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اعتمد مجلس ادارة شركة مجموعة األوراق املالية 
 البيانات املالية السنوية للشركة للسنة املالية املنتهية 
في 31 مارس 2010 حيث جاءت نتائج أعمال الش����ركة 
لتحق����ق أرباحا بلغت 2.7 مليون دينار ما يعادل 10.7 
فلوس للسهم مقارنة مع خسائر بلغت 9.9 ماليني دينار 

ما يعادل 39.7 فلسا للسهم.
وذكرت الش����ركة في بيان نش����ر أمس على موقع 

البورص����ة أن مجلس ادارة الش����ركة أوصى بتوزيع 
15% نقدا.

وبينت الشركة في البيان أن أصول الشركة تتضمن 
ما قيمته 36.1 مليون دينار أسهم مدرجة بسوق الكويت 
لألوراق املالية، وما قيمته 2.4 مليون دينار أسهم مدرجة 
بسوق الدوحة لألوراق املالية، وما قيمته  2.8 مليون 

دينار أسهم مدرجة بسوق تونس لألوراق املالية.

2.7 مليون دينار أرباح »مجموعة األوراق« وتوزع 15% نقدًا
املؤشر 
السعري 

6672.7
بتغيير قدره

+29

السابج لـ »األنباء«: ال إضراب في »التجارة« 
والعموميات تعقد في مواعيدها

الشمري: أكثر من 2000 شركة تعقد عمومياتها سنويًا.. 
ونقص الموظفين يسبب ربكة

عاطف رمضان ـ عمر راشد
الش����ركات  إدارة  نفى مدي����ر 
املساهمة بوزارة التجارة والصناعة 
داوود السابج ما تردد من معلومات 
عن وجود إضرابات في الوزارة، 
سواء بسبب عدم تطبيق الكوادر 
املالية للموظفني او بسبب االنقطاع 
الكهربائي. وأضاف السابج ان وزارة 
الكهرباء أرسلت تعميما ل� »التجارة« 
بشأن إطفاء التكييفات قبل ساعة 
من انتهاء الدوام على ان يتم قطع 
جميع األنوار واألجهزة الكهربائية 
األخرى بعد فت����رة الدوام، وذلك 
الناجتة على  لتخفيف الضغوط 
احملوالت الكهربائية في الكويت. 
وأش����ار الى ان انعقاد اجلمعيات 
العمومية سيتم في موعده دون 
تأجيل، مؤكدا ان قرار قطع التيار 
الكهربائي من الساعة الثانية ظهرا 
كان وراء االرتباك الذي تش����هده 
العموميات خالل  انعقاد  مواعيد 

االسبوع املاضي.
وبني ان االرتب����اك في انعقاد 
العموميات سيستمر حتى نهاية 
الشهر اجلاري، وذلك لالنتهاء من 
انعقاد اجلمعيات لفترة الربع الثاني. 
وحول هذا املوضوع ذكرت مصادر ل� 
»األنباء« انه بالفعل تسبب انقطاع 
الوزارة في  الكهربائي عن  التيار 
إرباك عمل املوظفني خالل الساعة 
األخيرة من فترة الدوام، مشيرين 
الى ان القيادات العليا في الوزارة 
اقترحت إطفاء التيار الكهربائي عن 
املراكز اخلارجية التابعة للوزارة 
في متام الس����اعة الواحدة ظهرا، 
األمر الذي سيتس����بب في خروج 

املوظفني من دواماتهم خالل الساعة 
الواحدة ظهرا.

وقالت املصادر ان قرار انقطاع 
التيار الكهربائي معمم على جميع 
وزارات الدولة وليس وزارة التجارة 

والصناعة فقط.
ومن جهته أكد رئيس قس����م 
ب����وزارة  العمومية  اجلمعي����ات 
التجارة والصناعة بدر الشمري 
في اتصال معه ان عدد الشركات 
التي تعقد عمومياتها كل عام اكثر 
من 2000 ش����ركة، مشيرا الى ان 
بعض الشركات كانت متأخرة في 
عقد عمومياتها وانه بعد ان أحجمت 
الوزارة ع����ن إصدار تراخيص أو 
ش����هادات لهذه الشركات املخالفة 
سارعت بالفعل الى عقد عمومياتها 
خالل الفترة االخيرة، ما س����بب 
ربكة للوزارة ف����ي هذا املوضوع 
ونتج أيضا عن ذلك منح كل شركة 
نصف ساعة فقط لعقد عموميتها 
في قاعات الوزارة، األمر الذي نتج 

عنه تكدس في حضور الشركات في 
مبنى الوزارة خالل الفترة االخيرة. 
وأشار الشمري الى ان الوزارة ال 
ترفض عقد الشركات عمومياتها، 
خاصة انها متأخرة ومخالفة في 
هذا الشأن، األمر الذي جعل الوزارة 
متنح الشركات البسيطة ترخيصا 

لعقد عمومياتها خارج الوزارة.
ولفت الشمري الى ان املوظفني 
في قس����م اجلمعي����ات العمومية 
ف����ي ال����وزارة يبذل����ون قصارى 
جهده����م لعقد هذا الكم الهائل من 
الى  العمومية، مشيرا  اجلمعيات 
ان عدد املوظفني في القسم محدود 
جدا مقارن����ة بهذا العدد الهائل او  
الكبير من الشركات التي تريد عقد 

عمومياتها.
ونف����ى الش����مري وج����ود اي 
اضراب����ات في قس����م اجلمعيات 
العمومي����ة، مؤكدا ان����ه على قدر 
املسؤولية ويبذل كل جهده لالنتهاء 

من عموميات هذه الشركات.

على خلفية ما تردد عن وجود نية لإلضراب من قبل الموظفين بالوزارة

بدر الشمري داوود السابج

»االستئناف« تنظر دعوى »بيتك« بشأن مجمع المثنى
ضد وزارة المالية أكتوبر المقبل

مساهمون في 4 شركات إحداها مدرجةطالبوا »التجارة« 
بتطبيق المادة 178 من قانون الشركات التجارية

عمر راشد
علمت »األنباء« من مصادر ان مساهمي 
4 شركات تقدموا بطلب لوزارة التجارة 
لعقد اجلمعيات العمومية لش���ركاتهم 
وفقا لنص املادة 178 من قانون الشركات 
التجارية والذي يقضي بأن يتقدم %10 
من مس���اهمي الش���ركة بطلب إلدارة 
الشركات املس���اهمة في الوزارة لعقد 

عمومياتهم.
وكش���فت مص��������ادر مطلعة في 
»التجارة« ل� »األنباء« ان املساهمني في 
الشركات التي تقدمت بطلب ميلكون %10 

من رأسمال كل شركة، االمر الذي يدفع 
الوزارة لتطبيق نص املادة 178 من قانون 
الش���ركات التجارية وتعديالته والذي 
يقضي بأنه »للدائرة احلكومية املختصة 
ان تراقب الش���ركة املساهمة في كل ما 
يتعلق بتنفيذ احكام القانون والنظام 
االساسي، ويجوز لها ان تكلف في أي 
وقت مراقب حسابات الشركة بتفتيش 
حساباتها وسائر أعمالها ويجوز للدائرة 
احلكومية املختصة اذا تبني لها انه قد 
وقعت مخالفات ألحكام هذا القانون أو 
ان بعض القائمني على ادارة الشركة أو 

مؤسس���ها قد تصرفوا تصرفات تضر 
مبصالح الشركة أو مبصالح املساهمني 
أو بعضهم أو تؤثر في االقتصاد القومي، 
ان تقدم تقريرا بذلك الى اجلمعية العامة 
ولها ان تدعو اجلمعية العامة لالجتماع 
للنظر في ه���ذا التقرير، باالضافة الى 
ابالغ اجلهات املختصة بوقوع مثل هذه 

التصرفات«.
ولفتت املصادر الى أنه في حال عدم 
استجابة أي من الشركات املعنية لطلب 
الوزارة لعقد العمومية خالل اسبوعني، 
س���يتم انذارها خالل أسبوعني آخرين 

الوزارة باس���تدعاء  وبعدها س���تقوم 
العمومية  املس���اهمني وعقد اجلمعية 

وفقا لنص القانون.
وبينت املصادر ان تغليظ العقوبات 
على الش���ركات املخالفة م���ن بني أهم 
التوجهات التي حرص عليها املش���رع 
في قانون الشركات اجلديد، خاصة في 
املواد املنظمة لالفالس، الفتة الى ان هناك 
الكثير من املالحظات حول بند حقوق 
مساهمي االقلية جتاه ادارات الشركات 
والتي شهدت الكثير من املالحظات في 

عموميات بعض الشركات في 2009.

وأضافت املصادر انه في حال 
تأييد محكمة االستئناف حلكم 
احملكمة االدارية في درجتها األولى 
فإن »بيتك« سيلجأ إلى محكمة 
امللف  التمييز واملطالبة باحالة 

إلى ادارة اخلبراء من جديد.
ونفت املصادر ما تردد عن ان 
احلكم نهائي، مستدركة بان احلكم 
صادر عن احملكمة االدارية اول 
درج���ة وان »بيتك« لديه فرص 

عمر راشد
قال���ت مص���ادر قانوني���ة 
ل�»األنباء« ان محكمة االستئناف 
ستنظر خالل  اكتوبر املقبل في 
الطع���ن املقدم من بيت التمويل 
الكويت���ي على حك���م احملكمة 
االدارية اول درجة بشأن اخالء 
املثنى وتسليمه لوزارة  مجمع 
املالية وذل���ك عقب انتهاء فترة 

االجازة القضائية.

توقعات باستمرارية ملف التقاضي بين سنة وسنة ونصف السنة

كبيرة في احلك���م لصاحله في 
القضية.

وتوقعت املصادر ان يستغرق 
األمر بني س����نة وسنة ونصف 
السنة امام القضاء وذلك للتوصل 

الى حكم نهائي في القضية.
وكان »بيتك« قد افاد سوق 
الكوي����ت ل����الوراق املالية بان 
اداري  القضية رقم 983/2007 
املرفوعة منه ضد وزارة املالية 
بش����أن مجمع املثنى، قد صدر 
بها حكم برفض الدعوى وقضت 
في الدعوى الفرعية املقامة من 
بالزام  املالية ضد بيتك  وزارة 
بيتك باخ����الء العقار موضوع 

النزاع.


