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«ناقالت النفط» تمدد دراسة عطاءات مصنع غاز أم العيش  3أشهر

املؤشر
السعري

أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر نفطية مطلعة أن
شركة ناقالت النفط الكويتية قد طلبت من جلنة
املناقصات املركزية استدعاء  5شركات تقدمت النشاء
مصنع الغاز املسال في شمال الكويت مبنطقة ام
العيش وذلك الستيضاح بعض البيانات التي قدمتها
الشركات في عطاءات انشاء املصنع اجلديد.

7523.1
بتغير قدره
+48

ارتفاع حقوق المساهمين واالحتياطات إلى  412مليون دوالر بزيادة نسبتها %44

في حال عدم الوفاء بالمبالغ التي أقرتها لجنة التحكيم

 129مليون دوالر أرباح بنك الكويت الوطني بالبحرين
أعلن بن���ك الكويت الوطني
البحرين ـ التابع ملجموعة بنك
الكويت الوطن���ي ـ عن حتقيق
أرباح صافية سنوية بلغت 128.8
مليون دوالر ما يعادل  48.5مليون
دينار بحرين���ي عن عام ،2009
كما ارتفعت حقوق املس���اهمني
واالحتياطات إلى  412مليون دوالر
مقارنة مببلغ  287مليون دوالر
عن نف���س الفترة من عام 2008
أي بزيادة نسبتها .%44
وق���ال الرئي���س التنفيذي
ملجموعة بن���ك الكويت الوطني
إبراهيم دب���دوب ان نتائج فرع
البحرين دليل واضح على جناح
إس���تراتيجية التوسع اإلقليمي
ملجموعة الوطني ،مشيرا إلى أنه
على الرغ���م من حتديات األزمة

إبراهيم دبدوب

املالية العاملية وتداعياتها على
االقتصاد احمللي واإلقليمي ،فقد
اس���تطاع البنك حتقيق نتائج
قياس���ية بكل املقاييس في ظل

علي فردان

ظ���روف صعبة واس���تثنائية،
خاصة وأن جميع أرباحنا جاءت
نتيجة تصاعد النشاط التشغيلي
احلقيقي للبنك محليا وإقليميا

وم���ن خالل النمو املباش���ر في
أعمال اخلزينة واألعمال املصرفية
اخلاصة ولألفراد والشركات.
من ناحيته ،ق���ال مدير عام
بنك الكويت الوطني في البحرين
علي فردان ان البنك تعامل مع
األزمة املصرفي���ة واالقتصادية
التي مازالت جتتاح العالم مبهنية
وكفاءة عالية مما انعكس على
األرباح القياسية والنتائج املمتازة
للبنك كما أشاد بالدعم واملساندة
التي يتلقاها بنك الكويت الوطني
من قبل مصرف البحرين املركزي
بشكل خاص واجلهات احلكومية
بشكل عام.
كما أكد فردان أن دعم مجموعة
بنك الكويت الوطني للبنك في
البحرين من خالل شبكة فروعها

اإلقليمية والعاملية الواسعة -
والتي تعد األكبر على مستوى
الشرق األوسط  -قد ساهم بشكل
واضح في دعم نشاطات البنك
في السوق البحريني مستفيدا من
شبكة عالقات البنك املمتدة ومن
سمعته الرائدة كأفضل بنك على
مستوى الشرق األوسط.
ولدى مجموعة بنك الكويت
الوطن���ي الي���وم  175فرعا في
الكويت وحول العالم تغطي أهم
عواصم املال واألعمال اإلقليمية
والعاملية وتنتش���ر ف���ي لندن
وباريس وجني���ڤ ونيويورك
والصني وسنغافورة وڤيتنام إلى
جانب البحري���ن ولبنان وقطر
والس���عودية واألردن والعراق
ومصر وتركيا.

بورسلي لـ «األنباء»« :كابيتال ستاندردز» تطلق مقترح

معايير لحوكمة الشركات العامة في الكويت  11الجاري
منى الدغيمي

كشفت رئيسة ش����ركة كابيتال ستاندردز
د.أماني بورسلي أن الشركة أعدت مقترح معايير
حلوكمة الشركات العامة في الكويت ،مشيرة إلى
أنه متت مراجعتة املعايير من قبل مستشارين
محليني وعامليني وسيعلن عن املقترح رسميا
يوم  11من الشهر اجلاري.
وقالت بورسلي في تصريح خاص لـ «األنباء»
ان هذا املقترح يشتمل على  7عناصر وميثل
مبادرة من الشركة للمساهمة في تعزيز القطاع
اخلاص الكويتي والس����يما الشركات العامة
والتطوير من أدائها وتنافسيتها وإنتاجيتها.
وأضافت ان «كابيتال س����تاندردز» قامت

مبراجعة الكثير من القوانني العاملية مع األخذ
باالعتبار العوامل احمللية ،لوضع معايير خاصة
بحوكمة الشركات.
وعن مزايا املقترح كشفت بورسلي أن هذه
املعايير من شأنها أن تعزز من ثقة املستثمرين
واملساهمني وتعزز من مكانة الشركات الكويتية
أمام املستثمرين األجانب ،الفتة إلى انه من ضمن
مزايا املعايير التعزيز من مكانة الشركات أمام
اجلهات الرقابية والتعزيز من عنصر الشفافية
واملعلومات واإلفصاح وجذب الشركات األجنبية
ورؤوس األموال.
وتابعت بورسلي ان مقترح معايير احلوكمة
هو عبارة ع����ن أداة توجيهية لكيفية تطبيق

معايير احلوكمة ،مشيرة إلى أن اعتماد نظام
احلوكمة يؤدي إل����ى تقليل املخاطر وحتفيز
األداء وحتسني فرص الوصول إلى أسواق رأس
املال وزيادة الشفافية ،وبالتالي احلصول على
اعلى التصنيفات العاملية.
لإلشارة تعد «كابيتال ستاندردز» للتصنيف
االئتماني وكالة للتصنيف احمللي متخصصة
ومستقلة على مستوى دول اخلليج ومنطقة
الشرق األوسط تعمل وفق إستراتيجية ذات
رؤي����ة واضح����ة وأهداف مح����ددة وطموحة
في مجال تقدمي خدم����ة التصنيف االئتماني
للشركات وإصداراتها من السندات والصكوك
اإلسالمية.

وأوضح����ت املصادر أن الش����ركة طلبت كذلك
متديد فترة دراس����ة العطاءات ملدة  3أش����هر بدال
من التاريخ الذي كانت قد حددته الش����ركة في 9
مارس املاضي ،مشيرة الى أن الشركة لديها بعض
االستفسارات التي قد تستغرق اكثر من  3أشهر
وذلك بناء على اهمية املشروع وتكلفته التي قد
تتجاوز مبلغ الـ  60مليون دينار.

د.أماني بورسلي

«جلوبل» :سنباشر إجراءات الحجز التنفيذي
ضد «المدينة القابضة» و«المدينة للتمويل»

اصدرت ش���ركة بي���ت االس���تثمار العاملي
«جلوبل» بيانا نشر أمس على موقع البورصة
جاء فيه :باإلشارة الى الكتاب املرسل بتاريخ
 2010/3/14ـ اش���ارة رقم ع/ب/س902/بش���أن
منازعة التحكيم املقامة من الشركة ضد شركة
مدينة الكوي���ت القابضة والى كتابإفصاحنا
املرسل بتاريخ  2010/3/14ـ إشارة رقم ع/ب/س
 907بشأن منازعةالتحكيم املقامة ضد شركة
املدينة للتمويل واالس���تثمار ،بأنهعند تنفيذ
قرار جلنة التحكيم وحتصيل «جلوبل» جميع
املبالغ التي أقرتها جلنةالتحكيم فس���يترتب
على ذلك ما يلي:
1ـ املنازعة ضد شركة مدينة الكويت القابضة:
األصل باحلكم حتصيل مبلغ  11.5مليون دينار
متمثال بأصل الدين ومبلغ قدره  400ألف دينار
على سبيل التعويض ،باملقابل تنقل شركة بيت
االستثمار (جلوبل) ملكيتها في حصص شركة

السيف إلدارة املشاريع اململوكةبالكامل لشركة
بيت االستثمار العاملي الى شركة مدينة الكويت
القابضة وفي حال تخل���ف املدين عن الوفاء
باملبالغ املش���ار إليها عاليه ،ستباشرالشركة
بإجراءات احلجز التنفيذي على املدين.
2ـ املنازعة ضد ش���ركة املدين���ة للتمويل
واالستثمار رقم 2010/41 :االصل باحلكم حتصيل
مبلغ  10ماليني دوالر متمثال بأصل الدين ومبلغ
 300الف دوالر على سبيل التعويض ،باملقابل
 تنقل شركة بيت االستثمار العاملي (جلوبل)
ملكيتها في اسهم شركة هيتس افريكا ليمتد
والبالغة  5ماليني سهم من الفئة «ب» ومليونا
ومائة واثنني وعشرين ألف ًا واربعمائة وخمسني
سهما من الفئة «أ» الى شركة املدينة للتمويل
واالستثماروفي حال تخلف املدين عن الوفاء
باملبالغ املش���ار إليها عاليه ،ستباشر الشركة
بإجراءات احلجز التنفيذي على املدين.

الشركة ستتخذ اإلجراءات الرسمية الستئنافه وبالتالي وقف التنفيذ

«المدينة» :حكم «جلوبل» ابتدائي
ولن يكون له أي تأثير على البيانات المالية
أف���ادت ش���ركة املدين���ة للتمويل
واالس���تثمار بأن احلكم ال���ذي صدر
نهاية االس���بــوع املاضــي مــن قبــل
هيئة التحكيم في مركز الكويت للتحكيم
التجاري بش���أن منازعة التحكيم رقم
 2010/41بإلزامنـ���ا بأن نؤدي لش���ركة
بيت االستثمـار العاملي (جلوبل) مبلغا
قدره  10ماليني دوالر هو مبنزلة حكم
ابتدائي.
وقالت الشركة في بيان صحافي إنها
ستتخذ اإلجراءات القانونية للطعن عليه
أمام محكمة االستئناف العليا وبالتالي

توقف كل إجراءات تنفيذه حلني البت
فيه بحكم نهائي.
فيما اشارت إلى أن املبلغ املشار إليه
أعاله (محل اخلالف) في حال سداده لن
يكون له تأثير مالي على البيانات املالية
اخلاصة بالشركة.
وأوضحت املدينة أنها ستحصل على
أصول مملوكة حاليا لش���ركة جلوبل
مقابل ذلك املبلغ وفقا لالتفاقية املوقعة
معها في ذلك الشأن ،وهي اتفاقية وعد
منها بالشراء مستقبال ألصول مملوكة
حاليا جللوبل.

