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 شريف حمدي
  قـــال رئيـــس مجلس 
ادارة شركة عمار الدولية 
العقارية ابراهيم املشعل ان 
الشركة تتطلع لتنفيذ عدد 
من املشروعات العقارية في 
السوق الكويتي خالل العام 
املقبل، مشيرا الى انها تقوم 
حاليا بعمل دراسات جدوى 

لهذه املشروعات.
  وأضـــاف املشـــعل ان 
الشركة تعكف حاليا على 
تنفيذ العديد من املشروعات 
القائمة على املســـتويني 
اخلليجي والعربي فضال 
عن السوق احمللي، الفتا 

الى ان مـــن بينها مشـــروعا عقاريا جتاريا 
يتم تنفيذه في دبي على مســـاحة ٢٥٠ ألف 
متر متتلكها الشركة عبر ملكيتها في شركة 
«صحارى كندوم»، باالضافة الى مشـــروع 
سكني في مصر مبنطقة القطامية، الفتا الى 
انه جار العمل حاليا في البنية التحتية لهذا 

املشــروع.
  وقال املشـــعل الذي مت اختياره رئيســـا 
للشركة للسنوات الثالث املقبلة ان الشركة 
لديها تطلعات القتناص الفرص العقارية التي 
سيتم توافرها عبر خطة التنمية، وذلك من 

خالل مراقبة املشروعات 
التنموية.

  وطالب املشعل بضرورة 
تعديل قوانـــني ٧ و٨ و٩ 
لتنشيط السوق العقاري 
وذلك من خالل فتح ابواب 
الشـــركات  امام  التمويل 
العقارية للمشـــاركة في 
املبادرات وتنمية الكويت 
وفتح آفاق االستثمار أمام 
الشركات العاملية لدخول 
السوق الكويتي، معربا عن 
أمله في أن يتم تعديل هذه 
احلزمة مـــن القوانني في 

أقرب وقت ممكن.
  هـــذا، وقـــد انتخبت 
اجلمعية العمومية لشـــركة عمـــار الدولية 
العقارية التي عقدت بنســـبة حضور بلغت 
٧٨٪، مجلس ادارة جديدا مكونا من ابراهيم 
املشعل رئيسا ملجلس االدارة وعضوية كل 
من مجموعة الزريحان للمقاوالت وشـــركة 
بوبيان املتحـــدة للتكييف واملصعد وروابي 
العاملية للتجارة العامة واملـــقاوالت وديــوان 
العاملية للمنتجـــات الورقية وتـــم انتخاب 
شـــركة موارد للمقاوالت العامة «احتـــياط 
أول» وشركة التراث العاملية للتجارة العامة 

واملقــــاوالت «احتياط ثان». 

  (محمد ماهر)  املشعل يترأس اجلمعية العمومية

٧١٢٤٫٧
بتغير قدره

 + ٦٫٢

 حققت شـــركة عقارات الكويت ارباحا بلغت ٢٫٥ 
مليون دينار بربحية للسهم الواحد بلغت ٢٫٨٤ فلس 
وذلك في فترة التسعة اشهر املنتهية في ٣٠ سبتمبر 
٢٠١٠ مقارنة بأرباح بلغت ٣٫٩٥ مليون دينار بربحية 
٤٫٣٧ فلوس للسهم بالفترة ذاتها من العام املاضي.

  وقالت الشـــركة في بيان على املوقع االلكتروني 
لســـوق الكويت لالوراق املاليـــة ان اجمالي حقوق 

املساهمني بلغ ١٣٤٫٥ مليون دينار في التسعة اشهر 
املنتهية من العام ٢٠١٠ مقارنة بـ ١٤٦٫٨ مليون دينار 
لنفس الفترة في العام املاضي. واضافت الشركة ان 
اجمالي املوجودات بلغ ١٨٢٫٩ مليون دينار في حني 
بلغ اجمالي املطلوبات ٤٨٫٤ مليون دينار في نهاية 
التســـعة اشهر مقارنة باجمالي مطلوبات بلغت ٤٧ 

مليونا عن الفترة املماثلة من العام املاضي. 

 «عقارات الكويت» تحقق ٢٫٥ مليون دينار أرباحًا لـ ٩ أشهر

 اليزال حبيس األدراج لدى وزير التجارة

 «التجارة» تطلب من «المحاسبين» تعديالت على مقترح 
قانون تأسيس هيئة المحاسبين والمراجعين

 عمر راشد
  افادت مصادر مطلعة لـ «األنباء» بأن جمعية 
احملاسبني اجتمعت خالل اليومني املاضيني مبستشار 
وزير التجارة والصناعة ملناقشة القانون املقترح 
من اجلمعية لتأسيس هيئة احملاسبة واملراجعة 
والذي اليزال حبيس االدراج حتى اآلن لدى وزير 

التجارة.
  وقالت ان مستشار الوزير طالب ممثلي اجلمعية 
باجراء تغييـــرات جذرية على القانون واعطائه 
صفة السيطرة للقطاع اخلاص بدال من احلكومة 
من خالل ادخال مـــواد جديدة تدعم دور القطاع 

اخلاص في هذا اخلصوص.

  ولفتت املصادر الى ان الهدف من القانون تنظيم 
مهنة التدقيق واحملاســـبة في الكويت حيث لم 
تتغير قواعدها منذ ٢٥ عاما، مشيرا الى انه ورغم 
اهمية القانون لتنظيم مهنة احملاسبة والتدقيق 
في الكويت لتتوافق مـــع املعايير العاملية اال ان 
املعوقات البيروقراطية ادت الى نسف القانون جملة 
وتفصيال، وتساءلت املصادر: هل من املعقول ان 
يقف تنظيم مهنة التدقيق واحملاسبة عند قواعد 
مر عليها ٢٥ عاما في الوقت الذي تتطور فيه تلك 
املهنة بشـــكل يومي؟ مستدركة بان ذلك يخالف 
دعوة صاحب السمو االمير لتحويل الكويت ملركز 

مالي وجتاري. 

 «البترول الوطنية» تؤجل مشروع تحديث أنظمة 
اإلطفاء في المصافي الثالث ألجل غير مسمى

 أحمد مغربي 
  كشف مصدر مسؤول في شركة البترول الوطنية 
أن الشركة قررت تأجيل مشروع حتديث أنظمة 
اإلطفاء ومنع احلرائق في مصافي الشركة الثالث 
إلي اجل غير مسمي، وذلك لعدم تقدمي أي عطاءات 
فنية من الشـــركات املؤهلـــة للمناقصة التي قد 

طرحتها الشركة في منتصف يونيو املاضي.
  وقال املصدر لـ «األنباء» ان الشـــركة شعرت 
بخيبة أمل كبيرة بســـبب تأجيل املشروع للمرة 
الثالثة على التوالي االمر الذي ســـيحدث تأخير 
كبير في طرح املشـــروع من جديد ومبواصفات 
فنية جديدة غير املعتمدة حاليا، مشـــيرا إلى أن 
املشـــروع كان من املتوقـــع أن تتجاوز قيمته الـ 

٢٠٠ مليون دوالر.
  وبني املصدر أن املشـــروع كان من املخطط له 
تنفيذ وتركيب أنظمـــة حتري احلرائق واإلنذار 
في مصافي األحمدي والشعيبة وميناء عبداهللا 
ومراكز التسويق احمللية التابعة للشركة، إضافة 
إلى التخلص من أنظمة الهالون احلالية واألنظمة 
األخرى التي تعمل على الغاز، والتي ظلت تعتبر منذ 

التسعينيات مصدرا لإلضرار بطبقة األوزون.
  وعن األســـباب التي حالت دون تقدم شركات 
لهذه املناقصة قال املصـــدر ان هناك العديد من 

الشـــكوك ظهرت في بداية طرح املشروع حيث 
قالت بعض الشركات واملقاولني العامليني لشركة 
البترول الوطنية ان التجهيزات املطلوبة لتنفيذ 
املشروع ستكون منتشرة على كافة مواقع مصافي 
الشركة وتتركز بصورة رئيسية على التركيبات 
والتجهيزات الكهربائية، وهذا األمر يعتبر شاقا 
وفي غاية الصعوبة للشركة التي ستفوز بتنفيذ 

املشروع. 

 ارتفاع حقوق المساهمين ٣٫٢٪ لتسجل ٢٤١٫٦٢ مليون دينار

 «التجارية العقارية» تربح ٤٫٣ ماليين دينار
  في ٩ أشهر وأصولها تنمو ٢٫٢٪ إلى ٤١٩٫٥ مليونًا

 معرفي: أداء مستقر للشركة رغم األزمة.. وبدأنا تأجير «برج التجارية» قبل إنجاز المشروع
التجارية  الشـــركة   أعلنت 
العقاريـــة عن حتقيـــق أرباح 
صافية بلغت ٤٫٣٢٤٫٨٧٨ مليون 
دينار، بربحية سهم بلغت ٢٫٤٥ 
فلس للســـهم الواحد للتسعة 
أشهر املنتهية في ٣٠ سبتمبر 
٢٠١٠، بينما بلغت قيمة أصول 
الشـــركة نحـــو ٤١٩٫٥٢٢٫٠٠٨ 
ارتفاع  مليون دينار بنســـبة 
٢٫٢٪ عن الفترة نفسها من العام 
املاضي، فيما بلغ إجمالي حقوق 
املساهمني نحو ٢٤١٫٦٢٥٫٩٤٣ 
ارتفاع  مليون دينار بنســـبة 
٣٫٢٪ عـــن الفترة نفســـها من 

العام املاضي. 
  وقال رئيس مجلس اإلدارة 
املنتدب للشـــركة  والعضـــو 
التجارية العقارية عبد الفتاح 
محمـــد رفيع معرفـــي ان أداء 
الشركة خالل العام احلالي كان 
مستقرا على الرغم من التقلبات 
في األسواق واألوضاع احمليطة، 
وذلـــك بفضل اإلعـــداد اجليد 
واملتابعة املستمرة عن كثب، 
إلـــى احملافظة على  باإلضافة 
السياســـات واالستراتيجيات 
القائمة على االحتراز والتحفظ 
واقتناص الفرص الواعدة التي 
تضمن اســـتمرار مناء حقوق 

مساهمي الشركة.
أن الشركة تنتهج    وأضاف 
نهجا إستراتيجيا يضعها في 
مقدمة مطوري وصناع العقار 
فـــي الكويـــت لتركيزها على 
املشروعات الكبرى ذات املعايير 
العاملية التي تضيف إلى الوجه 

احلضاري للبالد. 

  وأوضح ان مشـــروع برج 
التجاريـــة الكائن في شـــارع 
الســـور مبحافظـــة العاصمة 
يعـــد صرحـــا عقاريـــا مميزا 
بتصميمه الهندسي الفريد من 
نوعه، حيث صمم البرج ليعمل 
بنظام املباني الذكية حيث يتم 
التحكم في كل مرافقه وخدماته 
البرج بني  الكترونيا، ويجمع 
العديد من األنشـــطة اإلدارية 
والتجاريـــة والترفيهية حيث 
يضم برج مكاتب باإلضافة إلى 
مركز جتـــاري ألرقى املاركات 
العاملية وعدد من املطاعم الراقية 
ألصحاب الـــذوق الرفيع، كما 
يضم البرج ناديا صحيا وحمام 
سباحة لتوفير وسائل الراحة 
للمســـتأجرين وقد قام بعض 
املستأجرين مبزاولة نشاطهم 
فعليا بالبرج والبعض اآلخر 

مازال في مرحلة التجهيز.
انـــه وبالرغم مما    وأضاف 
يتردد مؤخرا في سوق العقار 
من قبل بعض املتخصصني عن 
كثرة العرض وقلة الطلب على 
املكاتب واحملـــالت إال أن برج 
التجاريـــة حظي بإقبال يفوق 

املتوقع.
  ولفـــت: «بدأنا في إجراءات 
التأجير قبل االنتهاء من أعمال 
اإلنشاء ومبعدل أسعار مناسب 
للخدمات التي تقدم في البرج 
وذلك ملـــا يتمتع به البرج من 
مميزات قلما تتوافر في مشاريع 
أخرى، كذلك جار العمل حاليا 
على إنهاء تصاميم مواقف برج 
التجارية والتي تقع في شارع 

ويضم ثالثة أجـــزاء متكاملة 
اجلـــزء األول ســـوق جتاري 
املاركات  صمم ليضم أفضـــل 
العاملية (مالبس – مجوهرات- 
إكسسوارات- عطور...)، حيث 
مت التوقيع مع العديد من وكالء 
املاركات العاملية ومازال هناك 
العديد من العمـــالء الذين مت 
اختيارهم بعناية فائقة يقومون 

بإجراءات التعاقد.
  وبني ان اجلزء الثاني عبارة 
عـــن برجي مكاتـــب إدارية مت 
تنفيذهما ليلبيـــا احتياجات 
الشركات الكبرى ورجال األعمال 
حيث يجعـــل من العمل متعة 
ومن النجـــاح غاية. أما اجلزء 
الثالث فهو فندق ميســـوني. 
والـــذي يعد إضافـــة عصرية 
الفندقية بالكويت  للخدمـــات 
حيث يتميز بإطاللته الفريدة 
على اخلليج العربي باإلضافة 
إلى اخلدمات الفندقية األخرى 
من صالة متعـــددة األغراض، 
قاعات مؤمتـــرات واجتماعات 
وكذلك مطاعـــم ومقاه عاملية، 
أمـــا النادي الصحي فهو ميزة 
تضاف لفندق ميسوني حيث 
يدار من قبل شـــركة سيكس 
سنســـز التـــي قامـــت بعمل 
التصميم الفريد للنادي بإيحاء 
من البيئة احمليطة مع مراعاة 
اســـتخدام أحدث ما توصلت 
فـــي مجال  التكنولوجيا  لـــه 
العالج الطبيعي واالسترخاء، 
وســـيقوم بتقـــدمي اخلدمات 
للزوار واملشـــتركني نخبة من 
املتخصصني في هذا املجال مت 

اختيارهم بعناية فائقة. 
  وذكـــر انـــه باإلضافة الى 
املشروعني السابقني فقد أشار 
السيد معرفي انه قد مت االنتهاء 
من أعمال مجمع الدوم الترفيهي 
والذي يقع في منطقة أبو حليفة 
على الشريط الساحلي والذي 
يحتوي على مساحات ترفيهية 
إضافة إلى مجموعة من املطاعم 

والذي مت تأجيره بالكامل.
  وتطرق معرفي الى املشاريع 
الفترة  املتوقع اجنازها خالل 
املقبلة من ضمنها مشروع جمان 
السكني والذي يقع على مساحة 
٧٫٩٥٠ متـــرا مربعا في منطقة 
املهبولة ويتكـــون من برجني 
ســـكنيني إضافة إلـــى مواقف 
انه  الى  للســـيارات، مشـــيرا 
جتري حاليا دراسات لتطوير 
إحدى األراضي اململوكة للشركة 
العقارية في منطقة  التجارية 
املهبولـــة مبســـاحة ٥٫٩٤٠م٢ 
ومبوقع متميز جدا بحيث تكون 

ذات نشاط ترفيهي ومطاعم.
  وشـــدد معرفي على أهمية 
االلتزام باالجتاه الذي اختارته 
الشركة التجارية العقارية نهجا 
لها عبـــر الســـنوات املاضية 
األمر الـــذي انعكس بوضوح 
على نتائجها املالية ووضعها 
في مصاف الشركات العقارية 
األهم في املنطقة، ووجه شكره 
وتقديره ملســـاهمي الشركة، 
واعدا إياهـــم مبواصلة العمل 
على نفس النهج للمحافظة على 
مكانة الشركة وحتقيق أفضل 

النتائج. 

الســـور باجلهة املقابلة لبرج 
البرج  التجارية وذلك لتزويد 
مبواقف السيارات املطلوبة كما 
يتكون املشـــروع من طابقني 
(ســـرداب وأرضي) باإلضافة 
إلى جسر مكيف للمشاة يصل 

بني اجلهتني».
الـــى ان مجمـــع    واشـــار 
ســـيمفوني حظي باهتمام كل 
األوســـاط منذ بداية إنشـــائه 
العديد  وحتـــى اآلن وقامـــت 
بإبداء  الكبرى  الشـــركات  من 
رغبتها في التأجير منذ بداية 
اإلنشاء وكذلك قامت مبتابعة 
مراحل اإلنشاء املختلفة حتى 
إمتام إجـــراءات التعاقد ويعد 
مشروع سيمفوني بتصميمه 
الرائع وعناصره املتكاملة أحد 
إسهامات التجارية العقارية في 

التطور العمراني بالكويت.
  ويتميز سيمفوني بإطاللته 
الســـاحرة على شارع اخلليج 
العربي في منطقة الســـاملية، 

 عبدالفتاح معرفي

 عموميتها انتخبت مجلس إدارة جديدًا للسنوات الثالث المقبلة

 المشعل: «عمار الدولية» تتطلع لتنفيذ 
عدد من المشروعات العقارية في ٢٠١١  

 «وضوح»: نشاط مضاربي واستثماري على الشركات الصغيرة 

 ١٫٦ مليون دينار أرباح «مجموعة األوراق» للنصف األول
ـــ ١٫٦ مليون دينار  ــة األوراق املالية ارباحا ب ــركة مجموع  حققت ش
ــهر الستة املنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ بربحية للسهم الواحد ٦٫٣  لألش
فلوس مقارنة بأرباح ٦٫٥٨ ماليني دينار بربحية للسهم ٢٥٫٨ فلسا لنفس 
الفترة من العام املاضي. وقالت الشركة في بيان لها على املوقع االلكتروني 
لسوق الكويت لألوراق املالية ان اجمالي حقوق املساهمني بلغ ٦٢٫٧ مليون 
دينار في نهاية الستة اشهر املنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ مقارنة بـ ٧١٫٢ 
مليون دينار لنفس الفترة من العام املاضي. واضافت الشركة ان اجمالي 
ــون دينار في حني بلغ اجمالي املطلوبات ٥٤٫٨  املوجودات بلغ ١١٧٫٥ ملي
مليون دينار في نهاية الستة اشهر للعام احلالي مقارنة بإجمالي مطلوبات 
ــركة  ــغ ٤٧٫٥ مليونا عن الفترة املماثلة من العام املاضي. يذكر ان الش بل
تأسست عام ١٩٨١ وادرجت في البورصة عام ١٩٩٦ برأسمال مدفوع ٢٥٫٥ 
مليون دينار ويتمثل نشاط الشركة في تداول االسهم املدرجة في سوق 
ــة الى ادارة احملافظ  ــواق االخرى للدول اخلليجية اضاف الكويت واالس
ــتثمارية والتمويل واعداد البحوث واخلدمات االستثمارية واملالية  االس

في كل ما يتعلق بأغراض الشركة او الغير.

 «منشآت» تخسر ٨٫٨ ماليين دينار لـ ٩ أشهر
  أفاد مجلس إدارة شـــركة منشـــآت 
للمشـــاريع العقارية بأنـــه اجتمع يوم 
األربعاء املاضي واعتمد البيانات املالية 
املرحلية للشـــركة للفترات املنتهية ٣٠ 
ســـبتمبر حيث حققت الشركة خسائر 
قدرها ٨٫٨ ماليني دينار بواقع ٢٨ فلسا 
للسهم كما بلغ اجمالي املوجودات املتداولة 
٣٠٫٥  مليون دينار واجمالي املطلوبات 
املتداولة ١٢٧مليون دينار  ليبلغ اجمالي 
املطلوبات ١٧٤٫٥  مليون دينار، علما بأن 

تقرير مراقبي احلســـابات يحتوي على 
املالية املرحلية  التأكيد على املعلومات 
املكثفة املجمعـــة التي مت فيها تلخيص 
قدرة املجموعة على االستمرار في اعمالها، 
وكذلك املعلومات املالية املرحلية املكثفة 
املجمعة التي تبني اإليرادات واملصروفات 
واالرصدة الناجتة من معامالت املجموعة 
  مع املساهمني الرئيسيني واالطراف ذات 
العالقة االخرى التي تعتمد عليها املجموعة 

بصورة جوهرية. 

التقرير االســــبوعي   قال 
لشركة وضوح لالستشارات 
املاليــــة واالقتصادية ان 
املؤشر السعري لســــوق الكويت لالوراق 
املالية واصل رحلة صعوده التي بدأها منذ 
يوليو املاضي، حيث ان أهم ما ميز االرتفاعات 
االخيرة هو جتاوز أحد أهم حواجز املقاومة 
وهي عند مستوى ٧٫١٠٠ نقطة، حيث استطاع 
املؤشر جتاوز تلك النقطة واقفل عند مستوى 

٧٫١٢٤ نقطة. 
  كما شهدت تداوالت االسبوع االول من 
نوفمبر حدثا كان محل ترقب، حيث لوحظ 
من خالل مجريات التداول تبادل في االدوار 
القيادية واالسهم الصغيرة،  بني االسهم 
فمنذ بداية العام احلالي والشركات القيادية 
تلعب دورا أساســـيا ومحوريا في دعم 
السوق وانطالقته، في حني ظلت الشركات 
الصغيرة خارج نطاق اهتمام املتعاملني 

الســـباب عديدة لعل من أهمها غموض 
أوضاعها احلالية واملستقبلية االمر الذي 
حال دون قيام املستثمرين ببناء املراكز 
االستثمارية جتاه تلك الشركات، اال أنه 
لوحظ بداية زخم واهتمام متزايد جتاه تلك 
الشركات.  واوضح التقرير انه من خالل 
متابعة مجريات االحداث فان هناك حتركا 
مختلطا ما بني املضاربي واالسثماري، فقد 
شـــهدت بعض االسهم حتركا مبنيا على 
تغير في أساسيات الشركات فهي تشهد 
تغيرا حقيقيا في مركزها املالي واملقصود 
هنا الشركات التي أعلنت عن نتائج مالية 
متميزة أو متوقع أن يحدث عليها انعكاس 
كبير نتيجة اعادة الهيكلة أو التخارج من 
بعض االصول أو حتى تلقي عروض شراء 
لتلك االصول وهو أمر آخذ في التزايد في 

الفترة االخيرة.
  أما اجلزء اآلخر من النشاط وعلى عدد 

كبير أيضا من الشركات ال يعدو أن يكون 
حتركا مضاربيـــا آنيا دون مبرر حقيقي 

لذلك حتى اآلن. 
  ومن جانب آخر، فان نتائج الشركات 
االولية مســـتمرة في الظهور تباعا، فقد 
بلغ عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها 
حتى اآلن ٥٦ شركة من أصل ٢٢٧ شركة 
مدرجة لتشكل ما نسبته ٢٥٪ من االجمالي، 
وقد أسفرت النتائج عن حتقيق ٣٢ شركة 
أداء ايجابيـــا مقارنة مع نفس الفترة من 
العام املاضي حيث حققت ١٨ شركة منوا 
في االرباح في حني اســـتطاعت شركتان 
تقليص خسائرهما وحتول أداء ١٢ شركة 
من اخلسارة الى الربح مقارنة مع نفس 

الفترة.
  ومن جانب آخـــر تراجعت أرباح ٢٣ 
شركة في حني حققت ٢٠ شركة تراجعا 
في منو أرباحها، وزادت خســـائر شركة 

واحدة وحتول أداء شركتني من الربح الى 
اخلسارة مقارنة مع نفس الفترة من العام 
املاضي. وفي قراءة أولية للنتائج، الحظ 
التقرير أنها حتى اآلن ايجابية اال أن املبادرة 
والسرعة في بناء املراكز االستثمارية تعدان 
أمرا سابقا الوانه ومحفوفا باملخاطر في هذه 
املرحلة اذ يجب انتظار النتائج التفصيلية 
من أجل تكوين تصور أشمل عن أوضاع 
الشركات خصوصا من حيث االستمرارية 

في االرباح والنمو املستقبلي.
  هذا ويشهد أداء املؤشر السعري حتركا 
تصاعديا خالل الفترة الراهنة، وحتديدا 
منذ تداوالت الرابع والعشرين من أكتوبر 
املاضي، ارتقى خاللها املؤشر من مستوى 
٦٫٨٩٨ نقطة الى مســـتوى ٧٫١٤٤ نقطة، 
مســـجال ارتفاعا بنســـبة جاوزت ٣٫٥٪، 
ومحققـــا أعلى مســـتوياته منذ تداوالت 

مايو املاضي. 

 إبراهيم املشعل

 تقـرير 


