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بعد إعدادها من »التجارة« ورفعها إلى »الفتوى والتشريع«

في موعد نهايته 4 سبتمبر املقبل

»األنباء« تنشر تعديالت الئحة قانون الشركات

»األشغال« تطرح مناقصة طريق
 ميتد  بني »الرابع« والغزالي

النفط يخترق حاجز الـ 50 دوالراً

قطر تشتري »آسيا سكوير« بـ 2.4 مليار دوالر

عاطف رمضان

علمت »األنباء« ان أبرز التعديالت التي 
طالت الئحة قانون الش���ركات التجارية 
التي انتهت وزارة التجارة والصناعة من 
إعدادها ورفعتها للفتوى والتشريع تتمثل 

فيما يلي:
٭ تعديل املواد اخلاصة بالنافذة الواحدة، 
وهي من املادة رق���م 10 وحتى املادة رقم 

.20
٭ تعديل املواد اخلاصة بتقدير احلصص 

العينية من املادة 24 وحتى املادة 28.
٭ الغاء امل���ادة رقم 35 اخلاصة بالرقابة 

الشرعية.
٭ تعديل املادة اخلاصة بتحديد رس���وم 

االطالع لكي تصدر بقرار وزاري.
٭ بعض التعديالت البسيطة على الفصل 

الثالث »تنفيذ على احلصص واألس���هم 
والسندات«.

٭ ف���ي الب���اب اخلاص بالش���ركات ذات 
املس���ؤولية احملدودة، مت الغاء املادة رقم 

109 واملادة رقم 110.
٭ في باب الشركات املساهمة مت الغاء املادة 
119 واملادة 157 اخلاصة باالكتتاب في زيادة 

رأس املال، واملادة 162 واملادة 163.
٭ تعديل امل���ادة 165 اخلاص���ة بحاالت 

تخفيض رأس املال.
٭ إلغاء املادة 176 من الالئحة التنفيذية 
القدمية وإلغاء املادة 186 اخلاصة بالشركات 

املساهمة املقفلة وإلغاء املادة 190.

محمود عيسى

قالت مجلة ميد ان وزارة األشغال العامة 
دعت الشركات املؤهلة لتقدمي عروضها 
بش����أن املناقصة التي طرحتها لتصميم 
وإنشاء وصيانة طريق ميتد من الطريق 
الدائري الرابع الى كل من شارع الغزالي 
ومحمد بن القاسم، وحددت يوم 4 سبتمبر 

املقبل موعدا نهائيا لتقدمي العروض.
وكانت الوزارة قد أهلت 11 شركة محلية 
للدخول في مناقصة هذا املشروع وهي 

على النحو التالي:
٭ اخلليج لالنشاءات

٭ االحمدية للمقاوالت والتجارة
٭ الغامن انترناشيونال للتجارة العامة 

واملقاوالت
٭ املقاول����ون املتح����دون - الكويتي����ة 

اليونانية 
العاملي����ة للمباني )انترناش����يونال  ٭ 

بيلدنغ(
٭ املجموعة املشتركة للمقاوالت

٭ املقاولون العرب الكويتية 
٭ كوبري للمشروعات االنشائية

العام����ة  للتج����ارة  آي  اي����ه  اس  ٭ 
واملقاوالت 

٭ ش����ركة محمد عبداحملس����ن اخلرافي 
وأوالده

٭ كيه سي سي للهندسة واملقاوالت.
وأش����ارت املجلة الى ان نطاق العمل 
يشمل وضع التصميمات وأعمال االنشاءات 
والصيانة للطرق واجلس����ور واملرافق 
املرتبطة باملشروع مثل التعامل مع مياه 

االمطار والصرف الصحي وغيرها.
اجلدير بالذكر ان ثمة مشروعات بنحو 
10 ملي����ارات دوالر ف����ي مضمار الطرق 
السريعة والشوارع واجلسور وما يرتبط 
بها من مرافق هي قيد التنفيذ بالكويت 
في الوقت احلاض����ر، وفقا لالرقام التي 

جمعتها ميد ملتابعة املشاريع.
ع����الوة على ذل����ك، هناك مش����اريع 
بقيم����ة 3.2 ملي����ارات دوالر في مرحلة 
تأهيل املقاولني، وحوالي 5 مليارات من 
املشاريع التي مازالت في املراحل املبكرة 
من الدراسة والتصميم، ومن بينها مشروع 
حتديث شارع الغوص البالغ طوله 30 

كيلومترا.

لندن � رويترز: ارتفعت أس���عار خام 
برنت خالل تداوالت أمس بفضل هبوط في 
سعر الدوالر األميركي، واستمرار الهجمات 
على البنية األساسية للنفط في نيجيريا، 
ولكن دالئل على تعافي االنتاج في الواليات 

املتحدة حدت من املكاسب.
وبلغ سعر التعاقدات اآلجلة خلام برنت 
50.27 دوالرا للبرميل بارتفاع 63 سنتا.

وارتفع س���عر التعاقدات اآلجلة خلام 
غرب تكساس الوسيط 60 سنتا إلى 49.22 

دوالرا للبرميل.

وق���ال جتار إن ارتفاع أس���عار النفط 
جاء نتيج���ة لهبوط حاد في الدوالر يوم 
اجلمعة بعد بيانات ضعيفة بشأن الوظائف 
األميركية أدت إلى إثارة مخاوف بش���أن 

وضع أكبر اقتصاد في العالم.
وبدأ شهر رمضان امس، حيث يعد داعما 
لألس���عار بفضل زيادة الطلب في معظم 

الدول التي تقطنها أغلبية مسلمة.
وقال جتار إن الهجمات املتكررة على 
البنية التحتية لقطاع النفط في نيجيريا 

تدعم أيضا أسعار اخلام.

كونا: كشفت صحيفة »فايناشل تاميز« 
امس عن عقد جهاز قطر لالستثمار السيادي 
صفقة لش����راء برج »آسيا سكوير تاور 1« 
في سنغافورة اململوك لشركة »بالك روك« 

بقيمة 2.45 مليار دوالر.
واوضحت الصحيف����ة ان هذه الصفقة 
ستس����اعد على تعزيز سوق العقارات في 
سنغافورة الذي ضعف بسبب االداء االقتصادي 

وضعف الطلب لتأجير املكاتب.
ويضم برج آس����يا س����كوير العديد من 
الشركات العاملية مثل شركة غوغل وشركة 

سيتي غروب.
وتأتي هذه الصفقة التي تعتبر االكبر منذ 
فترة في وقت يعاني سوق تأجير املكاتب 
من ضعف ف����ي الطلب بس����بب الضغوط 

البنكية.

سهمها و»الوطني« استحوذا على 37% من السيولة

»أمريكانا« تفتح شهية البورصة في أول أيام رمضان

٭ تراجعت في رمضان 2014 
لتبلغ 9.7 ماليني دينار.

٭ واصل����ت التراج����ع في 
رمضان 2015 إلى 6.8 ماليني 

دينار.
٭ ارتفعت نسبيا في أول�ي 
جلسات رمضان اجلاري إلى 

7.2 ماليني دينار.
ويظه����ر مما س����بق أن 
السيولة في آخر 3 سنوات 
دون س����قف ال����� 10 ماليني 
دينار في بداية رمضان وهو 
متوسط السيولة بشكل عام 

طيلة تعامالت الشهر، وهو 
أمر معبر عن واقع السوق 
في ظل االنخفاض احلاد في 
الذي تشهده معدالت السيولة 
في بورصة الكويت في ظل 

غياب الفرص واحملفزات.
خليجيا، اجتهت مؤشرات 
البورص����ات اخلليجية إلى 
االرتفاع في أولى جلسات 
انهت  رمضان أمس، حيث 
جميع املؤشرات تعامالتها 
باللون األخضر عدا سوقي 

دبي ومسقط.

اجللس����ة االفتتاحية لشهر 
رمضان في آخر 5 سنوات 
والت����ي تزامن فيها ش����هر 
رمضان مع ارتفاع درجات 
احلرارة في فصل الصيف 

وتبني ما يلي:
٭ في رمضان عام 2012 بلغ 
مستوى السيولة في أولى 
جلس����ات رمضان نحو 12 

مليون دينار.
٭ ارتفعت في رمضان 2013 
بشكل الفت لتصل إلى 19.7 

مليون دينار.

شريف حمدي

اس����تقبل سوق الكويت 
لألوراق املالية شهر رمضان 
بارتفاع جماعي ملؤشراته 
الثالثة، حيث ارتفع املؤشر 
الس����عري بنس����بة %0.2 
بتحقيق مكاس����ب 12 نقطة 
ليصل إلى 5383 نقطة، كما 
ارتف����ع املؤش����ر الوزني ب� 
0.4% محققا مكاسب بلغت 
1.5 نقط����ة ليصل إلى 355 
ارتفع املؤش����ر  نقطة، كما 
األهم وهو كويت 15 بنسبة 
0.8% محققا مكاسب بلغت 
7.1 نق����اط ليص����ل إلى 818 

نقطة.
وبلغ����ت الس����يولة 7.2 
ماليني دينار بتراجع %2.8 
فقط مقارنة بجلس����ة أول 
من امس البالغة 7.4 ماليني 
دينار مع األخذ باالعتبار ان 
مدة التداول في جلسة امس 
تقلصت إلى س����اعتني و45 
الكميات  دقيقة، وتراجعت 
41% إلى 61.3 مليون س����هم 
مقاب����ل 104 ماليني س����هم 

بجلسة أول من أمس.
ولوحظ في جلسة أمس 
السيولة تركزت بشكل  أن 
الفت حول سهمي الشركة 
الكويتية لألغذية »أمريكانا« 
ب� 1.4مليون دينار وارتفاع 
السهم بنسبة 2% ليصل إلى 
2080 فلس����ا، وكذلك سهم 
»الوطني« ب� 1.3 مليون دينار 
الذي ارتفع ب� 1.6% ليصل إلى 
620 فلسا، وكان للسهمني 
دور بارز ف����ي زيادة حجم 
الس����يولة، حيث استحوذا 
على2.7 مليون دينار تشكل 
37% من إجمالي الس����يولة 

املتداولة بالسوق.
»األنب����اء«  ورص����دت 
مس����تويات الس����يولة في 

نص الالئحة الكامل على موقع »األنباء«:
www.alanba.com.kw 


