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أعلن رئيس مجلس اإلدارة 
الش����عيبة الصناعية  لشركة 
العبدالغني عن حتقيق  خالد 
صافي أرباح مجمعة للشركة 
خالل الربع األول من عام 2010 
املنتهي ف����ي 2010/3/31 بلغت 
385.5 ألف دينار مقارنة بنفس 
الفترة من العام املاضي حيث 
أل����ف دينار، أي  كانت 282.6 
بنسبة منو تعادل 36% باملقارنة 
بأرباح الفترة نفسها من العام 
السابق. كما اصبحت ربحية 
الس����هم 7.08 فلوس للس����هم 
الواحد حتى 2010/3/31 مقارنة 
بنفس الفترة من العام السابق 
حيث كانت 5.19 فلوس للسهم 
الواحد اي بنسبة منو تعادل 
36% مقارنة بنفس الفترة من 

العام السابق.
واوض���ح العبدالغن���ي ان 
القيمة الدفترية للسهم الواحد 
بلغت 261 فلسا للفترة املنتهية 

مجموعه 92% من االيرادات هي 
ايرادات تشغيلية للشركة.

ومتكنت الشركة من حتقيق 
زيادة في الربح التشغيلي الى 
482.5 ال����ف دينار الذي ميثل 
24.4% م����ن نس����بة املبيعات 
احلالية مقارنة بالعام السابق 
حيث بل����غ 414890 دينارا أي 
املبيعات  الى  بنسبة %22.45 
للفترة نفسها من العام املاضي 
وبنسبة منو 16% لنفس الفترة 

من العام السابق.
وبني العبدالغني ان حتقيق 
الش����ركة من����وا ف����ي االرباح 
الصافية للربع األول املنتهي في 
2010/3/31 أي بزيادة ما نسبته 
36% لنف����س الفترة من العام 
السابق، وسط ظروف محلية 
واقليمي����ة صعبة يؤكد متانة 
وضعنا املال����ي وقدرتنا على 
مواصلة النمو وحتقيق االرباح 
عبر نشاطاتنا االساسية داخل 

ف���ي 2010/3/31 مقارنة ب� 225 
فلسا بالفترة نفسها من العام 
السابق، مشيرا الى إن إجمالي 
املوجودات ارتفع الى 16.0 مليون 
دينار للربع االول املنتهي في 
2010/3/31 مقارنة بالفترة نفسها 
من العام الس���ابق، حيث كان 
14.9 مليون دينار أي بنس���بة 
منو تعادل 8% باملقارنة بالعام 

السابق.
وبلغت حقوق املس���اهمني 
للربع األول املنتهي في 2010/3/31  
14.2 مليون دينار مقارنة بالفترة 
نفسها من العام السابق البالغة 
12.2 مليون دينار، أي بنسبة 
منو تعادل 16%، كما يقدر إجمالي 
قروض الشركة بحوالي 1.87 
مليون دين���ار وهي تعادل ما 
نسبته 13% من إجمالي حقوق 
املساهمني أو ما نسبته %11.6 
من إجمالي االصول األمر الذي 
يوضح م���دى متانة وصالبة 

الى جانب  الكويت وخارجها، 
سالمة سياس����تنا االئتمانية 
وتوجهاتن����ا االس����تراتيجية 
العام����ة، ويثب����ت ايضا قدرة 
الش����ركة على تخطى االزمات 
وجت����اوز التحدي����ات بفع����ل 
سياستنا التحوطية احملافظة 
وإدارة املخاطر الرصينة وأسس 
احلوكمة الرشيدة التي نتبعها 
ال����ى جانب اس����تقرار ادارتنا 
ووضوح رؤيتها، مشددا على 
ان م����ا يعادل 92% من االرباح 
جاءت نتيجة مباشرة للنشاط 
التش����غيلي احلقيق����ي محليا 
واقليميا، حيث قامت الشركة 
بانتاج وتصنيع 4019 طن للربع 
األول املنتهي ف����ي 2010/3/31 
مقارنة ب� 3815 طنا لنفس الفترة 
من العام املاضي اي بنسبة منو 
5% علما بأن نصيب منتجات 
التصدير يع����ادل 32.6% من 

مجموع املبيعات.

املركز املالي للشركة.
وقد حققت الشركة ارتفاعا 
في نسبة ايراداتها للربع األول 
املنتهي في 2010/3/31 لتصل إلى 
2.15 مليون دينار مقارنة بنفس 
الفترة من العام السابق البالغة 
1.96 مليون دينار، وبنسبة منو 
تعادل 9%. واجلدير بالذكر ان ما 

املؤشر 
السعري 

7251.2
بتغير قدره

- 3.6

 محمود فاروق
علمت »األنب���اء« من مصادر مطلعة ان اللجن���ة املالية املنبثقة عن جلنة 
س���وق الكويت لالوراق املالية ستعقد اجتماعا خالل االسبوع اجلاري للنظر 
في تقارير مالية وفنية تتعلق بامليزانية التقديرية للبورصة للس���نة املالية 
املقبل���ة التي تبدأ في االول من يوليو املقبل وكذلك بحث في عدة امور مالية 
اخ���رى متهيدا لرفعها الى جلنة الس���وق، فضال عن دراس���ة طلبات ادراج 4 

شركات بالسوق الرسمي.

اللجنة المالية للبورصة تعقد اجتماعا األسبوع الجاري لمناقشة ميزانية 2011

»كوفبيك« توّقع عقد مشاركة اإلنتاج 
في قطاع 51 االستكشافي بڤيتنام الشهر المقبل 

اإلبراهيم: نظام OMX يحّل قضية 
الخصومات بين شركات الوساطة

أحمد يوسف
قال رئيس مجلس اإلدارة بشركة املثنى للوساطة 
املالية زياد اإلبراهيم ان الش����ركة انتهت من جميع 
 OMX �االستعدادات اخلاصة بتقدمي خدمات نظام ال
اجلديد في حال تطبيقه في سوق الكويت لألوراق 

املالية.
ج����اء ذلك أمس خالل انعقاد اجلمعية العمومية 
العادية للشركة بنسبة حضور بلغت 100%، مشيرا 
إلى أن نظام ال� OMX متعدد اخلدمات ك� »الشورت 
سيلنج، واالوبشن، والفور ورد، وغيرها«، األمر الذي 
سيعطي قيمة مضافة خلدمات الوساطة املالية في 
السوق. وعن قضية اخلصومات والتي باتت تؤرق 
ش����ركات الوساطة، قال االبراهيم: »ان هذه القضية 
كانت والتزال تؤرق شركات الوساطة ولم تتوصل 

فيما بينها الى حل لتسويتها«.
وقال ان حل هذه القضية يكمن في النظام اجلديد، 
مشيرا الى ان نظام ال� OMX يتمتع بتقدمي مزيد من 

الرقابة أكثر صرامة من النظام احلالي.
وأض����اف ان����ه ال مقارنة بحجم وك����م اخلدمات 
الت����ي تقدم اليوم في النظام القدمي عنها في النظام 

اجلديد.

وأشار الى ان الشركة عملت على إحداث تغييرات 
جذرية في جميع األنشطة واخلدمات املقدمة للعمالء، 
وعلى تطوير النظم املعمول بها في جميع قطاعات 
الش����ركة وتطبيق أفضل الوس����ائل لضمان جودة 
وفاعلي����ة األداء والرقاب����ة والتخطيط، حيث قامت 
بدراسة خطة العمل للس����نوات الثالث املقبلة ومت 
اعتماده����ا وتطبيقها، كما مت تقدمي خدمات إضافية 
ومنتجات جديدة لتداول األوراق املالية بالتعاون مع 

بيت التمويل الكويتي وشركة املثنى لالستثمار.
وقال ان الش����ركة حرصت عل����ى تنمية مهارات 
العاملني واالس����تفادة من خبراتهم املهنية وحتديد 
الغايات والسياسات التي تعمل الشركة في إطارها، 
وتوفير أحدث النظم التقنية واملناخ املهني املالئم 
وكذلك حفظ الهوية اإلس����المية للشركة في محيط 
األعمال. وكانت اجلمعية العمومية العادية قد أقرت 
البيانات املالية للشركة والتي حققت أرباحا صافية 
بقيم����ة 127 ألف دينار بربحية 2.75 فلس للس����هم 
عن 2009، مقابل صافي األرباح بلغ 413 ألف دينارا 
بربحية بلغت 6.89 فلوس للس����هم عن 2008، وان 
زيادة لصافي األرباح بلغت 104% في نهاية عام 2009 

مقارنة بالربع الثالث في نفس العام.

أحمد مغربي 
علمت »األنباء« من مصادر 
مطلعة أن الش���ركة الكويتية 
البترولي���ة  لالستكش���افات 
اخلارجية »كوفبيك« سوف تقوم 
خالل الشهر املقبل بتوقيع عقد 
مش���اركة اإلنتاج في قطاع 51 
االستكشافي مع حكومة ڤيتنام 
االشتراكية البالغة مساحته 3.5 
آالف كم2 والذي يقع في املنطقة 
الس���احلية اجلنوبية بڤيتنام 
واملجاور للمياه اإلقليمية لكل 

من ماليزيا وتايلند.
وأوضح���ت املص���ادر أن 
العقد يأتي استكماال ملشاريع 
»كوفبيك« االستثمارية االخرى 

في ڤيتنام والتي مت التعاقد فيها 
الشركاء لقطاعي 19  مع نفس 
و20 اللذي���ن مي���ران باملراحل 

االستكشافية األولية.
وأش���ارت املص���ادر الى أن 
شركة »كوفبيك« سوف حتصل 
في قطاع 51 البحري على حصة 
نسبتها 35% في االمتياز بينما 
حتصل شركة ميترا على نفس 
نسبة »كوفبيك«، مشيرة الى أن 
شركة بترو ڤيتنام ستحتفظ 
باحلصة املتبقية والبالغ قدرها 

.%30
واوضح���ت املص���ادر أن 
»كوفبيك« التزمت مع ش���ركة 
ميترا بعمل مسح زلزالي ثالثي 

األبع���اد في املنطق���ة ويغطي 
مس���احة قدرها 300 كيلومتر 
مرب���ع داخل القط���اع، مبينة 
أن الش���ركتني قامتا بحفر بئر 
الثالث  استكشافي خالل فترة 
سنوات املبدئية لالستكشاف.

وبينت املصادر أن قطاع 51 
يعتبر قريبا للغاية من اكتشافات 
الغاز والنفط في املياه اإلقليمية 
ملاليزيا وتايلند وهناك إمكانية 
جيدة الكتشاف هيدروكربونات 
جتارية، مؤكدة أن توقيع العقد 
النهائي يعد ثمرة جناح للجهود 
املشتركة بني مؤسسة البترول 
الكويتية وشركة االستكشافات 

البترولية اخلارجية.

تحصل على نسبة 35% من االمتياز والنسب المتبقية موزعة على »ميترا« و»بتروڤيتنام«

عمومية »المثنى للوساطة المالية« أقرت توزيع 2.75 فلس عن 2009

)أحمد باكير(زياد اإلبراهيم مترئسا عمومية الشركة

خالد العبدالغني

»إيه بي بي« تفوز بعقد 
قيمته 48.5 مليون دينار من »نفط الكويت«

أحمد مغربي 
علمت »األنباء« من مصادر نفطية مطلعة 
أن شركة نفط الكويت أرست مناقصة انشاء 
خطوط أنابيب لنقل النفط اخلام قياس 30 
انشا على شركة إيه بي بي للتقنيات الهندسية 

السويسرية بقيمة 48.5 مليون دينار.
وذكرت املصادر أن »ايه بي بي« للتقنيات 
الهندسية  الهندسية سوف تقوم باألعمال 
والتوريد واإلنشاء خلط أنابيب بطول 120 
كيلومترا وُقطر 30 انش���ا ليربط وحدات 
االنتاج في الشمال مبركز التجميع والتوزيع 

الرئيسي في الش���رق التابعة لشركة نفط 
الكويت، مش���يرة الى أن العقد يأتي ضمن 
سلس���لة من العقود التي تطرحها الشركة 
بهدف زيادة سعة املعاجلة والتوزيع لشبكة 

النفط والغاز.
واشارت املصادر الى أن شركة »أيه بي 
بي« السويسرية قد قدمت اقل العروض لهذه 
املناقصة التي تقدمت لها اكثر من 25 شركة 
منافسة، وجاء عرض الشركة الذي قدمته في 
31 يناير بقيمة 48.5 مليون دينار اقل بنحو 

14 مليون دوالر عن اقرب منافس لها.

إلنشاء خط أنابيب بطول 120 كيلومترًا وُقطر 30 إنشًا

لمناقشة تقارير الوزارة عن مقارنات األسعار بدول الخليج

»المالية البرلمانية« تجتمع بـ »التجارة« اليوم
عاطف رمضان

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان 
جلنة الش����ؤون املالية واالقتصادية في 
مجلس االمة س����تجتمع اليوم مع وزارة 
التجارة والصناعة ملناقشة التقارير التي 
اعدتها الوزارة بش����أن مقارنات االسعار 
ب����ني الكوي����ت ودول مجل����س التعاون 

اخلليجي.
واضافت املص����ادر ان اللجنة املالية 

البرملانية ستستفس����ر من الوزارة عن 
كيفية اعداد هذه املقارنات واالمور التي 
اس����تندت اليها »التجارة« بهذا الش����أن 
ومستوى االس����عار في الكويت مقارنة 

بدول اخلليج.
يذكر ان الوزارة ارسلت »مراقبا واحدا« 
بالرقابة التجارية الى كل دولة خليجية 
السلع  االس����بوع املاضي لرصد اسعار 

الغذائية واحلديد واالسمنت.

»التجارة« تخاطب »البورصة«: شركات مدرجة
 غّيرت مقاّرها دون أن  تحدد مقراتها الجديدة

القطامي لـ»األنباء«: »أجوان الخليج« تعتزم تأسيس 
بنك للمعلومات لترشيد قرارات االستثمار العقاري

 محمود فاروق
علمت »األنباء« من مصادر 
ذات صلة أن وزارة التجارة 
والصناعة أرس���لت خطابا 
إلدارة سوق الكويت لألوراق 
املالية تفيد في���ه بأن هناك 
ش���ركات مدرجة بالبورصة 
لم يعد لها مقر محدد وذلك 
بع���د ان قام���ت بالتفتيش 
على مقار عدد من الشركات، 
مبينة أن هن����اك ش���ركات 
ترك���ت أماكنها منذ أش���هر 
ولم تبلغ عن مكانها اجلديد 
س���واء لوزارة التج���ارة أو 
البورصة وفق�����ا للتعلي��مات 
واللوائ������ح والقوان������ني 
املعم���ول به���ا ف���ي اجلهت���ني 

املذكورت��ني.
الى أن  وأشارت املصادر 

املدرج���ة للبورصة لوزارة 
التج�������ارة، التي لم يع����د 
لها مقر مع���روف، على الرغم 

ه���ذه اخلطوة تأت���ي بعدما 
ظهرت مؤخرا ش���كاوى من 
مساهمني في عدد من الشركات 

من مطالبة املساهمني ملجالس 
إدارات تلك الشركات بضرورة 

معرفة املكان اجلديد.

وقالت مصادر أن مساهمني 
اشتكوا من عدم التوصل إلى 
أماكن مقرات بعض الشركات 
حلضور اجلمعيات العمومية 
اخلاص���ة بها والتي كان من 
املقرر عقدها خ���الل الفترة 

املاضية.
وأفادت املصادر بأن هناك 
عقوبات صارمة ستتخذ بحق 
املذكورة قد تصل  الشركات 
إلى الس���جن، أو دفع غرامة 
مالي���ة باهظ���ة، إضافة إلى 
التجاري  الترخي���ص  إلغاء 
بصورة نهائية، موضحة أنه 
مت تش���كيل جلان من وزارة 
التج���ارة للتفتيش الدوري 
على مقر الشركات للتأكد من 
سالمة معلوماتها الواردة في 

سج���الت التجارة.

عقوبات صارمة في انتظار الشركات المخالفة تصل إلى السجن
أو دفع غرامة مالية باهظة وإلغاء الترخيص التجاري بصورة نهائية

شكاوى عديدة من المساهمين في هذه الشركات

5 فلوس أرباح »نابيسكو« المتوقعة في الربع األول 

385.5 ألف دينار أرباح »الشعيبة الصناعية« في الربع األول

أحمد مغربي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة 
أن الشركة الوطنية للخدمات البترولية 
»نابيس���ك��و« م���ن املتوقع أن حتقق 
أرباحا قدرها 255 الف دينار ما يعادل 
5 فلوس للسهم لفترة الربع االول من 
العام احلالي وذل���ك بزيادة طفيف���ة 
عن األرباح التي حققتها الش���ركة في 
الفترة املناظرة من العام املاضي والتي 
تق���در ب� 252 الف دينار ما يعادل 4.6 

فلوس للسهم.
وذكرت املصادر ان الشركة تقدمت 
ملناقصتني في س���لطنة عمان مؤخرا 
ومتوقع الترسية خالل الفترة القليلة 
املقبلة، مشيرة إلى أن الشركة مؤهلة 
للفوز مبثل هذه املناقصات خاصة وبعد 
دخولها إلى نشاط التسميت في اآلبار 

العميقة.
الش���ركة  أن  وأوضح���ت املصادر 
تستهدف التوسع في عمليات حفر اآلبار 

العميقة من خالل التعاون مع شركة 
هاملتآأند بند، حيث مت توقيع مذكرة 
تفاهم معها للحصول على مناقشات 
مع شركة نفط الكويت، ومن املتوقع 
حتقيق معدالت منو مرتفعة نظرا إلى 
حجم املش���روعات النفطي���ة الكبيرة 
املنتظر الدخول عليها مع تنفيذ اخلطة 

اخلمسية.
 وأش���ارت ال���ى أن مجل���س ادارة 
الش���ركة سوف يجتمع يوم اخلميس 

املقبل العتماد النتائج املالية املرحلية 
للشركة.

جت���در االش���ارة ال���ى أن أرب���اح 
»نابيس���كو«، التي تق���وم بالعمليات 
املس���اندة في حفر اآلبار، ارتفعت إلى 
2.17 مليون دينار ما يعادل 39.5 فلسا 
للسهم بنهاية عام 2009، وذلك بنسبة 
زيادة قدره���ا 1042% عما مت حتقيقه 
خالل نفس الفت���رة من العام املاضي 

.2009

في انتظار ترسية مناقصتين في سلطنة عمان 

محمد البدري 
كشف رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب لشركة أجوان اخلليج العقارية 
لؤي القطامي النقاب ل� »األنباء« عن أن 
املرحلة املقبلة ستشهد توسعا في بعض 
أنشطة الش���ركة واستحداثا خلدمات 
جديدة ستشكل إسهاما مميزا في القطاع 
العقاري خصوصا واالستثماري على 

وجه العموم داخل الكويت.
الش���ركة دخلت في  أن  وأوض���ح 
مفاوضات ومشاورات مع مجموعة من 
الشركات االستثمارية احمللية بغرض 
إطالق عدد من احملاف���ظ والصناديق 
العقارية، وبينما فضل عدم اإلفصاح 
عن أس���ماء هذه الشركات أو ذكر عدد 
تلك الصناديق، أعرب عن أمله في أن 
يشهد الرب���ع احلالي التوصل التفاق 

في ه���ذا اخلصوص 
بحي���ث يت���م اطالق 
احملافظ والصناديق 
العقاري���ة اجلدي���دة 
خالل الع���ام احلالي، 
الذي س���يزيد،  األمر 
في ح���ال حتققه، من 
القيم���ة اإلجمالي���ة 
للمحافظ والصناديق 
العقارية التي تديرها 
الش���ركة كمستشار 
عق���اري لتص���ل إلى 
أكث���ر من 100 ملي���ون 

دين����ار.
اجلدي���ر بالذكر أن ش���ركة أجوان 
اخلليج العقارية تدير حاليا 3 محافظ 
و3 صناديق عقارية بقيمة إجمالية قدرها 

60 مليون دينار، وذلك 
بالتعاون مع شركات 
محلية  اس���تثمارية 

كبرى.
على صعيد أخر، 
أفاد القطامي بأنه في 
إطار إس���تراتيجيتها 
لتنوي���ع أنش���طتها 
وتطوي���ر خدماته���ا 
ف���إن ش���ركة أجوان 
العقاري���ة  اخللي���ج 
تعتزم إعداد دراسات 
عقاري���ة متخصصة 
العقاري  القطاع  عن 
احمللي واخلليج���ي والعاملي، ومن ثم 
القيام بنشرها عبر وسائل اإلعالم مبا 
يساهم في توفير معرفة تراكمية تكون 

أش���به ب� »بنك معلومات عقاري« في 
املستقب�ل.

وأوضح أن الش���ركة تولدت لديها 
فكرة تقدمي هذه اخلدمة بعدما »الحظنا 
االفتقار إلى املعلومة العقارية الدقيقة 
واحملدث���ة«، األمر الذي كثيرا ما يوقع 
املختصني والتنفيذيني في احلرج، ناهيك 
عما يسببه ذلك من إضرار باملستثمرين 
واملطورين العقاريني الذين قد يبنون 
رؤيته���م ويؤسس���ون قراراتهم بناء 
على معلومات وأرقام مضللة لكونها 
غير دقيقة في أحسن األحوال ليست 

محدثة.
وعن توقيت إطالق الش���ركة لهذه 
اخلدمة اجلديدة توقع القطامي أنه يكون 
ذلك في غضون األشهر الثالثة املقبلة 

على أقصى تقدير.

لؤي القطامي


