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اعلنت الش���ركة الكويتية  للكيبل التلفزيوني )ك تلفزيوني( في 44
بيان رس���مي الى سوق الكويت لالوراق املالية ما يفيد بأن الشركة 
قام���ت امس بتوقيع  عقد توزيع بالعمولة مع ش���ركة بيت الكويت 
العاملية للتجارة العامة واملقاوالت )فرع احتاد املنتجني لدول اخلليج 
لإلنتاج الفني( على التوزيع بالعمولة  جلميع دول اخلليج والدول 
العربية، على ان تتقاسم الشركة مع احتاد املنتجني نسبة 50% لكل 

طرف مع عمولة التوزيع. 

»الكيبل التلفزيوني« توقع عقد توزيع بالعمولة مع اتحاد المنتجين  

برأسمال قيمته 15 مليار ليرة سورية وبشراكة مع مجموعة من كبار رجال األعمال

إلنشاء محطة تعزيز جديدة في غرب الكويت

»بيت التمويل الخليجي« نحو مراحل متقدمة 
لتأسيس بنك إسالمي في سورية

»سايبم« اإليطالية تفوز بعقد 
قيمته 261 مليون دينار من »نفط الكويت«

محمود فاروق
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان 
بنك بيت التمويل اخلليجي بات في مرحلة 
متقدمة نحو تأسيس واحد من أكبر البنوك 
اإلسالمية في س���ورية حتت اسم »بيت 

التمويل السوري«.
التمويل  وقالت املص���ادر ان »بي���ت 
اخلليجي« الذي يتخذ من البحرين مقرا 
له يعكف حاليا وبشراكة مع مجموعة من 
كبار رجال األعمال في سورية على انشاء 

البنك ليكون أحد أكبر البنوك اإلسالمية 
في سورية برأسمال يبلغ 15 مليار ليرة 

سورية.
وبينت املصادر انه س���يتم البدء في 
عملية طرح االكتتاب خالل العام احلالي 
وذلك بعد احلصول على املوافقة النهائية 
من مصرف سورية املركزي الذي ستصبح 
نسبته في البنك 30% من رأس املال مقابل 
10% للشركاء السوريني و60% لبيت التمويل 
اخلليجي ومؤسسات مالية استراتيجية 

ومستثمرين.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر في 
شركة أبوظبي لالستثمار بعزمها دخول 
السوق السورية من خالل تسويق صندوق 
»الشرق األوسط« لالستثمار في امللكية 
اخلاصة، والذي تصل قيمته الى 400 مليون 
دوالر وهو ثاني صندوق من نوعه للشركة، 
حيث تخطط الشركة أيضا إلنشاء صندوق 
عقارات يس���تهدف االستثمار في أصول 

العقارات املتعثرة.

الفقير( كغاز وقود للمستخدمني 
الصناعي����ني ف����ي الكوي����ت (

أي محط����ات الطاقة ومصافي 
التكرير(، وتتم االستفادة من 
التجميع  الفائض إلمداد مراكز 
بحق����ول النف����ط بالوق����ود أو 
الفائض  إشعاله في ش����عالت 

املخصصة.

حيث تتم معاجلة الغاز والسائل 
املنقول الس����ترداد اجلازولني 
 )LPG( والغازات النفطية املسالة

وتصديرها.
جتدر االش����ارة إلى انه بعد 
إجراء املعاجلة في مصنع الغازات 
النفطي����ة املس����الة يتم توزيع 
الغاز الفائض )املعروف بالغاز 

القادمة من مراكز التجميع وإزالة 
املاء منها.

وقال����ت املص����ادر ان الغاز 
املضغ����وط الناجت م����ن محطة 
التعزيز س����يتم نقله بش����كل 
منفص����ل م����ن خ����الل خطوط 
األنابيب إلى مصنع غاز النفط 
املسال LPG في ميناء األحمدي، 

أحمد مغربي 
كشفت مصادر نفطية مطلعة 
ل� »األنباء« ان سايبم االيطالية 
ممثلة في وكيلها احمللي شركة 
توتال للتجارة العامة فازت بعقد 
قيمته 261 مليون دينار من شركة 
نفط الكويت إلنشاء محطة تعزيز 

جديدة في غرب الكويت.
العقد  ان  وبينت املص����ادر 
يشمل إقامة محطة تعزيز جديدة 
حتت مسمى محطة التعزيز رقم 
BS-171(( بسعة 125 مليون قدم 
مكعبة من الغاز في اليوم مزودة 
بكمبورسورات ذات ضغط عال 
ومنخفض، على أن تأتي إمدادات 
الغاز من مراكز جتميع الغاز رقم 
17 و27 و28 ع����الوة على مركز 

جتميع الغاز اجلديد رقم 16.
وذكرت املص����ادر ان محطة 
التعزيز اجلديدة سيتم تركيبها 
لالس����تفادة الكامل����ة من الغاز 
املنفصل من مراكز التجميع في 
منطقة غرب الكويت، مشيرا الى 
ان محطة التعزيز ستكون مهمتها 
استقبال الغاز من مراكز التجميع 
وضغطه وفصل ناجت التكثيف 
من تيار الغ����از وإزالة املاء من 
كل م����ن الغاز املضغوط وناجت 
املكثفات  التكثيف واس����تقبال 

»نفط الكويت« تخطط لبناء محطة تعزيز غرب الكويت

في إحصائية أعدتها »التجارة« حصلت »األنباء« على نسخة منها

1.2 مليار دينار قيمة زيادة رؤوس أموال الشركات خالل 2009

بلغ���ت رؤوس أم���وال القطاعني 249.4 
مليون دينار و241.9 مليون دينار على 
التوالي، ليمثال 50.6% من اجمالي رؤوس 
أموال القطاعات التي مت تأسيسها خالل 

.2008
وأظهرت االحصاءات ان حركة زيادة 
رؤوس األموال خالل عام 2008 ش���هدت 
زي���ادة واضحة حيث بلغت قيمة زيادة 
رؤوس أموال الشركات العامة 102.5 مليار 
دينار والتي متثل 95.9% من اجمالي قيمة 

الزيادة خالل العام 2008.
وأشارت االحصاءات الى ان قيمة زيادة 
رؤوس اموال الشركات املقفلة بلغت 4.4 
مليارات دينار والتي متثل 4.1% من إجمالي 
قيمة الزيادة خالل عام 2008 وبناء عليه 
فقد بلغ اجمالي قيمة زيادة رؤوس أموال 
الشركات 106.9 مليارات دينار خالل عام 

.2008
وأشارت االحصاءات الى ان الزيادة في 
رؤوس األموال انخفضت خالل عام 2009 
نتيجة األزمة املالية العاملية حيث بلغت 
قيمة زيادة رؤوس أموال الشركات العامة 
179 مليون دين���ار والتي متثل 15% من 

اجمالي قيمة الزيادة خالل عام 2009.

دينار على التوالي ليصل اجمالي رؤوس 
أموال القطاعني الى 148.9 مليون دينار 
والتي متث���ل 69.3% من اجمالي رؤوس 

أموال القطاعات.
وأوضحت االحصاءات انه في عام 2008 
احتل القطاعان االس���تثماري والعقاري 
املركز األول في تأسيس الشركات حيث 

انخفاض عدد تأسيس الشركات وانخفاض 
السيولة املتوافرة في السوق.

وبينت االحصاءات ان قطاعي الشركات 
القابضة والعقاري احتال املرتبة األولى 
من حيث رؤوس أموال الش���ركات التي 
تأسست خالل 2009، حيث بلغت أموال 
القطاعني 87.1 مليون دينار و61.8 مليون 

عاطف رمضان
أظهرت احصاءات صادرة عن وزارة 
التجارة والصناعة حصلت »األنباء« على 
نسخة منها ان قيمة زيادة رؤوس أموال 
الش���ركات خالل العام 2009 بلغت 1.2 

مليار دينار.
وجاء في اإلحصاءات ان قيمة الزيادة 
في رؤوس أموال الشركات املقفلة بلغت 
مليار دينار ومتثل 85% من إجمالي قيمة 

زيادة رؤوس األموال عام 2009.
وذكرت االحصاءات ان رؤوس اموال 
التي مت تأسيسها  الشركات املس���اهمة 
خالل عام 2009 بلغ���ت 214.93 مليون 
دينار مقارنة ب� 970.8 مليون دينار خالل 
العام 2008 وذلك بنسبة انخفاض قدرها 

.%77.9
وجاء في االحصاءات ان هذا االنخفاض 
يرج���ع الى التراجع في عدد الش���ركات 
التي مت تأسيسها خالل 2009 حيث بلغت 
75 ش���ركة مقابل 219 شركة خالل عام 

.2008
وأكدت االحصاءات ان هذا االنخفاض في 
عدد الشركات التي مت تأسيسها يرجع الى 
األزمة املالية العاملية وما ترتب عليها من 

زيادة رؤوس أموال الشركات المساهمة خالل عام 2009/2008 )عام ـ مقفلة(

البيان
20082009

مقدار الزيادة 
رأس المال بعد %)مليون دينار(

الزيادة )مليون دينار(
مقدار الزيادة 
رأس المال بعد %)مليون دينار(

الزيادة )مليون دينار(

102.47195.9782.014179151.232اكتتاب عام 
4.4264.18.9391.013852.845مقفلة

106.897100790.9531.1921004.077اإلجمالي

الشركات المساهمة التي تأسست خالل عام 2009/2008 طبقا للتصنيف القطاعي

اسم القطاع

20082009

عدد الشركات
رأس المال 

)دينار كويتي(
عدد الشركات%

رأس المال 
)دينار كويتي(

%

66219.310.00022.62624.450.00011.4خدمات

416.000.0001.6717.500.0008.1صناعي

18249.385.00025.7115.000.0007.0االستثمار

---1416.200.0001.7جتاري

51241.925.00024.91761.837.15728.8عقاري

وساطة 
21.000.0000.115000مالية

213.000.0001.357.800.0003.6مقاوالت

109.602.0001.031.250.0000.6أغذية

بترول 
---13.000.0000.3وطاقة

------بنوك

---260.000.0006.2تأمني

49141.450.00014.61587.100.00040.5قابضة

100%219970.872.00010075214.937.657االجمالي

٠
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عدد الشركات التي مت تأسيسها خالل عام 2009 مقارنة بعام 2008
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وساطة عقاريجتارياالستثمارصناعيخدمات
مالية

قابضةتأمني بنوكبترول أغذيةمقاوالت

20082009

٠

رؤوس أموال الشركات التي مت تأسيسها خالل عام 2009 مقارنة بعام 2008 
)مليون دينار كويتي(
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60.00

141.45

87.10
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وساطة عقاريجتارياالستثمارصناعيخدمات
مالية

بترول أغذيةمقاوالت
وطاقة

قابضةتأمنيبنوك

20082009

0

240

480

720

960

1200
102.471.00

179.00

اكتتاب عام

4.426.00
1.013.00

مقفلة

106.897.00

1.192.00

اإلجمالي

20082009

زيادة رؤوس األموال خالل عام 2009 مقارنة بعام 2008 )عام ـ مقفلة( 120.000
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