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قالت جريدة »الكويت اليوم« الرسمية انه مت تأسيس 
شركتني مساهمتني مقفلتني طبيتني برأسمال إجمالي يقدر 
مبليوني دينار.  واضافت ان الش����ركتني هما »االش����راف 
هيلث كير« و»املثنى للخدمات الطبية« وتأسست كل منهما 
كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال يبلغ مليون دينار 
موزعة على 10 ماليني سهم نقدي وبقيمة 100 فلس للسهم 
الواحد.  ومن أغراض هاتني الشركتني القيام بإنشاء وادارة 

ومتلك املستشفيات وتقدمي اخلدمات الطبية املنزلية وأنواع 
اخلدمات الطبية جميعها للمؤسسات احلكومية واألهلية 
حسب العقود املبرمة معهما.  وبإمكان الشركتني التعاقد مع 
األطباء واملمرضني والفنيني للعمل لديهما أو لدى الغير سواء 
داخل البالد أو خارجها وإنشاء الورش الفنية املتخصصة، 
اضافة الى القيام بأعمال الصيانة لألجهزة واملعدات الطبية 
واإلجتار بها والدخول في املناقصات احلكومية واألهلية.

تأسيس شركتين مساهمتين طبيتين بمليوني دينار

حسني اخلرافي

خالد الصالح
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عادل البدر يخلف حسين الخرافي 
نائبًا لرئيس مجلس إدارة »أجيليتي«

الصالح لـ »األنباء«: ارتفاعات كبيرة متوقعة 
في إيرادات شركات الوساطة خالل الربع الثالث

عمر راشد
توقع رئيس مجلس إدارة ش���ركة »هيرميس إيفا« خالد الصالح 
ارتفاع إيرادات ش���ركات الوس���اطة املالية بشكل ملحوظ في الربع 
الثالث من العام احلالي مقارنة بالربع الثاني على وقع تداوالت »زين« 
القياسية خالل األسبوع األخير من التداوالت وذلك بعد اإلعالن عن 

بيع 46% من زين لصالح شركة اتصاالت اإلماراتية.
 وقال الصالح في تصريح ل� »األنباء« إن ش���ركات الوساطة لم 
تتس���لم من إدارة الس���وق أي كتب تتعل���ق بتعامالت وهمية متت 
لصالح كبار احملافظ لالستفادة من ارتفاع السهم على حساب صغار 

املتداولني.
 وبني الصالح أن إيقاف الس���هم عن التداول ليوم واحد لم يؤثر 
على إيرادات الشركات وأن اإليقاف استمر ليوم واحد، الفتا الى أن 
شركات الوساطة استفادت كثيرا من الصفقة واصفا إياها بأنها صفقة 

العمر باعتبارها ستكون فارقة في تداوالت البورصة الكويتية.

قاضي صلح أميركي يوصي برفع الئحة االتهام 
ضد شركة تابعة لـ »أجيليتي«

أفادت ش���ركة اجيليت���ي بأن قاضي 
صلح أميركي في   اتالنتا قام بالتوصية 
برفع الئحة االتهام ضد شركة اجيليتي 
دي.جي.اس القابضة وهى شركة تابعة 
لشركة اجيليتي بالواليات املتحدة وذلك 
فيما يختص بعقد اجيليتي لتوريد املواد 
الغذائية للق���وات األميركية في العراق 

والكويت.

 أعلنت شركة أجيليتي أمس أن عضو مجلس 
اإلدارة ونائب الرئيس بالشركة حسني اخلرافي 
قد استقال من منصبه في مجلس إدارتها وذلك 
للتفرغ العماله اخلاصة، مع املوافقة على استمراره 

في منصب استشاري ملجلس اإلدارة.
 وق���د مت انتخاب اخلراف���ي في مجلس إدارة 
أجيليت������ي منذ عام 2003 فيما مت اختي�����اره 

كنائب للرئيس في ع��ام 2007. 
وقالت الش���ركة في بيان صحافي انه خالل 
فترة تولي اخلرافي ملنصبه، شهدت الشركة منوا 
هائال وتطورت من شركة تخزين محلية، إلى أكبر 
شركة نقل وخدمات لوجيستية في منطقة الشرق 
األوس���ط، ثم إلى واحدة من أكبر عشر شركات 

رائدة في املجال اللوجيستي عامليا.
وأشارت الى انه مت انتخاب العضو مبجلس 
إدارة أجيليتي منذ 2004 عادل البدر لتبوؤ منصب 
نائب الرئيس بالشركة خلفا للخرافي، وقد ساهم 
الب����در في دفع عجلة منو الشرك�����ة في السنوات 

القليلة املاضية. 
وأعرب�����ت شركة أجيليت�����ي عن متنياتها 
بالتوفي����ق حلسني اخلرافي ورحبت بع�����ادل 

البدر في دوره اجلديد.
اجلدير بالذكر أن أعضاء مجلس إدارة الشركة 

احلاليني، هم: طارق سلطان رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب، وعادل محمد بدر البدر نائبا 
للرئيس، وعضوية كل من: عصام خليل محمد 
الرفاعي، جميل سلطان عيسى، أمين بدر سلطان 

بن عيسى، وناصر محمد فهد الراشد.

مع بقاء الخرافي بمنصب استشاري

14.2 مليون دينار قيمة 3 مناقصات تمت ترسيتها 
..و »اإلنماء« تفوز بأعلى مناقصة في سبتمبر الماضي

بيت التمويل الخليجي والحكومة التونسية يدشنان  
أول مركز مالي لخدمات »األوفشور« في شمال أفريقيا

اإلشارة الى ان املجموعة املشتركة 
وشركاتها التابعة التزال على قمة 
ترتيب الشركات الكويتية التي 
فازت مبناقصات من حيث العدد 
والقيمة منذ بداية العام احلالي، 
وذلك من خالل 14 مناقصة بلغت 
قيمتها االجمالية 323.2 مليون 

دينار.

بأن الترسية الفعلية للمناقصة 
س���تكون خالل الشهر اجلاري. 
الثالث���ة فكانت  املناقص���ة  اما 
م���ن نصيب الش���ركة الوطنية 
للتنظيف، وكانت بقيمة عبارة عن 
أعمال نظافة مبحطات الشعيبة 
لتوليد القوى الكهربائية وتقطير 
املياه وذلك ملدة 3 سنوات. جتدر 

والتي حازت فيها ش���ركة »كي 
دي دي بي البترولية« واململوكة 
لش���ركة عارف للطاقة القابضة 
بنسبة 80%، ثاني أقل عطاء فيها، 
فهي عبارة عن مشروع لبناء 4 
محطات تعبئة وقود جديدة تابعة 
الوطنية وهي  البترول  لشركة 
بقيمة 2.482 مليون دينار، علما 

وحازت شركة اإلمناء العقارية 
أكبر مناقصة خالل الشهر املاضي 
وكانت قيمتها 11.3 مليون دينار، 
وهي عبارة عن إنش���اء وإجناز 
صيانة مبنى مديرية أمن محافظة 
مب���ارك الكبير لصال���ح وزارة 
األش���غال العامة ومدة تنفيذها 
730 يوما، اما املناقصة الثانية 

شريف حمدي
جتاوزت القيمة اإلجمالي������ة 
ل� 3 مناقصات متت ترس���يتها 
خالل ش���هر س���بتمبر املاضي 
14.257 ملي���ون دين���ار، ه���ذا 
باإلضافة عن اإلعالن رس���ميا 
عن ترس���ية مناقصة سبق ان 
حازت أقل األسعار فيها شركة 
املجموعة املش���تركة، وذلك في 

وقت سابق.
ووفقا لدراسة أعدتها »األنباء« 
فإن عدد الش���ركات التي فازت 
مبناقصات منذ بداية 2010 وحتى 
نهاية سبتمبر املاضي بلغت 27 
شركة مدرجة وتابعة، والشركات 
الثالث التي ف���ازت مبناقصات 
جديدة الشهر املاضي مدرجة في 

قطاعي اخلدمات والعقارات.

ملؤسس����ات اخلدم����ات املالية 
التخاذ تونس مقرا لعملياتها، 
بينما يوفر ف����ي الوقت ذاته 
مجموعة من خيارات أسلوب 
الس����كن العصري للموظفني 
واملقيمني من خ����الل موقعه 
املتميز املطل على البحر. يأتي 
إنش����اء مرفأ تونس املالي في 
إطار إس����تراتيجيتنا الرامية 
إلى دعم تطوير االقتصادات 
واملجتمعات عبر منطقة الشرق 
األوس����ط، ونح����ن فخورون 
مبشاركة احلكومة التونسية 

في دعم أهدافها الوطنية.
وأش���ار محاف���ظ املصرف 
املركزي في تونس توفيق بكار: 
لدينا إستراتيجية واضحة تتمثل 
في تأسيس تونس كأكبر مركز 
للخدمات املالي���ة في املنطقة. 
وبفضل سياساتنا املرنة أصبح 
لدينا سوق أكثر حتررا ساعد على 
منو اقتصاد البالد. وباإلضافة 
إلى تطوير أنظمة ولوائح رقابية 
ترقى إل���ى املس���توى العاملي 
للخدمات املالية، نعمل اآلن مع 
بيت التمويل اخلليجي إلنشاء 
أول مركز خلدمات األوفش���ور 
في املنطقة والذي سيوفر مقرا 
رفيع املستوى للمؤسسات كما 
سيوفر أساليب السكن الراقي 

للموظفني واملقيمني.

املالي أول مركز للخدمات املالية 
)األوفشور( في منطقة شمال 
أفريقيا. إن املوقع اإلستراتيجي 
الذي تتمتع به تونس يجعلها 
املوطن الطبيعي ملركز اخلدمات 
املالية الذي سيلبي االحتياجات 
املتزايدة للمنتجات واخلدمات 
الت����ي أوجدها ليس  املالي����ة 
االقتصاد التونسي فحسب لكن 
أيضا اقتصادات الدول األفريقية 
الدولية  وتدفق االستثمارات 
إلى البالد، سيوفر مرفأ تونس 
املالي مركزا عاملي املس����توى 

ملؤسسات اخلدمات املالية التي 
تسعى إلى االستفادة من فرص 
النمو في تونس باعتبارها بوابة 
إستراتيجية بني أوروبا وأفريقيا، 
ومن املتوقع أن يضم املشروع 
110 آالف ش���خص من املقيمني، 
على مساحته البالغة 500 هكتار، 
كما سيوفر 16 ألف فرصة عمل 

لدعم االقتصاد التونسي.
وبهذه املناسبة، قال رئيس 
مجلس اإلدارة التنفيذي لبيت 
التمويل اخلليجي عصام يوسف 
جناحي: سيكون مرفأ تونس 

الدولي، قام فريق اإلدارة العليا 
ببيت التمويل اخلليجي ومحافظ 
مصرف تونس املركزي باطالع 
املشاركني على املشروع وتطور 
األنظمة الرقابية للخدمات املالية 

في اجلمهورية التونسية.
اك���دت مص���ادر بيت  وقد 
التمويل اخلليجي ان مرفأ تونس 
املالي سوف يعزز من اقتصاد 
تونس املزدهر من خالل توفير 
بنية جتارية عاملية املس���توى 
ومجموعة متنوعة من الشقق 
البحر  الفاخ���رة املطلة عل���ى 

قام���ت كل م���ن احلكوم���ة 
التونس���ية وبي���ت التموي���ل 
اخلليجي، البنك االس���تثماري 
اإلسالمي الواقع مقره في مملكة 
البحرين أمس بتدشني أول مركز 
مالي في منطقة شمال أفريقيا 
الوح���دات املصرفية  خلدمات 
اخلارجية )األوفش���ور( وذلك 
ضم���ن مرف���أ تون���س املالي، 
املتعدد االستخدامات  املشروع 
والذي يحتل موقعا متميزا على 
شاطئ البحر، بتكلفة قدرها 3 
مليارات دوالر حيث س���يكون 
مبثابة البنية األساسية الفعلية 
للمركز املالي للوحدات املصرفية 
اخلارجية )األوفشور( املعتزم 

تنفيذه.
واوض���ح بي���ت التموي���ل 
اخلليجي في بيان صحافي أن 
مرفأ تونس املالي سيكون مبثابة 
جسر يربط بني الكتلة التجارية 
لالحتاد األوروبي البالغ قوامها 
15 ملي���ار دوالر وبني اقتصاد 
النش���ط واالقتصادات  تونس 
النامية ملنطقتي شمال وجنوب 

أفريقيا.
وخ���الل حف���ل اس���تقبال 
املالية  ملؤسس���ات اخلدم���ات 
واخصائي���ي السياس���ة ف���ي 
واش���نطن، أقيم عل���ى هامش 
االجتماع السنوي لصندوق النقد 

فازت بها 3 شركات مدرجة

4.4% نسبة ارتفاع معدل التضخم بالكويت خالل أغسطس الماضي

اظهرت بيانات رسمية أمس ان معدل 
التضخم في الكويت خالل شهر اغسطس 
ارتفع بنسبة 4.4% مقارنة مع الشهر ذاته 
من العام املاضي بينما ارتفع املعدل بنسبة 

0.4% مقارنة بشهر يوليو املاضي.
وقال���ت بيانات ص���ادرة عن االدارة 
املركزية لالحص���اء ان معدل التضخم 
للمواد الغذائية سجل في شهر اغسطس 
املاض���ي ارتفاعا ملحوظ���ا مقارنة مع 

أغسطس 2009 بزيادة قدره�����ا %10.8 
وهي تعتبر ثان�����ي اعلى نسبة تضخم 
للمواد الغذائي�����ة منذ ديس���مبر 2008 

التي بلغت وقتها %11.
واوضحت البيانات ان معدل التضخم 
ملجموعة الكساء وملبوسات القدم ارتفع 
بنسبة 5% مقارنة مع شهر اغسطس العام 
املاضي بينما ارتفع معدل مجموعة خدمات 
املسكن بنسبة 4.6% ومجموعة املشروبات 

والتبغ ارتفعت بنسبة %4.2. 
واضافت ان معدل التضخم ملجموعة 
السلع واخلدمات االخرى ارتفعت بنسبة 
4.1%، بينما ارتفع معدل تضخم مجموعة 
املنزلية بنسبة %2  الس���لع واخلدمات 
ومجموعة اخلدمات التعليمية والصحية 
ارتفعت بنسبة 1.4%، اما مجموعة النقل 
واملواصالت فس���جلت تراجعا بنسبة 

.%1.6

المواد الغذائية سجلت تضخمًا بزيادة %10.8

معدل التضخم %أغسطس 2010أغسطس 2009أقسام االنفاق الرئيسية

4.4%135.9141.9الرقم القياسي العام
10.8%146.7162.6املواد الغذائية

4.2%160.8167.6املشروبات والتبغ
5.0%147.0154.3الكساء وملبوسات القدم

4.6%137.7144.1خدمات املسكن
2.0%129.9132.5سلع وخدمات منزلية

-1.6%115.5113.7النقل واملواصالت
1.4%151.5153.6اخلدمات التعليمية والصحية

4.1%133.9139.4سلع وخدمات أخرى

معدل التضخمأغسطس 2010يوليو 2010أقسام اإلنفاق الرئيسية
0.4%141.4141.9الرقم القياسي العام

1.2%160.7162.6املواد الغذائية
0.1%167.5167.6املشروبات والتبغ

0.8%153.1154.3الكساء وملبوسات القدم
0.0%144.1144.1خدمات املسكن

0.1%132.4132.5سلع وخدمات منزلية
0.0%113.7113.7النقل واملواصالت

0.1%153.5153.6اخلدمات التعليمية والصحية
0.6%138.5139.4سلع وخدمات أخرى

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

إنشاء وإجناز صيانة مبنى مديرية أمن اإلمناء العقارية
11.4وزارة األشغالمحافظة مبارك الكبير

2.4شركة البترول الوطنيةبناء أربع محطات تعبئة وقود جديدةعارف للطاقة القابضة

أعمال النظافة مبحطات الشعيبة لتوليد الوطنية للتنظيف
0.577وزارة الكهرباءالكهرباء وتقطير املياه
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