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 أحمد مغربي 
  قال مصدر مطلع في مدينة 
ان  الســـالم اجلامعية  صباح 
املجموعة املشتركة للمقاوالت 
فازت مبشـــروعني النشـــاء 
كليتي اآلداب والتربية بقيمة 
اجماليـــة تبلـــغ ١٢٠ مليون 
دينار، مشيرا الى أن اجلامعة 
القرار بداية االسبوع  اتخذت 
اجلاري وستتسلم املجموعة 
املشتركة كتابا بالترسية خالل 

هذا االسبوع.
  وأوضح املصدر لـ «األنباء» 
مبســـاحة  املشـــروعني  أن 
انشـــائية تبلغ ٢٢٦ ألف متر 

مربع، وســـتكون مدة االجناز
٤٢ شـــهرا، مشـــيرا الـــى ان 
املشـــروعني يأتيـــان ضمـــن 
الذي  مشروع انشاء اجلامعة 
صدر بقانـــون رقم ٢٠٠٤/٣٠، 
وأعطيـــت اجلامعـــة فترة ١٠ 
سنوات لتنفيذ واجناز مدينة 
جامعيـــة متكاملة في منطقة 

الشدادية.
  وبني ان مدينة صباح السالم 
اجلامعيـــة – جامعة الكويت 
تعتبر من أكبر املشـــاريع في 
خطـــة الكويـــت التنموية بل 
وتعتبـــر من أكبر املشـــاريع 
على مستوى منطقة اخلليج 

والشرق االوسط، مشيرا الى ان 
امليزانية املرصودة من الدولة 
النشاء اجلامعة تقدر بـ ١٫٥٩٧ 

مليار دينار.
  وذكـــر املصـــدر أن الدولـــة 
خصصت مساحة تقدر بنحو ٦ 
ماليني متر مربع، حيث سيضم 
املشـــروع ١٤ كليـــة في حرمني 
«رئيســـي، طبي»، ومت التعاقد 
مع مستشـــار عاملي لتخطيط 
املدينة لتستوعب نحو ٤٠ الف 
طالب وطالبة و١٠ االف من أعضاء 
هيئة التدريس واالداريني ليصبح 
قوامها االجمالي ٥٠ الف نسمة.

  وبني املصـــدر ان اجلامعة 

البنية  أعمـــال  ونظرا لتنوع 
التحتية اتخذت قرارا بتقسيم 
تلك االعمال الى ١٠ حزم منها 
أعمال احلفر ومحطات اخلدمات 

وأنفاق اخلدمات.
  واشار الى ان انفاق اخلدمات 
في اجلامعة ستكون من اكبر 
االنفاق على مستوى الشرق 
االوسط النها ستحتوي على 
جميـــع اخلدمـــات اخلاصـــة 
بالبنية التحتية ومتكن االدارة 
املعنية بالقيام باجلامعة مثل 
القيام بأعمال الصيانة داخل 
هذه االنفاق وبعيدا عن مرأى 

مرتادي احلرم اجلامعي. 
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 اعتمد مجلس ادارة شركة اخلليجية املغاربية القابضة 
البيانات املالية السنوية للشركة للسنة املالية املنتهية 
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠، حيث جاءت نتائج أعمال الشركة 
لتحقق أرباحا بلغت ٢٨٥٫٤ ألف دينار ما يعادل ١٫٩٢ فلس 
للسهم، مقارنة مع ربح بلغ ١٫٢ مليون دينار ما يعادل 
٨ فلوس للسهم، وأوصى مجلس ادارة الشركة بتوزيع 
٥٪ نقدا أي ٥ فلوس لكل ســــهم على ان يكون مصادر 

التوزيع من األرباح املرحلة. وذكرت الشركة في بيان 
نشــــر على موقع البورصة أمس ان اجمالي موجودات 
الشركة في السنة املالية املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ 
بلغ ١٩٫٢ مليون دينار وبلغ اجمالي حقوق املساهمني 
١٨٫٧ مليون دينار، مقارنة مع اجمالي موجودات بلغ ٢٠ 
مليون دينار وبلغ اجمالي حقوق املساهمني ١٩٫٣ مليون 

دينار للسنة املالية املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩.

 «الخليجية المغاربية» تربح ٢٨٥٫٤ ألف دينار وتوزع ٥٪ نقدًا

 «المشتركة» تفوز بمشروع إنشاء
  كليتي اآلداب والتربية في مدينة صباح السالم  

 المشروعين بمساحة إنشائية تبلغ ٢٢٦ ألف متر مربع بمدة إنجاز ٤٢ شهراً 

 «المدينة للتمويل واالستثمار» تتوصل التفاق
  مع أحد البنوك المحلية لجدولة ديونها

 تفاوض إلنجاز عمليات تخارج البعض منها مقابل تسويات مع جهات دائنة

 بقيمة ١٢٠ مليون دينار

 «المجموعة الدولية» أرسلت ميزانية 
٢٠١٠ إلى «المركزي» محملة بخسائر

 محمود فاروق
  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة أن شركة املجموعة الدولية 
لالستثمار ارسلت ميزانيتها املالية للعام ٢٠١٠ الىبنك الكويت 
املركزي محملة بخســـائر مالية، مقارنه بصافي   خسائر بلغ 
٣٦٫٦ مليون دينار بواقع ٨٠٫٠ فلسا للسهم تقريبا عن السنة 
املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩  لتتجاوز اخلسائر املتراكمة ٧٥٪ 
من رأسمال الشركة االم، علما أن املجموعة مازالت تعاني من 

نقص في السيولة.
  وافادت املصادر بأن املجموعة مازالت تتفاوض مع املمولني 
العـــادة هيكلة ديونها، علما بأن قدرة املجموعة على متابعة 
اعمالها على اساس مبدأ االستمرارية تستند بشكل كبير على 

اجناز املفاوضات التي جتريها العادة هيكلة ديونها. 

 محمود فاروق
  أفادت مصادر مطلعة لـ «األنباء» بأن شركة املدينة 
للتمويل واالستثمار قد توصلت بشكل نهائي وباالتفاق 
مع أحد البنوك احمللية إلعادة جدولة ديونها، ولفتت 
إلى أن الشركة تتفاوض الجناز عمليات تخارج سيكون 
البعض منها مقابل امتام عمليات تسوية مع اجلهات 

الدائنة.
  وأشـــارت املصادر إلى أن شركة «هيتس تيليكوم 
القابضة» التابعة لـ «املدينة» جنحت في تشغيل غالبية 
الرخص التي متتلكها خصوصا في قارة أفريقيا مثل 
تنزانيا وليبيريا إلى جانب «هيتس اسبانيا» وغيرها 
من الشبكات األخرى، مبينة أن الشركة تستكمل خطة 
تطويرها في أسواق أفريقيا، األمر الذي يعكس متانتها 

ومتانة أصولها التي تشهد منوا واضحا منذ فترة.
  اجلدير بالذكر أن «املدينة للتمويل واالستثمار» 
أعلنت عن خســــائر صافية للـ ٩ أشهر املنتهية في 
٣٠ ســــبتمبر ٢٠١٠ بلغت ٥٫٨٢ ماليني دينار، مقارنة 
بخســــائر ٢٫٥١ مليون دينار لنفس الفترة من العام 

السابق. 

 «VIVA» توقع اتفاقية تمويل إسالمي مع «األهلي المتحد» لمدة ٥ سنوات
  بقيمة ٥١ مليون دينار لتطوير بنيتها التحتية وشبكتها بأحدث التقنيات

 أعلنـــت شـــركة االتصاالت 
الكويتيـــة VIVA»» عن توقيعها 
اتفاقية متويل متوافقة مع أحكام 
البنك  الشريعة اإلســـالمية مع 
األهلي املتحد مببلغ إجمالي بلغ 
٥١ مليـــون دينـــار وملدة خمس 

سنوات.
  وقالت VIVA»» في بيان صحافي 
ان هذه االتفاقية تعكس الثقة التي 
حتظى بها الشـــركة في السوق 
الكويتي خالل فترة وجيزة وذلك 
بعد حصولها على جائزة تقدير 
من قبل اجلمعية الدولية خلزائن 
الشركات وهي جائزة «اإلشادة 
التمويل  في فئة أفضل صفقات 
على مستوى الشرق األوسط لعام 
٢٠١٠» وذلك عن اتفاقية «التمويل 
من املـــورد» املتوافقة مع أحكام 
التي متت  الشريعة اإلســـالمية 
مع شـــركة هواوي تكنولوجيز، 
مببلـــغ إجمالي يصـــل إلى ٢٧٠ 
إلى  مليـــون دوالر، باإلضافـــة 
اجلائزة التي حصلت عليها عن 
 ITP Business نفس االتفاقية من
Publication «كأفضل صفقة في 

سوق االتصاالت لعام ٢٠١٠».
  وتهدف شركة VIVA من خالل 
هذه االتفاقية إلى تطوير بنيتها 
التحتية وشبكتها بأحدث التقنيات 
املتوافـــرة في شـــبكات وأنظمة 
االتصاالت، وإلى تنويع مصادر 
التمويل ألعمالها وتوســـعاتها، 
فـــي توليـــد عوائد  واإلســـهام 

تشغيلية.

  وتعتبر هذه االتفاقية بالنسبة 
للبنك األهلي املتحد أكبر اتفاقية 
متويـــل بعد حتويلـــه إلى بنك 
إســـالمي يعمل وفقا للشـــريعة 
اإلسالمية في ١ أبريل ٢٠١٠، كما 
تعد أول اتفاقية بهذا احلجم في 
تاريخ البنك مع شركة اتصاالت 

مجلس اإلدارة حمد املرزوق.
  وعن هذه االتفاقية قال رئيس 
إدارة شركة VIVA عادل  مجلس 
الرومـــي: «نتوخـــى مـــن خالل 
االتفاقيـــة دعـــم وتنفيـــذ بنود 
إستراتيجية VIVA على مدى خمس 
سنوات، مما يساعدنا على تثبيت 

تكنولوجيـــا االتصـــاالت ونقل 
املعلومـــات والترفيـــه في إطار 
يهدف للتأثير اإليجابي على حياة 
العميل كنهج أساسي لنجاحها، 
وأن تكون العالمة التجارية األولى 
في الكويت، حيث تستحوذ على 
نســـبة متزايدة من العمالء عن 

كويتية.
  ووقـــع االتفاقيـــة من جانب 
 VIVA شركة االتصاالت الكويتية
كل من الرئيس التنفيذي سلمان 
البدران والرئيس التنفيذي للقطاع 
القطعي، فيما  املالي عبدالعزيز 
مثل البنك األهلي املتحد رئيس 

مكانتنا في سوق االتصاالت على 
أساس قوي ومتني».

  ومـــن جهتـــه قـــال الرئيس 
لــــ VIVA ســـلمان  التنفيـــذي 
البدران: «تسعى VIVA من خالل 
هذه االتفاقية الى دعم التواصل 
لتجعله أسهل عن طريق توفير 

طريق توفيـــر مجموعة مبتكرة 
من اخلدمات ذات القيمة املضافة، 
والفضل كله يعود المتالكها أفضل 
وأحدث شبكة اتصال من تقنيات 
الثالث والرابع املتطورة  اجليل 

في الكويت».
  بدوره، قال الرئيس التنفيذي 

للقطاع املالي في VIVA عبدالعزيز 
القطعي: «إن حصول VIVA على 
التمويل عن طريق البنك األهلي 
املتحد، هو أحد مصادر التمويل 
التي ســـعت VIVA في اعتمادها 
بغـــرض متويل عمليـــة تطوير 
التقنيات  شـــبكتها مع أحـــدث 
املتوافـــرة في شـــبكات وأنظمة 
االتصاالت، وإلى تنويع مصادر 
التمويل ألعمالها وتوســـعاتها 
مـــع احملافظة على قـــوة املركز 
املالي لها». يذكر أن VIVA تعتبر 
أحدث مشغل خلدمات تكنولوجيا 
االتصال في الكويت حيث تقدم 
مجموعـــة متكاملة مـــن حلول 
املتنقلة. فمنذ دخولها  االتصال 
الســـوق الكويتي في ديســـمبر 
اكتســـبت VIVA مركـــزا   ،٢٠٠٨
مرموقا في سوق االتصاالت من 
خالل احلصول على حصة سوقية 
تقدر بـ ١٨٪، وشبكة تغطي أكثر 
الســـكنية  املناطق  من ٩٩٪ من 
واملأهولة جغرافيا. وتعتبر هذه 
االتفاقية احدى ثمـــرات برامج 
التكامل والترابط اإلستراتيجي 
مع مجموعة االتصاالت السعودية 
التي تســـعى من خالل دعم هذه 
االتفاقيـــات الى بناء شـــراكات 
إســـتراتيجية علـــى مســـتوى 
املجموعة بحيث تتم االستفادة 
من القدرات واإلمكانيات الكبيرة 
للمجموعة نتيجة تواجدها في 
عشـــر دول في مناطق جغرافية 

مختلفة. 

 الرومي: نتوخى من االتفاقية دعم وتنفيذ إستراتيجية «VIVA» بما يساعدنا على تثبيت مكانة الشركة في سوق االتصاالت على أساس قوي ومتين

 البدران: نستهدف توفير تكنولوجيا االتصاالت.. وأن تكون «VIVA» العالمة التجارية األولى بالكويت

 التمويل هو األكبر للبنك منذ تحوله إلى العمل وفق الشريعة في أبريل ٢٠١٠
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