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بتغير قدره

-٥٥٫٣  االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية 
 اعتمد مجلس ادارة شركة الصاحلية العقارية البيانات املالية السنوية للشركة 
للســـنة املالية املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠، حيث جاءت نتائج أعمال الشركة 
لتحقق أرباحا قدرها ١٠٫٢ ماليني دينار ما يعادل ٢٦ فلســـا للســـهم، مقارنة مع 
أرباح قدرها ٧٫٢ ماليني دينار ما يعادل ١٩ فلسا للسهم للسنة املالية املقارنة من 
العام املاضي، وأوصى مجلس ادارة الشـــركة بتوزيع ٢٠٪ نقدا وزيادة رأسمال 
الشركة بنسبة ٢٥٪ من رأس املال املدفوع (٢٥ سهما لكل ١٠٠ سهم)  بقيمة اسمية 

١٠٠ فلس وعالوة اصدار ٧٥ فلسا للسهم الواحد.  

 «الصالحية» تربح ١٠٫٢ ماليين دينار وتوزع ٢٠٪ نقدًا عن ٢٠١٠ 

 «البترول العالمية» قدمت ٣٠ مستنداً حول المشروع 

 الصين توافق على إنشاء مصفاة ومجمع 
للبتروكيماويات بقيمة ٩ مليارات دوالر

 إسماعيل لـ «األنباء»: الشركة ستجري لقاءات قريبًا 
الجتذاب شريك ثان أو ثالث للمشاركة في المشروع 

من بنـــوك عاملية باإلضافة إلى 
متويل مباشـــر من مؤسســـة 
البترول الكويتية، مشددا على 
أن عمليـــة التمويل ســـتكون 
ســـريعة ولـــن تعرقلها االزمة 
املالية وانخفاض التمويل الدولي 
للمشـــاريع الكبرى، السيما ان 

املشروع مجد اقتصاديا.
  وأشاد إسماعيل بالزيارة التي 
قام بها وزيـــر النفط واإلعالم 
الشيخ أحمد العبداهللا األخيرة 
للصني والذي وصفها باملثمرة 
والتي عقد خاللها عدة لقاءات مع 
مسؤولني من اجلانب الصيني 
أكدوا له على ضرورة اإلسراع 

في تنفيذ املشروع.
  مـــن جهـــة أخرى، أشـــار 
إســـماعيل الـــى أن الشـــركة 
تســـعى للدخول في السوق 
الفترة  االندونيســـي خـــالل 
املقبلة، حيث جتري دراســـة 
عدد من الفرص هناك في الوقت 
الراهن من خالل الشراكة مع 
شركات عاملية وإقليمية لتقليل 
املخاطر وتوزيعها بني الشركاء، 
كما تهدف الشركة إلى تسويق 
النفط الكويتي في اخلارج وذلك 
بإنشاء املصافي ومحطات بيع 
الوقود واالستثمار الدائم في 

الصناعات النفطية. 

دوالر بني شركة البترول العاملية 
وشـــركة ســـينوبك الصينية، 
مضيفا أن الشـــركة ســـتجري 
الفترة  لقاءات مكوكية خـــالل 
أو  املقبلة الجتذاب شريك ثان 

ثالث للمشاركة في املشروع.
  وأكد إسماعيل في تصريح 
البترول  أن  لـ «األنباء»  خاص 
العامليـــة قدمـــت ٣٠ مســـتندا 
للحكومة الصينية حول املشروع 
وجدواه االقتصادية باإلضافة إلى 
األمور البيئية األخرى التي تشدد 
عليها الصني، موضحا أن الطاقة 
التكريرية للمصفاة ستبلغ ٣٠٠ 

الف برميل يوميا.
  وبـــني إســـماعيل أنه عقب 
صدور املوافقات إلقامة املصفاة 
الصينية سوف جتري الشركة 
عدة مباحثات مع شركات عاملية 
للدخـــول في املشـــروع، حيث 
سيبلغ حصة البترول العاملية 
٣٠٪ من قيمة املصفاة واملجمع 
واجلـــزء الباقـــي مـــوزع على 
الشريك االستراتيجي والصني، 
موضحا أن املصفاة ســـتعتمد 
بشكل مباشر على النفط اخلام 

الكويتي بأسعاره العاملية.
  وعن آلية متويل املشروعني، 
قال إسماعيل ان البترول العاملية 
في جميع مشاريعها تأخذ قروضا 

 أحمد مغربي
الرســـمي  الناطـــق    أعلـــن 
للقطاع النفطي العضو املنتدب 
للعالقات احلكومية والبرملانية 
والعالقات العامة واالعالم الشيخ 
طالل اخلالد امس ان مؤسســـة 
املوافقة  البترول حصلت على 
الــــنهائية القامة املشـــــــروع 
الصيني ـ الكويتي املشترك في 
جزيرة دونغهاي التابعة ملدينة 
زاجنيانغ في مقاطعة كواندونغ 

جنوب الصني.
الوطنية  اللجنـــة    وقال ان 
للتنمية واالصـــالح الصينية 
الرابع مـــن مارس  فـــي  قامت 
بإصدار املوافقة النهائية القامة 
الكويتي  ـ  املشـــروع الصيني 
املشترك واملتوقع تشغيله في 

.٢٠١٥/٢٠١٤
  واشـــار الى ان هذا املشروع 
يعتبر من املشاريع املقامة وفق 
املعايير املعتمدة عامليا حيث انه 
مشروع متكامل يشمل مصفاة 
تكرير نفـــط خام كويتي ١٠٠٪ 
بســـعة ١٥ مليون طن سنويا 
ومصنع بتروكيماويات معتمدا 
على وحدة تكســـير االيثيلني 
السنة  بســـعة مليون طن في 
بتكلفة اجمالية مقدر بـ ٩ مليارات 

دوالر.
  وقال ان هذا املشروع يأتي 
تلبيـــة الحتياجـــات الســـوق 
الوقود ومنتجات  الصيني من 
بتروكيماوية عالية اجلودة وذات 

مردود اقتصادي عال.
  من جانبه قال رئيس مجلس 
االدارة والعضـــو املنتـــدب في 
العاملية حسني  البترول  شركة 
التنمية  إســـماعيل ان جلنـــة 
الوطنية الصينية  واإلصـــالح 
أعطـــت موافقتها النهائية على 
مشروع مشترك إلقامة مصفاة 
ومجمع بتروكيماويات بتكلفة 
إجمالية تقدر بحوالي ٩ مليارات 

 من طراز إيرباص A300/A340 لعام ٢٠١١ و٢٠١٢

 «الكويتية» توقع ٣ عقود لصيانة الطائرات 
  بقيمة إجمالية ١٠٫٧ ماليين دوالر

 أحمد مغربي
  كشف مصدر مسؤول لـ «األنباء» أن مؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية تعاقدت االسبوع املاضي مع شركات 
عاملية إلجراء أعمال الصيانة لطائرات املؤسسة من طراز 
إيرباص A300/A340 لعام ٢٠١١ و٢٠١٢ بقيمة إجمالية 

تقدر بحوالي ١٠٫٧ ماليني دوالر لـ ٣ عقود.
  وقــــال املصدر ان العقــــد االول يحتوي على بندين 
االول لصيانــــة طائرة K-AMD٩ مــــن طراز A٣٠٠ مع 
شركة ستاركو مببلغ إجمالي وقدره ١٫٠٤ مليون دوالر، 
والثاني مع شركة أدات مببلغ قدره ٩٨٢٫٢ الف دوالر ملدة 
١٩ يومــــا. وبني أن العقد الثاني يختص بعمل الصيانة 
لطائرتني (K-ANC&9) من طراز A٣٤٠ ويحتوي على 
بندين االول مع شــــركة لوفتهانزا مببلغ إجمالي قدره 

٢٫٠٢ مليون دوالر وملدة ٥٦ يوما، والثاني مع شــــركة 
أدات مببلغ ٢٫١ مليون دوالر وملدة ٤٥ يوما.

  وذكر أن العقد الثالث واألخير يختص بعمل الصيانة 
والتطويرات لطائرتني من طراز K-ANA&ANB٩ ويشمل 
بندين االول مببلغ ٢٫٢ مليون دوالر مع شركة لوفتهانزا 
وتبلغ مدته ٦٢ يوما والثاني مع الشركة األردنية لصيانة 
الطائــــرات «جورامكو» وتبلغ قيمته ٢٫٢ مليون دوالر 

وملدة ٦٤ يوما.
   وشدد املصدر على أن توقيع العقود الثالثة يأتي 
ضمن حرص املؤسسة الشديد على صيانة كل الطائرات 
بشكل دوري ومع كبريات الشركات العاملية املتخصصة 
في هــــذا املجال للحيلولة دون حــــدوث أي أعطال في 
طائرات املؤسسة في املستقبل، مشيرا الى انه ال يوجد 

تهالك للطائرات او عمر افتراضي محدد لها مع الصيانة 
الدورية.

  واوضح ان عمر الطائرات قد ميدد من خمس سنوات 
الى سبع سنوات في ظل اجراءات معينة من الصيانة 
والرقابة عليها وقد ميدد الى ١٠ سنوات في ظل اجراءات 

أخرى اكثر صرامة.
  وأضــــاف ان عملية الصيانة للطائرات متثل تكلفة 
مستمرة على شركات الطيران حيث تستمر فترة صيانة 
الطائرة وفقا لعمرها االفتراضي، مشددا على ان جميع 
الطائرات القدمية واجلديدة تخضع ملسطرة واحدة في 
موضــــوع الصيانة وال ميكن جتاوز اي منها بحال من 
األحوال وان امن الطائرات وسالمتها عملية مسلم بها 

بغض النظر عن عمر الطائرة االفتراضي او قدمها. 

 عموميتها وزعت ٨٪ أسهم منحة وزادت رأسمالها لـ ٢٨٫٤ مليون دينار  

 خالد المالك: ٢٫٤ مليون دينار أرباح 
  «أوتاد العقارية» لـ ٢٠١٠

 عاطف رمضان 
  أكد رئيس مجلـــس اإلدارة والعضو املنتدب 
لشـــركة أوتاد العقارية الشيخ وليد خالد املالك 
أن صافي أرباح الشركة بلغ ما يقارب ٢٫٤ مليون 
دينار للعام ٢٠١٠ محققة ٩٫١٠ فلوس ربحية للسهم 
الواحد، معربا عن تفاؤله بتحسن أرباح الشركة 
للسنة احلالية باســـتكمال وتشغيل مشاريعها 
بالكامل وحتولها إلى أصول مدرة مما ميثله ذلك 

من زيادة لإليراد وتخفيض االلتزامات تدريجا.
  وأضاف الشيخ وليد املالك في تصريح صحافي 
خالل اجلمعية العمومية التي عقدت أمس بنسبة 
حضور ٩٤٫٤٪ ان الشركة وبعد االنتشار اجلغرافي 
ألنشطتها العقارية فإنها بصدد التوسع واالنتقال 
بالبحث عن فرص مناســـبة بأســـواق بريطانيا 
وماليزيا مبا متثله هاتان الدولتان من استقرار 
وتنظيم بالنشاط االستثماري العقاري املجزي.

  ولفت إلى أن الشركة أجنزت خالل العام املنصرم 
عددا من مشـــاريعها احليوية مثل مجمع وبرج 
أوتاد التجاري واإلداري مبركز الفنطاس اإلداري 
مبنطقة العقيلة والذي قد مت تأجير نسبة معقولة 
منه ومن برج املكاتب وقد افتتح جزء من املجمع 
بصورة غير رسمية وجار تسويق باقي املساحات 

التجارية واملكاتب.
  كمـــا مت االنتهاء من بنـــاء املرحلة الثانية من 
مركز أوتاد التجـــاري باجلهراء، حيث أصبحت 
املساحة اإلجمالية ١٢ ألف متر مربع ليصبح أكبر 
وأفخـــم مجمع في محافظـــة اجلهراء ومت تأجير 
٨٠٪ من املســـاحات التأجيرية لكبرى الشركات 
بالكويـــت ومن املتوقع االفتتاح الرســـمي خالل 
السنة احلالية. وأشار الشيخ وليد املالك إلى أن 

الشركة قد شارفت على االنتهاء من أعمال تشييد 
برج العيادات الطبية احملاذي للمستشفى األميري 

مبنطقة شرق.
  كما مت االنتهاء من الهيكل اخلرساني ملشروع 
برج أوتاد للشقق الفندقية مبنطقة شرق كذلك ومن 

املتوقع إجناز املشروع بنهاية العام احلالي.
  وفيما يتعلق مبصنع ألو سول لصناعة شرائح 
الشتر فقد استمر معدل زيادة املبيعات في النمو 
حسب إستراتيجية وخطط النمو املتوقعة كما مت 
التوسع في التصدير لدول اخلليج وصوال لدول 

شمال أفريقيا.
  وقد وافقت اجلمعية العامة على اقتراح مجلس 
اإلدارة بتوزيع أرباح بنسبة ٨٪ على شكل أسهم 
منحة، ووافقت على كل بنود جدول االعمال وفي 
مقدمتها تقريرا مجلس االدارة ومراقبي احلسابات 
وإقرار مكافأة ألعضـــاء مجلس االدارة واملوافقة 
على استقطاع االختياري عن عام ٢٠١٠ والتعامل 
مع أطراف ذات الصلة وإبراء ذمة اعضاء مجلس 

االدارة وإخالء طرفهم عن فترة عملهم.
  كما وافقت العمومية غير العادية على زيادة 
الرأســـمال من ٢٦٫٣٦٩ مليون دينار الى ٢٨٫٤٧٨ 
مليون دينار من خالل توزيع ٨٪ أســـهم منحة 
مبا قيمته ٢٫١٠٩ مليون دينار وتعديل املادة رقم 

٦ من النظام األساسي.
  وانتخبـــت العموميـــة مجلـــس ادارة جديدا 
مكونا من الشـــيخ وليـــد خالد عبـــداهللا املالك 
وعبدالعزيز الشايع ومحمد الهاجري وحامد البدر 
وزامل الزامل واختيار كل من الشـــركة الشرقية 
لالستثمار احتياط أول، ونبيل العصفور احتياط 

ثان. 

 (فريال حماد) الشيخ وليد املالك مترئسا عمومية أوتاد

 الشيخ طالل اخلالد  حسني إسماعيل


