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«األهلي املتحد» نّظم ندوة حول آخر مستجدات 
السوق الرئيسي للعقارات السكنية في لندن

٧٨٫٨ مليون دينار لترسية عقدين في «نفط الكويت»
أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر أن شركة 
نفط الكويت حصلت على موافقة اجلهاز 
املركزي للمناقصات العامة بترســية 
مناقصتني بقيمة ٧٨٫٨ مليون دينار.

وفي التفاصيل، قالت املصادر إن 
الكويت قررت ترسية  شــركة نفط 
مناقصة تركيب وربط املعدات واألعمال 
املرتبطــة بها في مركز اإلنتاج املبكر 
(EPF) شمال الكويت على شركة سبيك 
اخلليج للتجارة العامة واملقاوالت مببلغ 

إجمالي قــدره ١٠٫٣٥ ماليني دينار، 
وحصلت الشركة على موافقة اجلهاز 
املركزي للمناقصات العامة بالترسية 

وفقا ألقل األسعار.
كما وافق اجلهاز على طلب شركة 
نفط الكويت ترســية مناقصة إنشاء 
خطوط أنابيب وتدفــق النفط اخلام 
واألشــغال املتصلة بهــا في منطقة 
الصناعات  الكويت على شركة  غرب 
الهندسية الثقيلة وبناء السفن بقيمة 
٦٨٫٥ مليون دينــا والتي حازت أقل 

األسعار في املناقصة.

وقرر اجلهاز املوافقة على التمديد 
الثاني لعقد تقدمي خدمات تخصصية 
للصحة والسالمة والبيئة لدعم التطبيق 
الفعال لنظم اإلدارة في شــركة نفط 
الكويت املبرم مع الشــركة الوطنية 
للخدمات البترولية ملدة ١٢ شهرا على 
أن تكون األشهر الـ ٦ األولى متواصلة 
األشــهر والـ ٦ املتبقية على أساس 
شهر بشــهر اعتبارا من ٢٨ نوفمبر 
٢٠٢٢ حتى ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ وبتكلفة 
إضافية على العقد مبلغ إجمالي قدره 

١٫٣٦ مليون دينار.

في إطار جهوده املتواصلة 
لنشر وتطوير املعارف املالية 
واملصرفيــة لعمالئــه بهــدف 
تعزيــز قدرتهــم علــى اتخاذ 
القرارات املالية واالستثمارية 
صحيحــة  ألســس  وفقــا 
ومدروســة، قام البنك األهلي 
املتحــد بتنظيــم نــدوة خالل 
نوفمبــر املاضــي، فــي فندق 
الفورسيزون بالكويت لتقدمي 
حملة عامة عن حتديثات السوق 
الرئيســي للعقارات السكنية 
في مدينــة لنــدن، وتعد هذه 
النــدوة جــزءا من مــن جهود 
البنــك األهلي املتحــد لتزويد 
عمالئــه البنك األهلــي املتحد 
بأحدث تطورات الســوق في 
وســط لنــدن، وإبقائهم على 
اطــالع على آخر املســتجدات 
التي حتدث للسوق العقاري في 
لندن، وكل ما يخص الضرائب 

املتحــد على اطــالع على آخر 
مستجدات السوق العقاري في 
لندن، والتطورات التي حتدث 
في نظام وقوانني الضرائب في 
اململكة املتحدة بشكل عام، مما 
يوفــر لعمالئنا كل املعلومات 
التــي تســاعدهم علــى اتخاذ 
أفضل قرار استثماري مناسب، 
واقتناص الفرص االستثمارية 

اجليدة في الوقت املناسب.
وحتدثت في الندوة رئيسة 
قسم أبحاث التطوير العقاري 
في لندن في شركة «سافيلز» 
العاملية كاتي واريك، وأوضحت 
آخر مســتجدات ســوق لندن 
املركــزي الرئيســي للعمــالء 
الذين ميتلكون أو يفكرون في 
شراء عقارات سكنية في اململكة 
املتحدة. وتطرقت إلى أثر وضع 
التضخم وارتفاع تأثير سعر 
الفائدة على ســوق العقارات 

في اململكة املتحدة. وأشــارت 
إلى النقص احلاد في العقارات 
املتاحة للبيع أو اإليجار، وحالة 
عدم اليقني السياسي التي تخيم 

على األسواق.
كما حتدثت شيماء جلود، 
مــن شــركة بــودل هاتفيلــد 
للمحاماة حول شراء العقارات 
الســكنية في اململكة املتحدة. 
وأوضحت اخلطوات التي يجب 
اتخاذها قبل توقيع العقد، كما 
أشارت جلود إلى طرق هيكلة 
الصفقات العقارية عندما يتعلق 
األمر بشراء العقارات في لندن.

عالوة على ذلك، ناقشــت 
جلود أهم مستجدات ضريبة 
األراضــي  وضريبــة  اإلرث 
اخلاصة برســوم الدمغة عند 
االنتهاء مــن عملية الشــراء، 
وضريبة الدخل على اإليجار، 
وضريبة العائد على رأس املال.

مشاري شهاب

تفاعل احلضور خالل الندوةإقبال من عمالء البنك على حضور الندوة

العقارية هناك.
وتعليقا على هذه الفعالية، 
أكد نائب مديــر عام اخلدمات 
املصرفيــة اخلاصــة وإدارة 
الثروات بالبنك األهلي املتحد 
مشاري شهاب: نقوم بتنظيم 
مثل هذه الندوات بشكل دوري 
إلبقــاء عمــالء البنــك األهلي 


