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االقتصادية 46.9 -
أعلن نائ����ب رئيس مجلس االدارة لش����ركة الصفاة 
لالستثمار، محمد النقي عن نتائج بيانات الشركة لفترة 
الستة شهور املنتهية في 30 يونيو 2010 بتحقيق خسائر 
قدرها 1.053 مليون دينار مبا يعادل 1.36 فلس للس����هم 
الواحد مقارنة مع أرباح للفترة نفسها من عام 2009 قدرها 
50 ألف دينار مبا يعادل 0.06 فلس للسهم الواحد. وأوضح 
ان احدى الشركات التابعة للمجموعة تخارجت من استثمار 

وحققت أرباحا قدرها 4 ماليني دينار اال ان التراجع احلاد 
في أس����عار األسهم التي ش����هدتها البورصة خالل الربع 
الثاني كلف املجموعة خسائر حالت دون ظهور األرباح 
احملققة من التخارج، كما ان املجموعة أخذت مخصصات 
احترازية قدرها 2.48 مليون دينار مقابل أرصدة مدينة 
في سجالت املجموعة. وقد بلغ اجمالي حقوق املساهمني 

كما في 30 يونيو 2010 مبلغ 109 ماليني دينار.

1.053 مليون دينار خسائر »الصفاة لالستثمار« في النصف األول

ُتقّر ميزانيتها للربع الثاني خالل أيام

في أسواق مصر ولبنان والعراق وليبيا وتفتتح فندقًا جديدًا بالمغرب عام 2011

تهدف إلى تطوير أعمال الشركة وإنشاء مؤسسات جديدة

»أعيان« توّقع على خطة إعادة الهيكلة 
خالل أسبوعين

»كيبكو« تتفاوض مع طرف خارجي 
إلنشاء شراكة إستراتيجية في قطاع التأمين  

»التعمير« تسعى الستقطاب ما بين 3 و6 فنادق 
جديدة في المنطقة تحت إدارتها خالل 2010

عمر راشد
توقع���ت مص���ادر مطلعة ل���� »األنباء« أن 
توقع شركة أعيان لإلجارة خطة إعادة هيكلة 
مديونياتها خالل أسبوعين وذلك بعد أن انتهت 
من الحصول عل���ى موافقات البنوك األجنبية 

على الخطة دون تعديالت.
وأضاف���ت ان لجن���ة الدائني���ن حصل���ت 
 عل���ى موافق���ات مبدئي���ة م���ن قب���ل البنوك 
المحلية عل���ى الخطة، الفتة الى ان الموافقات 
النهائية تتوقف على مسائل »إجرائية« تتعلق 
بموافقات مجالس إدارات البنوك والشركات الدائنة 
 على الخطة وكذلك مناقش���ة بعض التفاصيل 

حول بنودها. 
وبينت أن اجتماعات س���تجرى األس���بوع 
الجاري بين الشركة ولجنة الدائنين لإلجابة 

عن استفس���ارات الدائنين وكذلك متابعة آخر 
التطورات الخاصة بموافقات البنوك.

ونفت المصادر أن تكون هناك إش���كاليات 
معلقة مع بعض البنوك خاصة بيت التمويل 
الكويتي على تفاصيل الخطة، وان االستفسارات 

الخاصة بين الطرفين تم حلها.
وفي الس���ياق ذاته، أش���ارت مص���ادر الى 
ان بن���ك الكويت المركزي بص���دد اإلفراج عن 
ميزانية الشركة للربع الثاني خالل أيام، الفتة 
الى ان الشركة قدمت الميزانية للمركزي قبل 
ش���هر رمضان الماضي محملة بخس���ائر أقل 
 مما تم تحقيقه ف���ي الربع األول، الفتة الى ان 
االنته���اء من التوقيع على خطة إعادة الهيكلة 
س���يعزز م���ن وض���ع الش���ركة وإمكانياتها 

مستقبال.

ذكرت ش���ركة مش���اريع الكويت القابضة 
)كيبكو(  أنها جتري حاليا محادثات مع طرف 
خارجي ذي خبرة عاملية في قطاع   التأمني وذلك 
النشاء شراكة اس���تراتيجية في هذا القطاع، 
وتهدف الش���راكة االس���تراتيجية الى تطوير 
اعمال الشركة في قطاع التأمني مبا قد يشمله 
من انشاء مؤسسات جديدة، واالستحواذ على 
شركات والتوسع في قطاع التأمني في منطقة 
الشرق االوسط وشمال افريقيا من خالل شركة 

اخلليج للتأمني.  
وأفادت الش���ركة في بيان على موقع سوق 
الكويت لالوراق املالية بأن احملادثات ستؤدي 
الى استمالك هذا الشريك االستراتيجي نسبة من 

حصة   »كيبكو« في شركة اخلليج للتأمني.  
وأضافت انها في ح���ال توصلت الى اتفاق 
ستقوم مبوافاة ادارة السوق بآخر املستجدات 
وذلك حس���ب اللوائح والنظم املعمول بها في 

سوق الكويت لالوراق.

محمود فاروق 
علمت »األنباء« من مصادر 
التعمير  ذات صلة أن ش���ركة 
العقاري تس���عى  لالس���تثمار 
الستقطاب بني 3 و6 فنادق جديدة 
في املنطقة حتت إدارتها خالل 
العام اجلاري خاصة في أسواق 
مصر ولبن���ان والعراق وليبيا 
وذلك بع���د حصولها على حق 
العاملية،  االمتياز لشركة رمادا 
وذلك ضمن خطته���ا اجلديدة 
إلدارة الفنادق في منطقة الشرق 

األوسط.
وأفادت بأن الش���ركة لديها 
خطة للتوس���ع في املغرب من 

خالل افتتاح فن���دق جديد لها 
أقامته  الذي  الثالثة جنوم  فئة 
على قطعة أرض متلكها مبساحة 
5000 متر مربع، حيث يضم 195 
غرفة عل���ى أحدث طراز فندقي 
وسياحي، ومن املتوقع االنتهاء 

منه خالل عام 2011.
إلى أن »التعمير«  وأشارت 
لديها 7 مش���اريع تعمل حاليا 
باإلضافة إلى عدد من املشاريع 
قيد التطوير، إلى جانب توقيعها 
مع ش���ركة »ويندهم« العاملية 
 11 الفنادق والتي متتلك  إلدارة 
العاملية،  اسما جتاريا للفنادق 
حيث تدير نحو 900 فندق حول 

العالم من أن���واع فنادق رمادا 
املتعددة.

اجلدير بالذك���ر أن مجموع 
أصول الشركة بلغت 45.5 مليون 
دينار مقابل ديون بلغت 19.233 
مليون دينار، وأنها لم تزد على 
42% من مجموع األصول، حيث 
تعتبر تلك النسبة متميزة مقارنة 
العقارية،  مع أغلبية الشركات 
األمر ال���ذي يعكس نظرة إدارة 
الشركة املتحفظة، هذا وقد بلغ 
العائد اإلجمالي من التشغيل في 
نهاية عام 2009 نحو 4.4 ماليني 
دينار بزيادة قدرها 42% مقارنة 

مع العام 2008. 

البنوك وشركات االستثمار ستتحمل أتعابها وأجورها

»المركزي« بصدد تكليف جهة خارجية متخصصة في فحص وتقييم األنشطة 
والنظم المصرفية والمالية للتفتيش على البنوك والشركات

محمود فاروق
كشفت مصادر مطلعة عن ان بنك الكويت 
املركزي بصدد إرسال تعميم للبنوك واملؤسسات 
والشركات اخلاضعة لرقابته يفيدها فيه بأنه 
سينظر في تكليف جهة خارجية متخصصة في 
فحص وتقييم أنشطة ونظم مصرفية ومالية 
معينة، وذلك لالنضمام الى فرق التفتيش في 
احلاالت التي يرى فيها البنك املركزي ان طبيعة 

املهمة تتطلب االستعانة مبثل تلك اجلهات.
وقالت املصادر ل� »األنباء« ان هذا اإلجراء 
يقوم به البن����ك املركزي ألول مرة، والغرض 
منه الكش����ف عن املخالفات املالية الس����نوية 
في ميزانيات الش����ركات والبنوك اخلاضعة 
لرقابته، وكذلك الكشف عن اخللط بني أموال 
العمالء وتضخيم األصول  الشركة ومحافظ 
والتوسع في الديون واالستفادة من املعلومات 

الداخلية.
وأوضح����ت املصادر ان ذلك يأتي في إطار 
الصالحيات املخولة لبنك الكويت املركزي للقيام 

بالتفتيش على البنوك واملؤسسات اخلاضعة 
لرقابته مبوجب أحكام القانون رقم 32 لسنة 
1968 في ش����أن النقد وبنك الكويت املركزي 
وتنظيم املهنة املصرفية وتعديالته، واستنادا 
ال����ى القرارات الصادرة عن مجلس إدارة بنك 
الكويت املركزي في هذا الشأن واستنادا الى 
نص املادة 80 من أحكام القانون رقم 32 لسنة 
1968 املشار اليه، سيقوم بنك الكويت املركزي 
بإبرام عقد مع اجلهة التي سيتم تكليفها للقيام 
بتلك املهمة يتضمن تعهدا من تلك اجلهة، ومن 
األشخاص املكلفني باملهمة باحملافظة على سرية 
كل البيانات واملستندات التي اطلعوا عليها، 
وكذل����ك النتائج التي أس����فر عنها التفتيش، 
س����واء كان ذلك أثناء قيامه����م بتلك املهمة أو 
بعد االنتهاء منه����ا، وعلى النحو الذي تنص 
عليه املادة السالف ذكرها، وستتحمل البنوك 
وشركات االستثمار التي سيتم التفتيش على 
أعمالها أتعاب وأجور اجلهة التي سيعهد إليها 

القيام باملهمة السابق بيانها.

الغرض منها الكشف عن المخالفات في الميزانيات والخلط بين أموال الشركة 
ومحافظ العمالء وتضخيم األصول والتوسع في الديون واالستفادة من المعلومات الداخلية


