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»الوطني« يشارك بوفد رفيع المستوى في »المنتدي«

بسعر يصل إلى 320 فلسًا للسهم وكّلفت »الشال« لتقييم أصولها

4 ماليين دينار قيمة األصول والموجودات برأسمال يقدر بـ 2 مليون دينار وتوقعات بارتفاع الراغبين في الشراء

..والبنك يقيم ندوة لعمالئه حول التغييرات
في قانون الضريبة البريطاني لغير المقيمين

ينظم بنك الكويت الوطني ندوة خاصة لعمالئه في 
لندن لشرح التغييرات على قانون الضرائب في اململكة 
املتحدة اخلاص بغير املقيمني. س���تقام الندوة بحضور 
الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني � الكويت عصام 

جاس���م الصقر يوم االثنني املوافق األول من فبراير في 
فندق الش���يراتون في قاعة الدانة الساعة ال� 6.30 مساء 
وسيحاضر بها كل من روبرت بالور وبيرز ماستر اخلبيرين 
في شؤون الضرائب ويعمالن في مكتب احملاماة املعروف 

شارلز رسل في لندن. وأوضح الصقر ان هذه الندوة تأتي 
حرصا من البنك على إيضاح التغييرات اجلديدة في قانون 
الضرائب لعمالئه وذلك باستضافة خبراء في هذا املجال 

لتفسير هذه التغييرات واإلجابة عن استفساراتهم.

دبدوب يلقي ورقة حول تحديات النظام المالي العالمي
وتداعياته على المنطقة في »دافوس«

هيئة االستثمار تبيع كامل حصتها البالغة %76
في »المنتجات الزراعية« وتطرحها بالمزاد العلني

أرباح »المجموعة المشتركة« للتسعة أشهر 
تقترب من مستويات العام 2008

.. و»الشركة« تفوز بمناقصة
بـ 3 ماليين دينار

أحمد يوسف
أبلغت مصادر متابعة 
»األنباء« حصول املجموعة 
املش���تركة على مناقصة 
خاصة بوزارة االش���غال 
العامة بقيمة 3.059 ماليني 

دينار.
وقال���ت املص���ادر ان 
الش���ركة كانت قد تقدمت 
للمناقصة وف���ازت بأقل 
االس���عار، حيث ستقوم 
الشركة عقب ترسية كتاب 
املناقصة عليها بعمل إنشاء 
وصيانة ط���رق ومجاري 

أمطار مبنطقة البدع.
رق���م  ان  واضاف���ت 
املناقصة 191 ه�.ط، وان مدة 
التنفيذ 18 شهرا بدءا من 

تسلم املوقع للشركة.

أحمد يوسف
علمت »األنباء« من مصادر مقربة من شركة 
املجموعة املش����تركة ان أرباح التسعة أشهر 
املنتهية عن العام 2009 تقترب من نفس مستوى 
أرباح الفترة نفس����ها م����ن العام 2008، حيث 
كانت الش����ركة قد حققت أرباحا عن التسعة 
أش����هر املنتهية من 2009 بلغت قيمتها 6.79 
ماليني دينار وربحية قدرها 85.98 فلسا للسهم، 
مقابل حتقيقها أرباحا قدرها 6.68 ماليني دينار 
وربحية بلغت 84.12 فلسا للسهم في الفترة 
املقارنة نفسها من عام 2008. ولفتت املصادر 
إلى ان االرباح فوق ال� 6 ماليني دينار وربحية 
السهم تقترب من ال� 80 فلسا. وقالت املصادر 

ان املجموعة املشتركة ستتجه إلى توزيعات 
لكنها لم حتددها على خلفية مناقشة ذلك في 
اجتماع مجلس اإلدارة املقبل. وأضافت انه رغم 
الظروف االقتصادية احلالية اال ان املركز املالي 
للشركة في حالة جيدة وذلك لعدم دخولها في 
استثمارات طويلة االجل وأعمالها ممولة عن 
طريق قروض بنكية وليس لديها أي قروض 
مت استخدامها في االستثمارات، وان القروض 
احلالية هي فقط لتمويل النشاط التشغيلي 
للشركة، وتوقع أال تواجه الشركة أي مصاعب 
مع البنوك بشأن متويل مشاريع الشركة، وان 
الشركة أخذت جميع االحتياطات املالية الالزمة 
ملواجهة اي مخاطر قد تظهر للشركة خارجة 

عن إرادتها. واستبعد مواجهة أي مصاعب مع 
البنوك بشأن متويل مشاريع الشركة، قائال انه 
مت اتخاذ االحتياطيات املالية الالزمة ملواجهة أي 
مخاطر قد تظهر مستقبال. وأوضحت ان الشركة 
قد أجنزت وسلمت العديد من املشاريع خالل 
2009 وحاليا تقوم بتنفيذ عدد من املشاريع 
من شأنها ان تؤمن إيرادات للسنوات املقبلة. 
وقالت إن تركيز الشركة ينصب هذا العام على 
التق����دم بعروض ومناقصات، من خالل خطة 
التنموية التي عرضها الشيخ احمد الفهد، وأيضا 
أبوظبي والس����عودية وسلطنة  التوسع في 
عمان وقطر، باعتبار ان أس����واقها هي األكثر 

منوا في املنطقة.

محمود فاروق
كش���فت مص���ادر ذات صلة 
ل� »األنب���اء« عن موافقة الهيئة 
العامة لالستثمار على إمتام بيع 
كامل حصتها في شركة املنتجات 
الزراعية البالغة 76% وذلك من 
خالل طرحها في م���زاد علني، 
مبينة املصادر ان س���عر السهم 
قد يصل الى 320 فلسا، وذلك بعد 
ان قامت الهيئة بتكليف شركة 
الشال لالستشارات االقتصادية 
بتقييم أصوله���ا وتقييم عادل 
لسعر السهم خالل الفترة احلالية. 
وأفادت املصادر بأن بيع الهيئة 
حصته���ا في ش���ركة املنتجات 
الزراعية يأتي في إطار تنفيذها 

لبرنامج التخصيص لبيع أسهم 
احلكوم���ة املتبقي���ة في بعض 
الش���ركات احمللية والتي تصل 
قيمتها الى مليار دينار، وأكدت 
املصادر ان هناك طلبات عدة من 
شركات ومستثمرين رغبة منهم 
الهيئة  في شراء كامل مساهمة 
العامة لالستثمار برأسمال شركة 
الغذائية،  الزراعي���ة  املنتجات 
وسط توقعات بأن يشهد طرح 
احلصة عن طريق املزاد مجموعة 
كبيرة من الراغبني في الشراء. 
وأوضحت املص���ادر ان أصول 
وموجودات »املنتجات« تفوق 
قيمتها التي تصل الى 4 ماليني 
دينار، وان رأسمال الشركة يقدر 

ب� 2 مليون دينار، الفتة الى ان 
الش���ركة تأسست في عام 1976 
بهدف تس���ويق اإلنتاج احمللي 
والزراع���ي وبيع املس���تلزمات 
الغذائية وهي  الزراعية واملواد 
تقدم خدماتها في جميع محافظات 
الكويت. وأشارت املصادر إلى ان 
الشركة متلك مزرعة مساحتها 
100 ألف مت���ر مربع في منطقة 
الوف���رة الزراعي���ة حيث تزرع 
فيها اخلض���راوات والورقيات، 
انها متلك كذلك أسطوال  مبينة 
لنقل وتوزيع وتسويق املنتجات 
امل���زارع بالوفرة  الزراعية من 
والعبدلي الى نقاط البيع واملراكز 
التسويقية واجلمعيات التعاونية 

بكل احملافظات، السيما ان لدى 
الشركة مركزا لتعبئة وتغليف 
املنتجات الزراعية والغذائية في 
منطقة الوفرة فضال عن نشاطها 
في استيراد اخلضروات والفاكهة 
واملواد الغذائية. وتابع قائال ان 
الشركة متلك نحو 600 متر مربع 
العمود  مخازن مب���ردة تعتبر 
الفقري لنش���اط الشركة، حيث 
تس���تخدم في تخزين اخلضار 
والفواكه واملواد الغذائية احملفوظة 
واملجمدة الى جانب نقاط البيع 
في اجلمعيات التعاونية وفروعها 
كما تقوم الشركة حاليا بتسويق 
انتاج املزارعني في مزارع الوفرة 

والعبدلي.

هشام أبوشادي
يش����ارك بنك الكويت الوطني بوفد رفيع املس����توى في منتدى 
دافوس العاملي الذي يقام في سويس����را خالل الفت��رة من 27 الى 31 

اجل�اري.
وس����يقام الى جانب اجتماعات منتدى دافوس، اجتماعات اخرى 
ملجلس األسواق الناشئة التابع ملعهد التمويل الدولي والذي يرأسه 
الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم دبدوب الذي 
سيش����ارك في أكثر من جلسة خالل هذه االجتماعات، حيث سيلقي 
ورقة عمل حول حتديات النظام املالي العاملي اجلديد وتداعياته على 

املنطقة، خاصة دول اخلليج.
وسيناقش منتدى دافوس العديد م���ن القضاي���ا االقتصادي���ة 
العاملية أبرزها االنتع���اش االقتصادي العاملي الهش وإصالح النظ���ام 
املالي، وإع�������ادة الت���وازن للعالق���ة ب����ني االقتص���اد احلقيق���ي 
وعال���م امل��ال، فض���ال عن مطالب���ة مسؤولي البنوك العاملي���ة القادة 
السياسيني املشاركني في املنت���دى بخف���ض سق���ف اإلصالح��ات 

عصام الصقرإبراهيم دبدوباملطلوب���ة.

»نفط الكويت« ترسي عقدًا بقيمة 5.4 ماليين دينار
 على شركة سبك الخليج للهندسة 

لتطوير وانشاء خطوط انابيب جديدة للنفط الخام 

ستجتمع خالل الشهر القادم

30 مليون دينار حجم االستثمارات الحالية
لبناء فنادق جديدة في الكويت

أحمد مغربي 
علمت »األنب���اء« من مصادر مطلعة ان 
شركة نفط الكويت أرست مناقصة بقيمة 
5.4 ماليني دينار على شركة سبك اخلليج 
للهندس���ة، وذلك لتطوير وانشاء خطوط 
انابي���ب جديدة للنفط اخل���ام وربطها مع 
مركز جتميع 27 الواقع في منطقة أم قدير، 
موضحة أن الشركة تستخدم هذه االنابيب 
لتجميع النفط والغاز الطبيعي املستخرج 
من حقول النفط قبل توزيعه على املصافي.  
وقالت املصادر النفطية ان ش���ركة س���بك 
اخلليج للهندسة قد وقعت العقد مع نفط 
الكويت خالل الشهر اجلاري بعد تقدميها 
أدنى س���عر للصفقة الت���ي قد طرحت في 

جولة العطاءات التنافسية في شهر مايو 
2009. وأشارت املصادر الى ان الصفقة جزء 
من مخطط أوس���ع لرفع مستوى وإضافة 
مراكز جتميع جديدة في جميع أنحاء البالد، 
ولتعزيز ق��درة الكويت من انتاج الن��فط 
والغاز في شبكة التوزيع. جتدر االش������ارة 
الى ان شركة نفط الكويت تسعى لتن����فيذ 
اس���تراتيجية 2020 والوصول الى انتاج 
4 ماليني برميل م���ن الن��فط اخلام يوميا 
الى  النفطية  وزي����ادة االحتياط�����ي���ات 
أقصى حد ممكن مع االلتزام بقواعد الصحة 
والس����المة وحماية البيئة لكي تص����بح 
رائدة في التأقلم مع التكنولوجيا اجلديدة 

املناسبة.

فواز كرامي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في 
قطاع السياحة ان حجم االستثمارات احلالية 
في قطاع انش���اء الفنادق من الفئات كافة 
ف���ي الكويت تصل ال���ى 30 مليون دينار، 
مشيرة الى ان االستثمار في القطاع الفندقي 
والغرف الفندقية هو االقل بني دول مجلس 
الت���عاون اخلليجي، مشيرة الى ان حجم 
االستثمار في تش���ييد الفنادق في منطقة 
اخلليج يص�������ل الى 7 مليارات دوالر في 
الوقت احلالي »الفنادق والغرف الفندقية 

قيد التشييد«.

واضافت املصادر ان املرتبة االولى بني 
دول املنطق���ة تعود الى امارة دبي في عدد 
الغرف وفي حجم االستثمارات في تشييد 
فنادق وشقق فندقية مؤكدة على ان الطلب 
على الغرف الفندقية هو الدافع الرئيس���ي 
لالستثمار في هذا القطاع وهو االمر الذي 
ال���دول اخلليجية  اقل  الك�����ويت  جع���ل 
اس������تثمارا في هذا القطاع ففي حني ي�����صل 
االشغال الفندقي في بعض الفنادق االماراتية 
الس���يما في دبي الى 95% و100% في فترة 
الذروة ال تتجاوز هذه النسبة ال� 80% عند 

نظرائها في السوق احمللي.

»رساميل« تناقش مع بنك ألماني
تنفيذ مشاريع للبنية التحتية في دول الخليج

منى الدغيمي
علمت »األنباء« م���ن مصادر ذات صلة 
أن شركة رساميل للهيكلة املالية ستجتمع 
خالل الشهر القادم مع احد البنوك في املانيا 
كانت وقعت معه الش���ركة في وقت سابق 
اتفاقية تعاون لتنفيذ مشاريع البنية التحتية 
ووس���ائل النقل والطاقة البديلة وعدد من 
املشاريع األخرى، مشيرة الى ان االجتماع 
سيتم فيه تنس���يق أوراق العمل املشتركة 
ووضع خطة للتحرك في الربع األول للبدء 
في تنفيذ هذه املشاريع على مستوى منطقة 

اخلليج.

وأضافت انه سيتم بحث الفرص املتاحة 
على مس���توى دول اخللي���ج والعمل على 
دراسة جدواها لصالح الطرفني، كما أكدت 
ذات املصادر ان نشاط التعاون سيكون طبقا 
للنهج الرئيسي للشركة وهي العمل طبقا 
للشريعة اإلس���المية. وأوضحت املصادر 
انه بناء على االتفاقية بني الطرفني ستكون 
رساميل ممثلة للبنك في املنطقة، لتكون له 
أولوية عرض الفرص االستثمارية عليه، ومن 
ثم حتديد استراتيجية التعاون بني الطرفني 
فيما يخص إدارة هذه االستثمارات والسيولة 

التي سيتم ضخها في املشاريع.


