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بمشروع قيمته مليارا دوالر

»برقان« يمتلك فيه %50.8

الريس لـ »األنباء«: »القناعات« 
تدخل السوق العقاري السعودي قريبًا

36 مليون دينار األرباح الصافية
للبنك األردني ـ الكويتي

»كابيتال ستاندردز« تطلق مقترح قانون 
لحوكمة الشركات والمؤسسات قريبًا

»التمويل الخليجي«: مباحثات 
لتسهيالت ائتمانية بـ 100 مليون دوالر

»دار الكوثر« توّقع اتفاقية تسويق مشروع 
فندق ضيوف السبطين بكربالء

اخلليج للحصول على التمويل 
الالزم لتنفيذ ذلك املش���روع 

الضخم.
وابدى الريس تفاؤله بالسنة 
احلالي���ة، مؤك���دا انه���ا فرصة 
للشركات اخلليجية القتناص تلك 
الفرص للدخول في مشاريع كبرى 
خاص���ة ان غالبية دول اخلليج 
لديها النية في السير في خطط 

التنمية املستدامة.
ولفت الى ان الشركة تدرس 
حاليا الدخول في السوق الكويتي 
وتنتظ���ر وض���وح الرؤية بعد 
دراسة التوجهات احلكومية في 
تنفيذ خطة التنمية التي أقرها 
مجلس األمة مؤخرا ومدى فاعلية 
تطبيقها على ارض الواقع مشيدا 
في الوقت ذاته بالدور الذي لعبه 
الش���يخ احمد الفهد في رس���م 
مستقبل الكويت من خالل إقرار 

خطة التنمية.
الري���س قوله إن  واختت���م 
»القناعات« تتفاوض مع بيوت 
استشارية عاملية لتنفيذ مشاريعها 

العقارية املختلفة.

الشفافية، وبالتالي احلصول على 
اعلى التصنيفات العاملية.

وُتعد »كابيتال ستاندردز« 
للتصني���ف االئتمان���ي وكالة 
للتصنيف احمللي متخصصة 
ومس���تقلة على مستوى دول 
اخلليج ومنطقة الشرق االوسط 
تعمل وفق اس���تراتيجية ذات 
رؤية واضحة واهداف محددة 
وطموحة في مجال تقدمي خدمة 
التصنيف االئتماني للشركات 
وإصداراته���ا م���ن الس���ندات 

والصكوك االسالمية.
وتتميز »كابيتال ستاندردز« 
بكادر مؤهل من محللي االئتمان 
احلاصلني على شهادات مهنية 
ولهم خب���رة محلية أو عاملية، 
كما مت تعزي���ز كادرها بخبراء 
العاملني في  ومستشارين من 

وكاالت التصنيف العاملية.

واكد الري���س ان هذه الفترة 
هي فترة ذهبية لتنفيذ مشاريع 
عقارية في اخلليج خصوصا مع 
البناء  انخفاض تكاليف م���واد 

وااليدي العاملة.
واشار الريس الى ان االدارة 
التنفيذية لشركة القناعات بدأت 
بعقد اجتماعات متواصلة مع 
اط���راف متويلية م���ن بنوك 
ومؤسس���ات مالي���ة داخ���ل 
السعودية وخارجها من دول 

احلوكم���ة داخ���ل الش���ركات 
الى ان  واملؤسسات، مش���يرة 
اعتماد نظ���ام احلوكمة يؤدي 
ال���ى تقليل املخاط���ر وحتفيز 
االداء وحتسني فرص الوصول 
الى اس���واق رأس املال وزيادة 

منى الدغيمي
قال عضو مجلس إدارة شركة 
القناعات للتس���ويق والتطوير 
القانوني  العقاري ومستشارها 
سعد الريس ان الشركة تعتزم 
دخول السوق السعودي من خالل 
مشروع عقاري سيتم اطالقه في 
مدينة جدة بتكلفة تبلغ ملياري 
دوالر، مش���يرا الى ان القناعات 
ستدخل في املنافسة اخلليجية 
إلنشاء مشاريع عقارية ضخمة 
في مدينة جدة باستثمارات تقارب 

األربعة مليارات دوالر.
واض���اف في تصريح خاص 
ل� »األنب���اء« أن القناعات تضع 
اللمس���ات االخيرة لالنتهاء من 
دراسة مشروعها العقاري الذي 
س���تتجه به وألول مرة للسوق 

السعودية.
وتابع: ان الشركة التي تتخذ 
من قطر مقرا لها، تستعد لدخول 
السوق السعودي عبر واحد من 
اكبر مشاريعها العقارية، مفيدا 
بأن املش���روع ضخ���م ويفوق 

مشاريع الشركة احلالية.

فواز كرامي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في بنك برقان 
ان البنك االردني � الكويتي حقق ارباحا صافية بلغت 
حوالي 36 مليون دينار عن السنة املالية املنتهية في 
31 ديسمبر املاضي، مشيرة الى ان اداء البنك كان جيدا 
مقارنة مع الظروف االقتصادية والسياسات التحفظية 
التي اتبعتها البنوك االردنية بس����بب االزمة املالية 

العاملية وتداعياتها على السوق االردني.

وبينت املصادر ان اصول البنك ارتفعت بنس����بة 
3.8% لتص����ل الى 870 مليون دينار، مؤكدة ان البنك 
مازال يتصدر قائمة اكبر البنوك العاملة في اململكة 

االردنية الهاشمية.
يذك����ر ان بنك برقان ميلك حصة تبلغ 50.8% من 
البن����ك االردني � الكويتي وميل����ك صندوق التقاعد 
االردني بنس����بة تبلغ 21%، فيما يتملك رجال اعمال 

آخرين حصصا متفاوتة من البنك.

منى الدغيمي
كش���فت رئيس���ة ش���ركة 
كابيت���ال س���تاندردز د.أماني 
بورس���لي ان الش���ركة بصدد 
اطالق مقترح قانون حلوكمة 
الش���ركات واملؤسسات قريبا، 
مشيرة الى ان الهدف االساسي 
من اطالق ه���ذا املقترح غياب 
قانون خاص بحوكمة الشركات 

في الكويت.
واضافت في تصريح خاص 
ل� »األنباء« ان مقترح القانون 
س���يعتمد املعايير الدولية مع 
االخذ باالعتبار العوامل احمللية، 
الفتة الى اهمية ارساء مثل هذا 
القانون ف���ي الكويت، ألن من 
شأنه أن يدعم عنصر الشفافية 
ويعزز من مكانة الشركات محليا 

واقليميا وعامليا.
وأك���دت بورس���لي اهمية 

أعلن بيت التموي���ل اخلليجي أنه يقوم حاليا 
بإجراء مباحثات مع اجلهات املشاركة في تسهيالت 
الوكالة بقيادة مركز إدارة الس���يولة في البحرين 
فيما يتعلق بتسهيالت الوكالة البالغ قيمتها 100 
مليون دوالر واملستحقة السداد في عام 2010 مببلغ 
50 مليون دوالر وعام 2011 مببلغ 50 مليون دوالر، 
حيث مت تكليف مركز إدارة الس���يولة مبس���اعدة 
بيت التمويل اخلليجي في إجراءات أعادت ترتيب 
التسهيالت وتأتي هذه املبادرة في إطار جهود فريق 
اإلدارة التنفيذية لتحسني معدالت السيولة بالبنك 

تأهبا خلوض مرحلة جديدة من النمو. 
وقد صرح رئي���س مجلس إدارة بيت التمويل 
اخلليجي د.عصام جناح���ي قائال: لقد أثبت بيت 
التموي���ل اخلليجي انه في وض���ع قوي ملواجهة 
أوضاع الس���وق غير املواتية، مل���ا يتمتع به من 
مواطن قوة متمثلة في منوذج العمل املبتكر للبنك 
والدعم املتواصل الذي نحظى به من مستثمرينا 
وشركائنا، ونخص بالشكر هنا مركز إدارة السيولة 
ومجموعة البنوك املش���اركة في التسهيالت على 

ثقتهم ودعمهم.

الكوثر  وّقعت ش����ركة »دار 
العقارية« إحدى شركات املجموعة 
اخلليجية للتنمية واالستثمار 
اتفاقية تسويق مشروع فندق 
ضيوف السبطني بكربالء املقدسة 
بنظام صكوك االنتفاع املعروف 
ب� »التامي شير« بشكل حصري 

في الكويت وسلطنة عمان.
حضر توقيع االتفاقية رئيس 
مجلس إدارة شركة »فام القابضة« 
مالكة حق االستثمار للمشروع 
د.فيصل املوسى ونائب رئيس 
مجلس إدارة شركة »دار الكوثر« 

العقارية أحمد الصفار.
وعلى هامش توقيع االتفاقية 
ص����رح الصف����ار بأن ش����ركة 
دار الكوثر تش����رفت بنيل ثقة 
تسويق هذا املشروع الذي يقع 
في مدينة كربالء املقدسة إحدى 
أطهر بقاع األرض حيث تعتبر 
هذه املدينة املقدسة قبلة جلميع 

وأوضح الصفار ان األمنية 
أصبح����ت واقعا بتدش����ني هذا 
املشروع األول من نوعه خلدمة 
ضيوف وزوار كربالء املقدسة 
حيث يعتبر هذا املشروع األول 
من نوعه للفنادق ذات فئة اخلمس 

جنوم في كربالء املقدسة.

األحرار في العالم ملا حتمله من 
مشاهد مشرفة أبرزها احلرمان 
الش����ريفان لإلمام أبي عبداهلل 
احلسني )گ( س����يد الشهداء 
وسيد شباب أهل اجلنة وألخيه 
أبي الفضل العباس )گ( حامل 

لوائه ورايته املباركة.

سعد الريس

د.أماني بورسلي

تبادل العقود بني فيصل املوسى وأحمد الصفار عقب توقيع االتفاقية

»المجموعة البترولية« توّقع اتفاقية مع »أرامكو«
فواز كرامي

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان املجموعة 
البترولية املستقلة وقعت اتفاقية مع شركة أرامكو 
السعودية لتزويدها ب� 1.19 مليون برميل من النفط 
خالل العام احلالي، مشيرة الى ان االتفاقية مت التوقيع 

عليها على ان يبدأ تنفيذها في وقت الحق.
وأشارت املصادر الى ان أرامكو وقعت االتفاقية 
مع 4 شركات عاملية مبا فيها املجموعة البترولية 
املس����تقلة، وذلك لتوري����د 7.14 ماليني برميل يتم 

تسليمها خالل العام احلالي، مشيرة الى ان الشركات 
األخرى هي فيتال السويسرية واوبل ميجر بريتيش 
بتريلوم البريطانية وايتوتشو اليابانية على ان 
تقوم كل واحدة من هذه الشركات بتوريد الكمية 
ذاتها من النفط الى الش����ركة السعودية العمالقة 

»أرامكو«.
وبينت املصادر ان الصفقة س����تبدأ من مارس 
املقبل على ان تنتهي مع انتهاء العام احلالي دون 

ان تذكر حجم او تكلفة هذه الصفقة.

»الشبكة« ترفع رأسمالها  18 الجاري

انفصال »بدر وشركاه« عن شبكة 
برايس وترهاوس أبريل المقبل

قالت ش����بكة برايس وترهاوس كوبرز بالكويت ان متثيلها يتم 
في الوقت احلالي بواس����طة مكتبني هما: »برايس وترهاوس كوبرز 
الشطي وشركاه، وبدر وشركاه برايس وترهاوس كوبرز«. واعلنت 
»برايس وترهاوس كوبرز � الشرق االوسط« ان املفاوضات املتعلقة 
بوضع الصيغة النهائية النفصال مكتب »بدر وش����ركاه« عن شبكة 
برايس وترهاوس كوبرز قد اوشكت على االنتهاء وفي طور مراحلها 
االخيرة. واس����تنادا ملا تقدم بيانه واعتبارا من 1 ابريل 2010، سيتم 
متثيل شبكة برايس وترهاوس كوبرز بالكويت عن طريق »برايس 

وترهاوس كوبرز الشطي وشركاه«.

توقعات بعودة السهم للتداول قريبًا

25 فلسًا خسائر متوقعة 
لـ »لؤلؤة الكويت« بالربع الثالث

عمر راشد
كشفت مصادر ل� »األنباء« ان 
عمومية الشبكة القابضة في 18 
اجلاري ستقر زيادة رأسمالها إلى 
50 مليون دينار من مستوى 15 
مليونا احلالي. وبينت أن اجلمعية 
العمومية بصدد املوافقة على زيادة 
رأس املال دون عالوة اإلصدار وأن 
تكون قيمة االكتتاب في السهم 
100 فلس فق����ط. ولفتت الى أن 
العمومية ستقر البيانات املالية 
لعام 2008 وكذلك بيانات الربع 
األول م����ن 2009 وكذلك بيانات 
النصف األول وكذلك بيانات الربع 

الثالث من العام املاضي.
وقالت ان بيانات الربع األخير 
تتوقف على التس����وية القائمة 
حاليا ب����ني الش����ركة والدولية 
لإلج����ارة بش����أن اخلالف حول 
العقود البالغة قيمتها 30 مليون 
دينار وهي عقود تطالب الشبكة 

القابضة بعودتها مرة أخرى إلى 
حوزة الدولية لإلجارة على أساس 
أن تلك العقود مت تقييمها على 

أساس أسعار »غير عادلة«.
وبين����ت ان حك����م احملكمة 
الدستورية في 15 اجلاري نهائي 
وال ميكن استئنافه، الفتة الى أن 
امل����زاد الذي مت وفقا لقرار جلنة 
الس����وق وبناء عل����ى إجراءات 
قانوني����ة س����ليمة، متوقعة أن 
حتسم الدستورية حكمها لصالح 
مالك »الشبكة« اجلدد بناء على 

اإلجراءات التي متت.
وقال����ت ان حك����م احملكمة 
الدستورية لن يؤثر على عمومية 
الشركة العادية وغير العادية وهي 
قائمة ولن يتم تغيير موعدها. 
وتوقعت انه في حال التسوية 
لتلك العقود ستتحول الشركة في 
الربع الرابع من 2009 من شركة 

»خاسرة« إلى »رابحة«.

أحمد يوسف
قالت مصادر متابعة ل� »األنباء« ان شركة لؤلؤة الكويت العقارية 
أرسلت بياناتها املالية عن الربع الثالث من العام 2009 لسوق الكويت 

لألوراق املالية محملة بخسائر 25 فلسا للسهم الواحد.
وأضافت املصادر ان الشركة تتجه الى عودة السهم للتداول في 
البورصة بعد فت����رة توقفت دامت أكثر من عام، وذلك على خلفية 
أزمة املشتقات مع بنك اخلليج. وكانت الشركة قد أعلنت عن خسائر 
صافي����ة للنصف األول من الع����ام 2009، بواقع 4.78 ماليني دينار، 
مقارنة بأرباح 12.07 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق. 
وقالت املصادر ان الشركة تعمل حاليا من اجل االنتهاء من البيانات 
املالية عن السنة املالية 2009 قبل املوعد احملدد من قبل البورصة، 

وذلك تالفيا لوقف السهم مرة اخرى.
وعن القضية مع بنك اخلليج، أكدت املصادر حفظ القضية فيما 
يتعلق بالشق اجلنائي، غير انها مستمرة، ولم تعلم الشركة عنها 

شيئا، مؤكدة ان موقفها القضائي سليم.
وعن استقالة املدير العام للشركة احمد العجالن، قالت املصادر 
ان االستقالة جاءت بناء على طلبه، مشيدة في الوقت نفسه بأدائه 

في الشركة.

تستكمل مالحظاتها الفنية حول صياغة العقود القانونية وتوقيع العقود بداية مارس

»تنسيقية الدائنين« تجتمع األربعاء المقبل في دبي
مع ممثلي »دار االستثمار« بشأن عقود الهيكلة

»أركان الكويت« تطور مشروع أركان الخيران ـ المرحلة الثانية
سينعكس إيجاباً على النتائج المالية للشركة في 2010

عمر راشد
كشفت مصادر ل� »األنباء« أن اللجنة التنسيقية لدائني 
الدار س����تجتمع األربعاء املقبل في دبي مع ممثلي »الدار« 
ملتابعة النقاش����ات الدائرة بني اجلانبني حول املالحظات 
الفنية التي تتعلق بعقود خط����ة إعادة الهيكلة والتي مت 

النقاش حولها في اجتماع 8 فبراير اجلاري.
ولفتت ال����ى أن هناك مالحظات أبدتها »الدار« بش����أن 

العقود سيتم دراستها مع اللجنة ملعرفة إمكانية تعديلها، 
مس����تدركة بأنه من املتوقع االنتهاء من عقود الهيكلة أول 

مارس املقبل.
واستدركت بأن تلك العقود سيتم عرضها على الدائنني 
خالل شهر من االتفاق عليها وتوقيعها بني اللجنة وممثلي 
»الدار«، وذلك لوضع الصياغة النهائية بعد أخذ مالحظات 
الدائنني عليها وفق التعدي����الت املقترحة. وبينت أنه من 

املتوقع أن يت����م تنفيذ عقود الهيكلة قبل منتصف يونيو 
املقبل.

وفي تعليق منها على استكمال موافقة الدائنني على خطة 
إعادة الهيكلة والتي بلغت نسبة املوافقة عليها حتى اآلن 
80%، أوضحت أن هناك شركات وأفرادا اليزالون متمسكني 
مبوقف الرفض، مستدركة بأن هناك الكثير من احملاوالت 

لزيادة نسبة املوافقة وبالتالي تقليل نسبة الرافضني.

 عاطف رمضان
كش���فت مصادر مطلعة ل� »األنباء« ان شركة اركان 
الكوي���ت العقارية التي انهت مؤخ���را اجراءات اصدار 
رخص البناء لتطوير مش���روع اركان اخليران الواقع 
ضمن املرحلة الثانية ملشروع آللئ اخليران تقوم حاليا 
بتطوير املشروع الذي هو عبارة عن بناء قسائم، حيث 
يتوقع ان ينعكس هذا املشروع ايجابا على النتائج املالية 

للشركة خالل العام 2010.
واضافت املصادر ان الشركة متكنت من حتقيق اهدافها 
عبر النتائج التي حققتها في السنة املالية املنتهية في 
31 اكتوب���ر 2009 على الرغم من تداعيات االزمة املالية 

العاملية التي واجهتها الشركة خالل العام 2009.
واشارت املصادر الى ان »اركان« حرصت على توزيع 
النشاط اجلغرافي لالستثمارات العقارية وحتديدا في 

دول املجلس وذلك بهدف توزيع املخاطر االستثمارية.
هذا وأعادت الشركة تقييم بعض االستثمارات بهدف 
احلد م���ن اي مخاطر هبوط قد حتدث ف���ي العام املقبل 
وتسجيل االنخفاض الناجت عن اعادة تقييم االستثمارات 
املتاحة للبيع في حساب االرباح واخلسائر بدال من تخفيض 
حقوق امللكية وذلك حتفظا من مجلس ادارة الشركة على 

ما قد ستؤول اليه االسواق في العام 2010.

للبيـع ألعىل سعر

السيارات جديدة وارد الوكالة عداداتها أصفار

ت: 66807654 ت: 66807654االتصال من3 عرصاً - 8 مساًء االتصال من3 عرصاً - 8 مساًء

LR2 الند روڤر
اللون أزرق 2010 

ميني كوبر كابريو
اللون أسود ملكي 2009

رينج روڤر
HSE رمادي 2009 

كاديالك اسكاليد
اللون أسود 2009


