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االقتصادية

الشركة تتجه 
للتخارج من ملكية 
بعض أصولها في 
ضوء منو قيمتها 

العادلة

تغيرات جذرية في 
نتائج الثالثة أرباع 

املتبقية من 2014 
بسبب التخارج 

من أحد مشاريع 
الشركة

 Outlet مجمع
سيوفر مختلف 

السلع واخلدمات 
والبضائع ذات 

املاركات العاملية 
بأسعار في متناول 

اجلميع

»كنتز« تفوز بعقد بقيمة
 125 مليون دوالر في الكويت
لندن - رويترز: قالت كنتز كوربوريشن أمس إنها فازت 
بعقد قيمته 125 مليون دوالر ألجل 5 سنوات في الكويت من 
شركة فلور األميركية. ويتعلق العقد بتوفير فنيني ومشرفني 
في عدة تخصصات لفلور.

تأجيل املوعد النهائي للتسجيل ملدة عشرة أيام ليكون قبل 5 مايو 2014

»املركزي« يسمح للبنوك والشركات بالتسجيل لدى موقع 
وزارة اخلزانة األميركية قبل توقيع الكويت التفاقية »فاتكا«

البورصة باجلريدة الرسمية األحد املقبل

»ستاندرز آند بورز« تثبِّت تصنيف »وربة للتأمني«
 عند »بي بي بي« مع نظرة مستقرة

»التمدين« تبدأ جتميع »التمدين العقارية« بـ 265 فلساً للسهم

محمود فاروق 

تنشر اجلريدة الرسمية 
ي����وم األح����د املقب����ل القرار 
الوزاري رقم 580 لسنه 2013 
بشان تأسيس شركة بورصة 
الكويت لألوراق املالية الذي 
يتضمن. واملالحظ في الورقة 
التي حصلت عليها »األنباء« 

أن تاريخ صدور القرار املدون 
عليها 22 ديسمبر 2013 وموقع 
عليه وزير التجارة والصناعة 
انس الصالح، أي ان ذلك يعني 
أن القرار اس����تمر في أروقة 

التجارة نحو 4 اشهر.
وكانت هيئة أسواق املال قد 
أعلنت في وقت سابق عن إبرام 
وتوثيق عقد تأسيس شركة 

بورصة الكويت لألوراق املالية 
ونظامها األساسي برأسمال 
قدره 60 مليون دينار بقيمة 
اس����مية للس����هم بلغت 100 
فلس موزعة على 600 مليون 

سهم.
الهيئ����ة ان هذه  وقال����ت 
اخلط����وة متث����ل اس����تكماال 
الستحقاق مهم للهيئة وللسوق 

الكويتي واس����تيفاء  املال����ي 
قانونيا لتطبيق قانون الهيئة 
مضيفة أن وراء هذا االستحقاق 
جهودا كبيرة استمرت اكثر من 
سنتني شارك فيها العاملون في 
الهيئة وجلنة تأسيس شركة 
بورصة الكويت لألوراق املالية 
ومستشاروها كما شاركت فيها 

جلنة املؤسسني.

قال����ت ش����ركة ورب����ة 
للتأم����ني )وربة( انه قد مت 
تصنيف الش����ركة من قبل 
وكالة »ستاندرز اند بورز« 
بتصنيف »بي بي بي« مع 
نظرة مستقبلية مستقرة.

وذكرت الشركة في بيان 
صحافي علي موقع البورصة 
االلكترون����ي انه مت تثبيت 
التصنيف����ات االئتماني����ة 
لش����ركة وربة للتأمني عند 
»بي بي ب����ي« بعد مراجعة 
السيولة مع نظرة مستقبلية 

مستقرة.

لمحة عامة

٭ قمنا بخف����ض تقييمنا 
للسيولة لدى شركة وربة إلى 
درجة قوي ألننا نتوقع انها 
ستكون بحاجة لسيولة أكبر 
في املستقبل. وبالتالي، قمنا 
بتثبيت تصنيفنا االئتماني 
املالية لشركة وربة  للقوة 

عند »بي بي بي«.
٭ يدعم تصنيفنا تقييمنا 
ملخاطر أعمال شركة وربة 
بدرجة مقب����ول وتقييمنا 

املالية للش����ركة  للمخاطر 
بدرجة قوي نسبيا، إال أن 
االنخفاض ج����اء مبوجب 
تقييمن����ا إلدارة املخاط����ر 
املؤسسية بدرجة ضعيف.

٭ تعكس النظرة املستقبلية 
املستقرة توقعاتنا بأن شركة 
وربة ستحافظ على كفاية 
قوية جدا لرأس املال، بينما 
تعمل تدريجيا على تنويع 
محفظتها االستثمارية وعلى 
تعزيز ممارستها في إدارة 
املخاطر وم����ن املتوقع أن 
يؤدي هذا إلى استقرار أكبر 

في أرباح االكتتاب لديها. 
تعكس تصنيفات شركة 
وربة تقييمنا ملخاطر أعمال 
الش����ركة بدرج����ة مقبول 
املالية للش����ركة  واملخاطر 
بدرجة قوي. وتقييمنا إلدارة 
املخاطر املؤسسية اخلاصة 

بالشركة بدرجة ضعيف.
تتمتع شركة وربة بوضع 
تنافس����ي كاف في سوقها 
احمللية، فهي من ش����ركات 
التأمني اخلمس األوائل في 
التنافسية  التأمني  س����وق 

بالكوي����ت، ونقيم مخاطر 
القطاع والدول����ة للكويت 

بدرجة متوسط.
ويعكس تقييمنا للمخاطر 
املالية لشركة وربة بدرجة 
قوي نس����بيا. ق����وة رأس 
املال واألرباح لديها املقيدة 

مبخاطر معتدلة.
وهذه األخيرة تعكس في 
الغالب املخاطر االستثمارية 
الكبيرة التي تتحملها شركة 
وربة، مث����ل الرافعة املالية 
االستثمارية والتركيزات، 
قامت ش����ركة وربة أيضا 
بتغيي����ر برنامجها إلعادة 
التأم����ني في الع����ام 2013، 
محولة مخاطرها بش����كل 
جوهري إلى سياسة إعادة 
تأمني بتجاوز اخلسارة من 
سياسة إعادة التأمني النسبي 
االتفاقي، وهذا ميكن أن يؤثر 
على أرباح االكتتاب وعلى 
تقلب الدخل الصافي لديها. 
يفترض السيناريو األساسي 
لدينا أن شركة وربة ستحقق 
نسب مجتمعة أدنى من %100 
وسيكون العائد على حقوق 

امللكية أكث����ر من 3% خالل 
العامني 2014 و2015. )يشير 
النسب املجتمعة  انخفاض 
إلى حتقي����ق أرباح أفضل. 
أما جتاوز النسب املجتمعة 
100% يشير إلى تكبد خسائر 

في االكتتاب(.
إدارة املخاط����ر  نقي����م 
املؤسسية لش����ركة وربة 
للتأمني بدرجة ضعيف، ما 
يعكس وجهة نظرنا جتاه 
أدواتها غير املتطورة ملراقبة 
التعرضات ضمن إطار الرغبة 
في املخاطر احملددة مسبقا، 
السيما فيما يخص محفظتها 

االستثمارية.
قمنا بخف����ض تقييمنا 
للسيولة لدى شركة وربة 
إل����ى درج����ة »ق����وي« من 
»اس����تثنائي« ألننا نتوقع 
أنها بحاجة لس����يولة أكبر 
إلى  في املستقبل، استنادا 
تط����ور توقعاتنا اخلاصة 
بأرب����اح والتزامات اكتتاب 
كل من شركة وربة والسوق 
احمللية عل����ى مدى العامني 

القادمني.

التمدين  أعلنت ش���ركة 
االستثمارية )متدين ا( نيابة 
ع���ن حتال���ف عمالئها، عن 
موافقة هيئة أسواق املال على 
نشر مستند عرض االستحواذ 
اإللزامي على األسهم املتبقية 
العقارية  التمدين  لش���ركة 

لصالح حتالف عمالئها.
وقالت الشركة في بيان 
له���ا على موق���ع البورصة 
انه مت إرس���ال  اإللكتروني 
مس���تند العرض إلى شركة 
التمدين العقارية لدراسته من 
قبل مجلس اإلدارة وإصدار 
توصيت���ه ملس���اهميه وفقا 
ألحكام القانون رقم 7 لسنة 
2010 وتعليمات هيئة أسواق 

املال في ذات الشأن.
وعليه تعلن شركة التمدين 

االستثمارية نيابة عن حتالف 
عمالئها عن البدء في عملية 
جتميع أسهم »شركة التمدين 
العقارية« مقابل مبلغ وقدره 
)265 فلسا للسهم الواحد(، 
فعلى من يرغب في املشاركة 
في هذا العرض من مساهمي 
»ش���ركة التمدين العقارية« 
أن يتوجه إلى مقر ش���ركة 
التمدين االستثمارية الكائن 
في منطقة جنوب السرة � مول 
360 � الدور اخلامس � لتعبئة 
الغرض  املعد لهذا  النموذج 
خالل أوقات الدوام الرسمي 
بالشركة، وذلك اعتبارا من 
يوم األحد املوافق 4 مايو 2014 
حتى الساعة 12:30 من ظهر 
يوم اخلميس املوافق 5 يونيو 
2014 مع إحضار املستندات 

التالية: األفراد:
البطاق���ة  ص���ورة   �  1

املدنية.
2 � ش���هادة/ كت���اب من 
الكويتية للمقاصة  الشركة 
برصيد األسهم اململوكة له في 

شركة التمدين العقارية.
الشركات:

1 � صورة من عقد التأسيس 
والنظام األساسي للشركة.

2 � ص���ورة من ش���هادة 
التج���ارة والصناعة  وزارة 
ملن يهمه األمر بأسماء أعضاء 
مجلس اإلدارة ومن له حق 

التوقيع.
3 � صورة البطاقة املدنية 

للمخول بالتوقيع.
4 � ش���هادة/ كت���اب من 
الكويتية للمقاصة  الشركة 

برصيد األسهم اململوكة في 
شركة التمدين العقارية.

 ونلفت نظر املس���اهمني 
الى أن سائر املستندات ذات 
املادة  العالقة واملبين���ة في 
267 م���ن الالئحة التنفيذية 
للقانون رقم 7 لس���نة 2010 
متاحة لالطالع عليها في مقر 
شركة التمدين االستثمارية 
الكائن ف���ي منطقة جنوب 
الس���رة � مول 360 � الدور 
اخلام���س، كما ان مس���تند 
العرض سيكون منشورا على 
املوق���ع اإللكتروني لكل من 
سوق الكويت لألوراق املالية 
وشركة التمدين االستثمارية 
خالل الفترة من تاريخ نشر 
مستند العرض وحتى نهاية 

فترة العرض.

منى الدغيمي

أصدر بنك الكويت املركزي 
تعميم���ا للبن���وك احمللية 
واجله���ات املالية اخلاضعة 
إلشرافه يخطرهم فيه بالبدء 
بالتسجيل لدى موقع وزارة 
 Foreign( اخلزانة األميركية
 Financial Institutions FFs
Limited( كمؤسس���ة مالية 
أجنبية م���ع مراعاة أن يتم 
هذا التسجيل مبا ال يترتب 
علي���ه من تع���ارض مع أي 
من القوانني املعمول بها في 
الكوي���ت وخصوص���ا فيما 
يتعلق بالس���رية املصرفية 
والتي يتعني احلصول على 
العميل بشأنها قبل  موافقة 
الكشف عن أي بيانات تتعلق 
بالذمة املالية للعمالء وذلك 

بناء عل���ى تصريح رقم 17/ 
2014 الص���ادر ع���ن وزارة 
اخلزان���ة األميركية بش���أن 
معاجلة بعض األمور املتعلقة 
بقان���ون االمتثال الضريبي 
األميركي للحسابات اخلارجية 
»فاتكا« وما ورد فيه من تأجيل 
املوعد النهائي للتسجيل ملدة 

عشرة أيام ليكون قبل 5 مايو 
2014 بدال من 25 أبريل 2014 
احملدد سابقا والسماح جلميع 
املالية بالقيام  املؤسس���ات 
بالتسجيل حتى في حال عدم 
توقي���ع حكوماتها االتفاقية 
املطلوبة مع وزارة اخلزانة 

األميركية.
واش���ار »املرك���زي« في 
تعميمه الى أنه في حال قيام 
حكومة الكويت بتوقيع اتفاقية 
»فاتكا« فانه بإمكان املؤسسات 
املالي���ة اخلاضع���ة لقانون 
االمتثال الضريبي املش���ار 
إليه تغيير حالة التس���جيل 
لك���ون املوقع املخصص من 
قبل وزارة اخلزانة األميركية 
لهذا الغرض يسمح بإجراء 

هذا التغيير.

أمين بودي متحدثا خالل عمومية الشركة

تفاءل بالتوصل لتسوية املديونية مع »بيتك«

بودي: »بيت األوراق« تنفذ 
مجمع Outlet بالكويت  بـ 100 مليون دوالر

محمود فاروق

كشف رئيس مجلس ادارة 
شركة بيت األوراق املالية أمين 
بودي عن تنفيذ مشروع مجمع 
اوت ليت Outlet بقيمة تتجاوز 
ال� 100 مليون دوالر في الكويت، 
بالتعاون مع بنك غيتهاوس 
وإح���دى الش���ركات العاملية 
املتخصصة ف���ي ذلك املجال، 
وذلك على ارض تصل مساحتها 
ما بني 100- 150 ألف متر بنظام 
بي أو تي، مبينا أن املشروع 
يعد وطنيا وسيخدم ما يزيد 
عن 75% من س���كان الكويت 

كونهم من الفئة الشبابية. 
وقال ب���ودي على هامش 
العادية  العمومية  اجلمعي���ة 
التي عقدت أمس بنسبة حضور 
67.8%، وأقرت عدم توزيع ارباح، 
ان مجمع Outlet سيوفر مختلف 
السلع واخلدمات والبضائع 
ذات امل���اركات العاملية ولكن 
بأسعار منخفضة التكاليف وفي 
متناول اجلميع وبخصومات 
تصل إلى 70%، فضال عن عمل 
املهرجانات الشبابية وغيرها 
من اخلدمات التي تخدم مختلف 
الشرائح العمرية. وأكد بودي 
ان املشروع يعد من أولويات 
»بيت االوراق« خالل 2014، أذ 
ستعمل الشركة على تنفيذه 
بالكوي���ت وإيج���اد األرض 
املناسبة لتنفيذ املشروع، اما 
في حالة عدم توفير الظروف 
املالئم���ة لتنفي���ذ املش���روع 
فستتجه الشركة إلى تنفيذه في 
دبي، التي حتتل املركز االول من 
ناحية القوة الشرائية ويليها 
الكويت، متوقعا أن يستقبل 
املجمع داخل الكويت 2 مليون 
زائر سنويا، بينما دبي حوالي 
5 ماليني زائر. وأعرب بودي عن 
تفاؤله بالتوصل إلى أتفاق مع 
بيت التمويل الكويتي برئاسة 
حمد املرزوق لتسوية املديونية 
مع البن���ك التي تقارب ال� 43 
مليون دينار - على حد قوله 
- الفتا إلى انه قام بزيارة الى 
»بيتك« يوم الثالثاء املاضي، 
واس���تعرض الوض���ع املالي 
القوي للشركة من أصول تفوق 
املديونية ومشروعات جيدة 

بصدد التخارج من بعضها.
وأشار بودي إلى أن ارباح 
العام احلالي  الربع األول من 
س���تكون طبيعية ال تغيرات 
جذري���ة بها، فيما س���يكون 
هناك تغير جذري في نتائج 
املتبقية نتيجة  أرباع  الثالثة 
تخارج س���تقوم به الشركة 
خالل الفترة املقبلة، متوقعا ان 
يكون التخارج من شركة ابراج 
للمياه كونها ضمن أولويات 
الشركة خالل الفترة احلالية، 
خاصة وان هناك أطراف مهتمة 
بالصفقة.  وعن اآلفاق واخلطط 
املستقبلية أشار بودي الى ان 
الشركة تتجه خالل العام احلالي 
إلى التخارج من ملكية بعض 
أصولها في ضوء منو قيمتها 
العادلة مبا يحقق ربحا متميزا 
للشركة األمر الذي سوف يعزز 
قيمة حقوق املساهمني باإلضافة 
إلى أن الشركة ستتوصل الى 
تسوية مناس���بة للمديونية 
وإغالق الشق القانوني املتعلق 

بذلك األمر.

عوائد متميزة

ق���ال ب���ودي ف���ي كلمته 
الواردة بالتقرير السنوي ان 
اغلب أعوام الش���ركة شهدت 
جناحات وأداء ثابتا والعديد 
م���ن العوائد املتميزة على مر 
السنني، وذلك بالرغم من اآلثار 
السلبية لالزمة املالية العاملية، 
مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من 
تلك اآلثار إلى أن الشركة حققت 
منوا  إجماليا لإليرادات خالل 
العام 2013 مبقدار 2%، لتصبح 
7.4 ماليني دينار، مقارنة مببلغ 
7.3 ماليني دينار، وذلك خالل 

العام 2012.
الش���ركة  أن  وأض���اف 
اس���تطاعت التحكم في منو 
املصروف���ات، حيث س���اهم 
الربح  انخف���اض  في ع���دم 
التشغيلي بصورة كبيرة إذ 
بلغ 2.3 ملي���ون دينار لعام 
2013، مقارنة مببلغ 2.5 مليون 
دينار، بنسبة انخفاض قدرها 
10%، كما أن حصة املجموعة 
في نتائج أعمال الش���ركات 
الزميلة قد شهدت منوا مطردا 
حيث بلغ���ت ربحا قدره 1.5 
مليون دينار، مقارنة بخسائر 

قدرها 800 ألف دينار.

مخصصات محاسبية 

وتابع بودي قائال انه وعلى 
الرغم من اخذ الش���ركة مببدأ 
التح���وط واملتمث���ل في اخذ 
مخصصات محاسبية مقابل 
انخفاضات غير محققة وإطفاء 
القيمة لبعض مكونات محفظة 
االستثمارات خالل العام مبقدار 
7.6 ماليني دينار، مقارنة مببلغ 
1.1 ملي���ون دينار، والتي أدت 
إلى حتقيق خس���ارة خاصة 
مبساهمي الشركة إالم قدرها 
4.6 ملي���ون دين���ار، مقارنة 
بخسارة قدرها 400 ألف دينار، 
الدفترية  القيم���ة  فقد بلغت 
للسهم 81 فلس���ا ، وذلك بعد 

استبعاد أسهم اخلزينة.

حقوق الملكية

وب���ني أن حق���وق امللكية 
اخلاصة مبس���اهمي الشركة 
األم لم تنخفض بصورة كبيرة 
والتي بلغت 52 مليون دينار، 
تقريبا، مقارنة مع 55.8 مليون 
دينار، فيما حتسن مضاعف 
الدي���ون إلى حق���وق امللكية 
»معيار الرفع املالي« حيث بلغ 
معدل 1.06 مرة، ويكون بذلك 
اقل من املعي���ار الذي وضعه 
بنك الكويت املركزي لشركات 
االس���تثمار وهو 2.0 مرة مما 
يش���كل دعما إيجابيا للمركز 

املالي للشركة.

تخفيف المديونية 

الش���ركة األم  وذك���ر أن 
اس���تمرت في تخفيف حجم 
مديونياته���ا نس���بيا مبقدار 
7%، حيث قامت بس���داد 3.9 
ماليني دينار، لتصل إلى 48.7 
مليون دينار، وذلك كما في 31 
ديسمبر 2013، مقارنة مببلغ 
52.6 مليون دينار، وذلك خالل 
الفترة املذكورة من 2012، حيث 
كان أعلى رصيد لتلك املديونية 
مع أرباحها املستحقة نحو 200 
مليون دينار من بداية األزمة، 
وبهذا تكون الشركة قد سددت 
ما يقارب 75% من املديونية.

وعن أداء الشركات التابعة 
احمللية أوضح بودي أن حصة 
أرباح شركة  الشركة األم في 
التكنولوجيا احلديثة لتعبئة 
مياه الشرب »مياه أبراج« 1.2 
مليون دينار، وهو نفس املبلغ 

احملقق في العام السابق، كما أن 
شركة كويت بوكس لصناعة 
الكرت���ون قد حقق���ت أرباحا 
للعام الثاني على التوالي، بعد 
حتسن كفاءة عمليات اإلنتاج 
والتس���ويق بها. وزاد بقوله: 
أما بالنس���بة لش���ركة األمان 
لالستثمار فقد حققت أرباحا 
ل���� 2013 بعد أخذ مخصصات 
مقاب���ل انخفاضات قيمة غير 
محققة لبعض مكونات محفظة 
اس���تثماراتها وهي تقف اآلن 
على أرض صلبة متكنها من 
االنطالق نحو املس���تقبل في 
نشاط إدارة األصول وخاصة 
في ضوء التحسن امللموس في 

أداء سوق األسهم احمللية.

أنشطة دولية 

اما ف���ي مجال األنش���طة 
الدولية فبني بودي أن شركة 
غيتهاوس كابيتال »بيت األوراق 
العاملية سابقا« املتخصصة في 
مجال االستش���ارات العقارية 
الدولية والذراع التس���ويقية 
لبنك غيتهاوس  حققت أرباحا 
جي���دة، حيث بلغ���ت حصة 
املجموع���ة فيها لعام 2013 ما 
يقارب 727 ألف دينار، وخاصة 
في ضوء تكامل أنشطتها مع 
بنك غيته���اوس والذي تعد 
بي���ت األوراق املالي���ة اكب���ر 
مس���اهميه س���واء من حيث 
تقدمي املنتجات االستثمارية 
أوالعقارية أوالتمويلية املتميزة 
التي يقدمها البنك ببريطانيا 
وأوروبا أو منتجاتها العقارية 
بالواليات املتحدة األميركية.

تطوير غيتهاوس

وفيما يتعلق ببنك غيتهاوس 
قال بودي إن البنك استمر في 
تطوير أدائه خالل العام 2013، 
والذي ميكن اعتباره عام بدء 
التحول احلقيقي للبنك، إذ حقق 
أرباحا تشغيلية بلغت قيمتها 
12.9 مليون جنيه استرليني 
ومنا صافي ربحه إلى 4 ماليني 
جني���ه اس���ترليني، مقارنة 
بصافي رب���ح بلغ 2.4 مليون 
الى  جنيه استرليني، مشيرا 
ان حصة املجموعة في نتائج 
أعمال البنك بلغت ما يقارب 755 
ألف دينار. وأضاف بودي أن 
البنك شهد العديد من التطورات 
اجلوهرية اإليجابية ومنها على 
سبيل املثال املمارسة الفعلية 
لتوسيع دائرة أنشطته، حيث 
قام بإب���رام صفقات التمويل 
العقاري  املهيكل والتموي���ل 
وتوفير خدمات االس���تثمار 
في الصكوك امل���درة للعوائد 
باإلضافة إلى تنويع منتجات 

البنك العقارية.

توسع جغرافي 

وتابع قائال إن البنك قد قام 
بالفعل بتوسيع نطاق عمله 
جغرافي���ا من خ���الل مكتبه 
التمثيل���ي املرخص مباليزيا 
وافتتاحه جلناح خدمات إدارة 
الثروات لعمالئه بأرقى مناطق 
العاصم���ة البريطانية، وذلك 
بهدف نق���ل البنك إلى مرحلة 
النمو املتعاظ���م وجعله بنكا 
رائدا في مجال اخلدمة املتميزة 
واحلفاظ عل���ى تنمية القيمة 
لعمالئه خاصة في ضوء آثار 
التحوالت التي تشهدها منطقة 
الش���رق األوسط ومبا يحقق 
الربحية وقيمة  أيضا تعزيز 

حقوق املساهمني.
وبني بودي أنه مت االنتهاء 
من عملي���ة اختي���ار رئيس 
تنفيذي جدي���د للبنك يتميز 
باخلبرة املناسبة وبالقدرة على 
فتح آفاق تسويقية أوسع على 
املستويني املؤسسي والدولي 
لتتواكب م���ع التطور اجلديد 
للبنك وس���يبدأ في ممارسة 
مهام عمله بالبنك في القريب 

العاجل.

جمعية عمومية 

العمومية على  ووافق���ت 
كل البنود الواردة في جدول 
األعمال وأبرزها املصادقة على 
تقريري مجلس اإلدارة ملراقبي 
البيانات  احلسابات، واعتماد 
املالية واحلسابات اخلتامية 
للشركة، وذلك عن السنة املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2013، 
كما وافقت على توصية مجلس 
اإلدارة بشأن عدم توزيع أرباح 
املذكورة،  املالية  الس���نة  عن 
وعدم صرف مكافأة ألعضاء 

مجلس اإلدارة.

أفادت شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت )مشتركة( 
بحصولها على أقل األسعار مبناقصة األنابيب وقالت: لم 
يصلنا أي كتب رسمية بالترسية بعد واخلاصة باملناقصة 

رقم: ار اف بي 2012460 إلنشاء خطوط أنابيب تدفق 

النفط اخلام واألشغال املتصلة بها في منطقة شمال 
الكويت اململوكة لشركة نفط الكويت ملدة تنفيذ 5 سنوات 
ومببلغ 81، 970، 513 دينارا، وسنوافي إدارة السوق بأي 

مستجدات بهذا اخلصوص في حينه.

»املشتركة«: لم يصلنا أي كتب رسمية بترسية مناقصة »األنابيت«

حاسبوني لو ما طبقت احلوكمة 

بيع حصص من »غيتهاوس« ملؤسسات عاملية

فلسفة »بيت األوراق« بصمة في تاريخ االقتصاد

قال أمين بودي ملساهميه انه يدعم موقف اجلهات املعنية 
بتطبيق احلوكمة على جميع الشركات، وذلك على اعتبار 
أنها األداة التي حتمي صغار املساهمني، قائال للمساهمني 

»حاسبوني لو ما طبقت احلوكمة«.
وأضاف أن الشركة تقوم حاليا بتعديل أوضاعها وفقا 
للمعايير اجلديدة، مؤكدا على أن السوق خالل الفترة 

املقبلة سيكون في مصاف الدول العاملية. 

كشف أمين بودي عن مفاوضات جتريها الشركة حاليا 
مع مساهمني ومؤسسات مرموقة لبيع حصص في بنك 

غيتهاوس، متوقعا أن ينعكس ذلك باإليجاب على املجموعة 
بشكل عام خالل الفترة املقبلة. 

قال أمين بودي إن فلسفة العمل التي تقوم بها شركة بيت 
األوراق املالية تعد بصمة في تاريخ االقتصاد الوطني، نظرا 
للدور اإليجابي الذى قامت به الشركة في مختلف القطاعات 

من تعليم وصحة ومشروعات تنموية اقتصادية خدمت 
مختلف شرائح املجتمع الكويتي.


