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منى املنصور تتسلم اجلائزة من علي موسى إلى جانب خالد املطوع

لقطة جماعية ملمثلي بنك اخلليج وممثلي »جي بي مورغان«

اعلن الرئيس التنفيذي لش���ركة األرجان العاملية العقارية محمد السقاف انه 
سيتقاعد وبناء على رغبته بعدم جتديد عقده مع الشركة فان شهر مارس املقبل 
سيكون آخر شهر عمل له. واوضح السقاف في بيان صحافي: »بعد خمس سنوات 
مع شركة األرجان حان األوان لتقييم فرص وحتديات جديدة تعطي قيمة مضافة 
ملسيرتي املهنية«.  اجلدير بالذكر أن السقاف لدية خبره امتدت ألكثر من عقدين في 
مجال االستثمار بشكل عام والتطوير العقاري وحاصل على بكالوريوس هندسة 

صناعية من جامعة جنوب كاليفورنيا في الواليات املتحدة األميركية.

محمد السقاف يستقيل من »األرجان العالمية العقارية« 

تركز على الشركات القيادية خاصة أسهم البنوك المحلية

بانتظار تعديالت »الجهاز الفني للمشروعات« على القانون رقم 2010/39

صناديق تابعة لمؤسسات وبنوك عالمية
تفتح حسابات في البورصة

تحالف بين مجموعة استثمارية محلية و6 شركات خليجية وعالمية 
يتقدم لمناقصة محطة الزور الشمالية إلنتاج الكهرباء والمياه

»فنية البورصة« توافق على إدراج »التجارة العقارية« بالرسمي 
و»أكنان« بالموازي .. وترجئ طلب »المشاريع العقارية«

محمود فاروق
كشفت مصادر ذات صلة في 
سوق الكويت لألوراق املالية ل� 
»األنباء« عن تزايد عدد احلسابات 
األجنبية التي ُفتحت لدى الشركة 
الكويتي���ة للمقاصة منذ ش���هر 
م���ارس املاضي وحتى الش���هر 
اجلاري، مبينة أن اغلب احلسابات 
األجنبية تعود لصناديق تابعة 
ملؤسس���ات مالية وبنوك عاملية 
قامت بفتح حسابات للتعامل في 
الى  الكويت، باإلضافة  بورصة 
زيادة ملحوظة أيضا في حسابات 

األفراد األجانب.

توجه عالمي

وأف���ادت املصادر ب���أن قيام 
املؤسسات والبنوك باالستثمار في 
البورصة جاء بعد تغيير تقييم 
وكالة موديز التصنيف للكويت 
من »سالب« إلى »مستقر«، حيث 
بدأت معها الصناديق العاملية تغير 
نظرتها نسبيا للسوق الكويتي، 
بعد ان كانت قد قلصت أموالها 
املستثمرة فيه ملصلحة اسواق 
خليجية أخرى، مستهدفة األسهم 

القيادية ذات األداء التشغيلي.
وأضافت املصادر أن الصناديق 
العاملية الكبرى، ال تنظر للسوق 

عمر راشد
أفادت مصادر ل� »األنباء« بأن حتالفا يتكون من مجموعة استثمارية 
محلية و6 شركات خليجية وعاملية بصدد التقدم ملناقصة الدولة املطروحة 
لتنفيذ مش����روع محطة الزور الشمالية إلنتاج الكهرباء وحتلية املياه 
والبالغة تكلفتها 2 مليار دوالر. وبينت املصادر ان التحالف أبدى الرغبة 
لدى اجلهاز الفني لدراسة املشروعات التنموية واملبادرات للدخول في 
املناقصة فور االعالن عنها بناء على اعالن اجلهاز في 27 يونيو املاضي. 
وقالت املصادر ان اجلهاز الفني للمشروعات كان من املفترض ان يطرح 
املناقصة في 15 أغسطس اجلاري، اال انه مت تأجيل طرح املناقصة حلني 
ادخ����ال متطلبات القانون رقم 39 لس����نة 2010 حيث تقرر تأجيل بيع 
وثائق التأهيل اخلاصة بشأن املشروع حلني االنتهاء من هذه التعديالت. 
ولم توضح املصادر موعدا لالنتهاء من تلك التعديالت، مبدية تعجبها 
من التأجيل خاصة ان الشركات التي أبدت رغبتها في دخول املناقصة 
قامت باالنفاق على الدراسات اخلاصة بدخول املناقصة والتي كلفتها 
آالف الدنانير. وقالت ان املناقصة تنطوي على تأس����يس محطة الزور 
إلنتاج 1500 ميغاواط من الطاقة وحتلية مياه بواقع 100 مليون غالون. 
واستدركت املصادر بان احدى الشركات التابعة للمجموعة االستثمارية 
احمللية هي التي متثل املجموعة داخل التحالف للقيام بالدراسة وتقدميها 

الى اجلهاز الفني للمشروعات للدخول في املناقصة.

»نفط الكويت«: عقد بـ 39 مليون دينار
 إلنشاء خطوط أنابيب في شمال الكويت

أحمد مغربي
كشف مصدر مسؤول ل� »األنباء« في شركة نفط الكويت ان الشركة 
أرس���ت مشروع إنشاء خطوط أنابيب تدفق النفط اخلام واألشغال 
املتصلة بها في منطقة شمال الكويت على شركة الهندسة امليكانيكية 
واملقاوالت األسبوع املاضي. وأوضح املصدر ان قيمة املشروع تقدر ب� 
39 مليون دينار وهو من املشاريع املهمة التي تنوي الشركة طرحها 
خالل العام احلالي لتطوير حقول الش���مال ورفع الطاقة اإلنتاجية 

منها من النفط الثقيل إلى 60 ألف برميل يوميا في 2015.

تعتب���ر من األم���ور الفاعلة في 
اس���تقرار الس���وق خالل 2010، 
الظاهرة جاءت  ان تل���ك  مبينا 
بعد إقرار خطة التنمية اجلديدة 
من املداولة األولى ملجلس األمة، 
وأن الثقة التي س���يطرت على 
القطاع االقتصادي في أعقاب تلك 
املرحلة قد أعطت قوة دفع إضافية 
للسوق، إلى جانب التفاؤل الكبير 
الذي يعيشه مجتمع رجال األعمال 
حاليا مع بدايات 2010، السيما 
أيضا أن الوضع السياسي يشهد 
حاليا عملية اس���تقرار نس���بي 
خالل العام احلالي ما سينعكس 
باإليجاب على البورصة بشكل 
عام وتداوالتها بشكل خاص وذلك 
من خالل تفعيل عنصر الثقة من 
جديد مما يؤكد من جديد على أن 
هذا االنسجام سيكون له مردود 
ايجابي للغاية على أداء االقتصاد 
الكويتي ككل والسوق احمللي على 

وجه اخلصوص.
وتتوقع املصادر ان تش���هد 
إحصائيات ت���داوالت األجانب 
خالل شهر أغس���طس اجلاري 
زيادة بنسب مقبولة، بعد إقدام 
البنوك واملؤسس���ات  صناديق 
العاملية على فتح حس���ابات لها 

للتداول في البورصة.

على املدى القصير، فهذه اجلهات 
تتمتع بإمكاني���ات فنية عالية، 
تنظر للسوق الكويتي على املدى 
الطويل، حيث ترى ان حراكا نشطا 
ينتظر السوق الكويتي مع تنفيذ 
خطة التنمية، خصوصا بعد إقرار 
قانون هيئة أسواق املال، مشيرة 

إلى ان عنصر التفاؤل الذي يسيطر 
على السوق حاليا قائم بالدرجة 
األولى على تعاون السلطتني وهو 
ما ترجم على ارض الواقع حاليا 
بعد إقرار خطة التنمية اجلديدة 
والتي ستساهم بشكل كبير في 
إنعاش احلرك���ة االقتصادية في 

الب���الد بعد توقف دام س���نوات 
طويلة السيما أنها تتضمن إنفاقا 

ماليا يصل إلى 37 مليار دينار.

استقرار السوق

وقالت املص���ادر ان ظاهرة 
االنس���جام السياس���ي احلالية 

»األولى لالستثمار« توّقع عقود
هيكلة ديونها في سبتمبر المقبل

»بوبيان لألسماك« بصدد توقيع عقد
مع أمالك الدولة الستغالل أرض في الصليبية

»شورى«: 63 فلسًا زكاة »أبيار« وال زكاة
على »أعيان« و»المستثمر الدولي«

اتحاد الشركات االستثمارية يجتمع اليوم 
لمناقشة كيفية إعادة الروح للقطاع

شريف حمدي
علمت »األنباء« من مص���ادر مطلعة ان 
شركة األولى لالستثمار ستوقع عقود إعادة 
هيكل���ة ديونها مع البنك القائد للدين خالل 
شهر سبتمبر املقبل، ملمحة الى ان التوقيع 

قد يكون بعد عيد الفطر مباشرة.
وقالت املصادر ان الش���ركة جنحت في 
إعادة هيكلة ديونها وإقناع دائنيها في وقت 
س���ابق اعتمادا على حجم األصول اجليدة 
التي متتلكها الشركة في مجاالت استثمارية 

متنوعة في عدد من األسواق.
وذكرت املصادر ان انعكاسات إعادة جدولة 
ديون الشركة اإليجارية ستظهر خالل الفترات 

املالية املقبلة، مش���يرة الى ان هذه الفترات 
ستش���هد حتس���نا كبيرا في النتائج املالية 
وهو ما يظهر جليا من خالل تقليص خسائر 
الش���ركة في كل فترة مالية مقارنة بالفترة 
التي س���بقتها، الفتة الى ان خسائر الشركة 
في الربع األول من العام احلالي كانت اكثر 
من 3 فلوس، وانخفض���ت في الربع الثاني 

الى اقل من فلسني.
يذكر ان الش���ركة أعلنت من قبل انه مت 
تقييم أصولها بشكل متحفظ من قبل جهة 
خارجية ومحايدة وبقيمة 230 مليون دينار، 
ف���ي حني ان مديونية الش���ركة تقدر ب� 104 

ماليني دينار.

منى الدغيمي
أف���ادت مصادر مطلعة ل���� »األنباء« بأن 
مجلس إدارة احتاد الش���ركات االستثمارية 
سيجتمع اليوم االحد برئاسة أسعد البنوان 
ملناقشة اخلطوط العريضة خلطة عمله خالل 

املوسم القادم.
وأضاف���ت ان اخلطة س���تركز على أهم 
املستجدات التي طرأت على مستوى القطاع 
وطرح مقترحات بش���أن الندوات والورش 

التي سيتولى االحتاد تنظيمها أو االشراف 
عليها.

وكشفت املصادر ان اخلطة ستركز على 
كيفية إعادة الروح للقطاع االستثماري لكي 
يتبوأ دوره وفق املعطيات التي بحوزة االحتاد 
ووف���ق رؤى احلكومة بعي���دا عن التجاذب 
السياسي وبرؤية تقنية فنية علمية، الفتة 
الى ان اعتماد اخلطة واملباشرة في تنفيذها 

سيكونان بعد شهر رمضان.

منى الدغيمي
كشف مدير عام شركة بوبيان لالسماك 
عزام الفليج ان الش���ركة س���توقع خالل 
االيام القليلة القادمة عقدا مع امالك الدولة 
الستغالل ارض مساحتها 22 الف متر مربع 
لتخصيصها الستزراع االسماك في منطقة 

الصليبية.
واضاف في تصريح خاص ل� »األنباء« ان 
الدولة منحت اراضي الى شركتني ناشطتني 

في نفس القطاع وذلك لدعم مجال استزراع 
االسماك وتوفير احتياطي هام من الثروة 

السمكية.
وعن مباشرة الشركة في املشروع قال 
الفليج انه مع نهاية العام احلالي ستباشر 
الشركة نشاطها بعد امتام الدراسة اخلاصة 
باملش���روع، متوقعا حتقيق عوائد جيدة 
واضافة متميزة لنشاط استزراع االسماك 

في الكويت.

حسبة الزكاة النهائية للسهمالشركة
ال زكاة عليهاأعيان لإلجارة واالستثمار
0.003185 د.ك للسهم الواحدعنان للتمويل العقاري

0.00198 د.ك للسهم الواحدمشاعر القابضة
0.00004 د.ك للسهم الواحداملسعى العقارية

ال زكاة عليهابرج هاجر العقارية
0.00063 د.ك للسهم الواحدأبيار للتطوير العقاري
أبيار قطر للتطوير 

العقاري
0.000036 د.ك

0.036 من الفلس للسهم الواحد
0.001004 د.ك للسهم الواحدصروح لالستثمار

0.0024 د.ك للسهم الواحدرساميل للهيكلة املالية
0.0006 د.ك للسهم الواحدإنشاء القابضة
0.001088 د.ك للسهم الواحدأنظمة البناء

0.00058 د.ك للسهم الواحدأجيال الوطنية التعليمية
0.000436 د.ك للسهم الواحدرواحل القابضة

0.000825 د.ك للسهم الواحدعني للتأمني
0.0015 د.ك للسهم الواحدمبرد للنقل

0.001409 د.ك للسهم الواحدإمداد لتأجير املعدات
ال زكاة عليهادناتا الكويت

0.000778 د.ك للسهم الواحداجلداف العقارية
ال زكاة عليهااملستثمر الدولي
0.0023 د.ك للسهم الواحدرواج القابضة
1.66 د.ك للحصة الواحدةبيان للتجارة

3.896 د.ك للحصة الواحدةساندكو
3.774 د.ك للحصة الواحدة بوبيان للخرسانة
128.369 د.ك للحصة الواحدةبوبيان للصلبوخ

588.43 د.ك للحصة الواحدةعناية لتأجير املعدات الطبية
0.001540018 د.ك للوحدةصندوق عوائد

صندوق مكاسب )أعيان 
0.019 د.ك للوحدةالعقاري األول(

0.0187 للوحدةصندوق أموال 
DIP :�ال زكاة على احملفظةمحفظة ال

 

محمود فاروق 
كش���ف مدير عام سوق الكويت لألوراق املالية صالح الفالح عن 
موافقة اللجنة الفنية على ادراج شركة مراكز التجارة العقارية بالسوق 
الرسمي شريطة استيفاء مالحظات وزارة التجارة والصناعة وكذلك 
ادراج ش���ركة اكنان جلوبل بالسوق املوازي، مشيرا الى أن اللجنة 
ارجأت ادراج املجموعة الدولية للمشاريع العقارية والتي من املتوقع 

ان يتم تقدميها الدارة السوق خالل االيام القليلة املقبلة.
وأوضح الفالح في تصريحات للصحافيني عقب انعقاد اللجنتني 
الفنية واملالية في البورصة يوم اخلميس املاضي ان اللجنة الفنية 
قد اس���تعرضت مع ممثلي الشركة السويدية املتعاقد معها لتطوير 
البورصة موضوع املؤشر اجلديد املعتزم استحداثه في سوق الكويت 
وبعض النقاط الفنية املتعلقة به والتي أثيرت مؤخرا وما يجب ان 

يتم حولها ومبا يتعلق بنظام عمل املؤشر اجلديد.
وأشار الى انه قد مت اعالم الفريق الفني السويدي بجميع النقاط 

التي أثيرت خالل االجتماع على ان تعقبه بضعة اجتماعات ستعقد مستقبال ملناقشة 
نفس املوضوع والتطورات حوله على ان يتم االنتهاء من النقاشات حوله خالل الشهر 
املقب���ل. وأكد الفالح على جهود ادارة البورصة لالنتهاء من املؤش���ر اجلديد والعمل 
به قبل نهاية العام احلالي خاصة انها تس���عى الن يكون انتهائه متزامنا مع تركيب 
وتطبيق نظام التداول اجلديد في البورصة. وحول النقاط التي متت مناقش���تها مع 

الفريق الفني أفاد بانها تتعلق بطريقة بناء املؤش���ر بشكل رئيسي 
وما اذا كان س���يعتمد على 10 أو 15 أو 20 ش���ركة يتم انتقاؤها من 
الشركات املدرجة وغيرها من االمور الفنية املرتبطة باملؤشر مشيرا 
الى ان النقاش مازال مستمرا بهذا الشأن.  وأفاد الفالح بان اجتماع 
اللجان الفنية واملالية في البورصة قد عقدت بعد انقطاع خالل فترة 
الصيف ودامت لنحو شهر ونصف الشهر وقد ناقشت اللجنة املالية 
في اجتماعها اثنني من املشاريع الفنية وقد مت استعراضهما ودراسة 
تكلفتهما املالية وجار اضافة بعض املعلومات حولهما بهدف استكمال 
دراستهما من جميع اجلوانب، ولم يوضح الفالح طبيعة املشروعني 

الفنيني اللذين مت نقاشهما في اجتماع اللجنة املالية.

مبنى بديل للبورصة بالشويخ

على صعيد متصل كشف الفالح عن االنتهاء من التجهيزات الالزمة 
للمبنى البديل لبورصة الكويت ضمن خطة الطوارئ وفي حال مت 
حدوث ما يعوق استمرار العمل في املبنى احلالي ومت تزويد املبنى البديل الكائن في 
منطقة الش���ويخ بجميع األجهزة الالزمة لذلك.  وأشار الى انه سيكون مرتبطا بشكل 
مباشر مع الوسطاء لكي يسير العمل كما هو احلال في األيام احلالية ودون توقف أو 
تعطيل أو عائق أما بالنسبة الستمرار التداول فأوضح ان املبنى البديل جاهز للعمل 

به في الوقت احلالي.

أعلن مساعد مدير إدارة االستشارات 
الشرعية في شركة شورى لالستشارات 
الشرعية الشيخ حمد املزيد، عن انتهاء 
الشركة من احتس���اب زكاة عمالئها 
داخل الكويت وخارجها من املؤسسات 
والش���ركات والصنادي���ق واحملافظ 

االستثمارية. 
وأضاف املزيد في تصريح صحافي 
أن »شورى« حرصت على اصدار حسبة 
الزكاة في وقت مبكر من شهر رمضان 
الكرمي كي تتيح الفرصة للمس���اهمني 
إلخراج زكاتهم خالل هذا الشهر الفضيل، 
مشيرا الى انه وعلى الرغم من ذلك فقد 
تأخر صدور حساب الزكاة العام احلالي 
لبعض الشركات نتيجة لتأخر صدور 
ميزانيات تلك الشركات.  واوضح أن 
حساب الزكاة الذي تعده شورى، يتضمن 
زكاة أسهم عمالئها سواء املدرجة في 
سوق الكويت لالوراق املالية أو غير 
املدرجة وكذلك الصناديق واحملافظ التي 
تشرف عليها، وهي خدمة متميزة تقدمها 
»شورى« تسهيال للمستثمرين ملعرفة 
الزكاة الواجبة على اس���تثمارتهم في 
غير اسهم الشركات املدرجة في السوق، 
مش���يرا إلى انه قد روعي في حساب 
الزكاة املبالغ التي دفعتها الشركات إلى 

الدولة مبوجب قانون الزكاة.
ولفت الى إن أس���هم شركة أعيان 
لالجارة واالستثمار ليس عليها زكاة 
العام احلالي، بينما بلغت زكاة شركة 
العقاري  العق���اري  أبيار للتطوي���ر 
0.00063 دينار بواقع 63 فلسا لكل 100 
سهم وشركة أجيال التعليمية 0.00058 
دينار بواقع 58 فلس���ا لكل 100 سهم، 
وشركة مشاعر القابضة 0.00198 دينار 
بواقع 198 فلسا لكل 100 سهم، وشركة 
عني للتأمني التكافلي 0.000825 دينار 
بواقع 82.5 فلسا لكل 100 سهم، وشركة 
رواحل للنقل 0.000436 دينارا بواقع 
43.6 فلسا لكل 100 سهم، وشركة مبرد 
للنقل 0.0015 دينارا بواقع 150 فلسا 

لكل 100 سهم. 

لتميزه في ريادة قطاع خدمات الدفع اإللكتروني

»الخليج« يفوز بجائزة شهادة الجودة
من »جي بي مورغان« عن 2009

اعلن بن���ك اخلليج امس عن تس���لمه جائزة 
ش���هادة اجلودة من بنك جي بي مورغان تقديرا 
لتميزه التشغيلي في مجال اجناز معامالت الدفع 

التجارية لعام 2009.
وقام بتقدمي اجلائزة العضو املنتدب ورئيس 
قطاع املؤسس���ات املالية ملنطقة الشرق االوسط 
وشمال أفريقيا لدى »جي بي مورغان« علي موسى 
في 17 اجلاري في املقر الرئيسي لبنك اخلليج. 

وبهذه املناسبة، قال مدير عام اخلدمات املصرفية 
الدولية في بنك اخلليج، خالد املطوع في تصريح 
صحافي: انه ملن دواعي فخرنا ان نحظى بتقدير 
مؤسسة مالية معروفة مثل »جي بي مورغان«، 
كما تش���رفنا بتلقي هذه اجلائزة اليوم )امس(، 
مضيفا »فهذه اجلوائ���ز تعكس جناح موظفينا 
في عملهم وتفانيه���م في إجناز أفضل املعامالت 
واحلل���ول التي تلبي متطلب���ات العمالء املالية، 
كما تعزز هذه اجلوائز من س���معتنا كبنك رائد 
في السوق في مجال املعامالت املصرفية وخدمة 

العمالء واجلودة«.
ويأتي اإلعالن عن فوز بنك اخلليج بهذه اجلائزة 

تتويجا لفوزه بعدد من اجلوائز الرئيسية األخرى 
مؤخرا، فقد فاز البنك بجائزة »أفضل بنك للخدمات 
املصرفية الفردية« تقديرا جلودة خدمة العمالء 
وابتكار املنتجات ف���ي مجال اخلدمات املصرفية 
الفردية، وجائزة »أفضل مركز خلدمة العمالء«، 
وجائزة »أفض���ل حملة عالقات عامة ضمن إطار 
املس���ؤولية االجتماعية للمؤسسات«، وجائزة 
»أفضل منتج جديد« والتي صنفت حساب الدانة 
بأنه أفضل حساب مبتكر، وجائزة »أفضل جهة 
توظيف« في مجلس التع���اون اخلليجي والتي 
متنح تقديرا لتميز املوارد البشرية بدول املجلس، 
وجائزة »إحالل وتوط���ني الوظائف« املقدمة من 
مجلس وزراء العمل والشؤون االجتماعية بدول 
مجلس التعاون اخلليجي وذلك للسنة اخلامسة 
على التوالي، فضال ع���ن جائزة »أفضل برنامج 

والء«.
اجلدير بالذكر أن بنك »جي بي مورغان« مينح 
جائزة ش���هادة اجلودة املرموقة إلى املؤسسات 
املالية الرائدة في العالم التي توفر أحدث خدمات 

الدفع اإللكتروني على املستوى العاملي.

صالح الفالح


