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االقتصادية

هشام أبوشادي
علمت »األنباء« ان البنك الوطني سيرشح أربعة اعضاء 
النتخابات مجلس إدارة بنك بوبيان املقرر إجراؤها في 
اجلمعية العمومية القادمة نهاية الشهر القادم. واضافت 
املصادر ان مجلس اإلدارة احلالي سيعلن عن استقالته 
رسميا خالل االسبوع اجلاري كما ان بنك بوبيان يتوقع 

ان يعلن ايضا خالل االس����بوع اجل����اري عن فتح باب 
الترشيح النتخابات مجلس إدارة جديد، والذي سيقوم 
باس����تكمال الفترة القانونية املتبقية للمجلس احلالي 
والتي تقدر بسنتني. واضافت املصادر ان رئيس مجلس 
اإلدارة احلالي لبنك بوبيان ابراهيم القاضي من املتوقع 

ان يحافظ على منصبه في املجلس اجلديد.

»الوطني« يرّشح أربعة أعضاء النتخابات »بوبيان« 
وتوقعات باحتفاظ القاضي بمنصبه في المجلس الجديد

لتصميم وتصنيع وتركيب 2 مدخنة في مصفاة ميناء عبداهلل

»البترول الوطنية« ترسي مناقصة  
بقيمة 9.19 ماليين دينار على »سبيك الخليج«

110 أمتار ارتفاع المداخن الجديدة
أحمد مغربي 

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في شركة 
البترول الوطنية احدى شركات مؤسسة البترول 
الكويتية ان الش���ركة أرست مناقصة تصميم 
وتصنيع وتركيب 2 مدخنة في مصفاة ميناء 
عبداهلل على شركة س���بيك الخليج للتجارة 
العامة والمقاوالت بقيمة تقدر ب� 9.19 ماليين 

دينار.
وأوضحت المصادر المطلعة على المناقصة 
التي طرحتها الشركة في شهر نوفمبر الماضي 
ان 4 ش���ركات قدمت عطاءات قريبة من شركة 
سبيك إال ان عطاءها كان االقل، مشيرة الى ان 
شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن 
قدمت عطاء للمناقصة بقيمة 9.5 ماليين دينار 
وشركة الخرافي ناشيونال 10.4 ماليين دينار 
وشركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة 

والمقاوالت 9.5 ماليين دينار.
وعن المواصفات الفنية للمداخن الجديدة، 
قالت المصادر ان الشركة حددت ارتفاعا لهذه 
المداخن الجديدة يزيد على 110 أمتار، باالضافة 
الى وحدة لمعالجة غازات المؤخرة وحدة رقم24 

في مصفاة ميناء عبداهلل.
تجدر االش���ارة الى ان 10 شركات كانت قد 
حددته���ا البترول الوطني���ة للدخول الى هذه 
المناقصة وهذه الش���ركات هي ش���ركة اتحاد 
المقاولين � الكويت وش���ركة س���بيك الخليج 
للتج���ارة العامة والمقاوالت وش���ركة س���يد 
حميد بهبهاني وأوالده وشركة الدار للهندسة 
واإلنشاءات وشركة الغانم انترناشيونال للتجارة 
العامة والمقاوالت وشركة الصناعات الهندسية 
والثقيلة وبناء السفن وشركة الخرافي ناشيونال 

وشركة سايبيم اس بي ايه � الكويت. 

رأت أن 100 شركة استثمارية عدد كبير وفلترتها في 2010 »متوقعة«

خاجة لـ »األنباء«: دخول »إستراتيجيا« في فرص استثمارية 
رهن بموافقة »المركزي« على زيادة رأس المال

الدائنني الذي����ن يطالبون بها في 
الفترة املقبلة.

يذكر أن خاجة ق����د ذكرت أن 
الشركة سعت إلى تقليص تكاليفها 
اإلدارية والتشغيلية في 2009، دون 
اإلضرار بأدائها ومستوى خدماتها 
الذي تقدم����ه لعمالئها، الفتة إلى 
أن »اس����تراتيجيا« بص����دد طرح 
صندوق محلي إسالمي لالستثمار 
في سوق الكويت لألوراق املالية، 
بع����د أن وافق����ت وزارة التجارة 
والصناعة عليه، وس����يتم طرحه 
خالل العام اجلدي����د، كما تدرس 
الشركة االستثمار في سوق العقار 
البريطاني الذي انخفضت أسعاره، 
وأصبح هناك إمكان لالستفادة من 

الفرص املتاحة.

املنافس����ة بس����بب وضعها املالي 
الصعب. وبينت أن وجود 100 شركة 
استثمارية حتت مظلة »املركزي« 
في الكويت رق����م كبير على بيئة 
املال، مستدركة أن حتديد رقم مثالي 
لعدد الشركات االستثمارية العاملة 
أمر غاية في الصعوبة بسبب عدم 
وجود معلومات كافية عن وضع 
الشركات وعملها، كما ان فلترتها 

في 2010 »متوقعة«.
ولفت����ت الى أن ع����دم دخول 
الش����ركات في استثمارات جديدة 
يع����ود لتحفظ البن����وك احمللية 
في فتح قن����وات متويلية أمامها، 
مستدركة بأن الشركات تعاني من 
شح السيولة من ناحية وممارسة 
ضغ����وط كثيرة عليه����ا من قبل 

سر« وهو وضع رأته خاجة »جيد« 
مقارنة بشركات أخرى بات وضعها 
على احمل����ك وقد تخرج من دائرة 

املال بع����د املوافقة عليها من قبل 
»املركزي« ستذهب إلى »التجارة« 
و»البورصة« للموافقة عليها، الفتة 
الى أن مجلس اإلدارة وافق عليها 
في نهاية ديسمبر من 2009   على 
زيادة رأس امل����ال بقيمة لن تزيد 
عل����ى 11 مليون دينار، ليصل الى 

28.5 مليون دينار.
وقالت إن موقف الشركة جتاه 
احلص����ول على مس����تحقاتها من 
خالل القض����اء ثابت ولن يتغير، 
موضحة أن القضاء سيقول كلمته 
في جتاوزات أعضاء مجلس اإلدارة 
السابق جتاه الشركة والتي أورثتها 

خسائر لم تكن السبب فيها.
ووصفت خاجة وضع الشركات 
االستثمارية احلالي بأنه »محلك 

عمر راشد
كشفت رئيس����ة مجلس إدارة 
شركة استراتيجيا لالستثمار هتاف 
خاجة أن هن����اك فرصا خارجية 
عديدة تدرسها الشركة وكلها في 
انتظار موافقة البنك املركزي على 
زيادة رأس املال التي تنوي الشركة 

القيام بها العام احلالي.
ولم حتدد خاجة � في تصريح 
خاص ل� »األنباء« � موعدا ملوافقة 
»املركزي« على زيادة رأس املال، 
الفتة الى أن تدقيق البيانات املالية 
من قب����ل »املركزي« للش����ركات 
االس����تثمارية هو ما جعل طلب 
الش����ركة املقدم من ش����هر تقريبا 

يتأجل حتى اآلن.
ولفت����ت الى أن زي����ادة رأس 

هتاف خاجة

بإجمالي 96 عقارًا ورغم التراجع العددي في التداوالت 

»االستثماري« يقود تداوالت العقار للتماسك 
خالل العطلة بسيولة قدرها 26.1 مليون دينار

العقارية على مستوى احملافظات 
الست، تركزت جميعها في السكن 
ت���داوالت  اخل���اص، فيما خلت 
االستثماري والتجاري واملخازن 

والصناعي فيها من أي حترك.
وعل���ى مس���توى ال���وكاالت 
العقارية، احتلت »مبارك الكبير« 
الصدارة بعدد 3 عقارات تركزت 
كذلك في الس���كن اخلاص، فيما 
لم تشهد بقية القطاعات فيها أي 

تداوالت تذكر.
كما جاءت محافظة الفروانية 
في املرتب���ة الرابع���ة من حيث 
التداوالت العقارية على مستوى 
العقود املس���جلة حي���ث بلغت 
التداوالت 9 عقارات في اخلاص، 
فيما شهدت تداوالت االستثماري 
3 عقارات مبجموع 12 عقارا، ولم 
تشهد تداوالت التجاري واملخازن 
والصناع���ي أي حت���رك عليها، 
وجاءت تداوالت الوكاالت العقارية 
هزيلة حيث لم ت���زد على عقار 
واحد في اخلاص، فيما لم تشهد 
تداوالت االستثماري والتجاري 
واملخ���ازن والصناعي أي حترك 

خالل االسبوع.
ف���ي حني ج���اءت ت���داوالت 
»اجلهراء« هزيلة، حيث لم تتعد 
6 عقارات، تركزت 5 عقارات فيها 
في الس���كن اخلاص، فيما جاءت 
تداوالت االستثماري متواضعة 
مبقدار عقار واحد، وخلت تداوالت 

بقية القطاعات من أي نشاط.
وجاءت محافظة العاصمة في 
الترتيب االخير من حيث التداوالت 
العقارية حيث لم تشهد تداوالتها 
سوى عقارين في »اخلاص« ولم 
تشهد تداوالت بقية القطاعات أي 

حترك عليها خالل االسبوع.
5 صفقات مليونية

العق���ود  ت���داوالت  ش���هدت 
املسجلة في الفترة املمتدة من 7 
إلى 11 فبراير اجلاري 5 صفقات 
مليونية وف���ق إحصائيات إدارة 
التسجيل العقاري والتوثيق في 
وزارة العدل تركزت في بيع بناية 
استثماري على مساحة 1000 متر 
في »حول���ي« بقيمة 1.05 مليون 
دينار وفي منطقة سلوى مت بيع 
دكاكني جتاري بقيمة 1.4 مليون 
دين���ار على مس���احة 560 مترا 
وفي »الفرواني���ة« مت بيع بناية 
استثماري على مساحة 713 مترا 
بقيم���ة 1.02 مليون وفي »جليب 
الشيوخ« مت بيع بناية استثماري 
على مساحة 615 مترا بقيمة 1.02 
مليون دينار وجاءت صفقة بيع 
ف���ي منطقة  أرض اس���تثمارية 
الترتيب االخير  ف���ي  أبوحليفة 
على مساحة 1586 مترا بقيمة 1.1 

مليون دينار.

اخل���اص بواقع 8 عق���ارات، أما 
بالنسبة لالستثماري والتجاري 
واملخ���ازن فقد انخف���ض العقار 
االستثماري بواقع عقارين، فيما 
لم يتم التحرك على العقار التجاري 
واملخازن واستقر املؤشر عليهما 

دون تغيير.
الثان���ي تتصدر  لالس���بوع 
»حولي« التداوالت العقارية حيث 
بلغ إجمال���ي تداوالتها 31 عقارا 
كان نصيب اخلاص منها 18 عقارا 
فيما كان نصيب االس���تثماري 
13 عق���ارا، ولم تش���هد عقارات 
التج���اري واملخازن والصناعي 
أي حترك خالل االسبوع، وعلى 
مستوى تداول الوكاالت لم تشهد 
»حولي« أي حترك على أي من 

العقارات.
 وفي نش���اط ملحوظ شهده 
القطاع االستثماري في االحمدي، 
قد بلغت تداوالت االستثماري 13 
عقارا باالضافة إلى 8 عقارات في 
السكن اخلاص ولم تشهد تداوالت 
التجاري واملخازن والصناعي أي 

حترك خالل االسبوع.
ورغم التداوالت النشطة التي 
شهدتها »االحمدي« على مستوى 
العق���ود خلت ت���داول الوكاالت 
العقارية من أي نشاط على مستوى 

جميع القطاعات العقارية.
وجاءت »مب���ارك الكبير« في 
املرتبة الثانية من حيث التداوالت 

العقود املسجلة  مؤش���ر تداول 
خالل االس���بوع احلال���ي بلغ 91 
عقارا بتراجع طفيف قدره عقاران، 
فيما بلغت الت���داوالت العقارية 
لالس���بوع احلالي 91 عقارا، فيما 
استقرت خالل االسبوع املاضي 
عند 93 عقارا، وقد انخفض املؤشر 
لالسبوع احلالي عن املاضي بواقع 

عقارين.
االحصائي���ات  وأوضح���ت 
املتواف���رة عن إدارة التس���جيل 
العقاري والتوثيق في وزارة العدل 
أن االنخفاض تركز في الس���كن 
اخل���اص، حيث تراج���ع العقار 
اخل���اص بواقع 8 عق���ارات فيما 
العقار االستثماري بواقع  ارتفع 
5 عقارات، فيما سجلت التداوالت 
حركة محدودة على العقار، حيث 
ارتفع املؤش���ر بواقع عقار واحد 
وأما املخازن فقد اس���تقر املؤشر 

عليه دون تغيير.
ومبقارنة مؤشر تداول الوكاالت 
العقارية خالل أسبوعني، أشارت 
االحصائي���ات إلى أن االس���بوع 
احلالي شهد تراجعا في إجمالي 
التداوالت العقارية للوكاالت مبقدار 
10 عق���ارات حيث بلغت تداوالت 
االسبوع احلالي 5 عقارات في حني 
بلغت تداوالت االسبوع املاضي 

15 عقارا.
وقد تركز االنخفاض في العقار 
العقار  اخلاص حي���ث تراج���ع 

عمر راشد
26.1 مليون دينار إجمالي قيمة 
التداوالت العقارية املسجلة على 
مس���توى العقود والوكاالت في 
االسبوع ما قبل االخير من فبراير 
اجلاري بعدد إجمالي بلغ 96 عقارا 
وفقا لالحصائيات الواردة في إدارة 
التسجيل العقاري والتوثيق في 
وزارة العدل للفترة املمتدة من 7 

إلى 11 فبراير اجلاري.
العقود  وكالع���ادة، احتل���ت 
املس���جلة املرتب���ة االول���ى في 
الت���داوالت، حيث بلغ���ت قيمة 
تداوالتها 25.3 مليونا بنس���بة 
96.3% من االجمالي بعدد 91 عقارا، 
فيما كان نصي���ب الوكاالت 808 

آالف دينار نسبتها %3.7.
ورغ���م التماس���ك ف���ي قيمة 
العقاري���ة مقارن���ة  الت���داوالت 
باالسبوع املاضي، إال أن عدد العقود 
والوكاالت شهد تراجعا مبقدار 12 
عقارا، حيث تركز معظم التراجع 
في السكن اخلاص، فيما قاد العقار 
التداوالت للتماسك  االستثماري 
التي شهدتها  بفضل االرتفاعات 
خالل الفترة التي تلت 8 فبراير 
اجلاري حيث خفض البنك املركزي 

سعر اخلصم مبقدار %0.5.
الت���داوالت العقارية  وجاءت 
في االسبوع احلالي اجازة طويلة 
تصل إلى 6 أيام مبناسبة االعياد 
الوطني���ة، إال أن التراجعات في 
االستثماري شهد ارتفاعا ملحوظا 
ونشاطا محدودا على »التجاري« 

خالل املرحلة املاضية.
التفاصي���ل أش���ارت  وف���ي 
االحصائيات إلى أن عدد العقارات 
العقود  املتداولة على مس���توى 
املسجلة في العقار اخلاص91 عقارا 
موزعة بواقع 60 عقارا للخاص 
و30 عقارا لالس���تثماري وعقار 
واحد للتج���اري بقيمة إجمالية 
للقطاع���ات الثالث���ة بلغت 25.3 
مليون دينار، هذا ولم يشهد عقار 
املخ���ازن أو الصناعي أي حترك 

لهذا االسبوع.
وقد بلغ عدد العقارات املتداولة 
على مستوى الوكاالت 5 وكاالت 
بقيم���ة 808 آالف دينار تركزت 
جميعها في العقار اخلاص، ولم 
العقار االس���تثماري أو  يش���هد 
التجاري أو الصناعي أو املخازن 

أي حترك خالل االسبوع.
»االستثماري« يقود العقود 

المتداولة

هذا وقد قادت ارتفاعات العقار 
االستثماري خالل االسبوع احلالي 
تداول العقود املسجلة إلى التماسك، 
فقد أوضحت االحصائيات الواردة 
العقاري  التس���جيل  إدارة  م���ن 
العدل أن  ف���ي وزارة  والتوثيق 
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صناعيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة

10000العاصمة )1(

00000حولي )2(

10000الفروانية )3(

30000مبارك الكبير)4(

00000األحمدي )5(

00000اجلهراء )6(

50000املجموع

العقود المسجلة
صناعيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة

20000العاصمة )1(

1813100حولي )2(

93000الفروانية )3(

180000مبارك الكبير)4(

813000األحمدي )5(

51000اجلهراء )6(

6030100املجموع

نشاط جيد للسوق العقاري خالل األسبوعني املاضيني 

مؤشر تداول العقود
النوع

المحافظة

مخازنتجارياستثماريخاص

المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

-00-00-8200العاصمة

-0100-17181313حولي

-00-00-10933الفروانية

-00-00-121800مبارك الكبير

-00-15851300االحمدي

-00-654100اجلهراء

-686025300100املجموع

�لأ�شتاذ/ منري �أحمد ريا�ض �أبو�شعبان

ع�شو جمل�ض �لإد�رة و�ملدير �ملايل و�لإد�ري

ب�شركة �يبال ل�شت�شار�ت �لكمبيوتر

يتقدم

رئي�ض و�أع�شاء جمل�ض �لإد�رة

وجميع �لعاملني يف

�شركة �يبال ل�شت�شار�ت �لكمبيوتر

لوفاة �ملغفور له باإذن �هلل تعاىل 

بخال�ض �لعز�ء  و�شادق �ملو��شاة من

�شائلني �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمد �لفقيد بو��شع رحمته 

وي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم �أهله وذويه �ل�شرب و�ل�شلو�ن

و�لـــــده

إبراهيم القاضي


