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عاطف رمضان
كشفت مصادر مس����ؤولة في وزارة 
التجارة والصناعة ل����� »األنباء« عن ان 
قطاع الرقاب����ة التجارية بالوزارة يقوم 
حاليا بإعداد الدراس����ات ملعرفة التكلفة 
الفعلية السعار حديد التسليح. واضافت 
املص����ادر ان »التج����ارة« كلفت عددا من 
املفتشني ملس����ح السوق احمللي للكشف 
عن مواطن اخللل ورصد الس����عر القدمي 
الذي اشترت به الشركات مقارنة »بسعر 
البيع« احلالي. واشارت املصادر الى ان 
الوزارة ستقوم بإحالة املخالفني الى النيابة 

التجارية.
هذا وقد اكد مس����ؤول ف����ي الوزارة 
في اتصال هاتفي ل����� »األنباء« ان وزير 
التجارة والصناعة احمد الهارون اعطى 
تعليمات مشددة لقطاع الرقابة التجارية 
حتسبا الرتفاع اسعار احلديد بطرق غير 
مبررة. وكش����ف املصدر انه بالفعل قد 
تبني للوزارة ان اسعار احلديد بالكويت 
قد تك����ون »مصطنعة« وذلك بعد ورود 
معلومات لل����وزارة تفيد بوجود ارتفاع 
غير مبرر في اس����عار حديد التس����ليح 
بالس����وق احمللي. واشار املصدر الى ان 
اسعار احلديد ارتفعت بالسوق العاملي 

اال ان االرتفاع في الكويت كان زائدا عن 
املعدل الطبيعي.

وزاد املصدر: اذا كان هناك ارتفاع عاملي 
في اسعار احلديد فإن ذلك ال يبرر ارتفاعه 
بهذه الدرجة محليا خاصة ان هذه البضائع 
املوجودة حاليا مت استيرادها سابقا »قبل 
ارتفاع االسعار« او وفقا لالسعار املعتدلة 
»نوع����ا ما«. اجلدير ذك����ره ان »األنباء« 
نشرت في عددها الصادر في 29 مارس 
املاضي ان هناك ش����ركات تسعى لرفع 
اسعار احلديد وان هناك توقعات بارتفاع 
س����عر طن احلديد الى 400 دينار للطن 

خالل العام احلالي.

عاطف رمضان
أكدت مص���ادر في وزارة 
التجارة والصناعة ل� »األنباء« 
ان وزير التجارة والصناعة 
أحمد الهارون سوف يجتمع 
خالل األيام املقبلة مع جلنة 
بال���وزارة لالتفاق  العق���ار 
على عالقة املقاصة العقارية 
ببعض اجلهات املعنية، وكذلك 
مناقشة توصيات اللجنة التي 

رفعتها مؤخرا للوزير.
وتوقعت املصادر ان يسفر 
هذا االجتماع عن صدور بعض 
الق���رارات الوزارية اجلديدة 
التي سوف تعالج مشكالت 

القطاع العقاري. هذا وقد قطعت »التجارة« خالل الفترة األخيرة 
ش���وطا فيما يخص تعدي���ل قرارات مهنة السماس���رة وتنظيم 

دفاترهم.

300 فلس السعر المعروض لشراء حصة
»التمدين االستثمارية« وآخرين في »األهلي المتحد« 

تخاطب البورصة رسميًا بالعرض اليوم أو غدًا

زكي عثمان
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان 
شركة التمدين االستثمارية بصدد إرسال 
خطاب رسمي الى ادارة السوق اليوم 
او غدا بخصوص عرض إحدى اجلهات 
اخلارجية لشراء حصتها وآخرين في 
التابع  البنك األهلي املتحد البحريني 
للبنك األهلي املتحد الكويتي. وقالت 
املص����ادر ان اجله����ة اخلارجي����ة هي 
مس����تثمرين من قطر وقد التقوا على 
مدار األيام املاضية مسؤولي »التمدين 
االستثمارية« في الكويت لوضع اللمسات 
النهائية للصفقة التي من املرجح ان ترى 
النور خالل األيام القليلة املقبلة. وبينت 

املصادر ان التفاوض الى حد كبير قد 
أكتملت مالمحه، حيث من املتوقع ان 
يتقدم املستثمر القطري بعرض رسمي 
لشراء حصة »التمدين االستثمارية« 
وآخرين في البنك األهلي املتحد بسعر 
يتجاوز الدوالر للسهم الواحد اي نحو 
ما بني 290 و300 فلس للسهم الواحد. 
وأوضحت املصادر ان اخلطوة الالحقة 
من خطاب »التمدين االستثمارية« الى 
البورصة سيكون حتديد موعد للبدء 
في عمليات الفحص النافي للجهالة التي 
من املتوقع ان تستغرق ما بني الشهر 
والشهرين على ان تتبعها اجراءات إمتام 

الصفقة بشكل رسمي.

أخبار الشركات

الصالح لـ »األنباء«: »الشامل القابضة« تبدأ 
إجراءات تأسيس فرع جديد في مسقط

توقع العمل في الفرع بنهاية الربع الثاني من العام الحالي

أحمد مغربي
كشف رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب 
في شركة الشامل الدولية 
القابضة مثنى الصالح أن 
الشركة بدأت إجراءات 
تأسيس فرع في مدينة 
مسقط بسلطنة عمان 
حيث من املتوقع أن يبدأ 
تش���غيل الفرع بنهاية 
الرب���ع الثاني من العام 
احلالي، متوقعا استكمال 

تأسيس فرعني آخرين في كل من مدينتي 
الرياض وجدة قريبا. وأوضح الصالح 
في تصريح خاص ل�»األنباء« أن خطة 
الشركة احلالية تتمحور في التوسع 
بأسواق جديدة في املنطقة حيث أمتت 
الشركة تأسيس فرع في مدينة اخلبر 
السعودية، مبينا تطلع الشركة كذلك 
الدخول في السوق املصري واللبناني في 
املستقبل. وأشار الصالح الى أن سياسة 
الشركة احلصيفة خالل 2009 جنبتها 
الكثير من العقبات واملشاكل التي ظهرت 
لكثير من الشركات احمللية والعاملية جراء 
األزمة املالية العاملية، حيث قامت الشركة 

بتنفيذ خطة إعادة هيكلة 
شاملة بالتعاون مع أحد 
اكبر بيوت االستشارات 
العاملية املتخصصة في 
مجال السياحة والسفر 
والتي كان���ت نتائجها 
جيدة على الشركة خاصة 
مع حتقيق »الش���امل« 
أرباح بقيمة 1.54 مليون 
دينار خالل العام املاضي. 
وأش���ار الصالح الى أن 
وجود الش���ركة بفروع 
عديدة ف���ي الس���عودية ال يتعارض 
مطلقا مع مجموعة الطيار السعودية 
والت���ي متتلك حصة تق���در ب� %30.5 
من الشامل الدولية القابضة، مبينا أن 
نشاط الشركة يعتمد على إدارة خدمات 
السياحة والسفر للمؤسسات والشركات، 
اما بالنسبة ملجموعة الطيار فأنها تعتمد 
على خدمات السياحة والسفر لألفراد. 
وبني أن الشركة ستركز عملياتها على 
السوقني السعودي والعماني خاصة مع 
تقلص هامش الربح بالنسبة لشركات 
السياحة والس���فر جراء األزمة املالية 

العاملية.

542.21 مليون دينار خسائر 28 شركة استثمارية
مقابل 85.5 مليونًا أرباح 11 شركة في 2009

وزير التجارة يجتمع مع لجنة العقار األسبوع الجاري

في دراسة أعدتها »األنباء« أظهرت نمو أرباح »مشاريع الكويت« بنسبة 92% وانخفاض خسائر »جلوبل« %42

لالتفاق على عالقة المقاصة العقارية ببعض الجهات المعنية

أحمد الهارون

احلديد ارتفع عامليا وفي الكويت »فوق املعدل الطبيعي«

شركات محلية ترفع السعر بطرق »مصطنعة«

»التجارة« تعد دراسات لمعرفة التكلفة الفعلية 
ألسعار الحديد والوزير يهدد الشركات

أحمد مغربي
أعدت »األنباء« دراسة حول النتائج املالية 
لقطاع شركات االستثمار لعام 2009 حيث 
أظهرت الدراس����ة أن نحو 28 شركة تكبدت 
خسائر قدرها 542.21 مليون دينار، فيما أن 
11 شركة حققت أرباحا قدرها 85.5 مليون 
دينار، بينما لم تعلن 11 شركة بالقطاع عن 

نتائجها املالية السنوية.
ومقارنة بالنتائج املالية لهذه الشركات في 
عام 2008 فقد أعلنت 15 شركة عن أرباح قدرها 
68.46 مليون دينار، بينما تكبدت 28 شركة 
خسائر قدرها 925.46 مليون دينار، وهذا 
ما يعني أن خسائر الشركات االستثمارية 
انخفضت في 2009 مبا يعادل 383.57 مليون 

دينار، والتي تشكل %58.5.
وبين����ت الدراس����ة أن أرباح ش����ركات 
االستثمار قد ارتفعت ب� 17.1 مليون دينار 
مع األخذ باالعتبار الشركات التي لم تعلن 
عن نتائجها املالية ل� 2009 والبالغة 11 شركة، 
وإذا كان مبلغ االرتفاع ضئيال للغاية إال أن 
انخفاض اخلس����ائر يعد مؤشرا جيدا على 
حتس����ن الوضع االقتصادي العام وظهور 
مؤشرات قوية لتعديل اخلسائر إلى أرباح 

خالل العام 2010. وأشارت الدراسة الى أن 
اكبر األرباح السنوية كان لشركة مشاريع 
الكويت القابضة حيث حققت الشركة أرباحا 
في 2009 تقدر ب� 46.32 مليون دينار وذلك 
مبعدل ارتفاع نس����بته 92% مقارنة بأرباح 
قدرها 24.13 مليون دينار في 2008. أما أقل 
األرباح التي حققتها الشركات االستثمارية 
فجاء من نصيب ش����ركة منافع لالستثمار 
حيث حققت الشركة أرباحا تقدر ب� 90 ألف 
دينار مقارنة مع أرباح بلغت 1.5 مليون دينار 
في 2008 وذلك بنسبة انخفاض قدرها %94.  
وبينت الدراسة أن اكبر اخلسائر كانت للعام 
2008 و2009 لشركة بيت االستثمار العاملي 
»جلوبل« حيث منيت الشركة بخسائر في 
2008 ب����� 257.6 مليون دينار وخالل العام 
املاضي ب� 148.8 مليون دينار، ما يعني تراجع 
خسائر الشركة مبقدار 109.6 ماليني دينار 
ما نسبته 42%. وعن أقل اخلسائر للشركات 
االستثمارية كشفت الدراسة أن شركة الدولية 
للتمويل قلصت خسائرها في 2009 بنسبة 
99% حيث خسرت الشركة 122 ألف دينار 
في 2009 مقارنة بخسائر قدرها 15.6 مليون 

دينار في 2008.

11 شركة لم تعلن عن نتائجها المالية
1 � األهلية القابضة.

2 � بيت األوراق املالية.
3 � االستثمارات الصناعية.

4 � املجموعة الدولية لالستثمار.

5 � عارف لالستثمارية.
6 � دار االستثمار.
7 � أعيان لإلجارة.

8 � غلف إنفست.

9 � الدولية لإلجارة واالستثمار.
10 � اخلليجية املغاربية القابضة.

الكويتي���ة للتموي���ل واالس���تثمار   �  11
)كفيك(.

أرباح الشركات االستثمارية في 2009 ومقارنتها بعام 2008
 نسبة التغيرالنتائج المالية لـ 2009النتائج المالية لـ 2008اسم الشركة

)6%(15.2514.27التسهيالت التجارية

92%24.1346.32مشاريع الكويت القابضة

469%1.116.32كامكو

)17%(0.930.77البحرينية للصيرفة

25%1.822.27التمدين االستثمارية

)94%(1.560.09منافع لالستثمار

)91%(1.600.14اموال الدولية لالستثمار

148%0.29)0.60(مجموعة السالم القابضة

142%8.68)20.86(الكويتية الصينية

114%2.57)18.78(املركز املالي

مجموعة االوراق املالية للتسعة اشهر 
2.854%0.133.84املنتهية في 31 ديسمبر 2009

-85.56-املجموع

مجلس إدارة »بوبيان لألسماك« يوافق 
مبدئيًا على بيع 35% لمستثمر خليجي

منى الدغيمي
كش����ف املدير العام 
ف����ي ش����ركة بوبيان 
الفليج  لالسماك عزام 
ان مجلس ادارة الشركة 
وافق مبدئيا على بيع 
حصة تبلغ نحو %35 
م����ن الش����ركة لصالح 
خليج����ي  مس����تثمر 
والذي سيدخل شريكا 
واضاف  استراتيجيا. 
 ف����ي تصري����ح خاص

ل� »األنباء« ان مساهمي الشركة وافقوا 
على مبدأ بيع احلصة من الش����ركة، 
ان الشريك االستراتيجي  الى  مشيرا 
سيقوم بدراسة وتقييم اصول الشركة 
لتحديد السعر النهائي للحصة. وقال 
الفلي����ج ان مجلس االدارة أعد مذكرة 
تفاهم متهيدا للتوقيع عليها من قبل 
الطرفني خ����الل االيام القليلة املقبلة، 
مشيرا الى ان مجلس االدارة قام بإرسال 
صورة من البيانات املالية للشركة عن 
السنة املالية املنتهية في 2009/12/31 
الى الطرف املشتري الطالعه على كل 
التفاصيل املتعلقة مبيزانية الشركة 

ووضعها املالي.
الفليج ان الشركة أوضحت  وبني 
للطرف املشتري بعض االمور االخرى 
املتعلقة بنشاط الشركة، خاصة فيما 

املزرعة  يتعلق بنق����ل 
اململوكة للش����ركة من 
منطق����ة الدوح����ة الى 
منطقة اخليران من قبل 
العامة للزراعة  الهيئة 

والثروة السمكية.
كما مت اطالع الطرف 
املش����تري على رفض 
الهيئة تقييم املساحة 
املخصصة  البحري����ة 
للشركة ملمارسة نشاط 
الصيد واالستزراع على 
انها ضمن اصول الشركة كونها تعد 
اصول نفع عام وليست ملكا للشركة 
وال يجوز ادراجها ضمن اصول الشركة 
اخلاصة للتقيي����م، وقد أبدى الطرف 
املشتري تفهمه التام لذلك، وقبل املضي 
في عملية الش����راء بناء على الوضع 
احلالي للشركة. وعن امكانية إحداث 
تغيرات في مجلس ادارة الشركة من 
قبل املساهمني اجلدد، اوضح الفليج 
ان الدالئل تؤكد عدم وجود رغبة في 
تغيير مجلس االدارة احلالي، خاصة 
ان اكبر املالك في الشركة وهي الهيئة 
العربية لالمناء الزراعي ومتتلك نحو 
16% من رأسمال الشركة أبدت موافقتها 
على بيع حصة ال� 35% تليها ش����ركة 
مجموعة اخلير لالس����هم والعقارات 

التابعة جلروب اخلرافي.

70% )4.59()15.43(كويت إنفست

31%)5.13()7.47(وطنية د ق

)44%()17.34()12.07(املدار للتمويل

79%)12.45()58.05(الديرة القابضة

35%)16.14()24.87(الصفاة لالستثمار

)5.437%( )14.95()0.27(اكتتاب

)410%()33.87()6.64(قرين القابضة

)84%()28.91()15.68(صكوك

)888%( )9.53(1.21املدينة للتمويل

78%)28.80()129.07(نور لالستثمار

59%)4.61()11.20(داماك الكويتية

)48%()2.07()1.40(الكويتية السورية

55%)4.68()10.39(استراتيجيا

)3.102%()14.71(0.49إسكان 

542.21املجموع )28(

79% )16.80()81.61(االستشارات املالية )ايفا(

68%)13.54()42.09(الكويتية لالستثمار

)26%()26.08()20.73(االستثمارات الوطنية

45% )13.70()24.96(الساحل للتنمية

22%)19.36()24.97(املستثمر الدولي

99%)0.12()15.60(الدولية للتمويل

الكويت والشرق األوسط 
)340%()9.44(3.93لالستثمار

)179%()17.62()6.32(األمان لالستثمار

)809%()22.90(3.23األولى لالستثمار

)49%( )12.36()8.27(املال لالستثمار

)1.228%()20.53(1.82بيت االستثمار اخلليجي

)273%()19.35(11.19بيان لالستثمار 

42%)148.83()257.65(جلوبل

79%)3.88()18.06(أصول لالستثمار

خسائر الشركات االستثمارية في 2009 ومقارنتها بعام 2008
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عزام الفليج

مثنى الصالح


