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 صالح اللنقاوي ملقيا كلمته خالل املؤمتر

 جانب من املناقشات التي سادت اجلمعية العمومية 

 (أحمد باكير)  محمد جاسم الصقر يسجل اعتراضاته 

 (فريال حماد)

 جانب من حفل التكرمي ويبدو متوسطا سعد العجمي وأحمد شربجي

 «العقيلة لإلجارة والتمويل» تنتخب
  مجلس إدارة جديدًا بعد نقاش دام أكثر من ٦ ساعات 

 منى الدغيمي 
   انعقدت اجلمعية العمومية لشركة العقيلة لالجارة والتمويل واالستثمار 
بعـــد انتظار طال ألكثر من ٣ ســـاعات حلني االنتهاء من حتديد نســـبة 
احلضور حيث تواصلت وقائعها أكثر من ٦ ســـاعات تخللتها مداخالت 
عنيفة ونقاط اســـتفهام عديدة بقيت عالقة لكونهـــا ترتبط بالبيانات 
املالية واملشاكل القضائية للشركة حدثت في عام ٢٠٠٩ فيما كان انعقاد 

اجلمعية يخص البيانات املالية لسنة ٢٠٠٨.
  وحني دقت الساعة الواحدة و١٠ دقائق حتديدا أعلن نائب رئيس مجلس 
اإلدارة للشركة احمد احلمود نسبة احلضور في حدود ٨٣٪ والتي كانت 
أول نقطة تثير اعتراض املساهمني حيث كان املساهمون منشقني إلى أكثر 
من طرف وكل منهما يتحرك في مســــار خاص به وعلى استعداد لطرح 
تســــاؤله مع أول وهلة لفتح باب االستفســــار عقب تالوة تقرير مجلس 

اإلدارة وعرض بنود جدول األعمال.
  وقد اعلن احلمود ان الشركة حققت ارباحا صافية قدرت بـ ١٣ مليون 
دينار أي ما يعادل ٩ فلوس ربحية السهم، مشيرا إلى أن األزمة قد عصفت 
باستثمارات الشركة على غرار شركات أخرى.  وفتح مجال للمساهمني 
لتســـجيل اعتراضاتهم كتابيا بعد ســـماع جدول األعمال الذي سجلت 
أغلبية بنوده اعتراض أكثر من مساهم السيما عبداحلميد الدشتي احد 

املساهمني والذي تعود إليه ملكية أكثر من ٤٫٢ ماليني سهم.

  ٧ أعضاء للمجلس الجديد

  وبعد نقاش دام طويال مت اإلعالن عن نتيجة انتخاب مجلس اإلدارة 
اجلديد حيث تصدرت شركة املال لالستثمار املرتبة األولى، يليها شركة 
النشـــاما للتجارة واملقاوالت وفي املرتبة الثالثة شـــركة الداو كابيتال 
القابضة والرابعة شركة األزمنة القابضة واملرتبة اخلامسة شركة الدانة 
العقارية والسادسة الشركة الوطنية الدولية القابضة والسابعة شركة 
اإلمارات السبعة لالستثمار والتجارة الدولية. كما مت انتخاب احتياطي 

أول شركة أوالد قبازرد واحتياطي ثان شركة امليرة اجلديدة. 

 الصقر: النصاب مطعون فيه و«أركان» لها حق التصويت 
ــر بصفته احد  ــم الصق ــرض محمد جاس  اعت
ــركة على النصاب الذي أعلن  ــاهمني في الش املس
في بداية اجلمعية العمومية. وأوضح في تصريح 
خاص للصحافيني على هامش اجلمعية العمومية أن 
األسهم التي ميلكها موجودة في محفظة «اركان» 
ــهم حصته منها ٣٠ مليون  حجمها ٥٠ مليون س
سهم والـ ٢٠ مليون سهم الباقية تعود إلى رئيس 

مجلس إدارة الشركة حامد خاجة. 
ــت إدارة حامد  ــاف ان احملفظة كانت حت   وأض
ــجن  خاجة لكن هذا األخير موجود حاليا في الس
ــا حقا بإدارة احملفظة والتصويت  مما يعني ان لن
ــهم  ــي اجلمعية العمومية وذلك وفقا لعدد األس ف
املوجودة فيها لكن أطرافا من املساهمني ال يريدون 
منح هذا احلق بل وأكثر من ذلك هم يريدون اخذ 
أسهم احملفظة للتصويت بأسهمها خالل انتخابات 
مجلس اإلدارة في حني لم يتم حتييد الـ ٢٠ مليون 

ــهم اململوكة إلى حامد خاجة الذي ال يوجد من  س
ميثله في تلك األسهم.

ــم الصقر تصريحه: أنا مالك األغلبية في    وخت
األسهم وكما يقال: «اذا حضر املاء بطل التيمم».

  من جانبه أكد محامي الصقر حسني العبداهللا أن 
حضور اجلمعية العمومية واملشاركة بالتصويت 
بالنسبة حملفظة أركان خالل عملية االنتخابات يتم 
وفق النظام األساسي للمحفظة أو من خالل شهادة 

صادرة عن وزارة التجارة والصناعة.
  واضاف: «نحن أثبتنا اعتراضنا على اإلجراءات 
التي متت في التصويت باسهم احملفظة واحتساب 
النصاب القانوني لالجتماع وذلك بأسماء الشهادات 
ــهم احملفظة»، مشيرا الى انه احضر  اخلاصة باس
شهادة من النيابة العامة تثبت وجود مدير احملفظة 
في السجن وبالتالي أحقية املساهم (محمد جاسم 

الصقر) بتمثيل تلك احملفظة والتصويت.

 عموميتها أقرت عدم توزيع أرباح وشهدت مجموعة من التحفظات 

 اللنقاوي: «ناس لالستشارات االقتصادية» 
  تدشن أعمالها في الكويت

 احمد يوسف
  قال مدير عام الشركة الكويتية ـ اإلماراتية 
لالستشارات اإلدارية واالقتصادية (ناس) صالح 
اللنقاوي ان وجود شركة تختص بإدارة مطالبات 
قطاع التأمني الصحي بالســـوق الكويتي يقلل 
من اخلســـائر التي تتحملها احلكومة سنويا 
بسبب عدم وجود جهة مستقلة ترعى القطاع 
بعيدا عن تبعية اي جهة او مؤسسة حكومية 
ويفســـح املجال أمام شـــركات التأمني للتفرغ 

للعمالء وتقدمي خدمات صحية أفضل.
  وأوضـــح اللنقاوي في املؤمتـــر الصحافي 
الذي اقامتة الشركة مساء امس االول مبناسبة 
انطالق أعمالها بالسوق احمللي ان الشركة لديها 
قاعدة عمالء جيدة ولديها عالقة عمل مع نحو 
٦ شـــركات تأمني كويتيـــة موزعة بني التأمني 
التقليدي واإلسالمي وتبلغ قاعدة عمالء الشركة 
نحـــو ١٨ ألف عميل من خـــالل نحو ٨٠ مركزا 
طبيا ومستشـــفى موزعة على جميع مناطق 
الكويت ويعمل بها نحو ٥٠ طبيبا في مختلف 
التخصصات الطبية بالشركة وعلى مدار الساعة، 
كما حرصت الشـــركة علـــى اقامة خط اتصال 
ساخن على مدار اليوم لتقدمي جميع اخلدمات 
الصحية للمرضى دون الرجوع الى الشـــركة 
لسهولة احلصول على اخلدمة وتيسير األمر 

على العمالء.
  وبّني ان الشركة تسعى إلى االستحواذ على 
حصة ســـوقية مرضية ال تقل عن الـ ٣٠٪ من 
السوق الكويت خالل العام احلالي كما ميكنها 
تقدمي خدمة االستشارات التأمينية ألي شركة 
تأمني ترغب في ذلك وكذلك ميكن تقدمي استشارات 

تأمينية جلميع الوزارات.
  وأكد اللنقاوي على أهمية قطاع التأمني خاصة 
وأنـــه القطاع الوحيد الذي جنـــا من تداعيات 
األزمة املالية واستطاع أن يحقق معدالت منو 
في حدود الـ ١٥٪ في الوقت الذي تراجع فية أداء 

كل القطاعات االخرى بسبب األزمة املالية.
  وزاد بقوله من الواضح ان هناك منوا في قطاع 
التأمني الصحي بالسوق الكويتي وهناك اقبال 
على اخلدمات التي تقدم من قبل شركات التأمني 
خاصة في ضوء توجه احلكومة الى تأسيس عدد 

من املستشفيات اخلاصة اجلديدة التي تخدم 
قطاع التأمني الصحي وتقلل الضغوط الواقعة 

على احلكومة ونفقات العالج باخلارج.
  مبينا ان شـــركة ناس األم اســـتطاعت ان 
تؤسس شركة تابعة لها بالكويت رغم الظروف 
االقتصادية الصعبة وجنحت في اسوأ الظروف 
في حتقيـــق تقدم ملموس فـــي حجم العمالء 
بالسوق الكويتي خالل العام األول من تواجدها 

بالكويت.
  ومن ناحية أكد املدير التنفيذي في شـــركة 
ناس األم جو بولس أن الشـــركة تســـعى إلى 
تقدمي خدمات استشـــارية متطورة من خالل 
تواجدها في منطقة اخلليج واملنطقة العربية 
استنادا إلى حجم النمو الذي يحظى به قطاع 
التأمني عموما والتأمني الصحي بصفة خاصة 
ومن خالل الدعم املقـــدم من حكومات املنطقة 
بغية تقدمي أنسب اخلدمات الطبية مبساهمة 
شركات القطاع اخلاص بغرض تقليل االعتماد 

على املؤسسات احلكومية في هذا اإلطار.
  كما تسعى الشركة الى االستفادة من الطفرة 
التي حققتها شركات التأمني العاملة في أسواق 
املنطقة خالل األعوام املاضية ودعم اجلانب التقني 

والفني باخلبرات التي متتلكها الشركة. 

 تمتلك قاعدة عمالء كبيرة وعالقات مع ٦ شركات تأمين محلية

 «الكيماويات البترولية» تكّرم الحاصلين على شهادة دبلوم خبير موارد بشرية
 بحضــــور نائب العضو املنتدب للشــــؤون 
املالية واإلدارية ســــعد العجمي قامت شــــركة 
صناعة الكيماويات البترولية بتسليم الشهادات 
للموظفني الذين اجتــــازوا بنجاح دبلوم إعداد 
خبير موارد بشرية الذي نظمته شركة اإلبداع 
اخلليجي للتدريــب واالستشـارات خالل الفترة 

املاضية.
  وبهذه املناسبة، أشار العجمي إلى أن تكرمي ٥ 
موظفني في شركة صناعة الكيماويات البترولية 
PIC هو دليل على اهتمام الشــــركة بالتدريب 
الكوادر املوجودة بالشركة  والتطوير وتأهيل 
وفقا ملا وصلت إليه صناعة التدريب من تطوير 
خالل املرحلــــة املاضية، الفتة إلــــى أن تنمية 
املهارات واملعارف واألدوات الالزمة لتنمية قدرات 
املتخصصني في مجال إدارة املوارد البشرية من 

أولويات عمل إدارات الشركة.
  ومن جانبــــه قال مدير عام شــــركة اإلبداع 
اخلليجــــي أحمد شــــربجي ان شــــركة صناعة 
الكيماويات البترولية هي من أكثر الشــــركات 
اهتمــاما بالتدريـــب وقد كانت ســــباقة دائما 
فــــي تطبيق أحدث النظــــم التدريبيــــة إدراكا 
منهـــا ألهميــة التدريــب، وتطبيقـــا خلطتها 

االستراتيجيــة بعيدة املدى.
  وأضاف ان دبلوم إعداد خبير املوارد البشرية 
الذي حقق جناحا طيبا في الكويت وقطر واململكة 
العربية السعودية، يعاد طرحه هذا العام في عدة 
دول عربية، والذي يسد ثغرة من مفاهيم التدريب 
احلديثة من خالل التركيز على االهتمام بالعنصر 
البشري، وتأصيل أهميته في أي عملية نهوض 
وحتديث ملؤسسة أو وزارة، كما يأتي متوافقا مع 
متغيرات املرحلة الراهنة وما تتطلبه من إعداد 
كوادر بشرية مصوغة بقالب من العلم احلديث 
والنظريات العاملية املعاصرة والتي تشكل نظام 

اإلدارة احلديثة وغير التقليدية.
  وأضــــاف ان البرنامج يعتمد أساســــا على 
املشاركة الفعالة بني املدرب واملشارك من خالل 
عقد اختبار قبل بداية وفي نهاية كل جزء تدريبي 
حيث يقوم كل مشارك بتقدمي مشروع تطبيقي 
خاص بكل جزء على حدة، مع عقد ورش عمل 
ملناقشــــة املوضوعات املعروضة وتطبيقاتها 
الفعلية في بيئة العمل مع دراسة حاالت عملية 
وواقعية ملؤسسات عاملية وعربية، مع تفعيل 
دور املشارك في جهة عمله للتأكيد على عملية 

التعلم داخل البرنامج. 

 بحضور نائب العضو المنتدب للشؤون المالية واإلدارية وممثلين من شركة اإلبداع الخليجي

 كمية األسهم املتداولة 

خالل الفترة.
  من ناحية اخرى ذكر التقرير 
ان اليوم االخير من تداول االسبوع 
شهد انعقاد جلسة مجلس األمة 
الذي شهد في نهايته اقرارا بقانون 
ملشروع اخلطة اخلمسية وذلك 
مبداولته االولى بإجماع املجلس 
وهو مؤشـــر ايجابـــي علما ان 
امليزانية باخلطة  اجمالي تكلفة 
يفوق ٣٥ مليار دينار وهو مبلغ 
ضخم خاصة ان آخر خطة تنمية 
مت اقرارهـــا كانت في العام ١٩٨٦ 
ووسط التصريحات الرسمية حول 
شمول اخلطة واعتمادها بطرح 
املشاريع بالقطاع اخلاص وأهمية 
هذا التوجه في ظل األزمة املالية 
وتداعياتها التي ابرزت احلاجة الى 
فتح القنوات االستثمارية احمللية، 
فإن أول ما يتبادر الى الذهن هو 
جاهزية تلك الشركات وقدرتها 
على املشاركة واالستفادة من تلك 
املشـــاريع في ظل وجود مشاكل 
جوهرية على مستوى السيولة 
وتدفقاتها للشريحة الغالبة من 
الشركات وعلى الرغم من مالءمة 
بعضها بحفاظهـــا على معدالت 
جيدة بالنسبة الى اجمالي األصول 
الى حقوق مساهميها وانخفاض 
مطلوباتها وكذلـــك في تقدميها 
رهونات بأصول ممتازة ومدرة 
حتى ان التغطيـــات التي كانت 
تشـــكل ٣٠٠٪ من اصل الدين ما 
قبل األزمة التزال تفوق ١٥٠٪ بعد 
انخفاض أسعار األصول مؤخرا، 
واملعضلة احلاصلة تكمن في ان 
املصارف احلالية تفرض هوامش 
مرتفعة فوق ســـعر اخلصم في 
حالة الرغبة بإعادة جدولة الديون 
القائمـــة وتكاد تكـــون بضعف 
الهوامش السائدة خالل الفترات 

االعتيادية. 

 أنهى ســــوق الكويت لألوراق 
الثاني  املالية تعامالته لألسبوع 
مــــن عــــام ٢٠١٠ علــــى انخفاض 
محدود وذلك باملقارنة مع أدائه في 
األسبوع املاضي، حيث انخفضت 
املؤشرات العامة (NIC٥٠ـ  السعري 
ـ الوزني) بنسب بلغت ١٫٥٪ و٠٫٤٪ 
و١٫١٪ على التوالي، أما بالنســــبة 
للمتغيرات العامة (املعدل اليومي 
للقيمة املتداولة ـ الكمية املتداولة 
ـ عــــدد الصفقات) فقــــد ارتفعت 
بنسب بلغت ١٠٪ و٢٤٪ و٣٪ على 
التوالي، هذا وبلغ املتوسط اليومي 
للقيمة املتداولة ٥٨ مليون دينار 
خالل األســــبوع مقابل ٥٣ مليون 
لألسبوع قبله. وفي تقرير لشركة 
االســــتثمارات الوطنيــــة ذكر ان 
تعامالت ســــوق الكويت لألوراق 
املالية شــــهدت تأرجحا في ادائها 
خالل األســــبوع وان غلب عليها 
فــــي احملصلة  جانب االنخفاض 
النهائية، فيما برز بشــــكل الفت 
حترك أسهم املجاميع االستثمارية 
املرتبطة ببعضها على مســــتوى 
امللكيات املتداخلة مقابل نوع من 
الفتور املائل الى االستقرار أصاب 
التعامالت على األسهم ذات الرسملة 
الكبيرة مثل الوطني وزين وبيتك 
واجيليتي والتي كانت متماشية 
مع نسق املؤشــــرات العامة، هذا 
وبالنسبة خللفيات التحرك على 
أســــهم املجاميع فقد تنوعت بني 
عمليات نقل بني محافظ مشتركة 
التي تهدف في الوقــــت ذاته الى 
حتسني أســــعار اصولها ما أمكن، 
ومجاميع اخرى جاءت التداوالت 
الى  احملمومة عليها بعد االنتباه 

الى  املتدنيــــة بالنظر  أســــعارها 
أوضاعها املالية املســــتقرة سواء 
من جانب اجنالء مخاوف تعثرها 
أو من خالل تســــريبات حتقيقها 
ألرباح خالل الفترة اجلارية، علما 
ان ذلك التوجه قد سيطر على ما 

يقارب نســــبة ٧٠٪ مــــن اجمالي 
تداوالت األســــبوع والتي يتضح 
أنها خليط بني توجهات مضاربية 
تراهن على ارتفاعات مجزية خالل 
فترة قصيرة وتوجهات استثمارية 
تضع بعني االعتبار مستويات القاع 

لتلك األسهم مقابل فرص حتقيقها 
مكاسب قياسية في حال حتسن 
األوضاع بصفة عامــــة، هذا وقد 
انعكس ذلك النشاط على األسهم 
الفردية غيــــر املرتبطة مبجاميع 
حيث حقق بعضها مكاسب جيدة 
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 الشركات األكثر نشاطاً 
ــرة القابضة  ــركة الدي ــر ان ش ــح التقري  اوض
ــى للتداول من حيث قيمة  تقدمت الى املرتبة االول
ــوق بتداول ٢٠٤٫٩ ماليني  ــهم املتداولة بالس االس
ــة بلغت قيمتها ٢٣  ــهم موزعة على ١٫٦٨٩ صفق س

مليون دينار.
  كما تقدمت شركة الدولية للمنتجعات الى املرتبة 
ــهم املتداولة  ــن حيث قيمة االس ــة للتداول م الثاني
ــهم موزعة على  ــوق بتداول ٣٠٠٫٦ مليون س بالس

١٫٥١٦ صفقة بلغت قيمتها ٢٢٫١ مليون دينار.
  وتقدمت شركة جيزان القابضة الى املرتبة الثالثة 

ــوق  ــهم املتداولة بالس للتداول من حيث قيمة االس
ــهم موزعة على ١٫٦٩١ صفقة  بتداول ٢٧٠ مليون س

بلغت قيمتها ١٧٫٩ مليون دينار.
  وذكر التقرير انه بنهاية تداول االسبوع املاضي 
بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات املدرجة 
في السوق الرسمي ٣٠٫١٧٠٫١ مليون دينار بانخفاض 
ــبته ١٪ مقارنة  ــني دينار وما نس ــدره ٣٠٦٫٣ مالي ق
ــبوع قبل املاضي والبالغة ٣٠٫٤٧٦٫٣  مع نهاية االس
ــدره ٥١٤٫٧ مليون دينار  مليون دينار وانخفاض ق

وما نسبته ١٫٧٪ عن نهاية عام ٢٠٠٩. 

 تقــرير 


