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أحمد مغربي
كشـــف مصدر نفطي مسؤول في شـــركة نفط الكويت ان 
الشركة اتخذت قرارا نهاية االسبوع املاضي بترسية مشروع 
تقدمي الصيانة النظمة احلريق في املناطق التابعة العمال الشركة 
في اجلنوب والشرق على شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا. 
وأوضـــح املصدر لـ «األنباء» ان قيمـــة العقد تبلغ ٧٫٩ ماليني 
دينار، مشيرا الى ان العقد يغطي كذلك صيانة انظمة لكشف 

احلريق والغازات في مواقع الشركة البحرية ومواقع التصدير في 
االحمدي. وذكر املصدر ان الشركة ستوقع العقد خالل االسبوع 
اجلاري او املقبل على اقصى تقدير على ان تبدأ االعمال مباشرة 
بعد التوقيع، مشيرا الى ان مدة اعمال العقد ستزيد نظرا ألن 
مناطق العمل متفرعة ما بني مديريات اجلنوب والشرق ومرافق 
التصدير. جتدر االشارة الى ان شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا 

مملوكة بنسبة ٧٣٫٠٨٪ ملجموعة عربي القابضة.

«عربي للطاقة» تفوز بعقد  من «نفط الكويت» بقيمة ٧٫٩ ماليين دينار

اليوم مزاد بيع ١١٫٣٥٪ من أسهم «دبي األولى»
قال بيان لسوق الكويت لالوراق 
املالية ان اليوم سيتم عقد مزاد لبيع 
عدد ١١٣٫٥٣٦٫٠٥١ سهما من أسهم 
شركة دبي األولى للتطوير العقاري 
متثل نسبتها ١١٫٣٥٪ من رأسمال 
الشركة بسعر ابتدائي قدره ٤٦ فلسا 
للواحـــد أي بقيمة اجمالية قدرها 
٥٫٢٢٢٫٦٥٨٫٣٥٠ دينارا، حيث مت 
االتفاق بني كل من :  الشركة الكويتية 
للتمويل واالستثمارـ  حساب عمالء 
الكويتية  (طرف بائع) والشركة 
للتمويل واالستثمارـ  حساب عمالء 
(طرف مشتر مبدئي)، علما أن املزاد 

يخضع للشروط التالية: 
أوال: على من يرغب في دخول 
املزاد أن يودع لدى وســـيطه في 
موعد أقصاه الســـاعة العاشـــرة 
صباحا من يوم التنفيذ املوافق ٢٧ 
ديسمبر ٢٠١٠ شيكا مصدقا بقيمة 
١٠٪ من الثمن االجمالي املشار إليه 

أعاله. 
ثانيا: يفتح باب املزايدة في متام 
الساعة ١٢٫٤٥ ظهرا من يوم التنفيذ 
املذكور أعاله بقاعة الدور الثامن من 
مبنى سوق الكويت لالوراق املالية 
وسيرسو املزاد في متام  الساعة ١ 

ظهرا من اليوم نفسه على املشتري 
االبتدائي ما لم يتقدم مشتر آخر 

بسعر أعلى. 
ثالثا: تراعى الوحدات السعرية 
املعمـــول بها بالســـوق في املزاد 
ويجوز ألي من املزايدين املزايدة 

بأكثر من وحدة سعرية. 
رابعا: إذا تقدم مشتر آخر بسعر 
أعلى من السعر االبتدائي ومضى 
على هذا السعر خمس دقائق دون 
أن يتقدم مزايد آخر بســـعر أعلى 

يرسو  عليه املزاد. 
خامسا: من يرسو عليه املزاد 

يودع باقي مبلغ الصفقة والعمولة 
املستحقة قبل الساعة احلادية عشرة 
من صباح يوم الثالثاء املوافق ٢٨ 
ديسمبر ٢٠١٠  في حساب الشركة 
الكويتية للمقاصـــة وال يحق له 
اســـترداد املبلغ الذي دفعه إذا لم 
يقم بسداد ثمن الصفقة كامال في 

الوقت والتاريخ املشار اليهما. 
سادسا: يقتصر حضور املزاد 
على وســـيط البائـــع ومن ميثل 
البائع ووســـيط املشـــتري ومن 
ميثل املشتري املستوفني للشروط 

املوضحة في هذا االعالن. 

الحنيان: «بيت اإلجارة» خّفضت خسارتها بنسبة ٩٤٪
و«كيان» التابعة في السوق الموازي في ٢٠١١

«أعيان» من برج أحمد إلى الري في الشويخ
خالل األسبوع األول من يناير تخفيضًا للنفقات

عمر راشد
علمت «األنبــــاء» من مصادر 
مطلعة ان شركة اعيان لالجارة 
واالســــتثمار بصدد االنتقال الى 
برجها في منطقة الري بالشويخ 
وذلك في اطار سياسة تخفيض 
النفقات التي تتبعها الشركة خالل 

املرحلة احلالية. وقالت املصادر 
الى  بالكامل  ان الشركة ستنتقل 
الشــــويخ لتكون كل شــــركاتها 
بالكامل في املبنى، مشــــيرة الى 
ان االنتقال سيكون في االسبوع 
االول من يناير املقبل بعد ان تنتهي 
فترة تواجد الشركة في برج احمد 

خالل االسبوع احلالي.
وافادت بأن الشركة انتهت من 
احلصول علــــى موافقة ٩٠٪ من 
الدائنني على خطة اعادة الهيكلة 
وجدولــــة مديونياتهــــا. وقالت 
الشــــركة استطاعت  ان  املصادر 
خالل املرحلة املقبلة تسوية كل 

االمور العالقة بينها وبني الدائنني 
على املستوى احمللي من البنوك 
والشــــركات، موضحة ان معظم 
ابدت موافقتها  البنوك االجنبية 
على اخلطة بشــــكل نهائي والتي 
قد يتــــم التوقيع عليها في يناير 

املقبل.

عموميتها أقّرت عدم توزيع أرباح عن ٢٠٠٩ واختارت مجلس إدارة جديدًا

٩٠٪ من الدائنين وافقوا على خطة إعادة الهيكلة واحتمالية التوقيع في يناير

العويس: نفاوض جهات داخلية وخارجية للتخارج من أرض الشركة في قطر

العائد في قطاع اإلجارة يتراوح بين ١٠ و ١٥٪ وال نية للتخارج من الشركات التابعة

البنوك ستقوم بإعدادها على أسس أداء محافظ قروض العمالء وحجم 
عملياتهم المتوقعة ومدى المساهمة بتمويل المشاريع المطروحة خالل ٢٠١١

محمود فاروق
كشفت مصادر مطلعة لـ «األنباء» أن بنك 
الكويت املركزي طالب البنوك احمللية بضرورة 
إعداد موازنـــة تقديرية للعام اجلديد وذلك 
مع نهاية العام احلالي مباشرة، على أن يتم 
تسليمها خالل فترة تسليم البيانات املالية 

السنوية عن ٢٠١٠.
 وافادت املصادر بأن املوازنة التقديرية 
تتضمن توقعات ورؤية البنك حلجم األرباح 
املتوقع حتقيقها، اضافة الى خطته في شأن 
خصم املخصصات، مبينة أنها ستكون موازنة 

تقديرية مصغرة تتضمن بيانات ومعلومات 
تقديرية عن العام اجلديد، حيث انها ستعطي 
انطباعا أوليا عن حالة البنك ورؤيته جتاه 
عملياته التشـــغيلية وما إذا كان هناك منو 

من عدمه.
واشارت املصادر إلى أن تلك اخلطوة تأتي 
ضمن تطلعـــات املركزي إلى تكوين صورة 
مسبقة عن اداء البنوك وتطلعاتها لـ ٢٠١١، 
ومعرفة مدى التحفظ والتغلب على املخاطرة 
التي قد حتدث نتيجـــة اى عملية يقوم بها 
البنك، فضـــال عن االطمئنان على العمليات 

التشغيلية التي يقوم بها البنك وقدرته على 
مواصلة حتقيق اداء جيد، والســـيما ايضا 
االطمئنان على مصادر اإليراد والدخل، في 

املوازنة التقديرية.
وستقوم البنوك بإعداد املوازنة التقديرية 
على أسس أداء محافظ قروض العمالء وحجم 
عملياتهم املتوقعة، إلى جانب حصة كل بنك 
في املساهمة بتمويل املشاريع املطروحة أو 
التي ســـتنفذ خالل عام ٢٠١١، علما أن اغلب 
محاور النمو في العـــام اجلديد تقوم على 

محفظة االئتمان اخلاصة باألفراد.

أوائل العام املقبل مع إحدى شركات 
التأجير في الكويت.

التأخر في تقدمي  وأوضح ان 
ميزانية الشركة عن ٢٠٠٩ يعود 
لألولويــــة اخلاصة بالشــــركات 
املدرجة لــــدى مكاتــــب التدقيق 
إلى جتميع  احملاسبي، باإلضافة 

بيانات عن الشركات التابعة.
وفيما يتعلق بإســــتراتيجية 
الشــــركة في العــــام املقبل، قال 
العويس ان الشركة قامت بإعادة 
هيكلة إدارتها وشركاتها التابعة 
النفقات ألدنى  وقامت بخفــــض 
مســــتوياتها فــــي ٢٠٠٩ و٢٠١٠، 
متوقعا أن تشهد الشركة حتقيق 

أرباح جيدة العام املقبل.
وحول مستقبل قطاع اإلجارة 
في الكويــــت، بــــني العويس ان 
قطــــاع اإلجــــارة ميتلــــك قدرات 
كبيرة حيــــث يتراوح عائد رأس 
املــــال بني ١٠ و١٥٪، باإلضافة إلى 
وجود وعي لدى األفراد والشركات 
بأهمية القطاع في تعزيز القدرات 

التشغيلية للقطاع.
وقد اعتمدت اجلمعية العمومية 
كافة بنودها حيث أقرت عدم توزيع 
أرباح وانتخــــاب أعضاء مجلس 
إدارة جديد للسنوات الـ ٣ املقبلة، 
ويتكون مجلس اإلدارة اجلديد من: 
سعد احلنيان وممثل عن شركة 
املال القابضة وممثل عن شــــركة 
بوبيان للبتروكيماويات وممثل 
عن شركة االستثمارات الوطنية 
وممثل عن شركة مجموعة أبناء 
مبارك الدبــــوس. كما مت اختيار 
عضو احتياط ممثال عن شــــركة 

االستثمارات الوطنية.

وقال إنه بجانب األرض اململوكة 
للشركة في قطر، تنوي الشركة 
التخلــــص من محفظة األســــهم 
لديهــــا والبالغــــة قيمتها مليون 
دينار فــــي البورصة خالل العام 
املقبل، موضحا أن الشركة تسعى 
للحصول على سيولة لدفع أدائها 
التشغيلي في قطاع اإلجارة وتنفيذ 

إستراتيجيتها املستقبلية.
الشــــركة  وفيما يتعلق بنية 
اإلدراج في السوق، قال ان األمر 
مت تأجيله لظروف السوق احلالية، 
مشيرا إلى أنه من حق أي مساهم 
التخارج من الشركة بعد مرور ٣ 
سنوات على تأسيس الشركة وهو 
ما يعزز قدرة الشركة وتواجدها 

في السوق.
ولفت الى أن الشركة ال تنوي 
التخارج من استثماراتها التشغيلية 
خاصة في شركاتها التابعة التي 
حتقق عوائد جيدة، كاشفا النقاب 
عن قيام الشركة بتنفيذ اتفاقية 
تتراوح بني مليون ومليوني دوالر 

ربحية مرتفعة وبشــــكل كبير، 
الفتا الى ان الشركة قامت بإبرام 
اتفاقية تعاون مع إحدى كبريات 
الشركات الكويتية وبلغ إجمالي 

قيمة االتفاقية مليون دينار.
وقــــال ان مجموعــــة املزادات 
التوســــع في  البريطانية بصدد 
موقع إضافي جديد في بريطانيا 
األمر الذي يعطيها البعد اجلغرافي 
ان  والتوســــع جماهيريا، مبينا 
شركة كيان التابعة للشركة بصدد 
اإلدراج في السوق املوازي خالل 

العام املقبل.
ومــــن جانبه، أوضــــح نائب 
الشــــركة  التنفيذي في  الرئيس 
فيصل العويس ان الشركة تسعى 
لتعزيز سيولتها من خالل التخارج 
مــــن أرضها اململوكــــة في مدينة 
«مارينا لوسيل» في قطر والبالغة 
مساحتها ٦٠ ألف متر مربع بقيمة 
قدرها ٥ ماليني دينار، كاشفا النقاب 
عن مفاوضات جتريها الشركة مع 

أطراف محلية وخارجية.

عمر راشد
أكــــد رئيس مجلــــس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي في شركة بيت 
اإلجارة القابضة سعد احلنيان ان 
الشركة تسعى إلطفاء خسائرها 
الناجتة عن تداعيات األزمة املالية 
من خالل إعادة هيكلة أداء شركاتها 
التابعة ومحاولة تعزيز إيراداتها 

التشغيلية في قطاع اإلجارة.
ولفت احلنيان في تصريح على 
العادية  هامش عمومية الشركة 
لعام ٢٠٠٩ بنصاب قانوني ٦٠٪ 
الى أن الشركة متكنت من حتقيق 
أرباح تشغيلية بلغت نسبتها ١٩٪ 
بقيمة إجمالية قدرها ٢٫٢ مليون 
دينار عــــن ٢٠٠٩، كما انخفضت 
خسارتها بنسبة ٩٤٪ عن عام ٢٠٠٨ 
حيث تكبدت الشركة خسارة قدرها 

٢٣٧٫١ ألف دينار.
وبني ان الشــــركة في سعيها 
الدائم واملســــتمر قامت  للتطور 
املزادات  بتفعيــــل دور مجموعة 
البريطانية «فالج FLAG» والتي 
تستحوذ الشركة فيها على ٥١٪ 
والتي تعد ثالث أكبر شركة مزادات 
في بريطانيا، حيث قامت الشركة 
العربي  بدراسة ســــوق اخلليج 
وإعداد خطة إســــتراتيجية لبدء 
العمل على تنفيذ مشروع املزادات 
محليا وإقليميا في العام املقبل، 
الفتا الى ان تلــــك اخلطوة باتت 

وشيكة للغاية.
وفي استعراضه ألداء الشركات 
التابعة، قال احلنيان إن شــــركة 
إيكورنــــت التابعة لبيت اإلجارة 
القابضة حققت الكثير من اخلطوات 
اجليدة والتي مكنتها من حتقيق 

عمر راشد
قال مصدر مطلع في شركة «ڤيڤا» لـ 
«األنباء» ان الشركة تستكمل اجراءات 
اإلدراج في البورصة من خالل استيفاء 
الطلبـــات اخلاصـــة بإدراجها عبر 

التنسيق املستمر مع ادارة السوق.
وتوقعت املصـــادر ان يعلن عن 
االدراج خالل العام املقبل، الفتة الى 
ان شركات املساهمة العامة ال تتطلب 
الكثير مـــن االجراءات التي تتطلبها 

الشركات العادية.
وأضافت ان اللجنة الثالثية املشكلة 

من شركات االتصاالت الثالث قدمت 
تصوراتها الى وزارة املواصالت بشأن 
مشروعي «نقل األرقام» و«تأسيس 
هيئـــة االتصاالت»، إال ان الوزارة لم 
تتخذ خطوات ايجابية وجادة تخرج 

املشروعني الى النور مرة أخرى.
ولفـــت املصدر الى انـــه ال جديد 
بشأن املشروعني، وكالهما مؤجل حتى 
يتنفس البلد واحلكومة الصعداء بعد 
االنتهاء من اســـتجواب سمو رئيس 
الوزراء ومعرفة اســـتمرار املجلس 

واحلكومة من عدمه.

فيصل العويس سعد احلنيان

«المركزي» يطالب البنوك المحلية بإعداد موازنة تقديرية 
لـ ٢٠١١ يتم تسليمها مع البيانات المالية عن ٢٠١٠

تتضمن توقعات ورؤية البنك لحجم األرباح المتوقعة وخطته في شأن المخصصات

«ڤيڤا» في السوق الرسمي خالل ٢٠١١
الوزارة لم تتخذ خطوات إيجابية في مشروعي «نقل األرقام» و«هيئة االتصاالت»


