن أرب
ــمبر ٢٠١٠ تقدر بـ ١٨ فلسا للسهم وذلك  ديس
ــى ميزانية  ــات املعنية عل ــة اجله ــد موافق بع

الشركة.
  وقالت املصادر ان ارباح «املركز» بلغت في 
ــر من العام املاضي نحو ٣ فلوس،  الربع األخي
ــركة تواصل ارتفاع معدالت  الفتة الى ان الش

ــعة  ــا حيث حققت في نهاية التس منو أرباحه
ــهر من العام املاضي ٦٫٩ ماليني دينار مبا  أش

يعادل نحو ١٥ فلسا للسهم. 
ــن التدريجي في  ــى ان التحس ــت ال   ولفت
ــاع عوائد  ــركة يعود الرتف ــج أعمال الش نتائ
ــول املدارة من  ــتثمار وارتفاع قيم األص االس
ــركة، مشيرة الى املركز يتمتع مبالءة  قبل الش
مالية عالية مكنته من اقتناص عدد من الفرص 
ــتثمارية اجلذابة التي برزت خالل الفترة  االس

املاضية في ظل تعافي األسواق.

 ٢٧ مليون دينار األرباح المتوقعة لـ «التجاري» في ٢٠١٠

 أحمد يوسف
  قال مصدر لـ «األنباء» 
ان شـــركة املركـــز املالي 
التفـــاوض على  بصـــدد 
شراء مجموعة من األصول 
العقارية األميركية املرهونة 
قيمة كل منهـــا ٥ ماليني 
دوالر، وذلـــك مـــن خالل 
صندوق استثماري تابع 

لها في األســـواق األميركية والذي 
يتراوح رأســـماله مـــن ٥٠ الى ١٠٠ 

مليون دوالر.
  وتوقع املصدر ان حتقق استثمارات 
الصندوق أرباحا سنوية مركبة تفوق 

الـ ١٥٪.
  وأشار الى ان صندوق العقارات 
اخلليجي اململوك للشركة يعمل حاليا 

على تطوير مجموعة من العقارات 
السكنية في كل من اململكة العربية 
املدة  الســـعودية وابوظبـــي، وان 
الزمنية لالزمة لالنتهاء من تطوير 
هذه العقارات بحدود العام ونصف 

العام.
  ولفت املصدر الى ان األرباح املتوقعة 
في حال االنتهـــاء من هذه العقارات 

ستكون مجزية للمساهمني. 

 محمود فاروق
  ذكرت مصادر مطلعة لـ «األنباء» ان األرباح 
السنوية للبنك التجاري الكويتي من املتوقع 
أن تصل إلى ٢٧ مليون دينار عن السنة املالية 
املنتهية في ٣١ ديســـمبر ٢٠١٠، علما ان البنك 
قد حقق أرباح قدرهـــا ٢٠٫٥ مليون دينار عن 
األشـــهر الـ ٩ األولى من ٢٠١٠ بربحية للسهم 

بلغت نحو ١٦٫١ فلسا.
  وأشـــارت املصادر إلـــى ان البنك التجاري 
ينتهج إســـتراتيجية محددة وواضحة املعالم 
تهدف إلى استمرارية الدور الريادي للبنك في 

قطاع اخلدمات املصرفية لألفراد، وكذلك تعزيز 
دوره البارز وتواجده النشط في قطاع اخلدمات 
املصرفية للشـــركات، ليصبح أفضل بنك في 
مجال أنشطة األعمال التجارية، ومن ثم تعزيز 

ربحية البنك.
  اجلدير بالذكر ان لدى البنك التجاري أكبر 
شـــبكة فروع مصرفية متكاملة في الكويـــت 
تضم أكثر من ٥٣ فرعا تغطي جميع أنحـــــــاء 
الكويت، وتوفر مجموعة متكاملة من اخلدمات 
واملنتجات املالية واحللول املصرفية الشاملة 

للعمالء. 

 البنك يستهدف االستمرارية في تطوير قطاع الخدمات المصرفية لألفراد لتعزيز الربحية

 «المركز» يتوقع أرباحًا سنوية مركبة تفوق الـ ١٥٪
  بـ ٢٠١١ من استثمارات في رهونات عقارية في أميركا


