
2011 وبدأت تعلن عن نتائج 
مالية جيدة خاصة ان األرقام 
تش���ير الى ارتف���اع الرصيد 
املجم���ع ألرصدة مخصصات 
القروض والسلفيات للبنوك 

الكويتية مقارنة بالسابق.
هذا وق���د أعرب زينل عن 
أمله في ان تزول االختناقات 
السياسية بني نواب مجلس 
األمة من جهة وبني السلطتني 
التنفيذية والتشريعية من جهة 
أخرى، مؤكدا ان اي مشاريع 
تنمية او منوا في االقتصاد ال 
يتم في ظ���ل التوترات وعدم 

االستقرار السياسي.
واستطرد قائال: »نتمنى ان 
نخرج من األزمة السياس���ية 
بالبل���د وأن يعم  التي حلت 
االستقرار بالكويت لتستطيع 
احلكومة تنفيذ مش���اريعها 
التنموي���ة وت���دور  عجل���ة 

االقتصاد مجددا«.
عاطف رمضان  ٭

استمرار العيش الكرمي لشعبها 
ولألجيال القادمة«.

وأضاف بالقول: »إنه لشرف 
كبير أن تكون مزايا قطر عضوا 
تأسيس���يا ف���ي مجلس قطر 
لألبنية اخلضراء، وسنسعى 
جاهدين إلى حتقيق رؤية قطر 
واملساهمة في حتقيق األهداف 
املنشودة في سبيل احملافظة 
على الس���المة واالس���تدامة 
البيئي���ة، ومن هن���ا أتوجه 
إلى جميع  العميق  بالش���كر 
القائم���ني عل���ى مجلس قطر 
لألبنية اخلض���راء إلتاحتهم 
الفرصة ملزاي���ا قطر لتكون 
عضوا في هذا املشروع املهم 

والبناء«.
بالذكر أن مجلس  اجلدير 
قطر لألبنية اخلضراء سيوفر 
برامج عضوية لتعزيز مبادرات 
البناء اخلضراء واالضطالع 
ببرامج تطوير على مستوى 
عال من املهنية بغية توسيع 
آف���اق املعرفة ل���دى اجلهات 
املختص���ة بالبن���اء ح���ول 
املمارس���ات والتكنولوجيات 
اخلضراء في مج���ال عملها، 
بغية تأمني التوجيه واملساعدة 
لقطاع البناء والتعمير وإيجاد 
أفضل السبل للمضي قدما من 
أجل مستقبل قطر، وستوفر 
العضوية ف���ي مجلس قطر 
الفرصة  لألبنية اخلض���راء 
إلى  للمؤسس���ات لالنضمام 
ش���بكة عاملي���ة م���ن خبراء 
ومط���وري األبنية اخلضراء 

أكد أن املصارف في طريقها لتحقيق أرباح جيدة بنهاية 2011

التزامًا من الشركة باملمارسات البيئية املستدامة

زينل: بنوك منحت متويالت قصيرة األجل 
ملشاريع طويلة األجل والشركات تعثرت 

 »مزايا قطر« تنضم إلى عضوية مؤسسي
 مجلس قطر لألبنية اخلضراء

ودعمه���ا والتواص���ل م���ع 
أعضائها.

ومجل���س قط���ر لألبنية 
اخلضراء س���يكون العضو 
اجلديد ف���ي املجلس العاملي 
لألبنية اخلضراء الذي يضم 
حتى اآلن 12 دولة حول العالم، 
متثلها 15 ألف شركة ومنظمة 
تفوق نسبة أنشطتها العقارية 
50% م���ن إجمالي األنش���طة 

العقارية في العالم.
ومازالت 16 دولة تعمل على 
تأسيس مجالس���ها اخلاصة 
واالنتساب إلى املجلس العاملي 

لألبنية اخلضراء.

أكد عضو مجلس ادارة بنك 
الكويت الدولي جاسم زينل ان 
البنوك احمللية التزال متنح 
املالية  قروضها وتسهيالتها 
لبعض الشركات في ظل مزيد 
من التحفظ، مرجعا ذلك الى 
ما واجهته بعض الشركات من 
تعثر نتج عنه تأخيرها عن 
سداد التزاماتها املالية املستحقة 
لهذه املصارف. وأضاف زينل 
في تصريح ل���� »األنباء« ان 
بعض البنوك قد تكون متادت 
الق���روض لهذه  في اعطائها 
الش���ركات لتمويل مشاريع 
طويلة األجل بتمويالت قصيرة 
األجل، موضحا ان هناك فجوة 
كبي���رة فيما بني فترة أو مدد 
التمويل مما أدى لوجود بعض 
املشكالت خالل الفترة األخيرة. 
ولف���ت زينل ال���ى ان معظم 
البنوك استعادت عافيتها مرة 
ثانية ونتائجها املالية تشير 
الى حتقيق األرباح خالل العام 

أعلنت ش���ركة مزايا قطر 
للتطوير العقاري عن انضمامها 
التأسيس���ية  إلى العضوية 
ملجلس قطر لألبنية اخلضراء، 
املؤسسة املستقلة غير الربحية 
وامللتزمة بتطوير قطاع األبنية 
املستدامة في دولة قطر، حيث 
جاءت هذه املبادرة بدعم من 
الفخ���ري للمجلس  الرئيس 
ومؤسس���ة قط���ر للتربي���ة 
والعل���وم وتنمي���ة املجتمع 
صاحبة السمو الشيخة موزة 

بنت ناصر املسند.
وتأتي مشاركة »مزايا قطر« 
في عضوية مجلس قطر لألبنية 
اخلضراء إميانا منها بضرورة 
احملافظة على البيئة والتزاما 
البيئية  منه���ا باملمارس���ات 
املس���تدامة خدم���ة لألجيال 
القادمة، ومتاشيا مع سياستها 
الرامي���ة إلى تطبيق املفاهيم 
البيئية في عمليات التطوير 

واإلنشاء.
وبهذه املناسبة، قال مدير 
العالقات العامة والتس���ويق 
في شركة مزايا قطر للتطوير 
العقاري أحمد آل شافي: »إن 
مزايا قطر وكش���ركة تطوير 
عق���اري عاملة في الس���وق 
القطري يتحتم عليها املساهمة 
في إجناح هذا املشروع الوطني 
واحليوي متاش���يا مع رؤية 
قطر الوطنية 2030، مبا يعزز 
من مكانة دول���ة قطر كدولة 
متقدمة ق���ادرة على حتقيق 
التنمية املستدامة وعلى تأمني 

جاسم زينل

أحمد آل شافي

آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Business
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0.02%
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املؤشر السعري

بتغير قدره

تشكيل مجلس إدارة جديد لـ »منازل القابضة«
أعلنت شركة منازل القابضة عن تشكيل مجلس اإلدارة اجلديد للسنوات الـ 3 
املقبلة، واملكون من: عدنان عبدالوهاب النصف الرئيس والعضو املنتدب والرئيس 
التنفيذي ممثال عن شركة دار االستثمار وعبداحملسن مدربي الكندري نائب الرئيس 
ممثال عن شركة صواف العاملية العقارية، وكل من عبداهلل محمد بعركي ممثال عن 
شركة صواف العقارية، وابراهيم عباس صخي ممثال عن شركة الدار إلدارة األصول 
االستثمارية وعبدالعزيز جنيب احلميضي عضوا منتخبا في مجلس إدارة الشركة.

بينها مناقصة سبق اإلعالن عنها بقيمة 27.8 مليون دينار

61.8 مليون دينار قيمة مناقصات متت ترسيتها 
في مايو املاضي فازت بها 7 شركات 

املناقصات  ارتفاع عدد  رغم 
اجلديدة التي مت طرحها الشهر 
املاض���ي والبال���غ عدده���ا 10 
مناقصات من بينها 9 مناقصات 
القيمة اإلجمالية  إال ان  جديدة، 
لهذه املناقصات شهدت انخفاضا 
ملحوظا مقارنة مع الشهر الذي 
سبقه والذي جتاوزت فيه القيمة 

98 مليون دينار.
ووفق����ا لدراس����ة أعدته����ا 
»األنب����اء« بلغ����ت قيمة هذه 
املناقصات 61.8 مليون دينار 
فازت بها 7 ش����ركات مدرجة 
وتابعة من بينها مناقصة بقيمة 
27.8 مليون دينار سبق اإلعالن 
عنها وفازت بها شركة مشرف 
اكبر  العامة، وكانت  للتجارة 
مناقصة قد فازت بها ش����ركة 
عارف للطاقة من خالل شركة 
تابعة لها وهي شركة »كي دي 
دي بي« اململوكة بنسبة %80، 
وكانت بقيمة 8.3 ماليني دينار 
وهي عبارة عن خدمات إصالح 
وتبديل وإعادة تأهيل خطوط 
أنابيب تدفق النفط اخلام في 
مناطق جنوب وشرق الكويت 
وهي لصالح شركة نفط الكويت 
وملدة 4 سنوات، تلتها مناقصة 
فازت بها نفس الشركة بقيمة 
7.3 ماليني دينار، كانت عبارة 
عن صيان����ة الطرق مبصافي 
البترول الثالث اخلاصة بشركة 
البترول الوطنية الكويتية وذلك 
ملدة 5 سنوات. وفازت املجموعة 
املشتركة من خالل شركة تابعة 

الش���عيبة  ووقعت ش���ركة 
الصناعية )الورقية( عقد توريد 
أكياس ورقية ملواد البناء إلحدى 
شركات مواد البناء بلبنان مببلغ 
170 أل���ف دينار ملدة 3 ش���هور، 
كما فازت شركة تابعة للشركة 
الوطني���ة للتنظي���ف مملوكة 
بنس���بة 90% مبناقصة قيمتها 
74 ألف دينار وذلك مقابل القيام 
بأعمال صيانة النباتات الداخلية 
واخلارجية ملبنى مجلس األمة 
وجميع ملحقاته ومرافقة، وأعلنت 
شركة مشرف للتجارة واملقاوالت 
ترسية مناقصة سبق اإلعالن عنها 
بقيمة 27.8 مليون دينار، وكانت 
عبارة عن إنشاء واجناز وصيانة 
خط رئيسي للصرف الصحي من 
دوار األمم الى تقاطع معسكرات 

كاظمة على طريق اجلهراء.
شريف حمدي  ٭

أجهزة تدريب احلريق في مركز 
الكويت  إطفاء بش���ركة نف���ط 
واخلاص بأعمال تصميم وتوريد 
وتنفيذ أجهزة تدريب احلريق في 
مراكز إطفاء مناطق برقان وشمال 
وغرب الكويت.وحازت املجموعة 
أقل األس���عار  املش���تركة على 
بالنسبة للمناقصة التي طرحتها 
وزارة األشغال واخلاصة بأعمال 
صيانة عامة للطرق والساحات 
مبحافظة األحمدي التابعة لوزارة 
األشغال العامة وهي بقيمة 2.7 

مليون دينار.
أما شركة الصناعات الهندسية 
الس���فن )سفن(  الثقيلة وبناء 
فوقعت خالل الشهر املاضي عقد 
شراء مع ش���ركة »تكنيمونت« 
بقيمة 999 ألف دينار، وذلك مقابل 
تصنيع وتوريد عدد 8 مفاعالت 

ملشروع تصفية غاز األسيد.

لها بنسبة 51% مبناقصة جديدة 
خالل الشهر املاضي بقيمة 6.4 
ماليني دينار، وهي عبارة عن 
تنفيذ مشروع تأهيل الطرق في 

جزيرة اجنوان بجزر القمر.
وحظيت شركة عربي القابضة 
من خالل ش���ركة عربي للطاقة 
والتكنولوجي���ا واململوكة لها 
بنس���بة 73% مبناقص���ة بقيمة 
3.9 ماليني دين���ار، وهي عبارة 
عن أعمال استبدال خزان ثنائي 
االستخدام في مركز التجمع رقم 
4 وخزان جاف في مركز التجمع 
رقم 21 لصالح موقع شركة نفط 

الكويت االلكترونية.
ومتت ترسية مناقصة بقيمة 
3.5 ماليني دينار على الش���ركة 
نفس���ها التابعة لش���ركة عربي 
القابضة وهي عبارة عن تنفيذ 
عقد مقاول م���ن الباطن ألعمال 

مناقصات جديدة فازت بها شركات مدرجة خالل شهر مايو املاضي

»عارف للطاقة« 
فازت بأكبر مناقصة 
بقيمة 8.3 ماليني 

دينار

1.3 مليار دينار أرباح البنوك اخلليجية في الربع األول من 2011
والبنوك الكويتية تستأثر بحصة نسبتها 9.9% لترتفع أرباحها بنحو %1.5

1.49 مليار دوالر في الربع االول 
من العام احلالي لتستحوذ على 
32.6% من اجمالي أرباح البنوك 
اخلليجي���ة وتراجع���ت أرباح 
البنوك االماراتية بنحو طفيف 
1.2% في مقابل حتقيقها أرباحا 
بلغت 1.5 مليار ريال في الربع 

املماثل من العام املاضي.
واس���تحوذ السوق القطري 
على 17.4% م���ن أرباح البنوك 
اخلليجية ف���ي الربع االول من 
2010 بعد حتقيقها منوا بنحو 
2.6% لتصل الى 792.6 مليون 
دوالر ب���دال م���ن 772.5 مليون 
دوالر في الربع املماثل من العام 
املاضي. فيما استحوذت البنوك 
البحرينية والعمانية على %3.5 
و2.9% على التوالي من إجمالي 
أرباح البنوك اخلليجية املدرجة، 
حيث حققت بنوك البحرين 158 
مليون دوالر في الربع األول من 
العام احلالي، فيما حققت البنوك 

العمانية 133.3 مليون دوالر.
محمود فاروق  ٭

81 ملي���ون دوالر، بينما حصد 
البنك التجاري املراكز املتأخرة 
بعد حتقيق���ه أرباحا بقيمة 1.3 
ملي���ون دينار بنس���بة 1% من 
اجمالي البن���وك احمللية، فيما 
اعتبر بنك اخللي���ج هو البنك 
االكثر منوا بنسبة وصلت الى 
1.800%، وبيت التمويل الكويتي 
االقل بنسبة خسارة جتاوزت 
26%، فيما ارتفعت الودائع لدى 
البن���وك بقيمة 1.2 مليار دينار 
بالربع االول 2011 باملقارنة مع 

الربع االول من عام 2010.
وحول أرباح البنوك اخلليجية 
البن����وك  ان  الدراس����ة  بين����ت 
الس����عودية حققت 1.54 مليار 
دوالر مستحوذة على 33.8% من 
صافي أرباح البنوك اخلليجية 
وتراجعت أرباح البنوك السعودية 
في الربع االول من 2010 بنسبة 
9.5% عن أرباح الربع االول من 
العام املاضي 2009 التي سجلت 

1.7 مليار دوالر.
فيما حققت البنوك االماراتية 

كشفت دراسة قامت »األنباء« 
بإعدادها ح���ول نتائج البنوك 
اخلليجي���ة واحمللية في الربع 
االول من 2011 ع���ن ان البنوك 
املدرجة في أسواق املال اخلليجية 
أرباحا صافية بلغت  س���جلت 
1.3 مليار دينار مبا يعادل 4.6 
الربع االول  مليارات دينار في 
من العام احلالي لتنخفض بنحو 
5.5% مقارن���ة بذات الفترة من 

.2010
وأفادت الدراسة وفقا للمواقع 
املال  االلكتروني���ة لبورصات 
اخلليجية بأن البنوك الكويتية 
حققت 450.6 مليون دوالر في 
الربع االول م���ن العام احلالي 
لتس���تأثر ب� 9.9% من اجمالي 
البنوك اخلليجية، وهي  أرباح 
بذلك ترفع أرباحها بنحو %1.5 
عن الربع املماثل من العام املاضي 
والذي حققت فيه 444.9 مليون 
دوالر، حيث حصل على املركز 
االول من حي���ث االرباح البنك 
الوطني بأرب���اح بلغت قيمتها 

مناقصات متت ترسيتها على شركات مدرجة وتابعة في مايو املاضي
القيمة د.كاجلهة املتعاقد معهاطبيعة املناقصةالشركة

8.3نفط الكويتخدمات اصالح وتأهيل خطوط انابيب تدفق نفطعارف للطاقة
7.3البترول الوطنيةصيانة الطرق مبصافي البترول الثالثعارف للطاقة
3.9نفط الكويتاستبدال خزانني رقم 4 ورقم 21 عربي للطاقة
3.5نفط الكويتأعمال وصيانة أجهزة تدريب احلريق في مركز اطفاء مناطق برقان وشمال وغرب الكويتعربي القابضة

2.7وزارة االشغالصيانة عامة للطرق والساحات مبحافظة االحمدياملجموعة املشتركة
0.999شركة تكنيمونتتصنيع وتوريد عدد 8 مفاعالت ملشروع تصفية غاز األسيدالصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن

0.170احدى شركات لبنانتوريد اكياس ورقية ملواد البناءالشعيبة الصناعية )الورقية(
0.74بلدية الكويتأعمال صيانة النباتات الداخلية واخلارجية ملبنى مجلس األمةالوطنية للتنظيف

27.8وزارة االشغالانشاء واجناز وصيانة خط رئيسي للصرف الصحيمشرف للتجارة العامة
6.4جمهورية جزر القمرتنفيذ مشروع تأهيل الطرق بجزيرة اجنوان بجزر القمراملجموعة املشتركة

61.8اجمالي


