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املؤشر السعري

بتغير قدره

»هيئة أسواق املال« توافق لـ »االمتياز«
على شراء وبيع ما ال يتجاوز 10% من أسهمها
وافقت هيئة أسواق املال بتاريخ 2011/12/7 على طلب شركة 
االمتياز لالستثمار جتديد سريان املوافقة بشراء وبيع ما ال 
يتجاوز 10% من أسهمها ملدة ستة أشهر من 2011/10/16 الى 
.2012/4/16

قال عضو املنظمة العربية للعلوم القانونية 
واملتخصص بالقوانني التجارية ألسواق املال سعد 
الريس ان املرحلة القادمة في الكويت تتطلب العمل 

على ارساء دعائم اقتصادية واستراتيجية من خالل 
ضرورة التوجه لتحصني االقتصاد الكويتي من 

التبعات السلبية التي يكون مصدرها االقتصادات 
املتقدمة حتى يتم تخفيف آثارها على االقتصاد 

واملجتمع بشكل عام، مشيرا الى ان االقتصاد الكويتي 
مفتوح بشكل كبير على االقتصادات اخلارجية نتيجة 

ترابطه من خالل الصادرات والواردات من جهة 
وبشكل حساس جدا من خالل أهم ايراد للدولة وهو 
النفط والذي يعتمد على طلب اقتصادات هذه الدول 

والكيانات فأي تغيير ملستويات الطلب على النفط 
سينعكس حتما وبدرجة كبيرة على االقتصاد الكويتي 
، فإذا كان الطلب منخفضا مثال وسينعكس ذلك سلبيا 
على ايرادات الدولة ومن ثم لن تكون الدولة قادرة على 

الوفاء بالتزاماتها الطبيعية، مؤكدا أن بوابة التحول 
ملركز مالي وجتاري هي دمج وزارتي التجارة واملالية 
حتت كيان تنظيمي واحد يسمى »وزارة االقتصاد« 
تقوم على هيكل تنظيمي واحد هدفه ترجمة رؤية 

حتويل الكويت ملركز مالي وجتاري خاصة مع فصل 
مهمة ودور وزارة التجارة عن عمل هيئة أسواق املال 

من خالل استقالليتها ضمن قانون 7 لسنة 2010.
وبنينّ الريس أن توجهات صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد واضحة نحو البناء االقتصادي التنموي 
وكثيرا ما نقرأ في عدة مناسبات أن سموه يحرص 

على اجناز مهمة حتويل الكويت ملركز مالي وجتاري 
مهم في املنطقة.

 وأضاف الريس في دراسة حول أهم التشريعات 
القانونية التنموية واالقتصادية املرتبطة بخطة التنمية 
املليارية الكويتية أن مهمة التحول ملركز مالي وجتاري 

شاقة وحتتاج إلى تكاتف كل من على هذه األرض 
الطيبة كويتيني ومقيمني، حيث انه أصبح اليوم لزاما 

على اجلميع، أفرادا ومؤسسات العمل على جعل 
الكويت أحد أبرز املراكز املالية واحلضارية في املنطقة.
 وأكد على أن خطة التنمية التي أقرت في مجلس االمة 

السابق حتتاج إلجناحها إلى غطاء تشريعي من خالل 
إقرار عدد من التشريعات التي تنقل خطة التنمية 
إلى واقع عملي وملموس كأن يتم تنقيح عدد من 

التشريعات االقتصادية والتشريعية وأن ذلك بال شك 
يتطلب تكاتف القطاعني العام واخلاص من أجل اتخاذ 

تدابير سريعة وحاسمة جتاه االنفتاح االقتصادي، 

مبا يسمح باالستثمار في البنية التحتية واخلدمات 
العامة وخفض هيمنة الدولة على املوارد االقتصادية 

واخلدمات ملصلحة القطاع اخلاص، والبدء بخصخصة 
قطاعات الدولة اخلدمية.

وأضاف ان من بني املتطلبات أيضا تدعيم النظام 
التجاري والنظام املصرفي في الكويت ليعمال 

في مناخ حر ونظم رقابية خالية من القيود غير 
الضرورية، مبا يساعد على سهولة انسياب األموال 
من وإلى الكويت مع مراعاة النظم والقواعد الدولية 
التي تضمن حسن استغالل تلك األموال وان هذه 

املتطلبات حتتاج كذلك إلى وجود استعداد لدى الكويت 
للتحول الى مستوى شفافية اإلجراءات والنظم والبنى 

املؤسساتية والبنى التحتية واخلبرات البشرية وبيئة 
األعمال والبيئة القانونية الداعمة، والنظر إلى احترام 

التشريعات وتطويرها في الوقت املناسب إلصالح 
البيئة االقتصادية مبا يحقق اجلذب املستمر واملتنامي 
لرؤوس األموال، وال ننسى في حديثنا أن الدور األكبر 
اليوم على وزارة التجارة وهيئة أسواق املال في غربلة 
الشركات ودراسة جدواها وإنهاء الورقية منها ودراسة 

التراخيص اجلديدة وفقا حلاجة السوق واالقتصاد 
الوطني.

وأوضح الريس قائال: ان مشروع حتويل الكويت إلى 
مركز مالي يعد أحد املشروعات اإلستراتيجية التي 

تبنتها الكويت بهدف تنويع هيكلي الدخل والناجت في 
الدولة فالبد من تنشيط دور الكويت إقليميا وعامليا 

كمركز لتقدمي اخلدمات املالية مبختلف أشكاله وعليه 
يجب البدء بالتركيز على التشريعات التنموية فخطة 
التنمية حتتاج إلجناحها إلى غطاء تشريعي وخارطة 

طريق بإقرار وتفعيل 17 قانونا على األقل ومنها على 
سبيل املثال ال احلصر:

إقرار تعديالت قانون الشركات التجارية اجلديدة:   ٭
نظرا لتطور عالم التجارة واالستثمار في الكويت على 
وجه اخلصوص وفي مناطق العالم على وجه العموم، 
فإن إقرار تعديالت جديدة لقانون الشركات التجارية 

أصبح أمرا ضروريا، السيما أن قانون الشركات 
التجارية الكويتي احلالي وضع منذ 1960 وبالتالي فإن 

ذلك البد أن يتعارض مع فكرة التطور املستمر الذي 
يشهده قطاع التجارة في الكويت واملنطقة.

إقرار قانون ينظم املناقصات العامة: لقد أثبت   ٭
الواقع العملي أن إقرار قانون جديد لينظم عمل جلنة 

املناقصات املركزية أصبح ضرورة هامة خاصة مع 
إقرار خطة التنمية املليارية ولكن شريطة أن يكون 

هذا القانون منضبطا ويراعي املصالح املشتركة 
ويوزع الصالحيات املختلفة ال أن يركزها بيد جهة 
واحدة وأن تشكل جلنة للتظلمات بعيدة عن جلنة 

املناقصات لكي ال تكون جلنة املناقصات هي اخلصم 
واحلكم وأن يشترط القانون بالضرورة كشف الذمة 

املالية ألعضاء جلنة املناقصات وأن يحدد كذلك 
شروط شغل عضوية جلنة املناقصات حسب الشهادة 

واخلبرة العملية.
إنشاء هيئة مستقلة لالستثمار األجنبي وتفعيل   ٭
قانونها: يتطلب علينا لتحقيق األهداف التي نصبوا 

إليها لتحويل الكويت ملركز مالي وحضاري أن 
نفعل القوانني املتعلقة باملستثمرين األجانب كقانون 

رقم 8 لسنة 2001 واملتعلق بتنظيم االستثمار 
املباشر لرأس املال األجنبي في الكويت ومنها املواد 
13/12/11/10/9/8/7/6/5، بل إن ما نتطلع إليه اليوم هو 

أن تكون هناك هيئة مستقلة تشرف وتنظم عمل 
املستثمر األجنبي كما نتطلع إلى تعديل مسمى 

املستثمر األجنبي في ذلك القانون وتسميته باملستثمر 
اإلستراتيجي.

إقرار قانون اجلرائم اإللكترونية: ضرورة   ٭
وجود قانون جنائي يعاقب كل من يعتدي على 

األنظمة املعاجلة إلكترونيا، خصوصا مع حديث 
عدد من األطراف احلكومية عما يسمى باحلكومة 

اإللكترونية فكيف يكون هناك مشروع حكومة 
إلكترونية أو جتارة إلكترونية دون وجود قانون 

حماية جنائي.
لقد  تفعيل ومراقبة قانون مشاريع الـ  :BOT ٭

أصبحت مشاريع التنمية والبنية األساسية التي تقام 
وفق نظام الـ BOT أو ما اصطلح على تسميته بنظام 

ppp لها أهميتها، خصوصا أن التشريعات القائمة 
ال تفي مبتطلبات املرحلة السيما فيما يتعلق باملدة 

املقررة قانونا إلدارة املشاريع من قبل القطاع اخلاص، 
وكذلك فيما يتعلق بإحجام املصارف البنكية في 

متويل مثل تلك املشاريع أو اشتراطاتها الصعبة وعليه 
نتطلع إلى وجود قانون يتواءم مع متطلبات املرحلة.
استحداث عقوبات مغلظة بقانون امللكية الفكرية:   ٭

تشكل ظاهرة القرصنة الفكرية في الكويت إرهابا 
تعاني منه الشركات األجنبية، بل وتعزف عن جعل 

الكويت أحد مراكز جتارتها البينية بسبب ظاهرة 
القرصنة الفكرية، فالكل يتذكر تقرير االئتالف الدولي 

للشركات األميركية الذي يجعل من الكويت احدى 
أكثر الدول سوءا في مجال القرصنة الفكرية ومن 

ثم كان لزاما تعديل قانون امللكية الفكرية لسنة 1999 
باستحداث عقوبات مغلظة لردع تلك القرصنة التي 

أصبحت شبه منظمة.
استحداث هيئة للسياحة: من أهم عوامل حتويل   ٭
الكويت ملركز مالي وحضاري هو دعم السياحة في 

الكويت، وملا كانت الكويت ولألسف حتى ساعة إعداد 
تلك الدراسة لم تخصص ميزانية للبنية التحتية. 

ولدعم السياحة في الكويت أصبح من الضروري أن 
تخصص احلكومة املوقرة ميزانية ضخمة إلعادة 

هيكلة البنية التحتية وإقامة مشاريع التنمية وسياحة 
على أن يشرف على ذلك هيئة تنشأ لدعم السياحة في 

الكويت وفق خطط مدروسة.
السماح لألجانب بتملك الشقق السكنية: إن من   ٭

عوامل االستقرار االجتماعي هو وجود مسكن خاص، 
وعليه البد من السماح لألجانب بتملك الشقق السكنية 

على أن يكون ذلك وفق ضوابط العدد واملساحة 
أو كأن يشترط وجود وديعة مالية في أحد البنوك 

الكويتية، خصوصا أن العمالة األجنبية غالبا ما تقوم 
بنقل أموالها إلى بالدها أوال بأول، فلماذا ال تتاح لها 

الفرصة في أن جتعل من الكويت مركزا ألموالها وذلك 
من خالل متلكه للعقار السكني، وهذا حتما سيعود 

على سوق العقار بالنفع.
تفعيل منظومة املؤهالت العلمية للعمالة األجنبية:   ٭
يشير الواقع الى أن جزءا كبيرا من العمالة األجنبية 

في الكويت تفتقر إلى اخلبرات واملهنية فالبد من 
تفعيل منظومة املؤهالت العلمية للحد من العمالة 
الهامشية بالبالد مع وضع ضوابط مشددة على 

استقدام العمالة حسب حاجة البلد منها كذلك البد أن 
يرتبط ذلك مع خطة احلكومة بإعادة هيكلة اجلهاز 

الوظيفي للدولة.
تفعيل قانون اخلصخصة: ان إقرار قانون   ٭
اخلصخصة في الفترة السابقة يعد دعم قويا 

لالقتصاد الكويتي والبد من وجود آلية تدعم تفعيل 
هذا القانون للقضاء على البطالة املقنعة وإعادة الهيكلة 
اإلدارية للمؤسسات احلكومية بعد حتويلها إلى إدارة 

القطاع اخلاص.
إنشاء هيئة للتنمية االقتصادية املستدامة: ان هدف   ٭

املضي نحو حتويل الكويت ملركز مالي وجتاري يعد 
إستراتيجية حيوية مدعومة من أعلى الهرم وأعلى 
املستويات في الكويت فوجود هيئة مستقلة تنظم 
التنمية وتتابع خططها تعد خطوة نحو املزيد من 

حتقيق أهدافنا املستقبلية بل تضمن عدم تأثر خطة 

التنمية بالتشكيل الوزاري املتغير بالدولة.
إنشاء هيئة للفساد: يتفق اجلميع مبا فيها   ٭

السلطتان التنفيذية والتشريعية على أن هناك فسادا 
في مؤسسات الدولة أيا كان نوع هذا الفساد ومن 

أية شكلية تكون فالبد من وجود هيئة للرقابة املالية 
واإلدارية لدعم خطة التنمية وتدعيم الثقة للمستثمر 

األجنبي.
إقرار قانون كشف الذمة املالية: جلميع الوظائف   ٭

القيادية بالدولة ومجلس األمة لضمان الشفافية 
والنزاهة وإعطاء مزيد من الثقة ببيئة األعمال في 

الكويت.
إنشاء هيئة للعمل: تشرف على العمالة الوطنية   ٭
واألجنبية بالكويت بل تنظم عملية دخول الكفاءات 

من األيدي العاملة ومتنع العمالة الهامشية التي تتواجد 
بصورة وبأخرى في الكويت وتشكل جزءا كبيرا من 

اخللل هيكلية القوي العاملة ويكون من أهداف تلك 
الهيئة اإلشراف على منظومة املؤهالت العملية للعمالة 
الوطنية واألجنبية ويكون لها اتصال مباشر بالتعليم 
العالي لربط مخرجات التعليم بسوق العمل باإلضافة 

إلى اتصالها بغرفة التجارة لضبط سوق العمل وتوفير 
احتياجاتها من العمالة األجنبية خاصة مع وجود كم 

من العمالة الهامشية بالدولة.
تفعيل دور وزارة التجارة ووزارة الشؤون   ٭
االجتماعية وهيئة سوق املال: في القضاء على 

ظاهرة الشركات الوهمية والورقية وتصفيتها بعد 
دراستها مع القيام بدراسة جدوى التراخيص اجلديدة 

وفاعليتها وأهميتها على االقتصاد الوطني.
إنشاء هيئة حلماية املستهلك: في ظل تنامي العمل   ٭
التجاري في الكويت وما صاحبه من خروقات أحيانا 
من قبل بعض ضعاف النفوس في استغالل حاجات 

الناس برزت أهمية حتول إدارة حماية املستهلك 
التابعة لوزارة التجارة إلى هيئة مستقلة تعمل وفق 

منظومة تشريعية متينة وفاعلة مع تفعيل قوانني 
وقرارات احلماية.

إقرار قانون دعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة:   ٭
لقد أثبتت التجارب العاملية أن أهم مكونات االقتصاد 

هي املشاريع الصغيرة واملتوسطة واملبادرات اجلديدة 
وأغلب مجتمعات الدول املتحضرة أقرت منظومة 
تشريعية بهدف رعاية تلك املشاريع وأغلب احملال 
والشركات واملاركات واألسماء التجارية العاملية قد 

بدأت من خالل مشروع صغير أو متوسط واجتهت 
بعد ذلك للعاملية من خالل دعم الدولة السخي لها.

الريس: التنمية حتتاج إلى غطاء تشريعي وخارطة طريق بإقرار وتفعيل 17 قانوناً ..وأقترح دمج »املالية« و»التجارة« حتت اسم »االقتصاد«

»نفط الكويت« تبدأ تنظيف التربة امللوثة
بترسية 3 عقود بقيمة 45.5 مليون دينار

»كيبكو« تبدأ طرح وتسويق 
وبيع سندات مزمع إصدارها

ذكرت ش���ركة مش���اريع 
القابض���ة )كيبكو(  الكويت 
انها ستبدأ في طرح وتسويق 
لبيع سندات على مستثمرين 
محتملني متهيدا إلمتام عملية 
االكتتاب وإصدار السندات وفقا 
لألصول وذل���ك تبعا ملوافقة 
هيئة اس���واق املال وتطبيقا 
للمادة 119 من قانون التجارة 

الكويتي.

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة أن شركة 
نفط الكويت أرست 3 عقود تتعلق مبعاجلة 
التربة امللوثة واحلقول النفطية التابعة للشركة 
جنوب شرقي البالد والتي حدثت نتيجة االحتالل 
العراقي للكويت بقيمة إجمالية للعقود تقدر ب� 
45.5 مليون دينار، مشيرة إلى انه مت تقسيم 
احلقول اجلنوبية الشرقية إلى ثالث مجموعات 

.Cو Bو A تعرف بأسماء احلقول
 وذكرت املصادر أن الشركات الثالث الفائزة 
بالعقود وعب���ر وكالئها املتخصصني في هذه 
العقود ستباشر من بداية العام املقبل تنفيذ 
عمليات التنظيف للتربة، مبينة أن الشركات 
التي فازت بالعقود هي مجموعة الكاظمي الدولية 
 B عبر وكيلها العامل���ي لتنظيف احلقول رقم
وشركة دلهام للتجارة العامة لتنظيف احلقول 
رقم C وشركة متاجر اخلليج عبر وكيلها العاملي 

.A لتنظيف احلقول رقم
وقالت املصادر ان الشركة فاضلت في الترسية 

بالنس���بة للحقلني A وB ما بني 12 عطاء ماليا 
لكل منهما، وبينت ان الشركة كانت قد طرحت 
عقود التنظيف في شهر مارس املاضي وأهلت 
25 شركة هندسية محلية وعاملية للدخول ضمن 
هذه املمارسة الكبرى. ولفتت الى ان شركة نفط 
الكويت دخلت كطرف رئيسي في معاجلة التربة 
عند توقيع مذكرة تفاهم خاصة بهذا الشأن مع 
الهيئة العامة للتعويضات في نهاية أغسطس 
من العام املاضي حتدد مبوجبها املسؤوليات 
بني الطرفني، موضحا ان شركة نفط الكويت 
ستس���اهم في اعادة تأهي���ل التربة من خالل 

املقاولني املتخصصني في هذا املجال.
 وفيما يتعلق مبساحة البحيرات النفطية 
جراء الغزو العراقي الغاشم قالت املصادر انها 
كبيرة جدا وتقدر بنحو 60 مليون متر مكعب 
ومنتشرة بني حقول النفط الكويتية في معظم 

احلقول تقريبا.
أحمد مغربي  ٭

3 عقود لتنظيف التربة امللوثة في حقول النفط

في جنوب شرق البالد ومت تقسيمها إلى 3 مجموعات  تبحث التعاون املشترك فيما يتعلق بتمويل املشاريع التنموية والتشغيلية

البنوك احمللية تناقش غدًا معايير تقييم ضمانات القروض
وقانون اإلفالس وقضايا حرجة في اجتماعها األخير بـ 2011

علم���ت »األنباء« من مصادر 
العامني  املديري���ن  أن  مطلع���ة 
في البنوك احمللية س���يعقدون 
اجتماعهم األخير لهذا العام غدا 
اخلميس في مقر احتاد مصارف 
الكويت ملناقشة عدة موضوعات 
مطروحة على أجندة االجتماع 

تتعلق بالقطاع.
وأفادت املصادر بان االجتماع 
س���يناقش ما توصل إليه فريق 
الدولي من مناقش���ات  البن���ك 
إلعداد مس���ودة مشروع قانون 
بش���أن نظام اإلفالس وحقوق 
الدائنني بالكويت، والتي يعدها 
بالتع���اون م���ع وزارة التجارة 
والصناع���ة واللجنة القانونية 

باحتاد املصارف.
واش���ارت إل���ى ان االجتماع 
الت���ي  التعليم���ات  س���يتناول 
اعطاه���ا محافظ بن���ك الكويت 
املركزى لرؤساء البنوك احمللية 
 ف���ي اجتماع���ه االخي���ر فيم���ا 
يتعلق بحقوق الدائنني، واألسس 
التي تتبعه���ا البنوك في تقدمي 

صعيد اإليداعات املليونية التي 
تواجه تبعاته���ا بعض البنوك 
احمللية، فضال عن بحث التعاون 
املش���ترك في متويل املشاريع 
التنموية والتش���غيلية وتقدمي 
الع���ون للجه���ات املتعاونة في 
ش���أن توفير متطلبات البنوك 

واملنتظمني بالسداد.
 م���ن جان���ب اخ���ر ذكرت 
مص���ادر مصرفي���ة أن بن���ك 
الكوي���ت املرك���زي ش���دد في 
تعميماته األخيرة خالل العام 
احلالي على ضرورة االهتمام 
بإدارة املخاطر وتعزيز ادارتها 
بأفضل النماذج والكفاءات ذات 
العالية نظرا ألهميتها  املهارة 
املقبلة،  البالغة خالل املرحلة 
االدارة صمام  معتب���را تل���ك 
االمان للبنوك كونها الشريك 
التي  القرارات  الرئيس���ي في 
تتعلق بأى استثمار او التمويل 
في أي مشروع يتعلق بالقطاع 

اخلاص.
 ٭محمود فاروق

القضاي���ا   املتعلق���ة ببع���ض 
الضروري���ة للقط���اع في هذه 
املرحلة احلرج���ة، خاصة على 

القروض لعمالئه���ا، واملعايير 
 اخلاص���ة بتقيي���م ضمان���ات 
التعليمات  القروض، وبع���ض 

محاوالت كبيرة من البنوك لتمويل مشاريع التنمية

تأجيل مزاد »األملانية« إلى اليوم لعدم تقدم أحد للشراء 

صندوق عوائد العقاري التابع لـ »أعيان« يتخارج من عقارين

يصبح سعر السهم 100 فلس، 
وهو ما كان سببا في العزوف 

عن املزاد.
 ٭شريف حمدي

 حيث ان سعر افتتاح املزاد هو 
 70 فلس���ا، ف���ي ح���ني هناك 
استدعاء لزيادة رأس املال مبقدار 
30 فلس���ا لكل سهم، وبالتالي 

عقد أمس بالسوق.
ل� »األنباء«  وقالت مصادر 
 ان ع���دم تق���دم أحد للش���راء 
الس���عر،  يرجع للمبالغة في 

لبيع 27 مليون سهم من أسهم 
الش���ركة الى اليوم )األربعاء( 
بس���بب عدم تقدم أحد لشراء 
الكمية املعروضة في املزاد الذي 

أرجأت ادارة التداول بسوق 
الكويت لألوراق املالية عقد املزاد 
العلني لبيع اس���هم الش���ركة 
الكويتي���ة � األملانية القابضة 

ق���ال مدي���ر إدارة توظي���ف 
األموال في شركة أعيان لإلجارة 
واالس���تثمار س���عود العون ان 
وضع عق���ارات الصناديق التي 
تديرها شركة أعيان استقر خالل 
العام احلالي في كل من الكويت 
والسعودية، مضيفا أن صندوق 
عوائ���د العق���اري متك���ن خالل 
النص���ف األول من العام احلالي 
من دفع مبالغ االس���ترداد كاملة 
عن فترة يونيو 2011، باإلضافة 
إلى دفعه ملبالغ االسترداد للفترات 
السابقة وإن كان ذلك مت بنسب 
متفاوتة لم تقل عموما عن %50 

منتظما للصندوق وعمالئه.
وأش���ار العون إلى أن إدارة 
الصندوق قامت ببيع عقارين في 
منطقتي الشويخ والري محققة 
ربح���ا بلغ 386 ال���ف دينار من 

عملية البيع هذه.
كم���ا قامت بش���راء عقار في 
منطقة حولي وعقار آخر في منطقة 
الساملية لزيادة تركيز العقارات 
االس���تثمارية ولتنويع التوزيع 

اجلغرافي ألصول الصندوق.
وباإلضافة إلى ذلك مت رفع عائد 
عقارين من عقارات الصندوق عبر 

رفع قيمة إيجار هذه العقارات.

ونوعي أفضل، أدى إلى حتسني 
اإلي���رادات الفعلي���ة للصندوق 
وبالتالي حتسني نسبة األرباح 
التقييم  الش���هرية. وقد أظه���ر 
السنوي لعقارات الصندوق أن 
قيمة العقارات املوجودة في دولة 
الكويت بدأت ترتفع نس���بيا في 
ضوء حتسن أس���عار العقارات 

في الدولة.
وتش���مل عقارات الصندوق 
في دولة الكويت عقارات جتارية 
واستثمارية وصناعية في باقة 
متنوع���ة حققت نس���بة تأجير 
وتش���غيل عالية ودخال شهريا 

في السنتني السابقتني. وأضاف 
الع���ون ان صندوق عوائد حقق 
متوسط عائد سنوي من األرباح 
الشهرية يقارب 6% على صافي 
قيمة الوحدة، التي بلغت في 30 
سبتمبر املاضي 0.687 فلس، مبينا 
أن إدارة صندوق عوائد، وهو من 
أوائل الصناديق العقارية املدرة 
ذات التوزيعات الشهرية، تتوزع 
جغرافي���ا على كل م���ن الكويت 
واإلمارات العربية املتحدة، قامت 
في عام 2010 بإعادة هيكلة أصول 
العقارية مما س���اهم  الصندوق 
في الوصول إلى توزيع جغرافي  سعود العون

»تنظيف« حتصل على مناقصتني 
أعلنت الشركة الوطنية للتنظيف عن ترسية مناقصات 

تقدمي خدمات النظافة للعقود التابعة لبلدية الكويت وملدة 
خمس سنوات أخرى، علما بأن ملكية وقيم هذه العقود 

تتمثل في عقود الشركة الوطنية للتنظيف بقيمة 17.5 
مليون دينار وعقود لشركات مملوكة بنسبة 100% بقيمة 

إجمالية 31.9 مليون دينار ليصل اجمالي قيمة العقدين 
49.4 مليون دينار.


