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 اعلن بنك برقان انه سيعقد جمعيته العمومية السنوية العادية وغير 
العادية في متام الساعة ١٢٫٣٠ ظهرا يوم الثالثاء املوافق ١٥ اجلاري وذلك 

في املقر الرئيسي للبنك.
  وقال البنك، في بيان صحافي، انه كما جرت العادة والتزاما من البنك 
مببدأ الشفافية امام املساهمني والشركات وغيرهم من املهتمني بالشأن املالي، 
يعقد البنك عقب االنتهاء من اجلمعية العمومية، منتدى الشفافية والذي 
يعرض من خالله االحداث الرئيسية لعام ٢٠١٠ وتوقعاته للعام احلالي.  

 «برقان» يعقد عموميته ومنتدى الشفافية ١٥ الجاري

 «الوطنية للتنظيف» تترقب الفرص
   في أبوظبي والبحرين وقطر

 ٢٧٠ مليار دوالر حجم المشاريع النفطية
   التي تعتزم «مؤسسة البترول» إنفاقها خالل ٢٠ عامًا

 «الكويتية» توّقع عقدًا
  بقيمة ١٩ مليون دوالر مع «إير فرانس»

 مجموعة «إيفا» تحضر لعملية
   دمج شركات عقارية تابعة

 شريف حمدي
  علمت «األنباء» من مصادر 
مطلعـــة أن شـــركة الوطنيـــة 
للتنظيـــف تركز خالل املرحلة 
املقبلـــة على اســـواق املنطقة 
وخاصـــة ابوظبـــي والبحرين 
وقطر، الفتة الـــى انها تترقب 
الفـــرص املناســـبة فـــي هذه 

األسواق.
  وقالت املصادر ان الشـــركة 
الـ  التقـــدم للمناقصات  بصدد 
١٧ التي طرحتها بلدية الكويت 
وحددت لها الثاني من الشـــهر 

اجلاري كآخر موعد لباب تقدمي 
العروض، إال أن البلدية اجلت 
املوعد الى ٢٠ اجلاري بناء على 
طلب عدد من الشـــركات التي 
الوقـــت لتجهيز  طلبت بعض 
عروضهـــا الفنية واملالية لهذه 

املناقصات.
  وحول متويل املناقصات التي 
حازت عليها الشركة وشركاتها 
التابعة خالل الفترة االخيرة في 
السوق احمللية قالت املصادر 
ان الشــــركة ابرمت اتفاقا مع 
٥ بنوك محليــــة بحيث تقوم 

بتمويل املناقصات التي تفوز 
الشــــركة مقابل احلصول  بها 
على نسبة من قيمة العقد يتم 
االتفاق عليها مسبقا بني احد 
البنوك اخلمسة والشركة التي 
متت ترســــية املناقصة عليها 
سواء الشــــركة األم او احدى 
شركاتها التابعة مشيرة الى ان 
الشركة ال حتصل على قروض 
بشكل مباشر ولكن البنك الذي 
يتم االتفــــاق معه على متويل 
املناقصة هو الذي يتولى عملية 

االنفاق على املناقصة. 

 أحمد مغربي
  كشف مصدر مسؤول لـ «األنباء» ان مؤسسة 
البترول الكويتية تخطط إلنفاق ٢٧٠ مليار دوالر 
على عدد من املشروعات النفطية خالل السنوات 
العشرين املقبلة، مشيرا الى أن خطة االستثمار 
احلالية التي تعتزم املؤسسة تنفيذها ممتدة الى 
العام ٢٠٣٠ هي خطة طموحة شاملة تشتمل خالل 
السنة احلالية على تنفيذ مشاريع رئيسية مثل 
املصفاة اجلديدة ومشـــروع الطاقة النظيفة كما 
تشمل استكمال مشـــاريع االستكشاف واإلنتاج 
احلالية. وأكد املصدر على التزام املؤسسة بدعم 
االقتصاد العاملي وحتقيق اخلطة االستراتيجية 
الداعمة لرفع الطاقة اإلنتاجية مبا يتناســـب مع 

الطلب العاملي على النفط، مشيرا الى ان الكويت 
لديها قدرة إنتاجية اكبر من حصتها احملددة من 
قبل منظمة الدول املصدر للنفط (أوپيك)، وتقوم 
الكويت بجميع االستثمارات الالزمة للحفاظ على 
معدالت إنتاج ثابتة للنفط، كما ندعمها من خالل 
خطـــة طموحة للوصول باإلنتـــاج الى ٤ ماليني 
برميل يوميا بحلـــول ٢٠٢٠. ولفت الى ان حجم 
االستثمارات التي سوف تنفذها املؤسسة خالل 
األعوام اخلمسة املقبلة ضخم، خصوصا في مجال 
التكرير والوقود البيئي واالستكشاف والتطوير، 
وان املؤسســـة مستعدة ملناقشة جميع املشاريع 
املطروحة في إطار اخلطة والتي سيتم طرحها وفقا 
لإلجراءات القانونية املعمول بها واملتفق عليها. 

 أحمد مغربي
  كشف مصدر مطلع في مؤسسة 
ان  الكويتية  اخلطوط اجلويــــة 
الشــــركة تعاقدت مع شركة اير 
فرانــــس لصيانة محــــركات من 
نوع ٥٦cfm-٣A٥ مببلغ وقدره 
١٩ مليون دوالر ملــــدة عام كامل 
اعتبارا من ١٠ يونيو املقبل وحتى 

٩ يونيو ٢٠١٢.
  وقال املصدر ان العقد يجدد مع 
الشركة الفرنسية للسنة الثانية 
على التوالي نظرا حلرفية الشركة 

في صيانة هذه االنواع من احملركات 
للطائرات، مشيرا الى ان املؤسسة 
ســــتتعاقد مع عدد من الشركات 
العامليــــة املتخصصة في صيانة 
احملركات خالل الشهر املقبل. وقال 
املصدر ان توقيع العقد يأتي ضمن 
حرص املؤسسة على صيانة كل 
الطائرات بشكل دوري ومع كبرى 
الشركات العاملية املتخصصة في 
هذا املجال للحيلولة دون حدوث 
أي أعطال في طائرات املؤسســــة 

في املستقبل.

  وأضــــاف ان عملية الصيانة 
للطائرات متثل تكلفة مســــتمرة 
الطيــــران، حيث  على شــــركات 
تستمر فترة صيانة الطائرة وفقا 
لعمرها االفتراضي، مشددا على ان 
جميع الطائرات القدمية واجلديدة 
تخضع ملسطرة واحدة في موضوع 
الصيانة وال ميكن جتاوز اي منها 
بحال من األحوال وان امن الطائرات 
وسالمتها عملية مسلم بها بغض 
النظر عن عمر الطائرة االفتراضي 

او قدمها. 

 شريف حمدي
  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة ان مجموعة 
«ايفا» بصدد التحضير لعملية دمج جديدة لعدد 
من الشركات التي تعمل في النشاط العقاري، الفتة 
الى ان الكشف عن تفاصيل هذه العملية ستكون 
عقب اجناز عملية الدمج احلالية لشركات الدولية 
للتمويل وكويت انفست وجيزان، والتي ستنتهي 

فـــي ٦ ابريل املقبل. وقالت املصادر ان املجموعة 
ماضية في تنفيذ خطتها التي تهدف الى التركيز 
في نشاطات الشركات التابعة للمجموعة، علما 
بأن املجموعة سبق ان قامت بدمج شركتي الدولية 
للمشاريع االستثمارية مع الديرة القابضة وهو ما 
أسفر عن تقوية املركز املالي لشركة الديرة التي 

بدأت تتوسع في نشاطاتها. 

 عاطف رمضان
  أكد الوكيل املســـاعد في وزارة التجارة 
والصناعة داود السابج أن اجتماعا سيضم 
«التجارة» وهيئة سوق املال وبنك الكويت 
املركزي خالل الفترة القريبة املقبلة، مشيرا إلى 

أن موعد هذا االجتماع ستحدده «الهيئة».
  وقال في تصريح لـ «األنباء» ان الوزارة 
تقوم حاليا بدراســـة آليات نقل صالحياتها 
إلى هيئة اسواق املال وفقا ملا جاء في القانون 
والالئحة التنفيذية ومبا ال يتعارض مع دور 
وزارة التجارة في الرقابة حسب ما خوله لها 

قانون الشركات التجارية من صالحيات.
  وأضاف أن هناك العديد من الصالحيات 
اخلاصة بوزارة التجارة والصناعة ســـيتم 

نقلها إلى هيئة اســـواق املال لفك التشابك، 
مبينـــا أن هناك امورا غير واضحة بشـــأن 
تبعيـــة الصالحيات التي بحـــوزة الوزارة 
حاليا وما إذا كانت ستظل تابعة للوزارة أم 
ستنتقل إلى هيئة أسواق املال ضاربا مثاال 
على ذلك بالشـــركات املقفلة التي لم يحدد 
تبعيتها في الالئحة التنفيذية للقانون. وذكر 
ان الشـــركات العامة أو املدرجة ستكون من 
اختصاصات هيئة اسوق املال كما أن قسم 
صناديق االســـتثمار بالوزارة ســـيتم نقله 
إلى مظلة الهيئة. وأفاد السابج بأن الوزارة 
التزال تقوم بدراسة البيانات املالية للشركات 
وعقد اجلمعيات العمومية وإصدار وجتديد 

التراخيص.

  من جهة أخرى لفت السابج إلى أنه التزال 
هناك فرصة أمام الشركات املتأخرة في تقدمي 
ميزانياتها للوزارة، مشيرا إلى أن هناك عددا 
كبيرا من الشركات التي لم تقدم ميزانيات 
منذ عام ٢٠٠٩ استجابت لـ «التجارة» وقدمت 
البيانات املالية. وكشف السابج عن انخفاض 
أعداد الشـــركات املخالفة في تقدمي بياناتها 
املالية للوزارة خالل الفترة االخيرة، موضحا 
أن «التجارة» أحالت شركات للنيابة التجارية 
خالل الفترة األخيرة إال أن هناك شـــركات 
استجابت لنداءات الوزارة وتعهدت بتسليم 
بياناتها للوزارة خالل فترة زمنية قصيرة. 
اجلدير ذكره ان ميزانية العام ٢٠١٠ تنتهي 

فترة السماح لها خالل مارس اجلاري. 

 أحمد يوسف
  قالت مصادر لـ «األنباء» ان شركة 
منا القابضة تعتزم جتديد طلبها اليوم 
الى ســـوق الكويت لـــألوراق املالية 
إيقاف تداول  واخلاصة باســـتمرار 
سهمها حلني الوقوف على استثماراتها 
في الشركة املصرية الكويتية للتنمية 

واالستثمار.
  من جهة أخرى، أكدت مصادر ان 
مســـؤوال في مجموعة من الشركات 
الكويتية التي تســـتثمر في الشركة 
املصرية الكويتية للتنمية واالستثمار 
تعتـــزم التنســـيق والترتيب للقاء 
رئيس الـــوزراء املصـــري د.عصام 

شرف لشـــرح أبعاد املشـــكلة التي 
تواجه استثماراتهم فيها، خصوصا 
بعد التقرير الذي رفعته الهيئة العامة 
املصرية للتعمير والتنمية الزراعية 
وأوصت فيه بفسخ عقد أرض العياط 
التي متلكها الشركة املصرية الكويتية 
للتنمية واالستثمار. وكشفت املصادر 
الكويتية  الشـــركة املصرية  ان  عن 
للتنمية واالستثمار ستقدم ما يثبت 
التزامها ببنـــود عقدها مع احلكومة 
املصرية وما يفيد تقصير وزارة الري 
في الوفـــاء بالتزاماتها بتوفير مقنن 
مائي للشركة، وفقا لبنود العقد ووفق 
القانون املصري رقم ٨١ بشأن األراضي 

الصحراوية.
  وأشارت املصادر الى أن الشركة 
أثبتت جديتها باالعتماد على جهودها 
الذاتية في انشاء محطات رفع ومتديدات 
وقامت بعمل البنية األساسية لنسبة 
البالغة  كبيرة من مســـاحة األرض 
٢٦ الف فدان بل واســـتصالح نحو 
٥ آالف فدان وزراعة اكثر من نصف 

تلك املساحة.
  اجلدير بالذكر ان شركة منا تساهم 
بشكل مباشر وغير مباشر بنحو ٤٪ 
في الشركة املصرية الكويتية للتنمية 
واالستثمار التي متلك ٢٦ ألف فدان 

في مدينة العياط. 

 أعلنت شركة منا القابضة أنها 
تدرس فــــي الوقت احلالي تبعات 
العامة املصرية  الهيئــــة  توصية 
للتعميــــر والتنميــــة الزراعيــــة 
بفسخ عقد متلك الشركة املصرية 
ـ الكويتية للتنمية واالســــتثمار 
لنحو ٢٦ ألف فدان مبدينة العياط 

مبحافظة ٦ أكتوبر املصرية.
القابضة» في    وأوضحت «منا 
بيــــان صحافي أنها تســــاهم في 
«املصريــــة ـ الكويتيــــة للتنمية 
واالستثمار» بشكل مباشر وغير 
مباشر بنسبة ٤٫٠٢٪ موزعة على 
٣٫٦٣٪ بشكل مباشر في رأس مال 
«املصرية ـ الكويتية» البالغ ٣٨١ 
مليون جنيه مصري  ، إضافة إلى 
استثمارات غير مباشرة عن طريق 
شــــركاتها التابعة والزميلة متثل 

٠٫٣٩٪  من إجمالي رأس املال.
  وأشــــارت منا القابضة إلى أن 
قيمــــة  هذه االســــتثمارات تعادل 
١١٧٫٣ مليون دينار وهي عبارة عن 
٥٣٫٤٨٪ من إجمالي أصول مجموعة 
شــــركة منا القابضة وشــــركاتها 
التابعة والزميلة والتي تبلغ  ٢١٩٫٢ 

مليون دينار، مع ضرورة إدراك أنه 
من الصعــــب حاليا الوقوف على 
انعكاسات هذه األحداث على هذه 

املوجودات بشكل دقيق.
أنها تلقت    وأوضحت الشركة 
تأكيدات من «املصريةـ  الكويتية» 
املالكة ألرض املشــــروع تفيد بأن 
موقفها القانوني ســــليم استنادا 
ألنهــــا متلكــــت األرض بالطــــرق 
املشروعة والقانونية وبعقد مع 
هيئة التعمير ودفعت كامل الثمن 
وفق أعلى سعر سائد عام ٢٠٠٢ على 
أن تلتزم باالستصالح والزراعة بعد 
٥ سنوات من قيام احلكومة بتوفير 
املياه للشركة، حيث لم تف وزارة 
الري بتعهداتها في هذا الشأن وأنها 

لم تخالف بنود العقد.
  وأضافت شــــركة منا القابضة 
في بيانها الصحافي أن «املصرية 
ـ الكويتية» أثبتــــت جديتها بعد 
انتظــــار تنفيذ احلكومــــة لتعهد 
توصيل املياه وقامت بإنفاق نحو 
٥٠٠ مليون جنيه مصري خالل الـ ٩ 
سنوات املاضية لتوصيل املتاح من 
املياه وأجنزت البنية األساسية لـ ١٠ 

آالف فدان واستصالح ٥ آالف فدان 
وزراعة ٣ آالف فدان وتشغيل عدد 

١٢٠٠ عامل في أرض املشروع.
  وشــــددت «منا القابضة» على 
ثقتها في سالمة املوقف القانوني 
للشركة املصريةـ  الكويتية للتنمية 
التي يساهم اجلانب  واالستثمار 
الكويتي بنحو ٧٦٪ من رأسمالها 
حيث تضم قائمة كبار املساهمني 
كال من: املجموعة الدولية للمشاريع 
الدولية  القابضــــة واملجموعــــة 
العقارية ومجموعة  للمشــــاريع 

من كبار املستثمرين.
إلــــى أن    وأشــــارت الشــــركة 
مشروعاتها األخرى في مصر لم 
تتأثر باألحداث التي شهدتها البالد 
خــــالل الفترة املاضية، حيث تقع 
في مناطق بعيدة متاما عن مناطق 
التوترات األمنية، ولم تتأثر مطلقا 
بأعمال النهب والتخريب وتشهد 

معدالت اجناز جيدة.
  وأكدت شــــركة منــــا القابضة 
ثقتها في حكمة احلكومة املصرية 
واحترامها لتعاقداتها وتعهداتها 
واالتفاقيــــات املوقعــــة بني مصر 

الكويت في مجال حماية وتشجيع 
االســــتثمار من منطلق احلرص 
على جذب املزيد من االستثمارات 
العربيــــة واألجنبية للمســــاهمة 
في خطط التنميــــة على أرضية 
املصلحة املشتركة واحترام القانون 

واالتفاقيات الدولية.
  كان سفيرنا في القاهرة د.رشيد 
احلمــــد أكد أنه يخشــــى أن تؤثر 
عملية فسخ عقد الشركة املصرية 
ـ الكويتية للتنمية واالســــتثمار 
بخصــــوص أرض العيــــاط على 
مستقبل االســــتثمار الكويتي في 
مصر. وأكد احلمــــد أنه ال صحة 
فيما يقال ان الشــــركة غير جادة 
في استثمارها في أرض العياط، 
مضيفا انه كان شــــخصيا شاهدا 
على اللقاءات التي متت بني إدارة 
الشركة واملسؤولني في احلكومة 
املصرية، وأن الشركة حاولت بشتى 
الطرق التوصل حلل مشكلة أرض 
العياط. مشيرا إلى أن ما حدث رمبا 
كان بسبب ما تعرضت له الشركة 
من حمالت إعالمية برز فيها العقد، 
خصوصا أن املساحة كبيرة وقد 

يكون السعر ليس مرتفعا ولكن 
التعاقد كان مع احلكومة وبقبول 

الطرفني ويجب احترامه.
  وذكر احلمد أنه يتخوف من أن 
ما تعرضت له الشركة املصرية ـ 
الكويتية للتنمية واالستثمار قد 
يؤثر على ثقة املستثمرين، وهناك 
شعور بالقلق جتاه الطريقة التي 
مت التعامل بها مع عقد الشــــركة، 
وهذا قد يجعل أي مستثمر جديد 

يعيد النظر.
االســــتثمارات  ان    وأضــــاف 
الكويتية متوقفــــة في مصر في 
الوقــــت احلالي بانتظــــار عودة 
الهدوء واالستقرار ونتوقع أنه بعد 
الرئاسية والبرملانية  االنتخابات 
ســــتعود األحوال إلــــى طبيعتها 

ويعود الشعور باألمان.
  يذكر ان محكمة القضاء اإلداري 
مبجلــــس الدولة املصري، حددت 
جلســــة ٢٩ مارس اجلاري لنظر 
دعوى بطالن عقــــد البيع املوقع 
بني احلكومة املصرية، والشركة 
املصريــــة ـ الكويتيــــة للتنميــــة 

واالستثمار.  
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