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»المحاسبين الكويتية« تصدر دليل مراقبي 
الحسابات ومكاتب التدقيق لعام 2011

أصدرت جمعية احملاسبني واملراجعني الكويتية النسخة احملدثة 
لعام 2011 من دليل مراقبي احلسابات ومكاتب تدقيق احلسابات في 

الكويت باللغتني العربية واالجنليزية.
وبهذه املناسبة قال أمني سر اجلمعية احمد الفارس انه مت االنتهاء 
من إصدار النس���خة احملدثة لعام 2011 من دليل مراقبي احلس���ابات 
ومكاتب تدقيق احلسابات في الكويت الذي اعتادت جمعية احملاسبني 
واملراجعني الكويتية على حتديثه بصفة دورية كل ثالث س���نوات 
تقريبا ضمن األنشطة التي تقدمها العضائها من مراقبي احلسابات 
املزاولني وغير املزاولني وذلك انطالقا من اهدافها املهنية املتمثلة في 
دعم املهنة والقائمني عليها للوصول بها الى أعلى املستويات مبا يعود 
بالنفع على اجلميع. وأوض���ح الفارس في تصريح صحافي ان هذا 
الدليل يتضمن جميع البيانات واملعلومات اخلاصة مبراقبي احلسابات 
املزاولني ومراقبي احلسابات غير املزاولني ومكاتب تدقيق احلسابات 
بالكوي���ت، والتي من أهمها املؤهالت العلمي���ة والعملية والعناوين 
وجميع وسائل االتصال من هواتف وفاكس وبريد الكتروني باللغتني 
العربية واالجنليزية. وأش���ار الى ان الدليل يساهم بشكل فعال في 
تسهيل التعرف على جميع مراقبي احلسابات ومكاتب التدقيق من 
خالل املعلومات املنش���ورة عنهم تفصيليا في الدليل باالضافة الى 
س���رعة االتصال بهم لتوافر عناوينهم وأرقام الهواتف وغيرها من 

وسائل االتصال.

واضحا على سكان مدينة صاللة 
واملناطق القريبة منها«.

إدارة سلسلة مراكز  وأعربت 
كارفور عن سعادتها إلبرام هذه 
االتفاقية مع شركة الريف العقارية 
إلقامة هايب���ر ماركت في مجمع 
عالم صاللة، وه���ذا االتفاق جاء 
نتيجة لدراسة مستفيضة وعميقة 
لواقع السوق واملنطقة على حد 
سواء، وقالت: »لقد قررنا انتهاز 
هذه الفرصة الرائعة التي يوفرها 
مجمع عالم صاللة لنكون السباقني 
نحو بناء هايب���ر ماركت ضخم 
يضم كاف���ة البضائع واملنتجات 
التي يحتاجها سكان مدينة صاللة 
والتي نأمل أن متتد خدماتها إلى 

املناطق القريبة أيضا«.

وبهذه املناسبة، قال مدير عام 
العقارية م. محمد  الريف  شركة 
الصالح في تصري���ح صحافي: 
»يتوق���ع أن يك���ون مجمع عالم 
صاللة محركا رئيس���يا لتنمية 
املنطقة بأسرها وتعكس االتفاقية 
التي مت توقيعها مع كارفور إدراك 
وقناعة الشركة الفرنسية ألهمية 
هذه املنطقة ودورها املستقبلي، 
حيث يتوقع أن يكون املجمع نقطة 
انطالق للحركة التجارية الواسعة 

في مدينة صاللة«.
وأضاف: »سلسلة مراكز كارفور 
شريك جتاري قوي وعالمة جتارية 
مش���هورة، ونحن نعتقد أن هذه 
الش���راكة س���تؤدي إلى تضافر 
اجلهود التجارية وسينعكس أثرها 

أعلنت شركة الريف العقارية، 
إحدى الش���ركات التابعة لشركة 
العق���ارات املتح���دة، عن توقيع 
اتفاقية مع سلسلة املراكز التجارية 
العاملية الفرنسية )كارفور( إلقامة 
وتشغيل هايبر ماركت في عالم 
صاللة وه���و أحدث املش���اريع 
التي تطورها ش���ركة  التجارية 
الري���ف العقارية مبدينة صاللة 

في سلطنة عمان.
ومت التوقيع بحضور رئيس 
مجلس اإلدارة في شركة العقارات 
املتحدة ورئيس مجلس إدارة شركة 
الريف العقارية طارق عبدالسالم 
ومدير عام شركة الريف العقارية 
محمد الصالح باالضافة الى ممثل 
عن سلس���لة املراك���ز التجارية 

العاملية الفرنسية )كارفور(.
وميتد مجمع عالم صاللة على 
مس���احة تزيد على 65 ألف متر 
مربع وبتكلفة إجمالية تصل إلى 
110 ماليني دوالر ويتوقع االنتهاء 
من األعمال اإلنش���ائية في الربع 
الثالث من ع���ام 2011 وهو يضم 
هايبر ماركت وثالث صاالت سينما 
وقاع���ات للبولينغ، والبلياردو، 
العاب لألطفال مغطاة،  وحديقة 
إضافة ملركز جت���اري ميتد على 
مساحة 22 ألف متر مربع وقاعات 
للمطاع���م واملقاه���ي وحدائ���ق 

مغطاة.

ترسية مناقصتين لـ »التنظيف«
أفادت الش���ركة الوطنية للتنظيف )تنظيف( بأنها حصلت على 
ترسية مناقصة 2126 � آر اف بي التابعة لشركة نفط الكويت مببلغ 

 وقدره 421.048 دينارا ملدة 4 سنوات.
وجاء على موقع البورصة ان شركة تابعة لها بنسبة 100% قد متت 
ترسية مناقصة 122/2010/2009 صيانة ورعاية الزراعات التجميلية 
مبحطة الدوحة التابعة لوزارة الكهرباء واملاء مببلغ وقدره 113.863 

دينارا ملدة 3 سنوات.

»بيتك«: تأجيل جلسة الحكم
بقضية التسجيل العقاري إلى 2 فبراير

أجلت امس احملكمة القضية املرفوعة من قبل بيت التمويل الكويتي 
)بيتك( الى جلسة 2 فبراير املقبل.

وجاء على موقع البورصة ان   قضية التسجيل العقاري املقدم بها 
طعن بارقام 239، 244، 279 لسنة 2009 اداري واخلصم فيها كل من 
بيتك ووزارة العدل ادارة التسجيل العقاري، والتي كان قد مت حجزها 

للحكم بجلسة امس، قد تأجلت الى جلسة 2 فبراير املقبل.

»صندوق المركز« يوصي بتوزيع
5.8 فلوس للوحدة عن ديسمبر 2010

اف���اد مدير صندوق املركز  العقاري بأن���ه أوصى بتوزيع 5.833 
فلوس للوحدة الواحدة، أي ما يعادل 7% سنويا من القيمة االسمية 
للوحدة، عن الفترة من 2010/12/1 الى 2010/12/31، وذلك حلاملي وحدات 
الصندوق املقيدين في سجل املساهمني كما في نهاية تداول اليوم.

وج���اء على موقع البورصة انه قد مت احلصول على موافقة بنك 
الكوي���ت املركزي عل���ى اجراء  هذه التوزيع���ات، علما أن التوصية 

املذكورة أعاله تخضع ملوافقة اجلهات املختصة. 

»المركزي« يوافق لـ »المدينة«
على شراء أو بيع 10% من أسهمها

وافق بن���ك الكويت املركزي على طلب جتديد س���ريان املوافقة 
لشركة املدينة للتمويل  واالس���تثمار )املدينة( بشراء او بيع ما ال 
يتجاوز 10% من اسهمها املصدرة ملدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ 

انتهاء املوافقة احلالية والتي ستنتهي في 2011/1/25.
وج���اء على موقع البورصة ان املركزي الزم الش���ركة بضرورة 
االلتزام مبا وضعه البنك املركزي من ضوابط وشروط  في شأن متلك 
الشركة املساهمة السهمها اضافة الى ضرورة االلتزام بأحكام املادة 
115 مكرر من قانون الشركات التجارية واحكام القرار الوزاري رقم 
10  لس���نة 1987 وتعديالته مبوجب القرارين الوزاريني رقم 11 لسنة 

1988   ورقم 273 لسنة 1999. 

»الريف العقارية« و»كارفور« يوقعان اتفاقية إلقامة هايبر ماركت في مجمع عالم صاللة
ضمن مشروعها بمدينة صاللة في سلطنة عمان المقام على مساحة 65 ألف متر مربع وبتكلفة تصل إلى 110 ماليين دوالر

مجسم ملجمع »عالم صاللة«
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