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أحمد مغربي
توقعت مصادر مطلعة لـ »األنباء« فوز الشركة 
الكويتية للكيبل التلفزيوني مبناقصة تقدمت اليها 
لـــوزارة االعالم وذلك لتحديث وتشـــغيل وفحص 
وتدريب سيارة البث اخلارجي عالي اجلودة، بقيمة 
420 الف دينار. وذكـــرت املصادر انه في حال فوز 
الشركة باملناقصة ستباشر العمل بها مباشرة بعد 

تسلم كتاب الترسية من جلنة املناقصات املركزية، 
مشـــيرة الى ان 8 شركات محلية تقدمت للمناقصة 
التي طرحت مؤخرا لوزارة االعالم. جتدر االشارة الى 
ان خسائر الشركة تراجعت الى 1.12 مليون دينار ما 
يعادل 19.6 فلسا للسهم للسنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2009 وذلك بنسبة انخفاض قدرها 69% عما 

مت حتقيقه خالل الفترة نفسها من العام 2008.

»الكيبل التلفزيوني« في طريقها للفوز بمناقصة لوزارة اإلعالم

عمر راشد 
تباينت ردود فعل األوساط العقارية جتاه 
قرار مجلس الوزراء باملوافقة على مشـــروع 
مرسوم نظام فرز القسائم ودمجها في جميع 
مناطق السكن اخلاص، وكذلك مناطق العقار 
االستثماري والتجاري والصناعي واحلرفي 
والشريط الســـاحلي، ففي حني رأى البعض 
أن القرار ســـيؤدي إلى قلب موازين السوق 
في حركة الطلب والعرض وفك شح السيولة 
التي يعانيها السوق منذ فترة طويلة، أبدى 
آخرون حتفظهم بضرورة التحرك احلكومي 
العاصمة  لتنظيم مداخل ومخارج شـــوارع 
وتنظيم احلركة املرورية وزيادة كفاءة البنية 
التحتية نتيجة ازدياد الكثافة السكانية بعد 

تطبيق القرار.
وأوضحوا أن القرار ســـيؤدي إلى ازدحام 
شـــديد بعد صدور القرار، الفتني الى أن تلك 
الشوارع تعاني أصال من غياب التنظيم والكثافة 

املرورية خاصة في املناطق الداخلية.
ولفت بعض اخلبراء إلى أن القرار، ورغم أنه 
يحمل العديد من املزايا ويأتي بعد طول انتظار 
ودراسات متعمقة قدمها املجلس البلدي، إال أن 
تأثيره سيكون في املناطق اخلارجية أكثر من 
املناطق الداخلية ولن يؤثر في سيولة السوق 
إال بشكل »محدود«، مشـــيرين الى أن معظم 
التداوالت العقارية التي يتم بيعها حاليا تكون 

مفروزة وفق ملتطلبات البيع والشراء.
ومـــن بني احملاذيـــر األخرى التـــي أثارها 
العقاريـــون أن القرار يأتي مخالفا ملرســـوم 
املخطط الهيكلي الثالث للدولة الذي اشـــتمل 
على أن البنية التحتيـــة للمنطقة احلضرية 
تســـتوعب 2.8 مليون نســـمة رغم أن البنية 
التحتية احلالية تعاني عدة مشاكل نظرا لبلوغ 
عدد السكان في املنطقة احلضرية أكثر من 3 

ماليني نسمة.
 واستدركوا بأن الدراسات اخلاصة بتصميم 
الطـــرق والتي تعدها وزارة األشـــغال العامة 
واملشاريع التي طرحتها أعدت على هذا األساس، 
وان نظام الفرز اجلديد ســـيعمل على زيادة 
الكثافة السكانية في املنطقة احلضرية وسيشكل 
عبئا على شبكة الطرق واخلدمات، مؤكدا انه 
ال ميكن تفادي املشاكل املســـتقبلية الناجتة 

عن هذا القرار.
 وفي املقابل، رأى آخرون أن القرار ضرورة 
حيوية ســـتقلب موازين العرض والطلب في 
السوق وسيؤدي إلى عودة الروح مرة أخرى له 
كونه ميكن املالك من التصرف في قسائمهم من 
خالل تقسيم القسيمة إلى اثنتني أو ضم قسيمة 

إلى أخرى سواء بغرض البناء أو البيع.
وأضافوا أن القرار سيسهل على الكثيرين 
من الباحثني عن بيت العمر، سواء من الشباب 
حديثي الزواج أو الطبقة املتوسطة، احلصول 

على منازل مناسبة بأسعار مقبولة نظرا ألنه مع 
هذا القرار ميكن لهؤالء االكتفاء بأصغر مساحة 
متوافرة في السوق كي تتناسب مع إمكانياتهم 
املادية، السيما أن هذا القرار سيساهم في زيادة 
عرض القسائم ذات املساحات الصغيرة، كما أنه 
يسمح بتقسيم األرض إلى قسيمتني مع تعدد 

املداخل في كل قسيمة خلدمة السكان فيها.
ومن بني احملاســـن األخرى التي سيتيحها 
القرار أنه سيسمح لصاحب القسيمة الواحدة 
من الدمج ملالك القسائم الصغيرة بأن يدمجها في 
قسيمة كبيرة ويبيعها لالستخدام في مشروع 
كبير، أو تقطيعها لوحدات بأحجام مختلفة قابلة 

لالستخدام في مشروع صغير أو منزل.
ومن املناطق املرشحة لالستفادة من القرار 
مناطق شرق القرين وجنوب السرة وهي عقارات 
سبق أن اشتراها جتار في وقت سابق، والتزال 
غير مبيعة، وسيؤدي الفرز إلى حتريكها من 
جديـــد. وهي عقـــارات مطلوبة من شـــريحة 
واســـعة من املواطنني الذين يفكرون في بناء 

بيت العمر.
وبـــدوره علق عضو مجلس إدارة شـــركة 
املناخ الوطنية للتقديرات العقارية عبدالعزيز 
الدغيشم بأن الســـوق العقاري انتظر طويال 
صدور هذا القرار والذي ســـيتيح الكثير من 
الفرص العقارية أمام صغار املستثمرين الباحثني 
عن السيولة من خالل تقطيع القسائم الكبيرة 

التي ميلكونها، وكذلك ميكن الباحثني عن بيت 
العمر من زيادة املســـاحات التي ميلكونها أو 

تقليلها حسب املدخرات التي ميلكونها.
ولفت إلى أن القرار من شـــأنه رفع أسعار 
السكن اخلاص واالستثماري في الفترة املقبلة 
فيما سيشـــهد التجاري حتـــركا طفيفا نظرا 
الرتباطه بالظروف االقتصادية وعودة األداء 

االقتصادي في مجمله للتحسن مرة أخرى.
وقال إن القرار يصطدم بعدد من التحديات 
تتمثل فـــي تنظيم احلركة املرورية وتخفيف 
الضغط على البنية التحتية التي قد ال تستوعب 
الزيادة الســـكانية التي سيحدثها القرار على 

أداء البنية التحتية بشكل كبير.

سيولة »محدودة«

وحول تأثير القرار على حركة الســـيولة 
في السوق، أوضح العضو املنتدب في شركة 
املســـاكن للتطوير العقاري سعود األيوب أن 
القرار مطلوب لتعزيز االنتعاش املطلوب في 
السوق العقاري، وأن الكثير من املناطق التي يتم 
شراؤها حاليا تأتي وفقا حلاجة العميل سواء 
كان فردا أو شركة وباملساحات التي يريدها، 
الفتا الى أن قطاع السكن اخلاص سيكون أكثر 
املســـتفيدين من القرار دون غيره وستتركز 
االســـتفادة في املناطق الداخلية بنسبة أكبر 

من املناطق اخلارجية.

الشيخ خليفة اجلابر

 )كرم دياب(جانب من اجلمعية العمومية للشركة

»الصناعات المتحدة« تسدد سندات بـ 15 مليون دينار 

الغانم: انخفاض مبيعات »الخليجية للصخور« إلى 21.6 مليون دينار
أحمد يوسف

قال رئيس مجلس إدارة الشركة اخلليجية 
للصخور شاهني الغامن ان الشركة قد وقعت 
عقدا مع احدي الشركات احمللية املتخصصة 
للقيــــام بأعمال املناولــــة لفترة ال تقل عن 5 
سنوات وبأسعار تنافسية لتلبية احتياجات 
الشــــركة في أعمال املناولة بطاقة ال تقل عن 

75 ألف طن يوميا لثالث كرينات.
وأضاف، خالل اجلمعية العمومية العادية 
وغير العادية للشركة أمس، ان تداعيات األزمة 
مازالت تلقي بظاللها على األسواق، لكن الشركة 
بفضل اخلطة اإلســــتراتيجية احملكمة التي 
اعتمدتها فور اندالع األزمة حمتها من كثير 

من اخلسائر احملققة.
وأشــــار الى ان مبيعات الشركة في 2009 
بلغت 21.558 مليون دينار مقارنة بـ 32.234 
مليون دينار في 2008، االمر الذي يعكس تأثر 

مبيعات الشركة باالزمة.

وقال ان الشركة استطاعت حتقيق أرباح 
بلغت 1.095 مليون دينار بواقع 13.4 فلســــا 
للسهم الواحد، مقابل 3.033 ماليني دينار عن 
الفترة نفســــها من العام املاضي بواقع 37.1 

فلسا للسهم.
هذا، وكانت اجلمعيــــة العمومية العادية 
للشــــركة قد وافقت علــــى توصيات مجلس 
اإلدارة بتوزيع 10% ارباحا نقدية و10% اسهم 
منحة عن 2009، وتزكية مجلس االدارة لثالث 

سنوات مقبلة.
كما وافقت اجلمعية العمومية غير العادية 
على زيادة رأسمال الشركة من 8.310 ماليني 
دينار الى 9.141 ماليني دينار عن طريق توزيع 
اسهم منحة بواقع 10% من رأسمال املدفوعة، 
باالضافة الى تغييــــر املادتني 5 و6 من عقد 
األساس ليصبح اجمالي عدد االسهم املصدرة 
91.411.910 اسهم بقيمة اسمية 100 فلس لكل 

سهم.

على حشد الطاقات الالزمة لدفع 
الناشئة  الشـــركة  مشروعات 
والتي يتوقع أن تؤتى ثمارها 
الطيبة على املدى املتوســـط 

إدارة  صرح رئيس مجلس 
شركة الصناعات املتحدة الشيخ 
خليفة العبداهلل اجلابر الصباح 
بأن إدارة الشركة قد قامت أمس 
بســـداد مبلغ 15 مليون دينار 
حلملة الســـندات املصدرة من 
قبل الشركة واملستحقة الدفع 

في التاريخ نفسه.
وأضـــاف أن الشـــركة قـــد 
أصدرت هذه السندات بتاريخ 
2004/12/28 بقيمـــة 15 مليون 
دينار مقسمة على شريحتني. 
الشـــريحة األولى مببلغ 8.5 
ماليني دينار بفائدة سنوية ثابتة 
مقدارها 6.5%، والشريحة الثانية 
مببلغ 6.5 ماليني دينار بفائدة 
سنوية متغيرة تعادل %2.25 
فوق سعر الفائدة املعروض بني 

البنوك الكويتية ملدة ثالثة أشهر 
)سعر الكيبور املعلن من قبل 

البنك املركزي(.
وإســـتطرد الشـــيخ، بهذه 
الشـــركة قد  اخلطـــوة تكون 
أحرزت تقدما آخر يضاف إلى 
ما سبق من خطوات على مسار 
الوفاء بالتزاماتها املالية والقيام 
بالسداد في موعد االستحقاق 
دون أي تأخير، وهو األمر الذي 
مت التأكيد عليه خالل اجتماع 
العمومية للشـــركة  اجلمعية 
املنعقـــد يوم االثنـــني املوافق 
2010/3/15، بجانب العمل على 
تنمية وتطوير أداء املساهمات 
التشغيلية للشركة وحتسني 
أوضاعها ومن ثم رفع قدراتها 
التشغيلية بشكل ملحوظ، عالوة 

والبعيد.
أنه  وأوضح الشيخ خليفة 
استكماال للخطة اإلستراتيجية 
للشركة، تعكف اإلدارة حاليا 
علـــى دراســـة جـــدوى زيادة 
رأسمال الشركة مع حتديد أنسب 
اخليارات التي من شأنها دعم 
وتنمية أنشطتها املستقبلية، 
وفي نفس الوقت خدمة صالح 
املساهمني والعمل على اإلرتقاء 
مبستويات األداء إلى أبعد حد 

ممكن.
أكد الشيخ خليفة   وأخيرا 
على أنه ميكن القول بأن اإلدارة 
قـــد جنحت فـــي حتقيق نوع 
الالزم واملساند  من االستقرار 
النطالق مسيرة الشركة وفق 
رؤية مســـتنيرة تتماشي مع 

تطورات األوضاع وتتفاعل مع 
التغيرات املطردة في األسواق، 
مصحوبة بخطوات إعادة تقييم 
األوضاع كلمـــا دعت احلاجة 
واتخاذ اإلجراءات املالئمة مع 
التحفظ في القرارات والسياسات 
املتخـــذة وفـــق مقتضيـــات 

األحداث. 
واختتم تصريحه في النهاية 
قائال: »ال يســـعنا إال التعبير 
العميق  امتنانا وشـــكرنا  عن 
جلميع مساهمي الشركة على 
جهودهم ودعمهم وثقتهم التي 
نوليهـــا أكبر قدر من االحترام 
والتقدير، ونسأل املولى عز وجل 
أن يوفقننا جميعا في خطواتنا 
املستقبلية وأن يكلل جهودنا 

بالنجاح والتوفيق«.

في موعد االستحقاق لها المحدد بـ 28 الجاري

المطوع لـ »األنباء«: »منافع لالستثمار« 
تتخارج من »تالل مكة« قبل نهاية 2010

أحمد يوسف 
أكـــد نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيـــذي لشركة منافع لالستثمار طالل املطوع 
عزم الشركــــة على التخــارج من مشـــروع 
تالل مكة قبل نهايـــة العام احلالي، محققـــة 
بذلـــك أرباحا وعوائــد جيـــدة ملســـاهمـــي 

الشركـــة.
وقال املطوع لـ »األنباء« ان الشركة تطور 
مشروعا عقاريا على مساحة 2 كيلومتر مربع 
في اململكة العربية الســـعودية بالتعاون مع 
مصرف السالم، حيث يتوقع ان يتم االنتهاء 

من املشروع خالل نوفمبر املقبل.

وتوقع ان حتقق الشركة من تطويرها لهذا 
املشروع نحو 20%، مشيرا الى ان هناك العديد 
من االســـتثمارات في منطقة اخلليج تدرسها 

الشركة في الوقت الراهن.
وأكد ان الشركة ستعمل على تنويع مصادر 
الدخل في قطاعات ومشاريع ذات دخل متنام، 

مثل قطاعات الصناعة والطاقة.
وقال ان الشركة تستهدف األسواق اخلليجية 
وأنهـــا تدرس دراســـة جـــدوى للدخول في 
استثمارات خاصة بالسوق الكويتي مبا يحقق 
طموح وآمال املستثمرين في أنشطة تشغيلية 

ذات قيمة مضافة.

»فرز ودمج القسائم السكنية«
يعزز سيولة العقار

وجود محاذير حول 
التطبيق في مجال 

البنية التحتية 
والحركة المرورية

لمدة ثالثة أشهر

»المركزي« يوافق لـ »الوطني«
 على شراء 60% من أسهم »بوبيان«

أعلن بنـــك الكويت 
انـــه حصل  الوطنـــي 
علـــى موافقـــة بنـــك 
الكويت المركزي لزيادة 
حصته في بنك بوبيان 
مـــن 40% إلى 60% من 
رأسمال البنك، وان هذه 
الموافقة سارية لمدة 3 
أشهر اعتبارا من تاريخ 
22 مارس 2010 وتنتهي 

20 مايو المقبل.
وقال مصدر مسؤول 
في البنـــك الوطني ان 

البنك قد حصل على هذه الموافقة في حال 
رغبتـــه بزيادة حصته فـــي بنك بوبيان، 
وانه على البنك الوطني القيام باإلفصاح 
لدى سوق الكويت لألوراق المالية حول 

هذه الموافقة وفقا لتعليمات بنك الكويت 
المركزي. وعلمت »األنباء« ان البنك يتوقع 
ان يقوم بتغطية الحصة المتبقية في زيادة 
رأسمال بنك بوبيان في حال موافقة الجمعية 

العمومية.


