
الخميس
25  فبراير 2010

33
املؤشر 
السعري 

7378.8
بتغير قدره 

االقتصادية22  -
أعلن س���وق الكويت لألوراق 
املالية ان ش���ركة مجموعة كوت 
الغذائية أفادته بأن مجلس إدارة 
الش���ركة وافق على تولي فدوى 
يعقوب احلميض���ي مهام رئيس 
إلى  العام���ن، باإلضافة  املديرين 
مهامه���ا كرئيس مجل���س اإلدارة 

بالش���ركة كما ذكر بيان آخر عن 
إدارة شركة  البورصة أن مجلس 
آفاق للخدمات التربوية وافق في 
اجتماعه امس على االستقالة املقدمة 
من رئيس مجلس اإلدارة  د.عيسى 
علي السعدي من عضوية مجلس 

إدارة الشركة.

تعيين فدوى الحميضي رئيس مديرين »كوت الغذائية «

توّقع أن تشهد الشبكة نموًا بنسبة %30

العجمي لـ »األنباء«: »كي. نت« تضخ 
13 مليون دينار في ماكينات الدفع اآللي

المبلغ ُضخ في 220 ماكينة 50 منها بأماكن حكومية
عمر راشد

كشف املدير العام في شركة اخلدمات املصرفية اآللية املشتركة »كي 
نت« عبداهلل خالد العجمي عن قيام الش����ركة بضخ 13 مليون دينار 
في ماكينات الصرف اآللي، وذلك على خلفية اإلجازة الطويلة للبنوك 
والقطاع املصرفي وكذلك اجلهات احلكومية. ولفت العجمي إلى أن املبلغ 
مت ضخه في 220 ماكينة منها 50 ماكينة في األماكن احلكومية والتي لن 
يتم العمل عليها، الفتا إلى أن التركيز سيكون على 170 ماكينة املتبقية. 
وتوقع ان تشهد الشبكة منوا يصل إلى 30% خالل فترة االجازة مقارنة 
باأليام العادية، مستدركا أن النمو يأتي على خلفية زيادة عدد األجانب 
للتسوق، كما أن االجازة تأتي مواكبة لألعياد الوطنية ومهرجان هال 
فبراير والذي من املتوقع أن تشهد ماكينات الشركة سحوبات كبيرة 
منها خالل تلك الفترة. وقال ان الشركة ستضع املاكينات املتحركة في 
املناطق ذات التجمعات الس����كنية في املناطق اجلنوبية وذلك لتوفير 
اخلدمة أمام املواطنن خالل فترة اإلجازة، الفتا الى أن الش����ركة لديها 

عبداهلل العجميماكينات في الوفرة والعبدلي والتي تشهد إقباال ملحوظا.

تتجه إلبرام عقود اتفاقيات مع سورية على أساس الحماية المتبادلة لالستثمار

30 مليار دوالر استثمارات الهيئة خالل األزمة
املاضي لتحتل الكويت املرتبة الثالثة في االس���تثمارات 
األجنبية في س���ورية بعد الس���عودية وتركيا، وتبلغ 
قيمة الصادرات الس���ورية الى الكويت نحو 36 مليون 
دينار ليتجاوز حجم التبادل التجاري بن البلدين 345 

مليون دوالر.
وجتدر اإلشارة الى ان البلدين وقعا عددا من االتفاقيات 
االقتصادية ما أوصل حجم االس���تثمارات الكويتية في 
س���ورية الى اكثر من س���تة مليارات دوالر حيث بدأت 
الكويت وسورية بإنشاء مجموعات استثمارية من بينها 
مجموعة »اجلاز« الكويتية � السورية لالستثمار والشركة 
السورية - الكويتية القابضة، وتعد الكويت من أوائل 
الدول التي استثمرت في سورية حيث أسست الشركة 
الكويتية املتحدة لالس���تثمار في سورية برأسمال 200 
مليون دوالر كما مت إنشاء عدد من البنوك التجارية مثل 
بنك اخلليج الذي وصل رأس���ماله الى 60 مليون دوالر 
وبنك الشام اإلس���المي برأسمال بلغ 100 مليون دوالر. 
يذكر ان الهيئة اتخذت مجموعة من اإلجراءات التي متكن 
املس���تثمرين من احلصول على املعلومة بأسهل الطرق 
اهمها تطبيق مب���دأ النافذة الواحدة حيث تضم ممثلن 

عن جميع اجلهات املعنية باالستثمار.

واتفاقيات تقوم على أساس احلماية املتبادلة لالستثمارات 
بن البلدين، مبينة انه مت تشكيل جلنة وزارية من اجلانبن 
للعمل على زيادة حجم التبادل التجاري واالستثمارات 
وجتن���ب االزدواج الضريبي ودفع العمل بن اجلانبن، 
الس���يما العمل على وضع مشروعات التفاقيات جديدة 
تالئم التط���ورات احلاصلة في البلدين وإزالة املعوقات 

وعالج أوجه القصور االقتصادي بن البلدين.
وأفادت املصادر بان االستثمارات الكويتية في سورية 
بلغت نحو 32 مشروعا منها 25 مشروعا صناعيا وثالثة 
مشروعات زراعية وثالثة مشروعات نقل بنهاية العام 

فواز كرامي ـ محمود فاروق
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان الهيئة العامة 
لالس���تثمار اس���تثمرت اكثر من 30 مليار دوالر خالل 
الس���نة ونصف السنة املاضية � منذ بداية االزمة املالية 
العاملية � في االسواق اخلارجية، مضيفة ان معظم هذه 
االس���تثمارات كانت عبارة عن ف���رص حقيقية ولدتها 
االزم���ة املالية العاملية في الوالي���ات املتحدة االميركية 
وغيره���ا من الدول الغربية ولم تك���ن متاحة لوال هذه 
االزمة وأسمت هذه االستثمارات بالفرص االستثمارية 

احلقيقية واملميزة.
وقالت املصادر ان العوائد احملققة من هذه االستثمارات 
قد تتجاوز عائدات اس���تثمارات اخرى قامت بها الهيئة 
في فترات اخرى مبرهنة على ذلك بصفقة الهيئة العامة 
لالستثمار في ش���ركة بالك روك االميركية � اكبر مدير 
اصول في العالم � حيث قامت الهيئة بش���راء اسهم في 
هذه الشركة بنحو 750 مليون دوالر، مشيرة الى ان قيمة 

االسهم التي مت شراؤها تضاعفت منذ ذلك احلن.
وعلى جانب آخر كشفت مصادر ذات صلة ل�»األنباء« 
عن املفاوضات التي جتريها الهيئة العامة لالستثمار مع 
شركات استثمارية في سورية بغرض إبرام عدة عقود 

964.8 مليون دينار إجمالي األصول بارتفاع نسبته 14.8% ممثاًل عن الهيئة العامة لالستثمار وفي ظل تغييرات مرتقبة

الشايع خلفًا للرقبة 
في رئاسة »المقاصة العقارية«

51.7 مليون دينار خسائر »بوبيان«
و66.9 مليون دينار مخصصات للبنك 

47 فلسًا أرباح »السينما« 
وتوزع 36% نقدًا

7.9 فلوس أرباح »سنام«
وتوصي بعدم توزيع أرباح

عموميتا »الجبس« و»يوباك« 
10 مارس المقبل

حققت ش���ركة الس���ينما الوطنية الكويتي���ة أرباحا بلغت 
2.990.852 دينارا بواقع 29.93 فلسا للسهم الواحد مقارنة ب� 
4.706.798  دينارا بواقع 47.10 فلسا عن 2008 وأفادت الشركة 
عبر موقع س���وق الكويت لألوراق املالي���ة بأن مجلس اإلدارة 
أوصى بتوزيع 36% نقدا من القيمة االس���مية بواقع 36 فلسا 

لكل سهم.

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان شركة سنام العقارية 
)سنام(  أفادت بأن مجلس اإلدارة قد اجتمع يوم الثالثاء املاضي 
واعتمد البيانات املالية السنوية للشركة ل� 2009 حيث حققت 
الشركة أرباحا بلغت 969.012 دينارا بواقع 7.9 فلوس للسهم 
مقارنة ب� 115.305  دناني���ر بواقع 0.9 فلس عن 2008 وأوصى 

مجلس ادارة الشركة بعدم توزيع اي أرباح.

تعقد عموميتا الش���ركة الكويتية لصناعة وجتارة اجلبس 
وش���ركة املش���اريع املتحدة للخدمات اجلوية )يوباك( في 10 
مارس املقبل وذلك ملناقش���ة بيانات السنة املالية املنتهية في 
31 ديس���مبر 2009 حيث ستناقش »اجلبس«، توصية مجلس 
اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بنس���بة 15% من القيمة االس���مية 
للسهم بواقع 15 فلس���ا لكل سهم  وسيتم مناقشة بنود اخرى 
على جدول االعمال وذلك للمساهمن املسجلن بسجالت الشركة 

بتاريخ انعقاد اجلمعية العمومية.
 علم���ا ان هذه التوصية تخضع ملوافقة اجلمعية العمومية 
واجلهات املختصة، بينما س���تناقش »يوباك« توصية مجلس 
اإلدارة  عن السنة املالية املنتهية في 2009/12/31 بتوزيع أرباح 
نقدية   بنس���بة 35% من القيمة االسمية للسهم بواقع 35 فلسا 

لكل سهم.

عمر راشد
كشفت مصادر مطلعة ل� »األنباء« انه مت قبول استقالة فالح 
الرقبة من رئاسة مجلس ادارة شركة املقاصة العقارية، وتعين 
عضو مجلس االمة السابق فيصل الشايع بدال منه كممثل للهيئة 

العامة لالستثمار في الشركة.
وقالت املصادر ان التغييرات على رئاسة مجلس االدارة تأتي 
في اطار س���عي مجلس ادارة الشركة بتدشينها خالل املرحلة 
املقبلة، الفتة الى ان هناك جهودا مبذولة لوضع الش���ركة على 
املسار الصحيح من خالل جلنة املقاصة التي مت تشكيلها مؤخرا 
من وزارات العدل والبلدية وممثلن من املقاصة لوضع تقرير 

حول عمل الشركة وآليات تفعيلها في املرحلة املقبلة.
ويشغل فالح الرقبة نائب مدير عام البورصة لقطاع التداول 
حاليا كما ان الهيئة العامة لالستثمار متتلك 30% من رأسمال 

املقاصة العقارية البالغ مليون دينار.

أعلن بنك بوبيان عن نتائجه املالية لعام 2009 والتي تضمنت 
جتنيب مخصصات حملفظتي التمويل واالستثمار بقيمة 66.9 مليون 
دين���ار لدعم مركز البنك املالي في إطار مواجهته لتداعيات األزمة 
العاملية وانعكاس���اتها على االقتصاد احمللي فيما بلغت اإليرادات 

اإلجمالية التشغيلية 47.5 مليون دينار.
وقال البنك في بيان صحافي انه نتيجة لهذه املخصصات فقد 
بلغت خسارته غير احملققة51.7 مليون دينار وخسارة سهم 44.4 
فلس���ا، فيما بلغ اجمالي أصول البنك بنهاية العام املاضي 964.8 
مليون دينار بزيادة 14.8% عن عام 2008 وبلغ إجمالي حس���ابات 
املودعن 709 مالين دينار بنسبة منو 24.5% كما أن معدل كفاية 
رأس املال للبنك سيزيد على 30% بعد زيادة رأس املال األخيرة. 
وكان البنك ق���د قام بإجراء زيادة في رأس���ماله مؤخرا حيث 
جتاوزت نس���بة اإلقب���ال على االكتتاب 85 % وه���و ما يؤكد ثقة 
املساهمن في مستقبل البنك وقدرته على املنافسة في سوق اخلدمات 
املصرفية اإلس���المية في الكويت حيث قام كبار املساهمن وعلى 
رأس���هم البنك الوطني )40%( والبنك التجاري )20%( ومؤسسة 
التأمينات االجتماعية )4%( الى جانب مالك كبار آخرين من األفراد 

والشخصيات االعتبارية باالكتتاب في الزيادة.
وس���وف يتم اتخاذ قرار بشأن النس���بة املتبقية من االكتتاب 
والبالغة اق���ل من 15% خالل اجلمعية العمومية القادمة بناء على 
قرار مجلس ادارة البنك الذي عقد مؤخرا وقرر التوصية للجمعية 
بان يفتح االكتتاب مرة اخرى في النس���بة املتبقية املش���ار اليها 

للمساهمن املقيدين في سجالت البنك حتى 21 يناير 2010.
وترى مصادر مصرفية ان وجود إدارة تنفيذية محترفة مع زيادة 
رأس املال إلى جانب القوة املالية والفنية للمالك كلها عوامل تبعث 

على التفاؤل في مستقبل البنك وتوقع حتقيق ارباح في 2010.

فالح الرقبة فيصل الشايع

توقعات بوصول اإلنتاج إلى 3.5 ماليين برميل من النفط في عام 2015

3.15 ماليين برميل الطاقة اإلنتاجية 
لـ »نفط الكويت« في 2010

أحمد مغربي
قال مصدر مسؤول في شركة نفط الكويت 
احدى ش����ركات مؤسسة البترول الكويتية أن 
طاقة نفط الكويت اإلنتاجية احلالية من النفط 
تبلغ 3.15 مالين برميل من النفط يوميا، متوقعا 
وصول اإلنتاج إلى 3.5 مالين برميل من النفط 
في عام 2015. وأوضح املصدر الذي فضل عدم 
ذكر اسمه أن استراتيجية اإلنتاج التي تسعي 
مؤسسة البترول الكويتية الوصول اليها ستبلغ 

4 مالين برميل يوميا في 2020 ومن ثم السير 
على هذه الطاقة إلى عام 2030، مشيرا الى أن 
إنتاج الكويت خاضع لنظام احلصص املفروض 
من قبل منظمة الدول املصدرة للنفط »أوپيك«. 
وتوق����ع املصدر أن تزداد الطاقة اإلنتاجية في 
2011 طبقا لع����دد اآلبار املكتش����فة وإنتاجها، 
للوصول إلى طاق����ة قدرها 3.5 مالين برميل 
يوميا بحلول عام 2015، والى 4 مالين برميل 

بحلول العام 2020.

إلى ذلك، تعتزم »نفط الكويت« رفع إنتاجها 
من الغاز غير املصاحب م����ن 140 مليون قدم 
مكعبة يوميا في الوقت الراهن إلى مليار قدم 
مكعب����ة يوميا بحلول الع����ام 2015، باإلضافة 
إلى اإلنتاج احلالي م����ن الغاز املصاحب الذي 
يبلغ حالي����ا مليار قدم مكعبة، واجلدير ذكره 
أن احدث األرقام تشير الى ان الكويت ضخت 
2.29 مليون برميل من النفط يوميا في ش����هر 

نوفمبر 2009.

»البترول الوطنية« تمّدد مناقصة إنشاء مصنع إزالة
 الغازات الحمضية إلى منتصف أبريل المقبل

أحمد مغربي 
كش��فت مصادر نفطية مطلعة ل� »األنباء« ان ش��ركة البترول 
الوطنية - احدى شركات مؤسس��ة البترول الكويتية - قد قررت 
متديد مناقصة األعمال الهندسية والتوريدات واإلنشاءات والتشغيل 
ملشروع إنشاء مصنع جديد إلزالة الغازات احلمضية وإعادة تأهيل 
املصنع احلالي إلزالة الغ��ازات احلمضية مبصفاة ميناء األحمدي 

الى منتصف شهر ابريل املقبل.
وذك��رت املصادر املطلعة على املناقصة ان الش��ركة قد قررت 
في السابق عند طرح املناقصة إغالقها في 7 مارس املقبل، ولكنها 
قررت متديد املدة ملنتصف ش��هر ابريل لالستفادة من العروض 

التي ستقدمها الشركات في هذا الشأن.
وبينت املصادر ان الشركة قد حددت 10 شركات محلية للتقدم 
للمناقص��ة في خطوة منها إلعط��اء املقاولني احملليني الفرصة من 
االستفادة من هذه املناقصات وتقليل االعتماد على الشركات العاملية 

املتخصصة في هذا الش��أن، مضيفة ان معظم ش��ركات املؤسسة 
أجرت بعض التعديالت على العقود اجلديدة املطروحة، والشروط 
في املناقصات اجلديدة، التي مبقتضاها ال يحتاج املقاول الى فتح 
خطوط ائتمان أو االقتراض لتنفيذ املشروع، باإلضافة الى إدخال 
تعديالت جذرية على نظام الدفعات املقدمة من الش��ركة، لتتناسب 

مع حجم االعمال التي يقوم بها املقاول.
جتدر االش��ارة الى ان 10 شركات محلية هي احملددة للدخول 
الى املناقصة، وهذه الشركات هي الزهرة الهندسية للتجارة العامة 
واملقاوالت وشركة مجموعة الكاظمي الدولية للتجارة العامة واملقاوالت 
ومركز العمر للتجارة العامة واملقاوالت وشركة سايبيم اس بي ايه 
� الكويت وشركة كنار للتجارة واملقاوالت وشركة املنافع للتجارة 
العامة واملقاوالت وش��ركة محمد عبداحملس��ن اخلرافي وأوالده 
وشركة سيد حمدي بهبهاني وأوالده وشركة ايه بي بي للتقنيات 

الهندسية وشركة الثويني التجارية.


