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أعلن احتاد مصارف الكويت 
أنه س���يتم التوقف عن قبول 
تس���لم ومتري���ر الش���يكات 
الصادرة بالدينار غير املطابقة 
للمقاييس األمنية املقررة من 
قبل بنك الكويت املركزي، وذلك 

في القريب العاجل.
وق���ال احت���اد مصارف 
الكويت في بيان صحافي إنه 
يسترعي انتباه جميع عمالء 
البنوك احمللي���ة والبنوك 
االخرى العاملة في الكويت 
الى أنه س���يتم التوقف عن 
قبول تسلم ومترير الشيكات 
الكويتي  الصادرة بالدينار 
غي���ر املطابق���ة للمقاييس 
واملعايير االمنية املقررة من 
الكويت املركزي.  قبل بنك 
وس���تقوم البنوك بتوجيه 
العم���الء املس���تفيدين من 
مثل هذه الشيكات الى البنك 
الس���احب للشيك  املصدر/ 
لصرفها نقدا أو ايداعها في 
حسابهم لدى البنك املصدر 

إن وجد.
وبهذا الصدد، يهيب االحتاد 
بعمالء البنوك الذين يقومون 
بطباعة شيكاتهم عن طريق 
املطابع مباشرة وليس عن 
طريق البن����ك، الى املبادرة 
بطباعة الشيكات اخلاصة بهم 
من خالل اجلهات املعتمدة فقط 
بالسرعة املمكنة، مع مراعاة 
البن����ك لتزويدهم  مراجعة 
باملقاييس واملعايير االمنية 
املتفق عليها قبل طباعة هذه 

الشيكات.
وأشار احتاد املصارف الى 
ضرورة التقي���د بالتعليمات 
التالية لضمان قبول الشيكات 
املطابق���ة للمعايير من خالل 
الكوي���ت للمقاص���ة  نظ���ام 
 )KECCS( االلكترونية للشيكات
والذي قل���ص فترة حتصيل 
هذه الش���يكات من 3 أيام الى 
التحصي���ل في نف���س اليوم 
لبعض احل���االت أو في يوم 

العمل التالي حلاالت أخرى:
٭ ض���رورة احلفاظ على 
 )MICR( خط احلبر املمغنط

»احتاد املصارف«: وقف العمل بالشيكات القدمية

أكد رئيس احتاد غرف 
التع���اون  دول مجل���س 
اخلليج���ي ورئيس غرفة 
الكويت  جتارة وصناعة 
الغ���امن ان إنش���اء  علي 
هيئة الشؤون االقتصادية 
والتنموي���ة، كان من أهم 
قرارات قادة دول مجلس 
التع���اون اخلليج���ي في 
قمتهم التشاورية املنعقدة 
في الرياض آخر أيام شهر 

مايو املاضي.
وقال الغ���امن في بيان 
صحاف���ي ان���ه ورغم ان 
بي���ان القمة ل���م يتطرق 
ال���ى أي تفاصيل تتعلق 
مبهم���ة الهيئ���ة اجلديدة 
واختصاصها وتشكيلها 
العامة  وعالقتها باألمانة 
لدول املجلس، فإن احتاد 
غرف دول مجلس التعاون 
اخلليج���ي يثق متاما في 
القطاع اخلاص  أنه ميثل 
اخلليجي كله حني يعرب 
ع���ن ترحيب���ه وتفاؤله 
العتيدة. ذلك ان  بالهيئة 
القرار بح���د ذاته يعكس 
األولوي���ة العالي���ة التي 

يحتلها الشأن االقتصادي 
على سلم اهتمامات قادة 
التع���اون  دول مجل���س 
اخلليجي، كما ان القرار يأتي 
استجابة سياسية وعملية 
سامية املستوى لدعوات 
القطاع اخلاص اخلليجي 
الى تسريع خطى الوحدة 
االقتصادية اخلليجية، ان 
الهيئة اجلديدة � ودون أي 
اس���تباق لتفاصيل قرار 
إنشائها � البد ان تكون أداة 
مبادرة وتخطيط وتفعيل 
في هذا االجت���اه، خاصة 
الوح���دة االقتصادية  ان 
اخلليجية ستساعد دول 
املجلس كلها في توسيع 
قاعدتها االنتاجية، وتنويع 
وتطوير مصادر موازناتها 
العامة، وجتاوز حتديات 
مرحل���ة التحول الصعب 
وتخفيض تكاليفها املالية 

واالجتماعية.
وأش���ار الغ���امن ال���ى 
ضرورة توافر ثالثة أمور 

لنجاح الهيئة وهي:
أوله���ا: ان الدور الذي 
نتصوره لهيئة الشؤون 

االقتصادية والتنموية من 
األهمية بدرجة تدعو الى ان 
حتظى الهيئة دائما بدعم 
ومتابعة � ورمبا بتدخل � 
القيادة السياسية العليا في 

كل الدول األعضاء.
ان هيئ���ة  وثانيه���ا: 
تنسيقية باملستوى الذي 
التي  نتوقعه، وباألهمية 
العتيدة  نرجوها للهيئة 
البد ان تتوافر في تركيبتها 
آلية اتخاذ قراراتها  وفي 
املرون���ة واملس���اواة من 
جهة، والت���وازن احلكيم 
بني اجلدوى االقتصادية 
واألمن االجتماعي من جهة 

ثانية.
اما األمر الثالث فهو ان 
الدور التنموي القيادي الذي 
أسندته للقطاع اخلاص كل 
الرؤى واخلطط والبرامج 
التنموية اخلليجية يستدعي 
� بالضرورة � ان تكون لهذا 
القطاع مشاركة حقيقية في 
الهيئة،  إرساء قواعد عمل 
 وفي رسم سياساتها وفي بناء
اتخ���اذ(  ن����ق���ول  )وال 

قراراتها.

»الغرفة«: القطاع اخلاص اخلليجي يتفاءل
بقرار إنشاء هيئة الشؤون االقتصادية والتنموية

»احتاد العقاريني«: قرار تنظيم املعارض يحمي املواطنني

وافق على مشروع التكامل في »الزور« وعلى مصفاة »دقم« بعمان

»األعلى للبترول«.. يوم احلسم ملشاريع بـ 38 مليار دوالر
أحمد مغربي

عق���د املجل���س األعلى 
للبترول اجتماعا أمس ترأسه 
سمو الش���يخ جابر املبارك 
رئيس مجل���س الوزراء في 
قصر بيان، ووافق املجلس 
على هيكل التكامل بني مصفاة 
الزور ومجمع البتروكيماويات 
ومنشأة استيراد الغاز املسال 
 والذي حدد اسمه اختصارا

ب���� »KPRC« بكلفة إجمالية 
تبلغ 30 مليار دوالر.

وقالت املصادر ان »األعلى 
للبترول« وافق على مشروع 
التكام���ل وطلب مؤسس���ة 
البترول الكويتية وشركاتها 
التابعة في املضي قدما في 
إجراء الدراسات التفصيلية 

الهندس���ية ومن ثم العودة 
الى األعلى للبترول من جديد 
للموافقة على املشروع بشكل 
نهائي، مشددة على ان املشروع 
يعتبر اكبر مشروع نفطي 
تش���هده البالد. وأوضحت 
املصادر ان املؤسسة تسارع 
الزمن لإلعالن عن املشروع 
عقب االنتهاء من دراس���ات 
اجل���دوى االقتصادية التي 
اكتمل���ت. وذكرت ان األعلى 
للبترول وافق على التكامل، 
حيث ان الكيان اجلديد يضم 
كبرى املشاريع النفطية التي 
تنفذها شركة البترول الوطنية 
وصناعة البتروكماويات وهي 
من املشاريع التنموية العمالقة 
والتي توفر مئات فرص العمل 
اجلديدة وتضع الكويت في 

طليعة الدول املنتجة للنفط 
اخلام واملشتقات البترولية 

الصديقة للبيئة.
من جهة ثانية، كش���فت 
املص���ادر ان املجلس وافق 
عل���ى الدخول ف���ي مصفاة 
دقم العمانية، وأعطى شركة 
البت���رول العاملية املوافقات 
النهائية للمض���ي قدما في 
االستثمار اجلديد والبحث 
عن الشريك االستراتيجي في 
املصفاة التي ستعتمد اعتمادا 
كليا على النف���ط الكويتي 

والعماني.
وقالت املصادر ان الطاقة 
التكريرية للمش���روع تبلغ 
أل���ف برمي���ل يوميا،   250
وتكلفته بني 6 و8 مليارات 
دوالر. وقال���ت املصادر إن 

آلية متويل املشروع ستكون 
بواقع 40% تقتسمها الدولتان 
بالتساوي، في حني ستأتي 
ال� 60% املتبقية عبر قروض 
م���ن بنوك عاملي���ة بضمان 
يرجع إلى األصل. وأضافت 
ان هذا املشروع يأتي ضمن 
توجهات املؤسسة إلى ضمان 
وإيجاد منفذ آمن لتصريف 
الهيدروكربونات الكويتية، 
الفتة إلى أنه سيس���هم في 
حتسني ربحيتها وتقليص 
تكاليف ش���ركاتها العاملة 
في أوروبا مبجالي التكرير 

والتسويق.
وقالت ان موقع املصفاة 
يعتبر اضافة كبيرة للكويت، 
حيث انه قريب من األسواق 

سمو رئيس مجلس الوزراء مترئسا اجتماع »األعلى للبترول« أمس العاملية واآلسيوية.

أش����اد احتاد العقاريني 
الوزاريني رقم  بالقرارين 
246 و252 لس����نة 2016 
الصادري����ن ع����ن وزارة 
التجارة والصناعة مؤخرا، 
واملتعلقني بتشكيل جلنة 
لدراسة تنظيم بيع العقارات 
خارج الكويت في املعارض 
العقارية، وتنظيم العالمات 
التجارية لتس����ويق وبيع 

العقارات واألراضي.
وبهذه املناسبة تقدم األمني 

العام الحتاد العقاريني أحمد 
الدويهيس بالشكر إلى وزير 
التجارة والصناعة د.يوسف 
العلي لقيام����ه بإصدار هذه 
الت����ي تصب في  الق����رارات 
الكويتي  مصلحة املواط����ن 
واملس����تهلك بالدرجة األولى 

واألخيرة.
وأش����اد باهتم����ام وزارة 
التجارة والصناعة بإش����راك 
اجلهات ذات العالقة في إصدار 
الق����رارات الوزارية األخيرة، 

مؤكدا أن هذا األمر إمنا يدل على 
اهتمام الوزارة باالستماع إلى 
أصحاب االختصاص، خاصة 
فيما يتعلق بتش����كيل جلنة 
العقارية  لدراس����ة املعارض 
والت����ي كان احتاد العقاريني 

أحد أعضائها الرئيسيني.
وأكد أهمية القرار الوزاري 
رقم 252 لسنة 2016 املتعلق 
مبنح موظف����ي إدارة العقار 
بوزارة التجارة والصناعة صفة 
القضائية، والذي  الضبطية 

ش����دد في جزئية أخرى على 
ضرورة حصول الشركات على 
ترخيص مسبق لإلعالن عن أي 
منتج عقاري يباع باملعارض 
الكويت،  العقاري����ة خ����ارج 
وعدم السماح باإلعالن عن أي 
عروض عقارية غير مرخصة 
من وزارة التجارة، األمر الذي 
الثقة جلميع املواطنني  منح 
بوجود رقابة مشددة من قبل 
وزارة التجارة والصناعة على 

املعارض العقارية.

على الغامن

واملوجود في أسفل الشيك.
٭ جتنب الكتابة أو التوقيع 
على خ���ط احلب���ر املمغنط 
)MICR( املوجود في أس���فل 

الشيك.
٭ االحتفاظ بالشيكات بحالة 
جيدة وجتنب طيها أو إتالفها، 

أو تدبيسها أو متزيقها.
٭ جتن���ب االحتف���اظ 
بالشيكات في أماكن معرضة 
للش���مس أو أماك���ن حارة 
)مثال: الس���يارة(، ألن ذلك 
سيعرضها للتلف وبالتالي 
تصب���ح غي���ر مقبولة من 

اجلهات املختصة.
٭ التأكد من توافر القيمة 
املالية املطلوبة قبل إصدار 
الشيك )الشيكات املرجتعة 
بس����بب عدم كفاية الرصيد 
ق����د ت����ؤدي ال����ى املقاضاة 

اجلنائية(.

عموميات وأخبار الشركات
على موقع »األنباء« اإللكتروني

٭ »األنظمة اآللية«: اعتراضات من صالح 
السلمي

٭ »اسـتثمارات صناعيـة«: معركـة مع 
البنك القائد

٭ »جلوبل«: تأجيل اإلدراج في البورصة
٭ »إسكان«: زيادة رأس املال %117

٭ »الساحل«: سددنا جميع ديوننا
٭ »كي جي آل«: نتائج أفضل في 2016

٭ »األولى لالسـتثمار«: تخارج من أصول 
غير مدرة

٭ »منازل«: تخفيض رأس املال 
٭ »اجلمان«: »أدمي« تتخارج من »مدار«

٭ »الوطنـي«: احتمـال تأجيـل الفائدة 
األميركية

٭ قصة وزير النفط السعودي بعد اجتماع 
»أوپيك«


