
آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Business

36
اخلميس 17 مارس 2011

6250.9االقتصادية

1.16%
-73.4

املؤشر السعري

بتغير قدره

»املركز« يعقد جمعيته العمومية اليوم لتوزيع %10 نقدًا و%5 منحة
أعلن املركز املالي الكويتي عن انعقاد اجلمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة اليوم ملناقشة 
البيانات املالية للسنة املالية املنتهية في 31 مارس 2010. وقال »املركز« في بيان صحافي أن جدول 
أعمال اجلمعية العمومية العادية يتضمن مناقشة توصية مجلس اإلدارة بشأن توزيع أرباح نقدية 
بنسبة 10% )10 فلوس لكل سهم(، على املساهمني املسجلني بسجالت الشركة بتاريخ انعقاد اجلمعية 
العمومية، باإلضافة إلى توصية املجلس بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5% أي 5 سهم لكل 100 سهم.

العديد من الفرص االستثمارية 
العربية السعودية  كاململكة 
وتركيا وماليزيا، وش���هدت 
الصيرفة اإلسالمية بالكويت 
نقالت نوعية خالل السنتني 
املاضيت���ني مع اس���تعدادات 
الى مركز  الكويت للتح���ول 
مالي وجتاري إقليمي، فضال 
الثالث من  عن دخول اجليل 
القيادات املصرفية اإلسالمية 
في معت���رك العمل املصرفي 
اإلس���المي وتول���ي مناصب 
قيادية في هذا القطاع إضافة 
ال���ى وج���ود خمس���ة بنوك 

إسالمية في الكويت.
وكانت موج���ودات بيت 
التمويل الكويتي )بيتك( زادت 
خمسة أضعاف خالل السنوات 
العشر املاضية لترتفع من 2.4 
مليار دينار في عام 2001 الى 
12.5 ملي���ار في العام املاضي 
مبعدل منو سنوي بلغ %18.1 
كما ارتفع���ت الودائع أربعة 
اضعاف خالل تلك الفترة من 

على مدى السنوات املاضية

مع شركة اخلرافي انترناشيونال في نهاية مارس

العمر: متويالت »بيتك« في السوق احمللي  
تقدر بـ 4.5 مليارات دينار

1.8 مليار دينار الى 7.6 مليارات 
في الع���ام املاضي كما بلغت 
حقوق املساهمني حوالي 1.29 

مليار دينار.

الرئي���س  ق���ال  كون���ا: 
التنفي���ذي لبي���ت التمويل 
الكويتي )بيتك( محمد العمر 
ان حجم التمويالت املقدمة من 
)بيتك( في السوق احمللي بلغ 
حوالي 4.5 مليارات دينار على 

مدى السنوات املاضية.
واضاف العمر ان اجمالي 
احملفظة املتمثلة في متويالت 
التابعة  »بيتك« وش���ركاته 
املنتشرة في العديد من دول 
العالم بلغ حوالي 8 مليارات 
دينار جتاوزت حصة السوق 
الكويتي منها النصف، واوضح 
العمر ان اجمالي حصة املدينني 
يتجاوز 5.5 مليارات دينار في 
التي يعمل فيها  العالم  دول 
»بيتك« وجت���اوزت حصة 
عمالء السوق الكويتي منها 
النصف ايضا، مؤكدا متانة 

الوضع املالي ل� »بيتك«.
وذك���ر العم���ر ان معظم 
األسواق التي يعمل بها »بيتك« 
محمد العمر هي أس���واق واعدة وحتمل 

مصفاة ميناء عبداهلل توقع عقد أعمال 
صيانة وإنذار حريق بـ 8.8 ماليني دينار

كشف مصدر مس���ؤول في شركة البترول 
الوطنية ان مصفاة ميناء عبداهلل س���تبدأ في 
تنفيذ أعمال صيان���ة ألنظمة الكهرباء وإنذار 
احلريق في املصفاة من خالل عقد ستوقعه نهاية 
الشهر اجلاري مع شركة اخلرافي انترناشيونال 
بقيمة قدرها 8.8 ماليني دينار، مشيرا إلى أن 
العقد س���تكون مدته عامني ويعتبر من اكبر 
العقود التي تقوم املصفاة بتوقيعها خالل العام 
احلالي. وأوضح املصدر ل� »األنباء« ان العقد 
سيش���مل تركيب صافرات إنذار في املصفاة، 
مشيرا الى أن هناك جدوال زمنيا ألعمال الصيانة 
الدورية تقوم املصفاة بتطبيقها، وتقوم املصفاة 
حاليا بأعمال الصيانة لوحدة التقطير الفراغي 
ووحدة معاجلة النافث���ا باإلضافة الى إحدى 

وحدات الفحم.
وبني ان املصفاة ستقوم أيضا خالل الشهر 
املقبل بصيانة وحدة التقطير الفراغي ووحدة 
إنتاج الهيدروجني واستكمال بعض الوحدات 
املساندة، مش���يرا إلى ان املصفاة حققت 4.5 
ماليني ساعة عمل آمنة من دون حوادث او وقت 
ضائع سواء للعاملني في املصفاة او املقاولني 

لتنفيذ مشاريع وهو مؤشر على اهتمام شركة 
البترول الوطنية بتطبيق كافة معايير الصحة 

والسالمة والبيئة في مصافي التكرير.
م���ن جهة أخرى، قال املص���در ان املصفاة 
تقوم حاليا بدراس���ة جدوى وإعداد تصاميم 
هندسية ملشروع استرجاع غاز الشعلة الذي 
تق���در تكلفته اإلجمالي���ة املرصودة من قبل» 
البترول الوطنية« ب� 8 ماليني دينار، مش���يرا 
إلى أن الش���ركة تخطط لطرح املشروع قبل 

نهاية العام احلالي.
وبني املصدر أن الطاقة اإلنتاجية للمصفاة 
تبل���غ 270 ألف برميل يوميا، مش���يرا الى أن 
املصفاة حققت إجنازا متميزا متثل في حتقيقها 
رقما قياسيا في املعدل اليومي لتكرير النفط، وقد 
حتقق هذا االجناز بفضل تطوير أنظمة صيانة 
وحدات التكرير وتقليل فترات اإلطفاء اجلزئي 
والكلي غير املجدولة سلفا لهذه الوحدات، وال 
ش���ك أن ذلك سيسهم بشكل مباشر في زيادة 
األرباح التشغيلية للمصفاة مع نهاية السنة 

املالية.
أحمد مغربي  ٭

تدرس التصاميم الهندسية ملشروع استرجاع غاز الشعلة بكلفة إجمالية قدرها 8 ماليني دينار

»مؤسسة البترول« و»سينوبك« الصينية
 توقعان اتفاقية مشروع مجمع نفطي مشترك

كواالملبور ـ كونا: اقيمت في العاصمة الصينية بكني مراسم توقيع اتفاقية البدء في مشروع 
املجمع النفطي الكويتي ـ الصيني املشترك بني كل من مؤسسة البترول الكويتية ممثلة بشركة 

البترول العاملية وشركة »سينوبك« الصينية.
وأوضحت سفارتنا لدى الصني في بيان لها ان هذا املشروع يتم بناؤه في مدينة »جان جيانغ« 

في مقاطعة »غواندونغ« الصينية حيث وقع االتفاقية بالنيابة عن مؤسسة البترول الكويتية 
رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب لشركة بترول الكويت العاملية حسني اسماعيل فيما وقعها 

عن شركة »سينوبك« رئيس الشركة وانغ تيان بو.
وشارك في احلفل سفيرنا لدى الصني محمد صالح الذويخ الذي أكد اهمية هذه اخلطوة في دفع 
عجلة التعاون في املجال النفطي بني البلدين، مبينا أن هذا املشروع سيشمل مصفاة تكرير نفط 

خام كويتي ومصنعا للبتروكيماويات.
واكد ان هذا املشروع يحمل أهمية استراتيجية كبرى للكويت ويسهم في تسويق النفط الكويتي 
في أحد أكثر الدول طلبا على النفط في العالم اضافة الى كونه فرصة استثمارية ضخمة لدخول 

الكويت السوق الصيني املتنامي بسرعة.

وقال الذويخ ان املوافقة وتوقيع اتفاقية املشروع تتزامن مع الذكرى الـ40 لتأسيس العالقات 
الديبلوماسية الكويتية - الصينية، مشيرا الى ما مت اجنازه خالل أربعة عقود مرت على العالقة 

الثنائية املتينة وما حققته من اجنازات في شتى امليادين، ويعد هذا املشروع آخر تلك االجنازات 
ليعتبر لبنة أخرى تضاف لعالقات التعاون الكويتي - الصيني. 

سيتم توزيع الشركات وفقًا لنشاطها واستحداث قطاعات جديدة

اللجنة الفنية ترفع دراسة جديدة
إلى جلنة السوق حول إعادة هيكلة قطاعات البورصة

رفعت اللجنة الفنية لسوق 
الكوي���ت ل���أوراق املالية الى 
جلنة الس���وق دراس���ة جديدة 
تتعلق باعادة هيكلة القطاعات 
والشركات املدرجة في البورصة، 
مبينة أن الدراسة تضع تصورا 
ش���امال عن القطاعات اجلديدة 
التي س���يتم اضافتها للسوق 
والقطاعات التي س���يتم حذفها 
م���ن قائمة القطاع���ات على ان 
تتم جدولة الش���ركات املدرجة 
بتلك القطاعات وتوزيعها على 
قطاعات أخرى حس���ب نشاط 

الشركة وتخصصها.
وافادت املصادر ل� »األنباء« 
بأن الدراسة تتضمن الغاء قطاع 
الشركات غير الكويتية وتوزيع 
شركاته مع الشركات الكويتية 
بحسب نش���اطاتها واستحداث 
النفط والطاقة  قطاع لشركات 
وآخ���ر لش���ركات االتص���االت 
وتكنولوجيا املعلومات وقطاع 
لش���ركات االس���منت وآخ���ر 
القابض���ة وقطاع  للش���ركات 
لصناديق االس���تثمار وقطاع 
للخدمات التمويلية وقطاع ملواد 
البناء واالنشاءات باالضافة الى 
القطاعات األخرى التي يحتاج 
السوق الستحداثها بعد تشعب 

فض التش���ابك بني أداء العديد 
من الش���ركات الت���ي تعمل في 
أنشطة مختلفة لكي تندرج حتت 
قطاع واحد، فعلى سبيل املثال 
قطاع اخلدمات س���يتم تفكيكه 
الى قطاعات جديدة تس���تهدف 
الش���ركات املدرجة فيها حسب 

النشاط والتخصص.
محمود فاروق   ٭

»او ام اكس ناسداك« السويدية 
التي أصبحت شريكا فنيا وتقنيا 
لتطوير انظمة الرقابة والتداول 

في البورصة.
النظر في  اع���ادة  ان  وقالت 
هيكلة وترتيب قطاعات السوق 
احلالية م���ن اولويات التطوير 
للسوق في الفترة املقبلة نظرا 
النها س���تقوم ب���دور كبير في 

انشطة الشركات املدرجة.
وأضافت أن الدراسة اجلديدة 
تع���د مبثابة تفعيل للدراس���ة 
القدمي���ة التي أع���دت قبل نحو 
ث���الث س���نوات، ح���ول اعادة 
هيكلة وتقسيم قطاعات السوق، 
موضحة أن الدراس���ة اجلديدة 
التي مت اعداده���ا واحياؤها من 
جديد جاءت بعد اختيار بورصة 


