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االحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢ اقتصـاد

زيادة إدراج الشركات العائلية تصب في مصلحة القطاع اخلاص اخلليجي
محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد ان ادراج الشــركات العائلية 
في دول مجلس التعاون اخلليجي على البورصات 
املاليــة ميثل ظاهرة صحية للقطاع اخلاص بدول 
املنطقة، حيث ان الزيادة في عمليات الطرح االولي 
العام التي تقوم بها هذه الشركات تلعب دورا مهما 
في مســاعدة االقتصادات اإلقليميــة على حتقيق 

أهداف النمو في القطاعات غير النفطية.
وأضافت املجلة ان الزيادة في نشاط االكتتاب 
العــام األولي في دول مجلــس التعاون اخلليجي 
بــدأت في تعزيز الشــركات العائليــة وهي عالمة 

إيجابية على منو القطاع اخلاص.
وتشــجع كل مــن اململكة العربية الســعودية 
واإلمــارات العربية املتحدة على وجه اخلصوص 
- باعتبارهمــا أكبر ســوقني لــرأس املال في دول 
مجلــس التعاون اخلليجي - الشــركات العائلية 
على اإلدراج في بورصات كل منهما، ويتمثل الهدف 

الرئيسي للسعودية في رفع قيمة بورصة تداول من 
خالل إطالق العنان للقوة املالية للشركات اململوكة 

عائليا التي يديرها القطاع اخلاص.
وأشارت املجلة إلى ان االكتتاب األولي العام في 
الرياض شهد ظهور شــركات عائلية في قطاعات 
عديدة كاالغذية وتأجير السيارات وتقنيات املياه 
والطاقة، واخلدمات الطبية في تداوالت السوق املالية 
منذ مارس ٢٠٢١، كما تشهد دولة اإلمارات العربية 
املتحدة موجة من االدراجات باعتبارها عامال على 
تعزيــز منو القطاع اخلاص وتشــجيع التخطيط 
املتعلق بالتوارث بني الشركاء في الشركات العائلية.
وعــن النظرة املســتقبلية ملثل هــذا النوع من 
االدراجات، انتهت املجلة الى القول انه اذا اســتمر 
التوجــه احلالي نحو حتويل الشــركات العائلية 
الــى عامة بالوتيرة احلالية، فرمبا يؤدي ذلك الى 
وضع اقتصــادات دول مجلس التعاون اخلليجي 
على املســار الصحيح لتحقيق األهــداف املأمولة 
لنمو القطاعات اخلاصة اخلليجية في املستقبل.

«أمانة األوقاف» تبحث عن عقارات استثمارية مبواصفات خاصة
طارق عرابي

في إطار سعيها لتعزيز محفظتها 
العقارية، علمــت «األنباء» أن األمانة 
العامة لألوقاف أبدت رغبتها في شراء 
ومتلك عقارات اســتثمارية في أماكن 

متفرقة من الكويت.
وألن «األمانة» حريصة على نوعية 

وجودة العقارات التــي تتملكها، فقد 
حددت شــروطا للعقارات التي سيتم 
شــراؤها وإضافتهــا إلــى محفظتهــا 
العقاريــة، حيث اشــترطت أن تكون 
هذه العقارات حديثة البناء وال يتجاوز 
عمرهــا اخلمس ســنوات، وأن تكون 
ذات مستوى تشطيب داخلي وخارجي 
جيد جــدا، وأن تتوافر فــي كل مبنى 

مواقف سيارات داخلية. كما تشترط 
الهيئة أن تتمتع هذه العقارات بجودة 
التصميم الداخلي مع توافر مســاحة 
وحدات مناسبة ومتوافقة مع رخصة 
البناء، وأال يكون فيها أي تعديات على 
أمــالك الغير، فضال عن أال تكون هذه 

العقارات مخصصة كسكن للعزاب.
أما فيما يتعلق بنســبة اإلشــغال 

والعائد، فإن أمانة األوقاف اشترطت 
أال تقل نسبة اإلشغال في هذه العقارات 
عن ٨٠٪، وأال تقل نسبة العائد السنوية 
املتوقعة عن ٦٪ بعد قيمة املصاريف 
املتوقعــة مع األخذ فــي االعتبار عدم 
احتســاب قيمة إيجار الســرداب، كما 
اشترطت أن تكون للعقار وثيقة عقارية 
بامللكية التامة للعقار وشهادة أوصاف.

بشرط أال تقل نسبة اإلشغال فيها عن ٨٠٪ وأال تقل عوائدها عن ٦٪

 «Solution by STC» االتصاالت» متنح»
الترخيص إلنشاء بنية اتصاالت دولية بحرية

باهي أحمد

العامة  الهيئة  قررت 
لالتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات منح ترخيص 
 Solution by» لشــركة

STC» إلنشاء بنية اتصاالت دولية بحرية في الكويت، جاء ذلك في القرار رقم ١١١ لسنة 
٢٠٢٢ والذي تضمن أنه يتم التقدمي من قبل الشركة للحصول على ترخيص التشغيل 
واالدارة والصيانة للمحطة فور االنتهاء من عملية االنشــاء وفق الضوابط والشروط 
املنصوص عليها بالقرار رقم ٢٠٢١/٣٥ واملنشــورة فــي موقع الهيئة واملعايير الفنية 

املعتمدة من اجلهات الرسمية في الدولة.

٣ فرص لالستثمار  التجاري 
في «صباح األحمد السكنية»

طارق عرابي

علمت «األنباء» أن املؤسسة العامة للرعاية 
الســكنية بصدد طرح ٣ فرص اســتثمارية 
جديدة في مدينة صباح األحمد السكنية على 
أراض تبلغ مساحتها اإلجمالية ٣٥٫٤ ألف متر 
مربع، الستعماالت جتارية مبساحات إجمالية 
تصل إلى ٥٫٢ آالف متر مربع. وفي التفاصيل، 
قالت مصادر لـ «األنباء» إن املؤسسة العامة 
للرعاية الســكنية بصدد طــرح مزايدة غير 
قابلة للتجزئة لتطوير فرص استثمارية على 
أراضي الســتعماالت جتارية في الضواحي 
A وC وD مبدينــة صباح األحمد الســكنية، 
حيث ســتتم دعــوة الشــركات املتخصصة 
للمشاركة في تطوير فرص استثمارية بنظام 

التصميــم والتطوير والتمويل والتشــغيل 
واالدارة والصيانة. وأكدت املصادر أن الهدف 
االساسي من املشروع يتمثل في إشراك القطاع 
اخلاص بتطوير أراض الستعماالت جتارية 
لعدد ٣ مواقع في الضواحي A وCو D، بحيث 
يتم تطويــر أرض واقعة في احملور اخلدمة 
للضاحية A على مســاحة إجمالية ١٢٫٧ ألف 
متر مربع وباســتعماالت جتارية مبســاحة 
١٫٩ ألف متر مربع، وأرض واقعة في احملور 
اخلدمي للضاحية C على مســاحة ٩٫٧ آالف 
متر مربع وباســتعماالت جتارية مبســاحة 
١٫٤ ألــف متر مربع وأرض واقعة في احملور 
D على مســاحة إجمالية وقدرها ١٣ ألف متر 
مربع وباستعماالت جتارية مبساحة ١٫٩ ألف 

متر مربع.

Dو Cو A مبساحات إجمالية تصل إلى ٥٫٢ آالف متر مربع في الضواحي

الكويت استوردت سلعًا روسية وأوكرانية بـ ٤٠ مليون دينار
علي إبراهيم

أظهرت بيانات رسمية حصلت عليها 
«األنبــاء» أن قيمة الســلع والبضائع 
الروســية واألوكرانيــة التــي دخلت 
الكويــت خالل ٢٠٢١ تبلغ نحو ٣٩٫٧٧ 
مليون دينار، وذلك بتراجع نسبته أكثر 
من ٥٥٪ مبا قيمته ٤٩٫٣٧ مليون دينار 
إذ كانت قيمة الواردات من الدولتني في 

٢٠٢٠ نحو ٨٩٫١٤ مليون دينار.
وتفصيال شهدت الكويت ورود سلع 
روسية املنشأ بقيمة ٢٦٫٤ مليون دينار 
خالل العــام ٢٠٢١، منخفضة من نحو 
٧٢٫٦ مليون دينار في٢٠٢٠، يأتي ذلك 
فيما شهدت السلع الروسية القادمة إلى 

الكويت تراجعا ملحوظا على مستوى 
فضلي، إذ بلغت في الربع األول من 
٢٠٢١ نحو ١٠ ماليني دينار، لتنخفض 
إلى مستوى ٥ ماليني دينار في الربع 
الثاني وترتفع إلــى نحو ٧ ماليني 
دينــار في الربــع الثالث لتنخفض 
مجددا إلى ٤ ماليني بالربع الرابع.

وشــهدت الكويــت قدوم ســل 
أوكرانية املنشــأ مبا قيمته ١٣٫٣٦ 
مليون دينار مقارنة مع ١٦٫٥ مليون 
دينار في ٢٠٢٠، فيما شــهد الربع 
األخيــر مــن ٢٠٢١ تضاعــف حجم 
الواردات السلعية من أوكرانيا إلى 
الكويت، إذ بلغت خالل تلك الفترة 

فقط نحو ٥٫٦ ماليني دينار.

ضاعفت مشترياتها من أوكرانيا خالل آخر ٣ أشهر في ٢٠٢١

«سكومي أويل تولز ميدل إيست»
حتت مظلة «تشجيع االستثمار»

علي إبراهيم

دخلت شركة أجنبية جديدة إلى السوق 
الكويتي حتت مظلة هيئة تشجيع االستثمار 
املباشــر، إذ وقع ٣ شــركاء عقد تأســيس 
شــركة ســكومي أويل تولز ميدل ايســت 
مواد كيماوية وســوائل احلفر ومشتقاته 
آبار النفط ومشــتقاتها برأسمال ١٠٠ ألف 
دينار، على أن تكون شركة ذات مسؤولية 
محدودة. ووزعت حصص الشركة بواقع 
٦٥٪ لشركة الصناعات الوطنية مبا يعادل 
٦٤ ألف دينار، و١٠٪ لشركة أبراج انرجي 

للتجــارة العامة واملقــاوالت مبا قيمته ١٠ 
آالف دينار، و٢٥٪ لشــركة سكومي أويل 
تولــز اس دي ان بــي اتــش دي بواقع ٢٥ 
ألف دينار. وحدد في عقد تأسيس الشركة 
اجلديدة أغراضها باملواد الكيميائية وسوائل 
احلفر ومشتقاته وآبار النفط ومشتقاتها، 
ويحظر على الشركة ممارسة أي من األنشطة 
التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 
٧٥ لســنة ٢٠١٥ بشأن قائمة االستثمارات 
املباشــرة غير اخلاضعة ألحــكام القانون 
١١٦ لســنة ٢٠١٣ بشأن تشجيع االستثمار 

املباشر في الكويت والئحته التنفيذية.

كافة مصادر دخل املبادر املتعثر.. لسداد األقساط
علي إبراهيم 

أصــدر وزيــر التجارة 
والصنـــــاعة، رئيـــــس 
مجلــس إدارة الصنــدوق 
للمشــروعات  الوطنــي 
الصغيــرة واملتوســطة، 
الشــريعان، قــرارا  فهــد 
وزاريا رقم ١ لســنة ٢٠٢٢ 
بإصدار الئحة املشروعات 
املتعثرة بالصندوق الوطني 
لرعاية وتنمية املشروعات 
الصغيــرة واملتوســطة. 
ووفقا للقرار، مت حتديد ٨ 
حاالت يعتبر فيها املشروع 
التغيرات  متعثرا وجاءت 
اجلديــدة باعتبار التوقف 
اجلزئي عن مزاولة النشاط 
نوعــًا من التعثــر وكذلك 
املتعاقبــة ملدة  اخلســائر 
سنتني وتاخر املشروع في 
السداد لسوء املركز املالي.
سجل للمتعثرين.. ودائرة وجلنة 

وقضــت الالئحــة بأن 
ينشأ بالصندوق سجل لقيد 
املشروعات املتعثرة، ويتم 
قيد املشروع املتعثر بهذا 
السجل بـ٣ طرق أولها يكون 
بنــاء على طلــب صاحب 
املشــروع، وثانيهــا بنــاء 
على قرار مجلس االدارة، 
أما الطريقة الثالثة فتكون 
بناء على قرار املدير العام 
اســتنادا الــى رأي دائــرة 

املشاريع املتعثرة فقط.
وأعطــى القــرار جلنة 
املشــاريع املتعثرة سلطة 
اتخاذ القــرار النهائي في 
شأن املتعثرين بعد االطالع 
على توصية دائرة املشاريع 
املتعثرة ودراسة احلالة، إذ 
يصدر املديــر العام قرارا 
بتشــكيل جلنــة ال يقــل 
عدد أعضائها عن ســبعة 
اعضــاء، على أن تقدم من 

وإعادة جدولة عمليات التمويل 
حسب احلاجة والضرورة.

٢ ـ تنسيق وتسهيل عمليات 
التدقيق الداخلي واخلارجي، 
وتنفيــذ خطط عمــل لتعزيز 
أداء عمليــات التمويــل وفقا 
واالجــراءات  للسياســات 

املطلوبة.
٣ ـ وضــع أســس وبرنامــج 
االلتــزام بالعقــود ألصحاب 
املشروعات القائمة، وبالقوانني 
والقواعد واالجراءات املعتمدة 
فــي الصنــدوق، واالشــراف 

والرقابة على التنفيذ.
٤ـ  االشراف على مراجعة برنامج 
االلزام دوريا في ضوء التغيرات 
الصنــدوق  احتياجــات  فــي 
واملشروعات القائمة، وفي ضوء 
القوانني والسياسات واالجراءات 

واخلطط املعمول بها.
٥ ـ قيــادة عمليــة التوعيــة 
في توضيــح عناصر برنامج 
االلتزام، والتأكد من ان جميع 
املوظفني وأصحاب املشروعات 
القائمــة على درايــة ومعرفة 

بتلك العناصر.
٦ـ  االشراف على اجراء تقييم 
الدوريــة وخطــط  املخاطــر 
االســتجابة وتلقــي قضايــا 
االخــالل ببرنامج االلتزام من 
النواحي املالية أو القانونية أو 
الفنية وحتويلها الى اجلهات 

املناسبة للتحقيق فيها.

٩ـ  تعيني مديري املشاريع في 
حال تطلب األمر ذلك.

١٠ ـ رفــع التوصيــة بإنهــاء 
املشــروع وتصفيتــه للمدير 
العام الذي يقوم باتخاذ الالزم.

١١ـ  اقتراح خطوات دمج بعض 
املشــاريع املتعثرة مبا يؤدي 

الى زوال تعثرها وجناحها.
١٢ ـ اتخاذ االجراءات الوقائية 

٢ـ  وضع الضوابط واالجراءات 
التي  القانونية واحملاســبية 
يجب اتباعها في حاالت تعثر 
املشروع التي تكفل احملافظة 
على حقوق الصندوق وصاحب 

املشروع.
٣ـ  وضع املشروع املتعثر حتت 
ادارة الصنــدوق، أو أن يعهد 
بإدارته الى شركات متخصصة، 
وذلك نظير مقابل حتت اشرافه 
والسم وحلساب املبادر، وذلك 
اذا اعتبر املشروع متعثرا وفقا 
للحالتــني املنصوص عليهما 
بالبندين ١،٢ من املادة الثانية 
من هــذه الالئحــة، ويفوض 
املجلس املدير العام باالشراف 

على املشاريع املتعثرة.
٤ ـ اصــدار القرارات املتعلقة 
بتصفية املشروع املتعثر بناء 
على عــرض املديــر العام اذا 
استحال زوال أسباب التعثر.

وملجلس االدارة أن يفوض 
املدير العام التخاذ أحد أو كل 
االجراءات السابقة عند احلاجة.
وجاء في القرار أن يلتزم 
املتعثــر  صاحــب املشــروع 
بســداد االقســاط املستحقة 
عليه عن مبلغ التمويل وفقا 
أو ربــع  ألقســاط شــهرية، 
أو نصــف ســنوية، أو آليــة 
أقساط تقترحها اللجنة ويتم 
اعتمادها من املدير العام ويتم 
احتساب قيمة كل قسط بناء 
املالية لصاحب  على املالءمة 
املشروع املتعثر وفقا لدخله 
الرئيسي اضافة الى كل مصادر 
الدخل االخــرى التي يحصل 
عليها، حيث حدد القرار للجنة 
أن تأخذ باألســس واملعايير 
التاليــة عند وضعهــا لقيمة 

القسط وآلية السداد:
١ـ  قيمة املشروع باالضافة الى 

الرسوم االدارية.
٢ ـ مدة الســداد التي يســمح 

بها القانون.
٣ـ  العرض املقدم من املبادر في 

٧ـ  القيام باستالم املشاريع في 
حالة تعثرها وعدم قدرتها على 
مواصلة التشغيل ألي طرف 
كان على أن تضع جلنة التعثر 
املعاييــر واألســس اخلاصة 

باستالم املشاريع.
٨ ـ اتخاذ قرارات اعادة هيكلة 
عمليــات املشــاريع فــي حال 

تطلب ذلك.

الالزمــة مبــا مينــع تعثــر 
املشاريع، للمشاريع التي في 

طريقها الى التعثر.
١٣ ـ اتخاذ االجراءات الالزمة 
القواعــد والضوابــط  وفــق 
القانونيــة  واالجــراءات 
واحملاســبية التــي يعضدها 

مجلس ادارة الصندوق.
١٤ ـ اعداد مقترح لسياســات 
خطــط  وتنفيــذ  التعثــر 

معاجلتها.
١٥ ـ رفــع التوصيــات للجان 
املختصــة للمتعثرين وطرق 

معاجلتها.
١٦ ـ اجراء دراســات أســباب 
التعثر ورفع تقارير لالستفادة 

من التجارب.
١٧ ـ مقتــرح آليات ومنتجات 

لتحسني أوضاع املتعثرين.
١٨ ـ اقتــراح حتديــد معايير 
احتساب املخصصات وفئات 

املتعثر.
١٩ ـ دراسة املشاريع املتعثرة 
وتقــدمي التوصيــات الالزمة 

لزوال أسباب التعثر.
وحدد القرار ملجلس االدارة 
اإلجراءات التي ميكن ملجلس 
إدارة الصنــدوق اتخاذها في 

شأن املشروع املتعثر: 
١ ـ وضــع أســس احتســاب 
املخصصات على ضوء املخاطر 
االئتمانيــة والتمويلية التي 

تواجه املشروع املتعثر.

شأن آلية سداد املديونية.
٤ ـ املركــز املالــي وقــدرة 

املبادر على السداد.
٥ ـ تقييم جدية املبادر في 
التعاون لســداد املديونية 

من عدمه.
٦ ـ بحــث أســباب تعثــر 
املشــروع وتصنيفها فيما 
اذا كانت خارجة عن إطار 
إرادة املبــادر أو تعمد منه 

أو إهمال جسيم.
ـ دقــة وقيمــة املبالــغ   ٧
التي صرفهــا املبادر على 

املشروع.
٨ـ  رغبة املبادر وقدرته على 
سداد دفعة أولى من قيمة 

التمويل كمقدمة تسوية.
موجــودات  تقييــم  ـ   ٩
املشروع إن وجدت وكيفية 
وإمكانيــة اعتبارها جزءا 
من سداد املديونية، وذلك 

بالتنسيق مع املبادر.
١٠ـ  تقييم االعضاء املختصني 
مــن ماليــني ومحاســبني 
الســوق  ومختصــني فــي 
والتمويل واقتراحاتهم في 
كيفية احتساب ووضع آلية 

للسداد.
١١ ـ دراســة أســباب تعثر 
املشروع وعما اذا كان من 
حاالت التعثر املتعمد رغبة 
في إنهاء التفرغ التجاري 
أو بسبب إهمال املشروع أو 
بسبب خالف بني الشركاء.

وللجنة التعثر أن تقوم 
بعمل تقييم للحالة املالية 
للمبادر املتعثر ووضع آلية 
ســداد لالقساط املستحقة 
عليه مبا ال يجاوز السقف 
الزمني املسموح به قانونا 
أو وفقا ملــا جاء في العقد 

املبرم مع املبادر.

وزير التجارة والصناعة أصدر قراراً بالئحة املشروعات املتعثرة في الصندوق الوطني

بني أعضائها قانونيون وفنيون 
وماليون متخصصون من داخل 
وخارج الصندوق وممثال عن 
دائرة املشاريع القائمة، وممثال 
عــن ادارة التقييم، وتباشــر 
اللجنــة أعمالهــا فــي شــأن 
املشــروعات املتعثرة، ويعاد 
تشكيل اللجنة كل سنتني، فهي 
اللجنة التي تتولى النظر في 
حاالت املشاريع املتعثرة وكذلك 
النظــر في التوصيات املقدمة 
من دائرة املشــاريع املتعثرة، 
وللجنــة أن تســتعني مبــن 
تراه مناسبا من ذوي اخلبرة 
الرأي  واالختصــاص إلبــداء 
في أي مــن االمور املعروضة 
عليها دون أن يكون لهم حق 

التصويت.
يأتي ذلك إلى جانب أن تنشأ 
دائرة إلدارة املشاريع املتعثرة 
بـ ١٩ اختصاصا ويكون منوطا 
بها مباشرة مشاريع املتعثرين 
ولديها السجل الذي يتم فيه 
قيد املشروعات املتعثرة املمولة 
من الصندوق وهي تعمل على 
تقييم املخاطر احمليطة بها كل 
حســب أنشــطتها وأحجامها 
وإعادة جدولة عمليات التمويل 
عند اللزوم، وكيفية معاجلة 
املخاطــر وقيامهــا اذا تطلب 
االمر تعيني مدير للمشــروع 
املتعثر، علــى أن يصدر قرار 
الحق من مدير الصندوق ينظم 
تعريف مدير املشروع املتعثر 
واختصاصاته وتكلفته، كما 
أن للدائرة اختصاصات أخرى 
وفقا ملا ورد من مهام لها بقرار 
وزير التجارة والصناعة رقم 
٤٧٩/٢٠١٨ الصــادر بتاريــخ 
٨/٨/٢٠١٨، ويتولى مدير الدائرة 

اعمالها ويكون مسؤوال عن:
١ـ  االشراف على القيام بعملية 
تقييم املخاطر بصفة مستمرة، 
وتصنيف املشروعات القائمة 
حســب أنشــطتها وأحجامها 
التقييم  والتوصيــة بإعــادة 

وللجنة من بني اجراءات اخرى أن تتخذ خيارات، وضع 
برنامج لسداد املديونية املستحقة وفقا آللية التحصيل، 
تسليم املشروعات لشركات خارجية، التحويل الى االدارة 
القانونية لتتخذ اجراءاتها القانونية والقضائية في حتصيل 
املديونية في احلاالت التي تستدعي ذلك، اعادة املشروعات 
الى دائرة املشــاريع القائمة، اقتراح املوافقة على اعادة 
املشروع ألصحابه في حال زوال أسباب التعثر، على أن 
يعتمد القرر مــن املدير العام للصندوق، إعداد التقارير 
الدورية الالزمة حول املشــروعات املتعثرة وكذلك التي 
يســتحيل زوال أسباب تعثرها، وإعداد وتقدمي التقارير 
الالزمة حولها لعرضها على املدير العام، واقتراح زيادة 
مبلغ التمويل للمشروعات، وذلك بعد قياس أداء املشاريع 
ومدى استحقاقها لزيادة التمويل وفقا للقواعد والنظم، 
وكذلك متديد فترة السماح املتعلقة بالسداد، والنظر في 
قيمة وعدد دفعات ســداد االقساط، وتطبيق االجراءات 
القانونية واحملاسبية املعتمدة التي يجب اتباعها في حاالت 
تعثر املشروع التي تكفل احملافظة على حقوق الصندوق 

وصاحب املشروع.

خيارات اللجنة 

التفاصيل كاملة على موقع
 «األنباء» االلكتروني


