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محمود فاروق 
أف����ادت مصادر مطلعة ل� »األنباء« بأن ش����ركة الدرة 
للخدمات البترولية تستعد للدخول في مشاريع خدمات 
احلقول الذكية واملش����اريع متوس����طة احلجم للخدمات 
الهندسية والتوريد واإلنشاء مع شركة نفط الكويت وشركة 
البترول الكويتية الوطنية. وقالت املصادر ان إدارة خدمات 
حقول النفط في »الدرة« متكنت من احلصول على أربع 

تصنيفات فرعية من قبل شركتي نفط الكويت والشركة 
الكويتية لنفط اخلليج في قطاع الصحة واألمن والبيئة 
)HSE(.  جتدر االش����ارة إلى أن الش����ركة حققت ارتفاعا 
في ارباحها بنس����بة 30% لتصل إلى 1.1 مليون دينار في 
عام 2009 بعدما حققت خسائر بالغة في العام 2008 مما 
ينعكس على القيمة الدفترية للسهم حيث ارتفع من 100 

فلس إلى 104 فلوس في العام املاضي. 

»الدرة للخدمات البترولية« تستعد للدخول في مشاريع خدمات الحقول الذكية 

رفض الدائنين لخطة إعادة هيكلة »الدار« البديلة
ال يعني االعتراض على الخطة األساسية

»الخصوصية«: تخصيص قسيمة صناعية 
للشركة في أمغرة

أعلنت شركة مجموعة   اخلصوصية القابضة 
عن تخصيص القسيمة الصناعية لشركة اسبك 
للتجارة العامة واملق���اوالت   اململوكة بالكامل 
لشركة مجموعة اخلصوصية القابضة مبنطقة 

امغرة )التوسعة   الش���رقية( قسيمتي )169-
171( قطعة )4( مبساحة 2000 متر مربع، وذلك 
مبوجب  الترخيص الص���ادر من الهيئة العامة 

للصناعة رقم 177.

بوخمسين: »كويت إنرجي« تدرج
في بورصتي الكويت ولندن منتصف 2011

عمر راشد
 أكد رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب 
في ش���ركة كويت انرجي د.منصور بوخمسين 
أن الشركة بصدد زيادة أعمالها التشغيلية من 
خالل التوسع في مشاريعها القائمة وبدء تنفيذ 
مش���روعات جديدة في العراق واليمن، كاشفا 
النقاب عن إدراج الشركة في بورصتي الكويت 

ولندن منتصف العام المقبل. 
 وأوضح بوخمسين في تصريح صحافي على 
هامش عمومية الشركة بنسبة حضور 75% أن 
إقرار العمومية لزيادة رأسمال الشركة من 103.5 
ماليين دينار إلى 127 مليونا تعود للتوسعات 
المتوقع القيام بها من قبل الشركة خالل المرحلة 
المقبلة، مؤكدا أن تحديد عالوة اإلصدار بمقدار 
55 فلس���ا للس���هم جاء بعد دراسات ونقاشات 
قامت بها الش���ركة ونقاش���ات تمت مع أعضاء 
مجلس اإلدارة لالتفاق حول السعر العادل لعالوة 
اإلصدار ليكون سعر السهم لالكتتاب 155 فلسا 
للسهم.  وبين أن توقيت زيادة رأسمال الشركة 
»مناسب« رغم تداعيات األزمة المالية العالمية 
وذلك لقدرة الشركة على تحقيق أرباح »مجزية« 
خالل العام الحالي مع توقعات بتحقيق أرباح 
مجزية خالل العام المقبل.  واستدرك بأن باب 
تقديم طلبات االكتتاب مفتوح أمام المساهمين 
الجاري  الحاليين واالس���تراتيجيين حتى 24 
وبعده يتم غلق باب االكتتاب أمام الراغبين في 

المساهمة بزيادة رأسمال الشركة. 
 ولم يوضح بوخمسين سعر سهم الشركة 
عند اإلدراج في السوق، الفتا الى أن األمر يتوقف 
على العرض والطلب ومدى قدرة الشركة على 
تحقيق أرباح تشغيلية، مستدركا بأن العوائد 
المتوقع تحقيقها من زيادة رأس���مال الش���ركة 
س���تكون بحدود 20% وتمثل 22% من رأسمال 

الشركة حاليا. 
 وقال بوخمسين إن سعر االكتتاب للمساهمين 
الحاليين بواقع 155 فلس���ا للسهم يأتي مقاربا 
لسعر االكتتاب السابق في زيادة رأسمال الشركة 
والبالغ 175 فلس���ا، مبينا أن خفض السعر عن 

ذلك ربما يثير حفيظة بعض المساهمين. 
 وفي رده على طبيعة المساهمين االستراتيجيين 
الجدد في الشركة، أوضح بوخمسين أن عددا من 
البريطانيين سيقومون بتغطية  المستثمرين 
االكتتاب في حوالي 36.051 مليون سهم بواقع 
100 فلس للسهم وعالوة إصدار 101 فلس، بنسبة 

3%، مستدركا بأن الشركة أجرت مباحثات معهم 
منذ 7 أش���هر تقريبا.   وأكد بوخمسين على أن 
الشركة في اتجاه تحقيق أرباح في كافة المؤشرات 
المالية من حيث اإلي���رادات والربحية وزيادة 
اإلنتاج بفضل السياس���ة المتحفظة التي تقوم 

بها الشركة تجاه استثماراتها في الخارج. 
 وردا على تخوفات بعض المس���اهمين من 
األعم���ال اإلرهابية في مناط���ق اليمن والعراق 
وباكستان، أجاب بوخمسين أن بيئة األعمال في 
تحركها تسعى لدراسة جميع المؤشرات الفنية 
والمالية وفقا لدراس���ات ج���دوى محددة حتى 
تتمكن من تعظيم اإليرادات وتقليل النفقات بما 

يحقق أرباحا جيدة للشركة. 
 واستدرك بأن الخريطة السياسية في الكثير 
من مناطق العالم ال يمكن التنبؤ بها وال بتداعياتها 
على المدى البعيد، مستدال على ذلك بأزمة »بريتش 
بتروليوم« في خليج المكس���يك والتي أفقدت 
الشركة 50% من قيمة س���همها رغم أنها كانت 
تعم���ل بكفاءة خالل الفت���رات الماضية. وعلق 
بوخمسين على ابتعاد الشركة باستثماراتها عن 
الس���وق الكويتي بالقول إن هناك فرصا واعدة 
في السوق المحلي وس���بق للشركة أن دخلت 
للمنافسة على مشروع في غرب الكويت العام 
الماض���ي، إال أنها لم تفز به مبينا أن الش���ركة 
س���تحاول مرة أخرى إليمانها بأهمية السوق 

المحلي لعمل الشركة. 
 وفي استعراضه لقضايا القطاع النفطي خالل 
المرحلة الحالية، أوضح أن مؤسس���ة البترول 
الكويتية لديها الكفاءات القادرة على إدارة دفة 
القطاع النفطي بكفاءة عالية خالل الفترة المقبلة، 
نافيا أن يكون لالعتراضات الحالية على تعيين 
الزنكي رئيسا تنفيذيا لمؤسسة البترول الكويتية 
أي تأثير على أداء االستثمارات األجنبية الموجودة 
في القطاع النفطي. يذكر أن عمومية الش���ركة 
أقرت عن موافقة مساهميها على زيادة رأسمال 
الشركة من 103.5 ماليين دينار إلى 127 مليونا 
عن طريق إصدار 198.3 مليون سهم بسعر 155 
فلسا بواقع 100 فلس قيمة اسمية للسهم و55 
فلسا عالوة اصدار وذلك للمساهمين الحاليين، 
كما أقرت عمومية الشركة طرح 36.051 مليون 
سهم لمساهمين اس���تراتيجيين بقيمة اسمية 
100 فلس للس���هم وعالوة إص���دار مقدارها 101 
فلس للس���هم بعد تنازل المساهمين الحاليين 

عن حقهم باألولوية في االكتتاب. 

باب طلبات التقدم لالكتتاب بزيادة رأس المال مفتوح 
حتى 24 الجاري للمساهمين الحاليين واإلستراتيجيين

شريف حمدي
علم���ت »األنباء«  من مصادر مطلعة ان رفض 
الدائنني للخطة البديلة إلعادة هيكلة ش���ركة دار 
االستثمار ال يعني االعتراض على اخلطة االساسية 
التي رفعت في وقت سابق الى »املركزي« بعد موافقة 
83% منهم عليها، مشيرة الى ان اقتراح »الدار« البديل 
واخلاص مبعاجلة 50% من الديون محاسبيا خارج 
امليزانية ال يعني اس���قاط او جتاهل تلك الديون، 

حيث سيتم دفعها للدائنني في وقت الحق.
وكانت مصادر في اللجنة التنس���يقية لدائني 
ش���ركة دار االس���تثمار قد ذكرت ل� »األنباء« أنها 
أخطرت رسميا الدائنني الذين متثلهم في التفاوض 
مع »الدار« برفضها خلطة بديلة اقترحتها »الدار« 
وتقضي مبعاجلة 50% من الديون خارج امليزانية 
لتتواكب مع معايير »املركزي« االخيرة وحتديدا 

معيار نسب الرفع املالي.

وأوضحت أن اعتراض اللجنة على هذه اخلطوة 
يأت���ي من منطلق انها ت���رى فيه ضررا مبصلحة 

الدائنني التي متثلهم في التفاوض مع الشركة.
واش���ارت الى اللجنة لي���س لديها مانع في أن 
تتفاوض مجددا مع مسؤولي الشركة شريطة أن 
تكون هناك جدية في التوصل حلل يرضي جميع 

االطراف.

تتضمن معالجة محاسبية لـ 50% من الديون خارج الميزانية

عموميتها أقرت زيادة رأسمالها من 103.5 إلى 127 مليون دينار

)سعد هنداوي(منصور بوخمسني وسارة أكبر خالل اجلمعية العمومية للشركة 

محافظ »المركزي«: أداء البنوك جيد
ومحفظة القروض ستنمو اعتبارًا من 2011

النصف: 6% العائد السنوي لـ »محفظة بيتك العقارية 2«

جعله���ا مميزة ومناس���بة 
جدا للش���ركات المستأجرة 
لعقاراته والمتخصصة في 

مجاالت النقل والتخزين.
وأكد النصف اس���تمرار 
»بيت���ك« في ب���ذل الجهود 
العوائد  لتحقي���ق أفض���ل 
لعمالئه المس���تثمرين، من 
خالل ف���رص متميزة ذات 
مخاطر مح���دودة، وعوائد 
قيمة، وأصول نوعية ممتازة، 
تعبر عن االستثمار األمثل 
الذي يطمح إليه كل عميل، 
الخدم���ات  إدارة  وتس���عى 
المالي���ة الخاص���ة دائ�م���ا 
إل���ى إدارة ث���روات العمالء 
وتثمير ممتلكاتهم بما يحقق 
أرباحا جيدة،  للمستثمرين 
ويمثل في الوقت نفسه قيمة 
ايجاب�ية ومساهمة نوعية 
متميزة في األسواق التي يتم 

االستثمار فيها.

أرباحا خالل مدة الصندوق، 
وعن���د اكتمال عملي���ة البيع 
المتوقعة بنهاية العام الحالي 
يكون كل مستثمر قد استرجع 
إلى نسبة  رأسماله باإلضافة 
أكثر م���ن 12% بجانب  أرباح 
األرب���اح التي حص���ل عليها 
خالل مدة االستثمار، مشددا 
عل���ى أن بيتك يركز على هذا 
الم�ستوى من األداء في معظم 
الصناديق والمحافظ بحيث 
تحقق للمستثمرين من عمالئه 
أفض����ل العوائد خ���الل فترة 
االستثمار وأيضا عند التخارج 
أو التصفية في نهاية المدة يتم 

تحقيق عائد مجز.
وأش���ار إل���ى أن صندوق 
العق���اري في تركيا  »بيتك« 
يس���تثمر في عق���ارات تقع 
بالق���رب من مط���ار أتاتورك 
الدولي في موقع حيوي يشغل 
ملتقى طرق رئيسية عدة مما 

صحافي الى أن محفظة بيتك 
العقارية »1« التي تأسست نهاية 
الربع الثاني من العام الماضي، 
وتم استثمار رأسمالها البالغ 
50 ملي���ون دينار في عقارات 
اس���تثمارية وتجارية داخل 
الكوي���ت، تواصل توزيعاتها 
المجزية بنس���بة 6% سنويا، 
وتض���م المحفظ�ة التي تبلغ 
مدته���ا 5 س���نوات 70 عقارا 
استثماريا وتجاريا موزعة على 
مختلف مناطق الك��ويت، مؤكدا 
على انه تم هي�كلة المحفظتين 
بشكل يوفر ميزة التنوع في 
اإليرادات، مع تدفق�ات جي�دة 
م���ن ع�قارات متمي���زة مدرة 
للدخل، ومؤجرة بشكل كامل 

تق�ريبا.
وأضاف ان »بيتك« دخل في 
المراحل النهائية لعملية بيع 
عقارات محفظة صندوق »بيتك 
العقاري« بتركيا بنسبة ربح 

رأسمالي تزيد على 12%، الفتا 
ال���ى ان الصندوق وزع خالل 
6 س���نوات من العمل أرباحا 
تزي���د عن 10% س���نويا على 
ش���كل توزيعات ربع سنوية 
المستثمرين، مما يعني  على 
أن المستثمر حصل على أكثر 
من 50% من قيمة رأس���ماله 

»سفن« توّقع عقدين بقيمة
19.5 مليون دينار مع مقاول و»الداخلية«

أفادت ش���ركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء   السفن 
بأنه ت���م توقيع عقد مع المقاول الرئيس���ي العالمي لصالح 
ش���ركة نفط الكويت والخاص بإنشاء   خطوط أنابيب نفط 
وغاز في ميناء االحمدي الى محطتي الصبية والدوحة لتوليد 
الطاقة الكهربائية بمبلغ إجمال���ي وقدره 18.3 مليون دينار 

ومدة تنفيذه 17 شهرا.
كم���ا وقعت عقدا آخر خاصا بصيان���ة وإصالح وتركيب 
وتوريد قطع الغيار الالزمة للدوريات البحرية بمبلغ اجمالي 

قدره 1.2 مليون دينار وذلك بمدة تنفيذ سنتين.

شركة مملوكة لـ »صفاة طاقة« توّقع عقدًا 
بقيمة 3.5 ماليين دينار لمدة سنتين

ذكرت ش���ركة الصفاة لل�طاقة ان ش����ركة الحاس����بات 
لت�كنولوجي���ا المعلومات   التابعة لش���ركة الصفاة للطاقة 
القابضة المملوكة بنسبة 100% قد قامت بتوقيع عقد إلسناد 
تقديم خدمات البنية التحتية لدائرة تكنولوجيا المعلومات 
لدى مؤسس���ة الخطوط الجوية الكويتية بقيمة 3.5 ماليين 

دينار لمدة سنتين.

قال مدي���ر إدارة الخدمات 
المالي���ة الخاص���ة ف���ي بيت 
التمويل الكويتي )بيتك( طالل 
خالد النصف إن محفظة بيتك 
العقاري���ة »2« حققت نتائج 
جيدة أس���فرت ع���ن توزيع 
أرباح بنسبة 6% سنويا، وان 
الم�حفظة التي يبلغ رأسم�الها 
60 مليون دينار، بدأت العمل في 
يوليو الماضي وتوزع أرباحها 
بشكل ربع سنوي وتتكون من 
مجموعة عقارات استثمارية 
وتجارية داخل الكويت، مشيرا 
إلى أن هذه النتائج تعبر عن 
نج���اح سياس���ة »بيتك« في 
التركيز على األصول الجيدة، 
المرتفعة، مع  العوائ���د  ذات 
الش���املة والمتأنية  الدراسة 
لكل نش�اط استثماري، وفق 
معادلة تحقيق أفضل عائد بأقل 

المخاطر.
وأشار النصف في تصريح 

القطاع المصرفي سيعتمد معايير »بازل 3« في فترة لن تتجاوز النصف األول من 2011
»المركزي« لم يستقبل أي طلب رسمي ليسمح لـ »الوطني« ببيع 10% إلى مستثمر أجنبي

12% الربح الرأسمالي المتوقع من بيع صندوق عقاري في تركيا نهاية العام الحالي

قّلل من درجة تعرض قطاع االستثمار إلى حاالت تعثر جديدة

قدمت توزيعها األول وتتكون من عقارات استثمارية وتجارية

طالل النصف

»عارف للطاقة« تستحوذ على %36
من شركة هندية بقيمة 4.1 ماليين دوالر

ترسية مناقصة على »كابالت«
بقيمة 21.9 مليون دينار

أف����ادت ش�����ركة ع����ارف 
القاب���ض���ة بأن  لل�ط�اق�����ة   
ال��ش����ركة وق�ع���ت ص�فق�ة 
حص���ة  عل���ى  اس�����تحواذ 
اس���تراتيجية   تبلغ 36% في 
ش�ركة كيتارا � اوف�يل والمالكة 

الح�قول  لش����ركة م�ع�����دات 
النفطي���ة   الهندية ب�نس����بة 
35% والت���ي تعد من كب�ريات 
ش���ركات عمليات تس����ج�يل 
اآلب�ار  وتحليل بيان���ات حفر 

في ال�ه��ند.

حيث يمتد نطاق عمل الشركة 
خارج الهند في سورية وايران 
وش���مال العراق وعمان ودول 

اخرى.
بل���غ اج�مال���ي ق�يمة  كما 

الص�فقة 4.1   ماليين دوالر.

ذك�رت شركة اخللي��ج لل�كاب�الت والصناعات ان 
الشركة تس�ل�مت من جلنة املناقص�ات املركزية ك��تاب 
ترس�ية املناقصة رق�م:و ك م/102 2009-2010 مببلغ 

اجمالي قدره 21.9 مليون دينار، وذلك عن توريد 
كيبالت ضغط متوسط. وس�ي�تم م�راجعة وزارة 

الك�ه�رباء واملاء إلجراء ما يلزم بهذا اخلصوص.

دبي � األس���واق.نت: قال محاف���ظ بنك الكويت 
املركزي، الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان مستوى 
التضخ���م يعتبر مقبوال ونفى اس���تقبال أي طلب 
رسمي للسماح لبنك الكويت الوطني ببيع 10% إلى 

مستثمر أجنبي.
وأضاف في حوار لقناة العربية »أن وضع البنوك 
جيد، مشيرا إلى أن الشركات االستثمارية امتصت جزءا 
كبيرا من خسائرها، وأن لديها فرصا لالندماجات.

وقال: »إن مس���توى التضخم ف���ي الكويت بلغ 
في نهاية شهر يوليو املاضي 3.4% مقارنة بالفترة 
املقابلة من العام املاضي«. ووصف هذه النس���بة ب� 
»النطاق املقبول«. وحول صفقة محتملة لبيع %10 
من بنك الكويت الوطني قال »إن املركزي لم يستقبل 
أي طلب رسمي ليسمح ل� »الوطني« ببيع 10% إلى 

مستثمر أجنبي«.
وتف���رض القوانني املالية عل���ى أي بنك كويتي 
يريد بيع أكثر من 5% من رأسماله باحلصول على 
موافقة البنك املركزي، ومنذ أشهر عدة يتم احلديث 
عن وجود مستثمرين يرغبون في شراء حصة %10 

من بنك الكويت الوطني.
وعن أداء القطاع املصرفي، قال محافظ »املركزي« 
»إن وضع قطاع البنوك جيد، واستطاعت أن حتقق 

منوا بلغ 16% للنصف األول من 2010«.
وعن تأثير املخصصات وحجمها، أضاف: »ال ميكن 
التحكم في حجم املخصصات، فذلك س���يبقى رهنا 
بالعميل وظروفه، لكن يبدو أن البنوك لن تلجأ إلى 

جتنيب املزيد من املخصصات«.
وتوقع الش���يخ سالم العبدالعزيز مستوى منو 
مقبول في محفظة القروض اعتبارا من بداية العام 

القبل.
ولفت إلى أن البنك املركزي سيركز على متويل 
خطط ومشاريع التنمية كاملعتاد، وسيحفز البنوك 

احمللية على التمويل عبر أدوات مالية متنوعة في 
املستقبل القريب.

وأك���د »ان معظم البن���وك الكويتية جاهزة من 
ناحية كفاية رأس املال للوفاء مبس���تلزمات »بازل 
3«. الفتا إلى أن القطاع املصرفي الكويتي سيعتمد 
معايير »بازل 3« في فترة لن تتجاوز النصف األول 

من 2011.
وبخصوص قطاع االس���تثمار قلل محافظ بنك 
الكوي���ت املركزي، من مخاوفه إزاء احتمال حصول 
حاالت تعثر جديدة في القطاع مقارنة بالفترة املاضية، 
حيث ان الشركات امتصت جزءا كبيرا من خسائرها، 

وان لديها فرصا لالندماجات.
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