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االقتصادية

فواز كرامي
كش���فت مصادر مطلعة في بيت التمويل الكويتي عن 
انه مت وضع خطة خمس���ية ل� »بيت���ك ماليزيا« تتضمن 
التركيز على خدمات التجزئة في السوق املاليزي لتصل 
حصته���ا بنهاية اخلطة إلى 50% من إجمالي اإليرادات مع 
حلول عام 2015، مش���يرة الى ان هذه اخلطة بدأ بتنفيذها 

فعليا العام احلالي.

وقالت املصادر ل� »األنباء« ان خدمات التجزئة في البنك 
ساهمت حتى اآلن مبا نسبته 4% فقط من اجمالي االيرادات، 
مشيرة الى ان املبادرات لتنمية جتارة التجزئة واألعمال 
املصرفية االستهالكية ستكون من خالل ادخال املزيد من 
املنتجات املتخصصة التي تتناسب مع الطلب في السوق 
املاليزي باإلضافة الى حتس���ن جودة االصول الفتة الى 

زيادة اصول البنك في ماليزيا بنسبة %10.

خطة خمسية لـ »بيتك ماليزيا« بالتركيز على خدمات التجزئة

1.073 مليار دينار 
القيمة اإلجمالية منذ 
بداية العام الحالي

»المشتركة« فازت 
بأكبر مناقصة بقيمة 
82.5 مليون دينار
 من خالل شركة 
مملوكة بنسبة %49

في منطقة ش���مال الكويت وكانت مطروحة من 
شركة نفط الكويت.

وحازت املجموعة املشتركة مناقصة بقيمة 37.7 
مليون دينار عبارة عن انشاء واجناز وصيانة 
عدد 5 خطوط مياه عذبة رئيسية بقطر 1600 مم 
من مجمع مي���اه ميناء عبداهلل والتابعة لوزارة 

الكهرباء واملاء وذلك ملدة 24 شهرا.
أما شركة مشرف للتجارة العامة واملقاوالت 
ففازت مبناقصتن تابعتن للرئاسة العامة للحرس 
الوطني، االولى عبارة عن بناء صاالت واستراحات 
لألفراد مبعسكرات احلرس الوطني وقيمتها 2.276 
ملي���ون دينار، والثانية عبارة عن بناء محطات 
وقود لعدة مواقع باحلرس الوطني وقيمتها 2.116 

مليون دينار.
وخالل الشهر املاضي متت فعليا ترسية مناقصة 
على احدى الشركات اململوكة بالكامل ملجموعة 
اخلصوصية القابضة كان قد س���بق االعالن عن 
فوز الشركة بها في ابريل املاضي وكانت بقيمة 
64.3 مليون دينار وهي عبارة عن تصنيع وتوريد 
وتركيب رافعات جسرية مليناء الشعيبة وهذه 
املناقصة كانت مطروحة من مؤسس���ة املوانئ 

الكويتية.
ومن املنتظر ان تظهر اآلثار اإليجابية لترسيات 
هذه املناقصات على النتائج املالية للش���ركات 
الفائزة بها وكذلك الش���ركات التي تتبعها خالل 
النصف االول من العام احلالي وهو ما قد يظهر 
منوا في نتائج النصف األول من 2010 مقارنة مع 

ذات الفترة من العام املاضي.

وهي شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت بدولة 
قطر وهي ش���ركة متلك فيها »املش���تركة« %49 
بأكبر مناقصة الش���هر الفائت وهي بقيمة 82.5 
مليون دينار وهي عبارة عن مشروع اعمال البنية 
التحتية للقطاع السكني في مدينة لوسيل القطرية 
وم���دة التنفيذ 3 س���نوات، تلتها مناقصة فازت 
بها ش���ركة تابعة لش���ركة عربي القابضة وهي 
ش���ركة عربي للطاقة والتكنولوجيا وهي تابعة 
لها بنسبة 73% وكانت املناقصة عبارة عن انشاء 
خطوط أنابيب تدفق النفط اخلام ذات الضغط 
العالي واألشغال املتصلة بها اآلبار اجلوراسية 

ليبلغ عدد املناقصات التي فازت بها الشركة من 
خارج الكويت منذ بداية العام 4 مناقصات، وهو ما 
يعكس مدى قدرة الشركات الكويتية على املنافسة 

وتفوقها على الشركات اخلارجية.
فيما حصلت شركة عربي القابضة وهي مدرجة 
بقطاع اخلدمات على مناقصة جديدة من خالل شركة 
تابعة ليصل عدد املناقصات التي فازت بها عربي 

القابضة وشركاتها التابعة الى 4 مناقصات.

أكبر مناقصة

وقد فازت ش����ركة زميلة للمجموعة املشتركة 

شريف حمدي
في إطار التقارير الشهرية التي تعدها »األنباء« 
ع����ن املناقصات التي فازت بها بعض الش����ركات 
املدرجة، أظهر تقرير شهر مايو ان القيمة االجمالية 
للمناقصات التي متت ترسيتها على الشركات منذ 
بداية العام بلغت 1.073 مليار دينار، يخص شهر 
مايو املاضي منها 200.2 مليون دينار، حيث بلغ عدد 
املناقصات التي متت ترسيتها خالل مايو املاضي 
6 مناقصات حازتها 5 شركات سبق لها ان فازت 
مبناقصات خالل 2010، ليستقر عدد الشركات التي 
فازت مبناقصات خالل العام احلالي عند 24 شركة 
مدرجة وتابعة. ووفقا للتقرير فإن هذه املناقصات 
اقتصرت الشهر املاضي على قطاع اخلدمات فقط دون 
غيره من القطاعات، وتفاوتت قيم هذه املناقصات 
بشكل الفت، حيث بدأت ب� 340 الف دينار ووصلت 
حت����ى 82.5 مليون دينار.  وتبن من خالل رصد 
»األنباء« للمناقصات التي متت ترسيتها بالفعل 
خالل الشهر املاضي ان اكثر الشركات التي فازت 
مبناقصات من حيث العدد والقيمة منذ بداية العام 
هي شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت وشركاتها 
التابعة وهي مدرجة في قطاع اخلدمات بس����وق 
الكويت لألوراق املالية، حيث فازت »املش����تركة« 
وشركة تابعة لها مبناقصتن جديدتن بلغت قيمتهما 
120.2 مليون دينار، لتواصل تصدرها للشركات 
الكويتية الت����ي حازت مناقصات منذ بداية العام 
احلالي وذلك من خالل 9 مناقصات بلغت قيمتها 

االجمالية 232.7 مليون دينار.
وحصلت »املش����تركة« على مناقصة في قطر 

»أصول« نجحت في إعادة جدولة التزاماتها
محمود فاروق

كش���فت مصادر مطلعة ل� »األنباء« عن املفاوضات التي جتريها 
شركة أصول لالس���تثمار مع البنوك احمللية لفتح قنوات متويلية 
جديدة بغرض تنويع وتوس���يع قاعدة استثماراتها، مشيرة إلى أن 
الش���ركة قامت بإعادة الهيكلة عن طريق ترتيب القطاعات وتوزيع 

األعمال وخفض التكلفة.
وقالت إن انعكاسات الهيكلة ستظهر إيجابا خالل العام احلالي، 
معتبرة أن 2010 س���يكون صمام التحدي للش���ركة لتعظيم حقوق 

املساهمن وتخفيض املديونية.
واكدت أن املركز املالي للش���ركة متن وجيد وال تعاني الش���ركة 
أي صعوبات في تسديد مديونياتها حيث جنحت في إعادة جدولة 
التزاماتها بتواريخ استحقاقها وعدم إضافة أي أعباء متويلية إضافية 

تذكر عليها في 2010.
من جانب آخر ذكرت املصادر أن الشركة مازالت تسعى لتسوية 
املرابحات مع اطراف ذات صلة، الفتا الى ان الشركة جلأت الى القضاء 
لتحصيل هذه املبالغ التي تبل���غ قيمتها 10.8 مالين دينار، وكانت 
خسائر »اصول« انخفضت بنسبة 78.5% الى 3.8 مالين دينار نظرا 

لتكوينها مخصصات بقيمة 8.5 مالين دينار.

تتجه نحو تخفيض مديونياتها وتتفاوض مع بنوك محلية لتوسيع قاعدة استثماراتها 

استنفار في »التجارة« لصالح مساهمي 
األقلية في أكثر من 20 شركة

 عمر راشد
حتفظ���ات عديدة طالت في بعضها جمي���ع بنود جداول األعمال 
املدرجة في عموميات 2009 بدأت إدارة الشركات التجارية في وزارة 
التجارة احلصول على إيضاحات من تلك الشركات التي زاد عددها الى 
اكثر من 20 شركة وفقا ملصادر في وزارة التجارة ل� »األنباء«، حيث 
أكدت املصادر أن تلك التحفظات تؤخذ بصورة جدية من قبل وزارة 

التجارة حتى ولو كانت نسبة ملكية مساهميها أقل من %10.
واستدركت بأنه في حالة عدم احلصول على إجابات من مجالس 
إدارات تلك الش���ركات فس���يتم حتويل احملضر إلى النيابة العامة 
ملساءلة مجالس إدارات تلك الشركات عن تلك التحفظات وذلك بعد 

إعطاء تلك الشركات مهلة قانونية للرد عليها.
ولفتت الى أن قانون الشركات التجارية لم يغفل حقوق مساهمي 
األقلية إمنا قنن تلك احلقوق وجعل نسبة امللكية 10% شرطا للتحرك 
ضد مجالس إدارات الشركات، مستدركة بأن هناك بعض املواد ميكن 
ملساهمي األقلية تفعيلها وهي املتعلقة بتطبيق املادة 315 من قانون 
الشركات التجارية بشأن التدقيق على البيانات املالية للشركة في 

حالة وجود شكوك حول تلك البيانات.

هشام العتيبي

م.عادل بورسلي

»محافظ المركزي « يناقش مع رؤساء البنوك  
تمويل مشاريع التنمية اليوم و آثار أزمة اليورو

عمر راشد - شريف حمدي
عدد من امللفات العالقة ستكون على طاولة 
البحث في اجتماع اليوم الذي يلتقي فيه محافظ 
بنك الكويت املركزي الشيخ سالم الصباح مع 
رؤساء مجالس إدارات البنوك، يأتي على رأس 
هذه امللفات آلية مس����اهمة البنوك احمللية في 
متويل مش����اريع خطة التنمية املزمع طرحها 
خالل السنوات األربع املقبلة وتتجاوز قيمتها 

ال� 30 مليار دينار.
وقالت مص����ادر ل� »األنب����اء« ان االجتماع 
سيتناول التداعيات الناجمة عن أزمة اليورو 
وآثارها على األداء املصرفي احمللي، حيث سيطلب 
»املركزي« من البنوك خالل الفترة القليلة املقبلة 
تزويده بحجم انكشافاتها املتعلقة بأزمة الديون 
السيادية األوروبية خاصة في ظل التراجع الذي 

أصاب العملة األوروبية املوحدة.
ومن املتوقع ان يؤكد »املركزي« في اجتماعه 
عل����ى التقيد مبزيد من التح����وط فيما يتعلق 
باختبارات الضغط خاصة ان األزمة املالية التزال 
قائمة على ان تكون وفق اسوأ السيناريوهات، 
حيث ينتظ����ر ان تقوم إدارات املخاطر بتقدمي 
نتائج اختبارات الضغط عن النصف األول من 

2010 بعد نهاية الشهر اجلاري.
وتأتي هذه اخلطوة من قبل »املركزي« في 
اطار حتديد درجات املخاطر االئتمانية التي حتيق 

بكل بنك على حدة لتحديد كيفية التعامل معها. 
ويبدو ان ملف املخصصات سيكون مطروحا 
على طاولة البحث خالل اجتماع اليوم وسيتم 
التطرق اليه من حيث مدى احلاجة الى استمرار 
البنوك في تكوي����ن مخصصات إضافية حتى 

نهاية 2010 والسقف احملدد لذلك.
على صعيد متصل قالت مصادر ان االجتماع 
قد ال يتطرق الى مناقشة توابع املقترح النيابي 
املقدم لرفع رأسمال الصندوق الكويتي بقيمة 10 
مليارات دينار لتمويل املشاريع التنموية املدرجة 

في خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية. 
ولفتت إلى أن رأسمال الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية هو مقترح غير قابل للتطبيق 
ويشبه إلى حد كبير املقترحات النيابية التي 

قدمت قبل ذلك إلسقاط الديون.
 وفي السياق ذاته، قالت املصادر إن احتاد 
املصارف أرس����ل كتابا لعقد اجتماع األسبوع 
اجل����اري، إال أن بنود ج����دول األعمال والتي 
من املفترض مناقش����تها لم يتم حتديدها من 
قبل االحت����اد، وقالت إنه م����ن املتوقع تأجيل 
موعد االجتماع بس����بب عدم وجود بنود على 
جدول األعمال، نافية أن يتجه االحتاد بتوجيه 
البنوك التخاذ خطوات بش����أن إبداء الرأي في 
مبادرة رفع رأسمال الصندوق الكويتي للتنمية 

االقتصادية. 

العتيبي يدخل دائرة المرشحين 
لرئاسة هيئة المفوضين

بورسلي: »جروب لالستثمار العقاري« 
تنشئ منتجعًا وفندقًا بالبحرين

 شريف حمدي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان وزير التجارة والصناعة 
األسبق هشام العتيبي دخل دائرة املرشحن لرئاسة هيئة مفوضي 
اسواق املال، وذلك بعد اعتذار نائب محافظ البنك املركزي محمد 

الهاشل.
وذكرت املصادر ان اجلهات املعنية بتش����كيل هيئة املفوضن 
ستستطلع رأي العتيبي الذي كان مرشحا من قبل ضمن عضوية 
الهيئة ما اذا كانت هناك امكانية لقبول املنصب من عدمه، وبالتالي 
سرعة اختيار اعضاء املجلس، خاصة ان الوقت ميضي منذ اقرار 
قانون هيئة اس����واق امل����ال، ولم يتم حتى اآلن تش����كيل مجلس 
املفوضن املنوط به اجناز الالئحة التنفيذية للقانون، ثم تكليف 
جهة استش����ارية لتقييم أصول البورصة الكويتية متهيدا لنقلها 

الى هيئة سوق املال.
واش����ارت املصادر الى ان اعتذار الهاشل اربك احلسابات واعاد 

فتح بورصة الترشيحات من جديد.

عاطف رمضان
اك���د رئيس مجل���س االدارة والعضو املنتدب لش���ركة جروب أ 
لالستثمار العقاري م.عادل يوسف بورسلي ل� »األنباء« ان الشركة 
تخطط لزيادة استثماراتها في شركة زميلة بالبحرين لتنفيذ منتجع 
س���ياحي هناك وفندق 5 جنوم، مش���يرا الى ان رأسمال الشركة 32 

مليون دينار بحريني.
واضاف م.بورسلي ان قيمة هذا املشروع في حدود ال� 60 مليون دينار 

بحريني، متوقعا افتتاحه خالل شهر نوفمبر من العام احلالي.
واش���ار الى ان هذا املنتجع والفندق يعتبر من اكبر املنتجعات 

السياحية بالبحرين.
وقال ان الشركة تدرس فرصا استثمارية في اسواق دول مجلس 
التعاون اخلليجي في مجال االستثمار السياحي وان الشركة بالفعل 

تدرس عروضا بهذا الشأن.
ولفت الى ان الشركة تتوجه لدخول السوق االوروبي في بريطانيا 

خالل الربع الثالث من 2010 لتنفيذ مشاريع جديدة هناك.

اعتذار الهاشل أربك الحسابات وأعاد فتح بورصة الترشيحات من جديد

بقيمة 60 مليون دينار بحريني خالل نوفمبر المقبل

مليون دينار قيمة مناقصات فازت 
بها 5 شركات مدرجة وتابعة في مايو الماضي 200.2

مناقصات تمت ترسيتها على شركات مدرجة وتابعة في مايو الماضي
القيمة بالمليون دينارالجهة المتعاقد معهاطبيعة المناقصةالشركة

عربي القابضة )شركة تابعة(
إنشاء خطوط أنابيب 

تدفق النفط ملدة 5 سنوات
75.4نفط الكويت

املجموعة املشتركة )شركة تابعة(
أعمال بنية حتتية في 

مدينة لوسيل
82.5دولة قطر

37.7وزارة الكهرباء واملاءإنشاء 5 خطوط مياه عذبةاملجموعة املشتركة للمقاوالت
مشرف للتجارة واملقاوالت 

)مناقصتان(
إنشاء محطات وقود + 

بناء استراحات
4.3احلرس الوطني

الكويتية لبناء املعامل واملقاوالت
صيانة ضاحية العقيلة 

ملدة سنتن

شركة أبناء 
عبدالرحمن البشر 

للتجارة
0.340

200.2اإلجمالي


