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بتغير قدره 

 االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية ١٦٣٫٧ –
انه بشـــأن اجتماع  البورصة   أعلنـــت 
اجلمعية العمومية العادية لشـــركة أركان 
الكويت العقارية وتطبيقا لقرار جلنة السوق 
رقم ٤ لســـنة ٢٠٠٧ بشـــأن مواعيد انعقاد 
اجلمعيـــات العمومية للشـــركات املدرجة 
والذي مبوجبه يتعني على هذه الشـــركات 
التالية النتهاء  عقد جمعياتها العموميـــة 

السنة املالية خالل ٤٥ يوما من تاريخ موافقة 
السوق على بياناتها املالية السنوية وحيث ان 
الشركة بتحديدها تاريخ اجلمعية العمومية 
قد جتـــاوزت املهلة احملددة بالقرار املذكور 
فانه سيتم ايقاف التداول في اسهم الشركة 
اعتبارا من امس الى حني انعقاد اجلمعية 

العمومية احملددة بتاريخ ٨ اجلاري. 

 وقف التداول في أسهم «أركان الكويت العقارية»

 عقدت اجتماعًا أمس وناقشت عددًا من األمور المالية 

 «إستراتيجية األعلى للبترول» تجتمع 
  األسبوع المقبل  لمناقشة زيادة رواتب النفط 

 ١٫١ مليون دينار أرباح 
  «برقان لحفر اآلبار» لـ ٩ أشهر

 أحمد مغربي 
  عقدت اللجنة اإلستراتيجية املنبثقة من اللجنة 
املالية والفنية في املجلس األعلى للبترول اجتماعا 
أمس ملناقشة زيادة رواتب العاملني في القطاع 
النفطي، وناقشت عددا من األمور واإليضاحات التي 
كانت قد طلبتها من مؤسسة البترول الكويتية في 
اجتماعها السابق مثل الدراسة التي أعدتها املؤسسة 

لرواتب العاملني في الكويت ودول اخلليج.
  وكشــــف مصدر لـ «األنباء» أن اللجنة أجلت 
البت في القرار إلى اجتماع الحق حدد يوم الثالثاء 
املقبل ليكون آخر اجتماع للجنة قبل رفع التوصية 
النهائية إلى املجلس األعلــــى للبترول الذي لم 
يتحدد موعد اجتماعه بعد، مبينا أن أعضاء اللجنة 
ليســــت لديهم أي اعتراضات على مبدأ الزيادة، 

وإمنا مجرد استفسارات مبدئية سيناقشها ديوان 
اخلدمة املدنية عندما حتال الزيادة اليه.

  وبني املصدر أن الزيادة ستكلف ميزانية مؤسسة 
البترول ١٨٣ مليون دينار للحد األعلى للمربوط، 
مشيرا الى أن مؤسسة البترول الكويتية ركزت 
على أن الزيادة ســــتحمي القطاع النفطي احمللي 
من هــــروب القيادات النفطية دون أن يذكروا ما 
هــــذه القيادات التي فضلــــت اخلروج للعمل في 
أي دولة خليجية براتب أعلى خالل الســــنوات 
الثــــالث املاضية، مبينــــا أن اللجنة طلبت كذلك 
تأثير الزيادة على الوظائف املشابهة في الدولة 
مثل استقطاب الكفاءات املهنية ومقارنة بني عدد 
الوظائف الشاغرة وعدد املتقدمني لهذه الوظائف 

في املؤسسة.  

ادارة شـــركة   اعتمد مجلس 
«برقـــان حلفر اآلبـــار والتجارة 
والصيانة» البيانات املالية املرحلية 
للشركة للربع الثالث املنتهي في 
٣١ ديسمبر ٢٠١٠، خالل اجتماعه 
أمس االول، حيث أظهرت حتقيق 
أرباح قدرها ١٫١١٥ مليون دينار مبا 
يعادل ٥٫٣٢ فلوس للسهم مقارنة 
بخسائر قدرها ٩٢٧٫٢ ألف دينار 
مبا يعادل ٤٫٤٢ فلوس للســـهم 
العام ٢٠٠٩،  للفترة املقارنة من 
أرباحا  علما بأن الشركة حققت 
قدرها ١٫١٨ مليون دينار مبا يعادل 
٥٫٦٤ فلوس للســـهم لفترة الـ ٩ 

املنتهية في ٣١ ديسمبر  أشـــهر 
٢٠١٠، مقارنة بأرباح قدرها ٤٫٣ 
ماليني دينار مبـــا يعادل ٢٠٫٩٢  
فلســـا للســـهم للفترة املقارنة 
العـــام ٢٠٠٩، وبلغ اجمالي  من 
املوجودات املتداولة ٢٩٫٨ مليون 
دينار مقارنة بـ ١٨٫٣ مليون دينار 
املقارنة من ٢٠٠٩، وبلغ  للفترة 
اجمالي املوجودات ١٦٧٫٥ مليون 
دينـــار مقارنة بــــ ١٣٩٫٨ مليون 
دينار للفترة املقارنة من ٢٠٠٩، 
وبلغ اجمالي املطلوبات املتداولة 
٦٣٫٦ مليون دينار مقارنة بـ ٣٣٫٨ 
مليون دينار للفترة املقارنة من 

٢٠٠٩، وبلغ اجمالي املطلوبات ٥٢٫١ 
مليون دينار مقارنة بـ ٥٣٫٨ مليون 
دينار للفترة املقارنة من ٢٠٠٩، 
وبلغ اجمالي حقوق املســـاهمني 
٥١٫٧ مليون دينار مقارنة بـ ٥٢٫١ 
مليون دينار للفترة املقارنة من 
٢٠٠٩، علما بـــأن تقرير مراقبي 
التأكيد  احلسابات يحتوي على 
على األمر التالي:  دون التحفظ على 
استنتاجنا، نود ان نشير االنتباه 
الى ايضاح رقم (١) والذي يشير 
الى ان املطلوبات املتداولة للشركة 
تتجاوز موجوداتها املتداولة مببلغ 

٣٣٫٧ مليون دينار. 

 لتقديم خدمات الصيانة ألنظمة مكافحة الحريق

 «نفط الكويت» توّقع عقدًا مع «عربي للطاقة»
  بقيمة ٧٫٩ ماليين دينار لمدة ٥ سنوات

 أحمد مغربي
  كشـــف مصدر نفطي مطلع في شـــركة نفط 
الكويت أن الشـــركة وقعـــت أول من أمس عقدا 
مع شـــركة عربي للطاقة والتكنولوجيا التابعة 
ملجموعة عربي القابضة بقيمة ٧٫٩ ماليني دينار 
وذلك لتقدمي خدمـــات الصيانة ألنظمة مكافحة 
احلريق للمناطق اجلنوبية والشرقية ومناطق 

التصدير في ميناء األحمدي.
  وأوضح املصدر لـ «األنبـــاء» أن مدة تنفيذ 
العقد ســـتكون ٥ سنوات، مشيرا الى أن شركة 
عربي كانت قد حازت أقل األسعار في املناقصة في 
نهاية شهر ديسمبر املاضي، إال أن توقيع العقد 
أخذ فترة طويلة حلـــني االنتهاء من اإلجراءات 
الروتينية في جلنة املناقصات املركزية وإرسال 
كتاب خاص بترسية املناقصة على الشركة ومن 

ثم توقيع العقد. 

 قبل نهاية الربع األول أو في بداية الربع الثاني

 «األولى لالستثمار» بصدد التخارج من استثمارين
  تابعين لها في البحرين بقيمة ٩ ماليين دينار

 شريف حمدي 
  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة أن شركة األولى لالستثمار حددت 
مدى زمنيا للتخارج من اســـتثمارين مملوكني لها في البحرين أبرزهما 
حصة الشركة في بنك االستثمار األول والتي تتراوح قيمتها بني ٧ الى ٨ 
ماليني دينار، الفتة الى أن نهاية الربع األول من العام احلالي أو بداية الربع 

الثاني على أقصى تقدير ستشهد إمتام التخارج من هذه االستثمار.
  وذكرت املصادر أن االستثمار اآلخر تقدر قيمته بنحو مليون دينار 
ليصل إجمالي ما ميكن أن حتققه الشـــركة من هذه التخارجات نحو ٩ 

ماليني دينار.
  وأحملت املصادر الى امكانية الكشـــف عن تخارجات اخرى في وقت 

الحق في إطار استراتيجية توفير السيولة التي حددتها الشركة.
  جدير بالذكر أن الشركة كانت قد اعلنت في وقت سابق أن لديها خطة 
تخـــارج من عدد من األصول اململوكة لتوفير الســـيولة التي حتتاجها 
للشـــركة خالل املرحلة املقبلة في ظل صعوبة احلصول على تسهيالت 

ائتمانية. 

 ترسية مناقصة على «اإلنماء»

 «الوطنية للتنظيف» تستحوذ 
  على «األولى للتنظيف»  

 أفادت شركة اإلمناء العقارية بانه ورد مبوقع جلنة املناقصات 
املركزية بأنه قد متت ترسية املناقصة رقم ٢٠١١/٢٠١٠/٣ واخلاصة 
بإنشاء وإجناز وصيانة املبنى اإلداري واملصلى مبوقع معهد الكويت 
لألبحاث العلمية بالشويخ على الشركة بتكلفة ١٥٫٧ مليون دينار 

وذلك مبدة تنفيذ قدرها ٨١٠ أيام تبدأ من تاريخ تسلم املوقع.

 ذكرت الشركة الوطنية للتنظيف ان مجلس ادارة الشركة اجتمع 
امس االول ووافق على االســـتحواذ على الشركة الكويتية األولى 
للتنظيف بنسبة ١٠٠٪ بقيمة ٨٥٠ الف دينار وذلك في سياق توجه 

الشركة الى التوسع داخل الكويت وخارجها. 

 بواقع ٥١٫٩٤ فلسًا للسهم الواحد

 دشتي: ٥٫٤٥٣ ماليين دينار أرباح «مراكز» في ٢٠١٠
 وجه رئيس مجلس إدارة شركة مراكز التجارة 
العقارية «مراكز» عبداحلميد عباس دشتي الدعوة 
ألعضاء مجلس إدارة الشركة   لالجتماع األسبوع 
القادم ملناقشة واعتماد البيانات املالية للشركة 
للســــنة املالية املنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٠  والتي 
حققــــت خاللها أرباحا بلغت ٥٫٤٥٣٫٠٠٠ ماليني 
دينار بواقع ٥١٫٩٤ فلسا ربحية للسهم الواحد 
وذلك مقارنة بأرباح اقل بواقع ١٫٢٠٠٫٠٠٠ مليون 
دينار وبربحية ١١٫٤١ فلســــا للســــهم في العام 
السابق وذلك وفقا للمسودة النهائية للميزانية 

العمومية.
  وتشير البيانات املالية إلى أن إجمالي حقوق 
املساهمني بلغ ٢١٫٨٠١٫٠٠٠ مليون دينار في السنة 
املالية املنتهية في ٣١ ديسمبر للعام املاضي مقارنة 

بنحو ١٧ مليون دينار للفتــــرة ذاتها من العام 
السابق، كما بلغ إجمالي املوجودات ٢٩٫٥٩٤٫٠٠٠ 
دينارا، في حني بلغ إجمالي املطلوبات ٧٫٧٩٢٫٩٣٦ 
ماليني دينار في نهاية السنة املالية املنتهية في 
ديسمبر املاضي مقارنة بإجمالي مطلوبات بلغ 
٦٫٨٣٥٫٥٤٣ ماليني دينار عن الفترة ذاتها من العام 
السابق ٢٠٠٩ وقد بلغت القيمة الدفترية للسهم 

٢٠٧ فلوس مقارنة بـ ١٦٢ فلسا عام ٢٠٠٩.
  وسوف ينظر مجلس اإلدارة في البند املدرج 
على جدول أعماله بشأن اقتراح توزيعات األرباح 
على املساهمني املســــجلني في سجالت الشركة 
بتاريخ انعقاد اجلمعية العمومية وسوف تخضع 
هذه التوصية ملوافقة اجلمعية العمومية للشركة 

 عبداحلميد دشتي واجلهات املختصة. 

 ناصر الفارس وعبدالرحمن أحمد يفتتحان فرع «اعتمادكو» اجلديد بحولي

 تتطلع الفتتاح أفرع جديدة خالل ٢٠١١

 «اعتمادكو» للصيرفة تفتتح فرعها الجديد بحولي

سكانية وجتارية.
  ولفـــت إلـــى ان اعتمادكو 
تقدم خدمة التحويالت جلميع 
أنحاء العالم كما ان الشـــركة 
تقوم بتقدمي خدمات متعددة 
إلى مصر، كاشفا  للتحويالت 
عن تطلع الشركة لفتح فروع 

جديدة خالل الفترة املقبلة.

االقتصاديـــة واألمنيـــة فـــي 
مصر.

  وعن فرع اعتمادكو اجلديد 
في منطقة حولي قال أحمد إن 
هذا الفرع يخـــدم عددا كبيرا 
من املواطنني واملقيمني في هذه 
املنطقة املكتظة بعدد كثيف من 
السكان خاصة أن حولي منطقة 

  ولفت إلى أن البنك املركزي 
املصري تدخل لثبات ســـعر 
صـــرف اجلنيه بعـــد ارتفاع 
الدوالر لفتـــرة وجيزة مقابل 

اجلنيه.
  وتوقع احمد ثبات ســـعر 
اجلنيه املصري مقابل الدوالر 
فـــي حال اســـتقرار األوضاع 

 عاطف رمضان
  توقـــع مدير عام شـــركة 
اعتمادكـــو للصيرفة – احدى 
مجموعـــة شـــركات البشـــر 
والكاظمي- عبدالرحمن أحمد 
انتعاشا كبيرا للسوق احمللي 
في شتى القطاعات االقتصادية 
عقب صرف املكرمة األميرية 

للمواطنني.
  وأضاف أحمد في تصريح 
لـ «األنباء» على هامش افتتاح 
الفرع اجلديد لشركة اعتمادكو 
للصيرفة فـــي منطقة حولي 
والـــذي افتتحـــه املدير العام 
ملجموعـــة البشـــر والكاظمي 
ناصـــر الفـــارس، أن املكرمة 
األميرية ســـتؤثر إيجابا على 

سوق الصيرفة بالكويت.
  وحول رؤيته عـــن تأثير 
األحداث السياسية األخيرة في 
مصر علـــى حجم التحويالت 
بالســـوق الكويتي ذكر أحمد 
أن هـــذه األحـــداث نتج عنها 
اضطرابات في التحويالت إلى 
مصر نتيجة عدم معرفة موعد 
انتظام عمل البنوك مما نتج عنه 
ارتباك لدى شركات الصيرفة 
في السوق احمللي نتيجة احجام 
بعض العمالء عن التحويالت 
حتسبا منهم النخفاض قيمة 
اجلنيه املصري أو تخوفهم من 
عدم صرف هذه التحويالت في 

املواعيد احملددة.


