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 حصلت شركة االستثمارات 
الصناعيــــة واملاليــــة  علــــى 
موافقــــة بنك الكويت املركزي 
املالية املرحلية  على بياناتها 
للفترة املنتهية في ٣٠ سبتمبر 
املاضي، حيث جــــاءت نتائج 
أعمال الشركة لتحقق خسائر 
بلغــــت ٦٫٢ ماليــــني دينار ما 
يعادل خســــارة للسهم بلغت 
١٥٫٤٢ فلسا للسهم، مقارنة مع 
خسائر بلغت ٥٫٦ ماليني دينار 

ما يعادل ١٣٫٩٢ فلسا للسهم للفترة املقارنة من 
العام املاضي.

  وذكرت الشــــركة في بيان نشــــر على موقع 
البورصة أمس ان خســــائر فترة األشــــهر الـ ٣ 
املنتهية في ٣١ سبتمبر املاضي بلغت ٣٫٣ ماليني 
دينار ما يعادل ٨٫١٣ فلوس للسهم، مقارنة مع 
خسائر بلغت ٤٫١ ماليني دينار ما يعادل ١٠٫٢٦ 

فلوس للسهم للفترة املقارنة 
من العام املاضي.

  وقالت الشــــركة ان تقرير 
مراقبــــي احلســــابات قال انه 
مت االعتماد علــــى املعلومات 
املاليــــة املقدمــــة مــــن  إحدى 
الشــــركات التابعة عند إعداد 
املعلومــــات املاليــــة املرحلية 
املكثفــــة  للمجموعة وذلك من 
دون ان يتم مراجعتها من قبل 
مراقب حسابات مستقل، وقد 
 بلغ إجمالي موجودات الشــــركة التابعة كما في 
٣٠ سبتمبر املاضي ما يعادل  ١٤٫٥ مليون دينار، 
ما يعادل ٢٨ مليون دينار في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩ 
وصافي خسائرها ما يعادل ٢٥٠ ألف دينار عن 
فترة األشهر الـ ٩ املنتهية في  ذلك التاريخ (صافي 
أرباح ما يعادل ٢٨٧ ألف دينار عن فترة األشهر 

الـ ٩  املنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩).

 قال املدير العام املساعد في غرفة جتارة وصناعة الكويت 
ســــعود خالد الزيد ان الغرفة بدأت منذ االول من ديســــمبر 
اجلاري قبول جتديد العضوية وحتصيل رسوم اشتراكات 
العام اجلديد ٢٠١١ وكذلك تصديق اعتمادات التواقيع املوجهة 
لــــالدارات واجلهات احلكومية وذلك توفيرا للوقت واجلهد، 
اثر تنســــيقها مع هذه اجلهات بهذا اخلصوص. واضاف في 
تصريح صحافي ان استقبال املراجعني في املبنى الرئيسي 

وفي فرع مجمع الوزارات وفرع اجلهراء (مقســــم اجلهراء) 
سيكون في الفترة الصباحية من الساعة ٨٫٠٠ صباحا حتى 
الساعة ١٫٣٠ بعد الظهر، اما في مكتب الغرفة ببرج التحرير 
ضمن مشروع احلكومة مول، وفرع خيطان وفرع جابر العلي 
(مقســــم جابر العلي)، فإن استقبال املراجعني سيكون على 
فترتني صباحية من الســــاعة ٨٫٠٠ حتى الســــاعة ١٫٣٠ بعد 

الظهر ومسائية من الساعة ٤٫٣٠ حتى الساعة ٧٫٣٠. 

 «الغرفة» تبدأ قبول تجديد العضوية للعام الجديد ٢٠١١

 محمد العمر  عصام الصقر

 اعتبارًا من يناير المقبل

 العمر رئيسًا والصقر نائبًا
  للجنة المديرين العامين باتحاد المصارف

العامـــني وجميع  املديريـــن 
اللجان املنبثقة عنها تختص 
بالنظر والتداول في كل القضايا 
واملوضوعـــات ذات الصلـــة 

بالشأن املصرفي. 

املقبلة، وسيكون نائب الرئيس 
التنفيذي ملجموعة بنك الكويت 
الوطني عصام جاسم الصقر 

نائبا لرئيس اللجنة.
  اجلديـــر بالذكـــر أن جلنة 

العام الحتاد   صرح األمني 
مصارف الكويت بالوكالة نبيل 
الصقعبي بأن جلنة املديرين 
العامني في االحتاد أقرت تزكية 
بيت التمويل الكويتي لترؤس 
جلنة املديريـــن العامني وكل 
اللجان الفرعية املنبثقة عنها 
وذلك للدورة القادمة اجلديدة 

للجنة لعام ٢٠١١.
  كما أقرت اللجنة تزكية بنك 
الكويت الوطني نائبا لرئيس 
اللجنـــة، وأشـــار الصقعبي 
الى أن رئاسة جلنة املديرين 
العامني واللجان املنبثقة عنها 
يتـــم تداولهـــا بالتناوب بني 
البنوك األعضاء، موضحا أن 
محمد سليمان العمر الرئيس 
التنفيذي لبيت التمويل الكويتي 
سيتولى رئاسة اللجنة للدورة 

 على «المجموعة المشتركة» وخاص بإزالة أنابيب نفطية قديمة

 «نفط الكويت» ترسي عقدًا 
  بقيمة ٢٫٧٩ مليون دينار

 «االستثمارات الصناعية»
  تخسر ٦٫٢ ماليين دينار

 مجلس إدارة «منا القابضة»
  يوافق على دمج إحدى الشركات التابعة

 أحمد مغربي
  كشـــف مصدر مطلع في شركة نفط الكويت أن الشركة في 
طريقها لترســـية عقد بقيمة ٢٫٧٩ مليون دينار على املجموعة 
املشـــتركة للمقاوالت للقيام بأعمال إزالة أنابيب نفطية قدمية 

في مناطق مختلفة في جنوب وشرق الكويت.
  وأوضح املصدر أن املجموعة املشتركة للمقاوالت قد قدمت اقل 
العروض املالية للمشروع الذي ستكون مدة تنفيذه ٢٤ شهرا، 
في حني تقدمت ٦ شـــركات محلية وخليجية عروض تفاوتت 
قيمتها املالية، مشيرا إلى أن عرض شركة hot engineering كان 

األعلى وبلغ ٥٫٢ ماليني دينار. 

 أعلن ســـوق الكويت لـــألوراق المالية ان 
شـــركة منا القابضة أفادت بـــأن مجلس  ادارة 
الشركة قد اجتمع ووافق على  البدء في اتخاذ 
إجراءات دمج إحدى الشـــركات التابعة داخل 
جمهورية مصر  العربية وهي الشركة الكويتية 
المصرية لالستثمار العقاري، التي تساهم فيها 
  شركة منا القابضة بنسبة ٤٩٪ من رأسمالها 
المستثمر فيها بمبلغ ٣ ماليين دينار  مع الشركة 
المصرية الكويتية للتنمية واالستثمار (شركة 
مســـاهمة مصرية) والتي  تســـاهم شركة منا 
القابضة فيها بنســـبة مباشـــرة قدرها ٣٫٦٤٪ 
من رأسمالها  المستثمر فيه بمبلغ ١٠٥٫٨ ماليين 

دينار.

  وأفادت الشـــركة بأن إجراءات الدمج ستتم 
وفقا ألحكام القانون المصري كون الشركتين 
مصريتين وتخضع هذه االجراءات الى قيام الهيئة 
العامة لالستثمار  والمناطق الحرة (المصرية) 
بتقييم موجودات ومطلوبات كل شـــركة قبل 
الدمج  وكذلك تقييم موجودات ومطلوبات الشركة 
الدامجة واعالن نتيجة هذا التقييم ونسبة الملكية 

الجديدة في رأس المال بعد الدمج.
  وبينت الشـــركة ايضا انها ستقوم بموافاة 
ادارة السوق بنتائج هذا التقييم   ونسب الملكية 
الجديدة بعد الدمج وأثر هذا الدمج على شركة 
منا القابضة بمجرد صـــدوره واعتماده وفقا 

ألحكام القوانين المصرية. 

 سيكون خاصًا بمديري المحافظ والصناديق وسيصبح متغيرًا في نهاية الفترة بدخول وخروج الشركات حسب أوضاعها

 السيف: إنشاء مؤشر عالمي جديد 
  يسمى TRADE INDEX يضم مبدئيًا ١٥ شركة

وســــمو ولي العهد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء لتطوير البورصة 
والتشديد على تطبيق القانون فيما 
يتعلق بجميع األمور العالقة بسوق 
الكويت لألوراق املالية والصرامة 
والعدالة في ذلــــك، وقد منحونا 
الثقة الكاملة في اجراءات تطوير 

السوق.
  وحول اجراءات وزارة التجارة 
احلالية حول الشــــركات املخالفة 
لتقــــدمي بيانتها املاليــــة وإن كان 
هناك مشاركة للبورصة في هذه 
االجراءات قال السيف انها خاصة 
بوزارة التجارة وليس للبورصة 

عالقة فيها.
املال    وعنما يتعلق بأســــواق 
قــــال ان الهيئة تعمــــل على قدم 
التنفيذية  الالئحة  وساق الجناز 
والتركيــــز على تشــــكيل اجلهاز 
االداري، موضحــــا انه عند اجناز 
الالئحة ستقوم باجناز الكثير من 

األعمال. 

  وعن املوقع البديل للبورصة قال 
السيف سيتم العمل به اعتبارا من 
٢٣ من الشهر اجلاري وهو خطوة 
جيدة حلفظ املعلومات والبيانات 
للشركات في حال حدوث أي طارئ 
للموقع الرسمي للسوق، مؤكدا على 
انه موقع متكامل سيحتوى على 
كل املعلومات املتاحة عن قطاعات 

التداول جلميع الشركات.
  ومن جانبه قال نائب مدير عام 
السوق لقطاع التداول فالح الرقبة 
ان تطبيق املؤشر اجلديد سيكون 
بعد تقييم أداء الشركات الـ ١٥ التي 
ســــيتم اختيارها في الربع االول 
من ٢٠١١، ثم يتم وضعه بشــــكل 
نهائي في شهر يونيو، ليتم تطبيقه 
الفعلي في شهر نوفمبر من نفس 
العام، وستتم مراجعته كل ستة 

شهور.
  وكشــــف الســــيف أن زيارته 
لصاحب السمو األمير امس أسفرت 
عــــن دعم صاحب الســــمو األمير 

الكبرى، حيث سيكون ستاندرد 
ويشمل جميع اجلوانب.

البيوع املستقبلية    وعن ملف 
وادارج شركات جديدة ومالحظات 
البنك الدولي قال الســــيف ان كل 
هذه القضايا ستتم مناقشتها خالل 
االجتماع القادم للجنة الفنية الذي 

لم يتم حتديده.

املستثمرين سيستفيدون من هذا 
املؤشر اجلديد من محافظ وصناديق 
ولكنه سيكون ضد بعض شركات 
محددة، موضحا أنه سيكون لب 

الشركات اجليدة واملختارة.
  وزاد السيف ان املؤشر اجلديد 
سيكون على نفس املستوى العاملي 
الذي تعمل به األســــواق الدولية 

 محمود فاروق
  كشف مدير عام سوق الكويت 
املالية حامد السيف عن  لألوراق 
موافقة اللجنة الفنية على قرار إنشاء 
 TRADE مؤشر جديد حتت مسمى
INDEX سيكون خاصا بتعامالت 
مديري االستثمار واحملافظ املالية 
والصناديق والشركات التي ستدرج 
ضمن هذا املؤشــــر، كما انه ميكن 
للمتداولني العاديني أيضا التعامل 
في هذه الشركات، مشيرا إلى انه 
سيتم تطبيقه خالل الفترة القادمة 
وذلك بعد أن مت االطالع على جتربة 
«نســــداك» وأوضح السيف عقب 
اجتماع اللجنة الفنية إلدارة السوق 
امس، أن املؤشر اجلديد سيضم ١٥ 
شركة مبدئيا من جميع قطاعات 
السوق وســــتتم مراجعتها كل ٦ 
شهور، حيث سيكون متغيرا بنهاية 
الفترة بدخول وخروج الشركات 

حسب أوضاعها.
مــــن  العديــــد  أن    وأضــــاف 

 الموقع البديل للبورصة سيتم العمل فيه ٢٣ من الشهر الجاري لحفظ المعلومات والبيانات للشركات المدرجة

 الرقبة: التطبيق سيكون بعد تقييم أداء الشركات الـ ١٥ التي سيتم اختيارها في الربع األول من ٢٠١١

 حامد السيف  فالح الرقبة

 «بوبيان للبتروكيماويات» تربح 
  ٣٫١ ماليين دينار في األشهر الـ ٦

 «صفاة عقار» تخسر ٧٤٥ ألف دينار

 اعتمد مجلس إدارة شركة بوبيان 
للبتروكيماويـــات البيانـــات املالية 
املرحلية للشـــركة للفترات املنتهية 
في ٣١ أكتوبـــر املاضي، حيث جاءت 
نتائج أعمال الشـــركة لتحقق ربحا 
بلغ ٣٫١ ماليني دينار في االشهر الـ٦ 
املاضيني ما يعادل ٦٫٤٧ فلوس للسهم، 
مقارنة مع ربح بلغ ٨٫٤ ماليني دينار 
ما يعادل ١٧٫٣٦ فلسا للسهم للفترة 

املقارنة من العام املاضي.
  وذكرت الشركة في بيان نشر على 
موقع البورصة أمس أن أرباح فترة 
الـ ٣ أشـــهر املنتهية فـــي ٣١ أكتوبر 
املاضـــي بلغت ١٫٤ مليـــون دينار ما 
يعادل ٣٫٠٤ فلوس للســـهم، مقارنة 
مع ربـــح ٣٫٤ ماليني دينار ما يعادل 
٧٫١٩ فلوس للســـهم للفترة املقارنة 

من العام املاضي.

 اعتمد مجلس ادارة شركة الصفاة 
املالية املرحلية  البيانـــات  العقارية 
 ٣١ املنتهيـــة في  للشـــركة للفترات 
أكتوبر املاضـــي، حيث جاءت نتائج 
أعمال الشركة لتمنى بخسائر قدرها 
٧٤٥ ألف دينار ما يعادل خسارة للسهم 
بلغت ٣٫١١ فلوس للسهم، مقارنة مع 
خسائر قدرها ٣٫١ ماليني دينار ما يعادل 
١٢٫٩٢ فلسا للسهم للفترة املقارنة من 

العام املاضي.
  وذكرت الشركة في بيان نشر علي 
موقع البورصة أمس أن خسائر فترة 
األشـــهر الـ ٣ املنتهية في ٣١ أكتوبر 
املاضي بلغـــت ٢٧٠٫٨ ألف دينار ما 
يعادل ١٫١٣ فلس للسهم، مقارنة مع 
خســـائر بلغت ٣٫٥ ماليني دينار ما 
يعادل ١٤٫٨١ فلسا للسهم للفترة املقارنة 

من العام املاضي. 

 «التجارة» تعترض على تصويت صندوق «جلوبل ماكرو»

 تأجيل عمومية «الدولية للتمويل» 
  لعدم اكتمال النصاب

 أحمد مغربي
  حال عدم اكتمال نصاب اجلمعية العمومية 
غير العادية للشركة الدولية للتمويل دون 
انعقادها وقد كان مقررا مناقشـــة مشروع 
االندماج بني الشركة وكل من شركة جيزان 
القابضة وشـــركة كويت أنفست، حيث بلغ 
النصاب ٥٣٪، وقرر مجلس ادارة الشـــركة 
تأجيل انعقاد اجلمعية العمومية لألسبوع 

املقبل.
  واعترضت وزارة التجارة والصناعة على 
تصويت صندوق جلوبل ماكرو الذي ميلك 
حصة مباشرة في الدولية للتمويل بنسبة 

٣٦٫٧٪ في اجلمعية العمومية.
  وعلق مندوب شركة بيت االستثمار العاملي 
«جلوبل» على هذا االعتراض بالقول: «صندوق 
جلوبل ماكرو مملوك بالكامل لشركة جلوبل 
والبـــد أن يصوت في اجلمعيـــة العمومية 
مثلما حدث في الســـنة املاضية، فهو ليس 
صندوقـــا مملوكا للحكومـــة لكي مينع من 

التصويت».

  واكتفى منـــدوب وزارة التجارة بالقول: 
«الصندوق مرهون ألحد البنوك، وكان ينبغي 
أن يصـــدر كتاب من بنـــك الكويت املركزي 

ملشاركته في التصويت خالل العمومية».
  جتدر االشارة إلى أن اجلمعية العمومية 
غير العادية للدولية للتمويل كانت ستناقش 
ضمن بنود جـــدول األعمال اعتماد التقرير 
اخلاص بتقييم أصول الشركة املعد من قبل 
مكتب اخلبيرة هنادي البدر، واعتماد تقرير 
مراقبي حسابات الشركة في البيانات التي مت 
على أساسها احتساب املقابل الذي سيحصل 
عليه مساهمو شركة جيزان القابضة وشركة 

كويت أنفست في زيادة رأسمال الشركة.
  ومناقشـــة زيادة رأسمال الشركة بقيمة 
أصول شركة جيزان وكويت انفست وتعديل 
املادة رقم ٥ في النظام األساسي واملادة رقم 
٦ من عقد التأسيس، حيث سيصبح رأسمال 
الشركة بعد التعديل ٨٠٫٢ مليون دينار موزعة 
على ٨٠٢٫٨ مليون ســـهم قيمة كل سهم ١٠٠ 

فلس وجميع األسهم عينية ونقدية. 

 اختتام أعمال مؤتمر اإلعالم االقتصادي «دعم الكويت كمركز مالي واقتصادي وتجاري إقليمي وعالمي»

 الجويل: الكويت تربطها عالقات قوية مع البنك الدولي
األمد، وأكد أن قرارات البنك الدولي 
للموافقة على أي مشروع البد فيها 
من أخذ آراء أعضاء مجلس اإلدارة 

باألغلبية بنسبة ٨٥٪.
  وحول ما يقال عن تدخل البنك 
النامية  الدول  الدولي في شؤون 
وسياســــاتها الداخليــــة بســــبب 
القروض نفى ذلك جملة وموضوعا 
وقال ان البنك كان في املاضي يضع 
التي تقدم  القروض  أمام  شروطا 
أما اآلن  النامية والفقيرة،  للدول 
وخالل الـ ١٥ عامــــا املاضية، فقد 
مت وضــــع برامج تنموية، لذا فإن 
املشروع الذي يقدم للبنك البد أن 

يحتوي على أهداف تنموية.
  ومتنــــى أن يحظــــى برنامج 
عمل احلكومة فــــي تنفيذ اخلطة 
التنموية بالدعم اإلعالمي الصادق 
والشفاف لتوضيح مواطن النجاح، 
وعدم تضخيم األخطاء إن وجدت 
وعرضها بحجمها الطبيعي للعمل 
على إصالحها وتالفيها مستقبليا، 
فما نحتاجه في الفترة املقبلة هو 
اإلعالم البناء الهادف الذي يرغب 
صادقا فــــي اإلصــــالح والتنمية 
احلقيقية. وأضاف ان الكويت متتلك 
كوادر وطنية شبابية مؤهلة لديها 
اخلبرات املتميــــزة، كما أن لديها 
البنوك املصنفة عامليا، باإلضافة 
إلى مجموعة من القوانني حلماية 
املســــتثمر األجنبي، الفتا إلى أنه 
مت إصــــدار قانون تعديل نســــبة 
الضريبة على املستثمر األجنبي 

ملواكبة النظام العاملي. 

بعض املشروعات التنموية في 
العديد من القطاعات.

  صندوق النقد الدولي

  مــــن جانبه قــــال مدير مكتب 
مجموعة البنك الدولي لدى الكويت 
رضوان شعبان ان البنك الدولي 
تأسس عام ١٩٤٤ باتفاق بني ١٨٤ 
دولة فــــي العالم ويتكون مجلس 
إدارته من ٢٤ شــــخصا والكويت 
متثل مجموعة الدول العربية في 

البنك الدولي.
البنك    أما بالنسبة الهتمامات 
الدولي، فهي متويل املشاريع طويلة 
األمــــد، كما يقوم صنــــدوق النقد 
الدولي بتمويل املشاريع قصيرة 

املختلفة إضافة إلى وضع اآلليات 
اخلاصة باإلصالحات الفنية، ما 
يؤكد مدى استفادة الكويت من 
برنامج التعاون الفني املقدم من 

البنك الدولي.
  وألقــــى اجلويل فكــــرة عن 
بعــــض النواحــــي التي تخص 
املعلومات والنشــــر والشفافية 
لدى البنك الدولي، الفتا إلى ان 
البنك مؤسسة تعاونية عاملية 
تشــــارك في ملكيته جميع دول 
العالــــم والهدف منه مســــاعدة 
الفقيــــرة والنامية، وان  الدول 
املساعدات تشمل اجلزء املالي بال 
فوائد وتخصص للدول الفقيرة 
الدول الجناز  وقروض لبعض 

مكتب البنك الدولي على هامش 
القمــــة االقتصاديــــة العربيــــة 
فــــي ينايــــر ٢٠٠٩، ومنذ هذه 
اللحظــــة وباالتفاق مع وزارتي 
اخلارجية واملالية بالكويت عمل 
البنــــك خلدمة أهــــداف التنمية 
االقتصادية والعمل على تنفيذ 
اخلطة اخلمســــية، وفي الوقت 
نفسه يحرص البنك الدولي على 
العام  األداء  االرتقاء وتطويــــر 
وتوزيع النشاط االقتصادي من 
خــــالل القطاع اخلاص موضحا 
أن الهــــدف من أســــلوب العمل 
ببرامج التعاون الفني بني الكويت 
الدولي بالكويت  البنك  ومكتب 
الوطنية  هو تنفيذ املشــــاريع 

 أحمد مغربي 
اإلعــــالم    اختتــــم مؤمتــــر 
االقتصادي «دعم الكويت كمركز 
مالي واقتصادي وجتاري إقليمي 
الــــذي نظمته جمعية  وعاملي» 
العامة، أعماله بندوة  العالقات 
أقيمت على هامش املؤمتر بعنوان 
«البنك الدولي» تناولت دور البنك 
الدولــــي في دول العالم ووضع 
الكويت كممثل للدول العربية.

  في البداية قال مسؤول أول 
االتصاالت والعالقات اخلارجية 
ملنطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا في مجموعة البنك الدولي 
حافظ اجلويل أن عالقة الكويت 
بالبنــــك الدولي عالقــــة قدمية 
وقوية وهي من األعضاء املهمة 
واألساسية فيه، لذا فهي شريك 
أساسي في التنمية العاملية ألنها 
تساهم في مســــاعدة ومساندة 
الدول الفقيرة والنامية في تنمية 
مواردها األساسية وفي برامج 

التنمية .
الكويت    وأضاف اجلويل أن 
البرامج والبحوث  تستفيد من 
البنك  التي يقدمها  واملعلومات 
الدولي في شكل دراسات محددة، 
لهذا حرصت الكويت على وضع 
برنامج خاص للتعاون مع البنك 
الدولي من خالل فتح مكتب أو 
فرع للبنك في الكويت لالستفادة 
املباشرة من البرامج كافة التي 

يقدمها البنك.
  وأشــــار إلى أنــــه مت افتتاح 

 (سعود سالم) حافظ اجلويل ورضوان شعبان خالل الندوة 

 حجز دعوى «الفوراس» ضد «زين» 
لجلسة ٢٢ الجاري للحكم

 مؤمن المصري
  قضت الدائرة التجارية باحملكمة الكلية أمس بحجز الدعوى املرفوعة 
من شركة الفوارس القابضة ضد شركة «زين» لالتصاالت جللسة ٢٢ 
اجلاري للحكم مع تقدمي مذكرات خالل يومني. كانت شركة الفوارس 
القابضة قد قامت برفع هذه الدعوى ضد شركة «زين» لالتصاالت تطالب 
فيها بوقف قرار مجلس إدارة «زين» القاضي بفتح دفاتر الشركة أمام 
شركة االتصاالت اإلماراتية للفحص النافي للجهالة واملتعلقة بصفقة 

بيع ٤٦٪ من أسهم شركة «زين» لشركة االتصاالت اإلماراتية. 


