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مبنى منعزل.. وحراسة أمنية خاصة

»األنباء« تنشر االشتراطات احلكومية لسكن العمال
من مسكنهم.

٭ أن يك���ون س���كن العمال 
ف���ي املصان���ع ف���ي مبنى 
منعزل مبس���افة كافية عن 
باحة املصن���ع بحيث يكون 
لهم مدخل خ���اص للدخول 
واخلروج ع���ن طريق بوابة 
عليها حراسة أمنية خاصة من 
قبل املنشآت الصناعية وأن 
متسك لديهم سجالت مدون 
فيها أسماء العمال وأعدادهم 

وجنسياتهم.
التزام صاح���ب املصنع  ٭ 
كتابي���ا بالتصري���ح لرجال 
الى  شرطة املخفر بالدخول 
مساكن عمال املصنع لدواع 

وأسباب أمنية.
2 � االش���تراطات اخلاص���ة 

باالدارة العامة لالطفاء 
٭ يجب أن يكون مبنى سكن 
العمال مفص���ول نهائيا عن 

مباني املصنع.
٭ توفير ارتداد 4 امتار بني 
العمال ومباني  مبنى سكن 

املصنع.
٭ أال تزيد املسافة بني املدخل 
الرئيسي ملبنى سكن العمال 
على طريق سيارات االطفاء 
أو الشارع الرئيسي على 15 

مترا.
٭ ال يسمح ببناء سكن العمال 
امل���واد اخلطرة  في مصانع 
السامة(  )الغازات واالبخرة 

أو املواد املتفجرة.
٭ يجب أال ينتقص بناء مبنى 
العمال من االرتدادات  سكن 
الش���رائح املقترحة  حسب 

للمصانع اجلديدة.
3 � االشتراطات اخلاصة في 

الهيئة العامة للصناعة 
٭ أال تتعدى املساحة الكلية 
لسكن العمال نسبة 10% من 

هديل الخطيب

تنش���ر »األنب���اء« أه���م 
االشتراطات احلكومية التي 
وضعت بخصوص س���كن 
العمال داخل املصانع من قبل 
كل من وزارة الداخلية واالدارة 
العامة لالطفاء والهيئة العامة 
للصناعة. ويأتي نشر هذه 
االش���تراطات بع���د تأجيل 
املجلس البلدي في اجتماعه 
االخير مناقشة االشتراطات 
التي وضعتها  واملواصفات 
اجله���ات احلكومية املعنية 
بالقطاع الصناعي فيما يخص 
املناسب داخل  العمال  سكن 
املصانع، وذلك بعد أن وافقت 
عليه بلدية الكويت واحالته 

للمجلس البلدي.
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بوزارة الداخلية:
٭ أن تراع���ى عند انش���اء 
مس���اكن لعمال املصانع أن 
تس���توعب أعدادا كبيرة من 
العمال املش���تغلني في تلك 
املصانع والتحكم في اعدادهم 

وجنسياتهم.
٭ اتخ���اذ كاف���ة االجراءات 
القانوني���ة للحد من ظاهرة 
س���كن الع���زاب واحليلولة 
دون الس���ماح لفئ���ة عمال 
املصان���ع بالس���كن داخ���ل 
املناطق السكنية واإلصرار 
على االلتزام بأن يكون سكن 
عمال املصانع داخل املناطق 

الصناعية فقط.
٭ مراعاة أن تتضمن املناطق 
الصناعية التي تنش���أ فيها 
مساكن العمال كل اخلدمات 
التي  الصحية واالجتماعية 
تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم 
املعيشية وأن تكون قريبة 

أرباح املجموعة منت 15% مع استبعاد اإليرادات غير املتكررة

الوزان: عقود األمم املتحدة قفزت
بأرباح اخلدمات 112% لدى »ميزان«

تتواج����د بها »مي����زان« قال 
الوزان: ش����ركة ميزان لديها 
اف����رع ف����ي 7 دول باملنطقة 
هي )الكويت، والس����عودية، 
وقط����ر، واإلمارات، واألردن، 
والع����راق، وافغانس����تان(، 
وتش����كل مبيعاتنا احلالية 
في األس����واق خارج الكويت 
نحو 33% من اجمالي مبيعات 
الشركة ونطمح الى ان نزيد 
هذه النسبة بالسنوات املقبلة 
الى  الوزان  الى 50%. وأشار 
ان هناك بعض االستثمارات 
اخلارجية التي حققتها الشركة 
في النص����ف االول من 2015 
منها إنشاء خط انتاج جديد 
لشرائح البطاطس باإلمارات، 
وإنشاء خط انتاج جديد للمياه 
بقطر، وكذلك إنش����اء مخزن 
جديد بالس����عودية لتوزيع 

منتجات الشركة باململكة.

أرباح »ميزان«

أعلن����ت ش����ركة مي����زان 
املالية  القابضة عن نتائجها 
للربع الثاني من 2015، محققة 
أرباحا صافية بلغت 7.3 ماليني 
دينار، بزيادة قدرها %66.4 
عن إيرادات الفترة ذاتها من 
العام املاضي. وبلغت األرباح 
الصافي����ة للنصف األول من 
الع����ام احلال����ي 12.8 مليون 
دينار، بزيادة قدرها %45.5 
عن أرباح الفت����رة ذاتها من 
العام املاضي. وضمت أرباح 

الثان����ي 2.2 مليون  الرب����ع 
دينار كصافي األثر اإليجابي 
لتعويض التأمني الذي حصلت 
عليه الشركة والذي سبق أن 
أعلنت عنه، وبهذا التعويض 
ترتفع أرباح النصف سنوية 
من 10.6 ماليني دينار إلى 12.8 

مليون دينار.

 األداء المالي للشركة
في الربع الثاني

٭ مجال األغذية: ارتفعت 
إيرادات مجال األغذية %18.2 
مقارنة بالفترة ذاتها من العام 
املاض����ي، لتبلغ 38.9 مليون 
إي����رادات هذا  دينار، ومتثل 
املج����ال 75.4% م����ن إجمالي 
إيرادات املجموعة، إذ تتضمن 
إنتاج  إي����رادات من قط����اع 
وتوزي����ع األغذي����ة %52.1، 
الغذائية %13.9  والتجهيزات 

واخلدمات الغذائية %9.4.
٭ مج����ال غي����ر األغذية: 
ارتفع����ت إيرادات مجال غير 
األغذية 6.9% مقارنة بالفترة 
ذاتها من العام املاضي، لتبلغ 
12.7 ملي����ون دينار. ومتثل 
إيرادات هذا املج����ال %24.5 
من إجمالي إيرادات املجموعة، 
إذ يتضمن إيرادات من قطاع 
السلع االستهالكية سريعة 
الدوران واألدوية التي متثل 
21.3% من إجمالي اإليرادات 
وقطاع الصناعات الذي ميثل 

3.2% من إجمالي اإليرادات.

باقليم كردس����تان بالعراق، 
مشيرا الى ان هذه العقود هي 
طويلة األمد وليست محددة 
مبدد معينة فه����ي مرتبطة 
باألوضاع السياسية ووجود 
معسكرات الالجئني. وكانت 
هناك اي����رادات غير متكررة 
حققتها الشركة بالنصف األول 
بلغت 2.2 مليون دينار ولكن 
بخصم هذه األرباح من نسبة 
النمو جند ان ارباح »ميزان« 
قد منت بنسبة 15% بالنصف 
األول وبنس����بة 10% بالربع 
الثاني من العام احلالي، مع 
عدم وج����ود اي عمليات بيع 

ألصول الشركة.
الت����ي  وع����ن األس����واق 

مصطفى صالح

ق����ال املدي����ر التنفي����ذي 
لالس����تثمار بش����ركة ميزان 
ال����وزان ان  القابض����ة علي 
الشركة حققت في اول افصاح 
لنتائ����ج مالية بع����د االدراج 
في البورص����ة أرباحا بلغت 
بالنص����ف األول نح����و 12.8 
مليون دينار وبنس����بة منو 
التي  العوامل  45%، وتعتبر 
ساعدت في هذا هي منو أداء 
الشركة في جميع القطاعات 
خاصة القطاع الغذائي الذي 
يش����كل نحو 75% من ارباح 
الشركة بنس����بة منو %18.2 
في هذا القطاع، والقطاع غير 
الغذائي الذي منا بنسبة %7. 
وأضاف الوزان في مقابلة مع 
قناة »العربية« امس: ينقسم 
القط����اع الغذائي بالش����ركة 
 الى 3 قطاعات تشكل نسبة
ال� 75% التي يستحوذ عليها 
القط����اع وه����ي )قطاع  هذا 
اخلدمات ويشكل 9% من القطاع 
الغذائي، وقط����اع اخلدمات 
الغذائية يشكل 13.4%، وقطاع 
الغذائي  التوزيع والتصنيع 
صاحب النسبة األكبر ب� %52(. 
ولفت الى ان قطاع اخلدمات 
سجل قفزة باالرباح بلغت %112 
املبرمة  العقود  وذلك بسبب 
م����ع األمم املتح����دة لتوريد 
األغذية ملعسكرات الالجئني 
في األردن، ومخيم »داهوك« 

علي الوزان

»الوطني لالستثمار«: 1.120 دينار القيمة 
العادلة لسهم »ميزان« وتوصية باالحتفاظ

قال تقرير لشركة الوطني 
لالستثمار الذراع البحثية لبنك 
الكويت الوطن����ي إن مبيعات 
ش����ركة ميزان القابضة خالل 
الربع الثاني شهدت منوا بنسبة 
15% على أساس سنوي لتحقق 
51.6 مليون دينار ، مشيرا إلى 
أن مبيعات ميزان جاءت أعلى 
من التوقعات بنسبة 8% والتي 
قدرتها عند 47.6 مليون دينار. 
وعزا التقرير النمو القوي في 
اإليرادات إلى رواج عمليات البيع 
في شهر رمضان، حيث شهدت 
الش����ركة زيادة في مبيعاتها 
من املواد الغذائية األساس����ية 

وحتديدا األرز.
وأشار التقرير إلى أن قطاعات 
الغذائي����ة والصناعات  املواد 
التحويلية والتي شكلت نحو 
52% من إجمالي املبيعات شهدت 
زيادة في مبيعاتها بنسبة %13 
على أساس سنوي خالل الربع 

الثاني من العام 2015.
»الوطن����ي  وأوضح����ت 
لالستثمار« أن قطاع اخلدمات 
شهد منوا مطردا ليسجل ارتفاعا 
بنحو 112% في املبيعات خالل 
الربع الثاني بسبب عقود الشركة 
مع برنامج الغذاء العاملي التابع 
لألمم املتحدة. وقال التقرير إن 
القطاع  قطاع اخلدمات يشكل 
نحو 9% م����ن إجمالي مبيعات 
الشركة خالل الربع الثاني من 

.2015
وأش����ار التقري����ر إل����ى ان 
الشركة حققت صافي ربح بلغ 
7.3 مالي����ني دينار بنمو بلغت 
نسبته 66%، مشيرا إلى أنه مع 
املتكررة  البنود غير  استبعاد 
مثل تعويض من شركة تأمني 
وأرباح من بيع بعض األصول 
فإن صافي الربح خالل الفترة 
يبل����غ 4.9 مالي����ني دينار أقل 
بنحو 2% من توقعات »الوطني 

لالس����تثمار« البالغة 5 ماليني 
دينار . وحصلت »ميزان« على 
تعويض نهائي من إحدى شركات 
التأمني، تقدر قيمته ب� 3.3 ماليني 
دينار نتيجة للتغطية التأمينية 
على مصفاة الشركة الكويتية 
إلنتاج الزيوت والشحوم )إحدى 
الشركات التابعة(، التي كانت 
قد احترق����ت في أكتوبر 2012. 
وحققت الشركة 104.5 ماليني 
دينار إي����رادات خالل النصف 
االول من 2015 بارتفاع نسبة 
12.8% عن الفترة ذاتها من العام 
املاضي، فيما قفزت ارباح الشركة 
خالل نفس الفترة بنحو %45.5 

إلى 12.8 مليون دينار.
»الوطن����ي  وأوضح����ت 
املالية  القوائم  أن  لالستثمار« 
الكاملة ليس����ت متاحة إلجراء 
تقييم كامل ألرباح الش����ركة، 
موضحا ان منو املبيعات جاء 
أعلى م����ن التوقعات فيما جاء 
صاف����ي الدخل متماش����يا مع 
التقرير  التوقعات. وأوص����ى 
باالحتفاظ بسهم ميزان القابضة 
حيث حدد القيمة العادلة للسهم 
عند 1.120 دينار أقل بنحو 5% من 
السعر السوقي للسهم والبالغ 
1.180 دينار، مشيرا إلى أن السهم 
ارتفاعا بنحو 22% منذ  سجل 

بداية التغطية عليه.
وسجل سهم »ميزان« ارتفاعا 
كبيرا بلغت نس����بته 60% عن 
سعر الطرح بالبورصة البالغ 
740 فلس����ا مقابل 1.180 دينار 
سعر السهم الس����وقي حاليا. 
وأدرجت أس����هم شركة ميزان 
القابضة بالسوق الكويتي في 
احلادي عشر من شهر يونيو 
املاضي حيث يبلغ رأس����مالها 
29.6 مليون دينار موزع على 
296 مليون سهم، فيما تباشر 
عملياتها في سبع دول من خالل 

29 شركة تابعة لها.

السماح لرجال 
الشركة بالدخول 
للمساكن لداوٍع 

أمنية

»اإلطفاء« تشترط 
الفصل النهائي عن 
املباني وعدم البناء 

مبصانع خطرة

»هيئة الصناعة« 
تشترط مساحة ال 
تزيد على 10% من 

القسيمة

مساحة القسيمة.
٭ أن يكون موقع سكن العمال 
داخل القسيمة الصناعية بعيد 
مبس���افة كافية عن مناطق 
االنت���اج الصناع���ي داخل 

القسيمة.
الغ���رف داخل  ٭ أن تكون 
سكن العمال ذات تهوية جيدة 
ومكيفة وتتوافر فيها االضاءة 

الكافية.
٭ أن تكون مص���ادر املياه 
املع���دة لالس���تعمال اآلدمي 
الس���كن نظيفة  ملستخدمي 
وصاحل���ة لالس���تهالك مع 
ضرورة متابعة حالة خزانات 
املي���اه للتأكد من س���المتها 

ونظافتها.
٭ تصريف مخلفات الصرف 
الصحي اآلدمي عبر ش���بكة 
معدة لذل���ك ومربوطة على 
العام���ة للصرف  الش���بكة 
الصح���ي أو ف���ي حالة عدم 
الرب���ط يت���م جتميعها في 
جورة مخصص���ة للصرف 
الصحي وس���حبها بواسطة 

ناقل معتمد.
٭ تزوي���د س���كن العم���ال 
بالعدد الكافي من احلاويات 
القمامة  املخصصة لتجميع 
واملخلفات وتزويدها باالكياس 
املع���دة لهذا  البالس���تيكية 
الغرض والتي يتعني إغالقها 
بإح���كام والتخل���ص منها 

بالطرق البيئية السليمة.
٭ من���ع اي���واء احليوانات 
واملاش���ية والطيور الداجنة 

داخل سكن العمال.
٭ مينع استغالل سكن العمال 
في تخزين املواد األولية أو 
املنتج النهائ���ي أو أي مواد 
مرتبطة بشكل مباشر أو غير 

مباشر بعملية اإلنتاج.

منو قوي 
إليرادات »ميزان 

القابضة«
بالربع الثاني 

بفضل مبيعات 
شهر رمضان

السهم يسجل 
60% ارتفاعًا

عن سعر الطرح 
بالبورصة البالغ 

740 فلسًا

أرباح الشركة 
بعد استبعاد 
بيع األصول 
وتعويضات 

شركة التأمني 
أقل من 
التوقعات

بسبب سياسات البنوك املركزية الفاشلة

»سوسيتيه جنرال«: استعدوا لنسخة جديدة من أزمة 2008
مدحت فاخوري 

قال تقرير صادر عن بنك سوسيتيه جنرال 
ان السياسات الفاشلة للبنوك املركزية جتهز 
لنسخة جديدة من األزمة املالية العاملية التي 
شهدها االقتصاد العاملي في عام 2008، ولكنها 

ستكون أكبر في هذه النسخة. 
ويقول خبير االستراتيجيات لدى »سوسيتيه 
 CNBC جنرال« ألبرت ادواردز، نقال عن صحيفة
األميركية: ان تدخل الصني من اجل اس���تقرار 
أسواق األسهم لديها بعد تقلبات األسعار األخيرة 
هو جزء من س���يناريو األزمة املالية العاملية 
الكبرى القادمة، إلى جانب ان انخفاض أسعار 
الفائدة والعجز املالي الكبير لدى الدول األوروبية 

سيدفع االقتصاد العاملي نحو السقوط.
ويضيف ادواردز: ستزداد وتيرة التيسير 
الكمي بس���رعة خالل الفترات القادمة، بعد ان 
كان الداعم األساسي لعدد من البنوك املركزية 

الكبرى أعقاب األزمة، وذلك من خالل األموال 
التي مت إنشاؤها لشراء األصول مثل السندات 
احلكومية، مما س���اعد على ضخ السيولة في 
األس���واق بهدف حتفيز االقتصاد على نطاق 

واسع.

االحتياطي الفيدرالي ورفع الفائدة

وأوضح إدواردز ان السياسة النقدية السهلة 
لفت���رات طويلة هي التي جعل���ت الكثير من 
املستثمرين يتوقعون رفع االحتياطي الفيدرالي 
األميركي للفائدة في وقت مبكر من هذا العام، 
حيث ان الوضع االقتصادي العاملي وحتسن 
معدالت منو الناجت احمللي اإلجمالي األميركي 
وانخفاض معدالت البطالة إلى 5.3% في يونيو 
املاضي، عوامل تدفع لرفع الفائدة في سبتمبر 
املقبل وفقا ملدير االستثمارات لدى سوسيتيه 

جنرال مانيش سينغ. 
وكان مجلس االحتياطي الفيدرالي قد أشار 

األربعاء املاضي الى انه ينتظر املزيد من التحسن 
لس���وق العمل األميركي وان يتحرك التضخم 
صعودا نحو الهدف املقرر له وهو 2% قبل رفع 
أسعار الفائدة، وبالنسبة للقارة األوروبية فان 
هناك تكهنات بأن هن���اك جماعة أكثر حتفظا 
لدى بنك اجنلترا املركزي قد ترفع قريبا أسعار 

الفائدة في بريطانيا.

التدخالت الصينية

ويتح���دث ادواردز عن التدخالت الصينية 
قائال: تأتي هذه التدخالت بعد التقلبات التي 
شهدتها األسواق اآلسيوية، وبعد ان ارتفعت 
أسعار األسهم بشكل غير منطقي نظرا لسهولة 
اإلقراض، فيما أعل���ن البنك املركزي الصيني 
في وقت سابق ان هناك أدوات مالية مختلفة 
قد تستخدم لضمان السيولة في السوق حتى 
نهاية العام، وذلك بحس���ب ما جاء في وكالة 

رويترز.

العقود غير محددة 
املدد ومرتبطة 

باألوضاع السياسية 
باملنطقة وأوضاع 

الالجئني

2.2 مليون دينار 
إيرادات غير متكررة 

بالنصف األول


