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 أفادت شركة املجموعة البترولية املستقلة  (بترولية) 
بأن شركة دي اند كيه هولدينج اململوكة بالكامل من قبل 
 «بترولية» وقعت عقد متويل بقيمة ٥٦ مليون دوالر مع 
 البنك األملاني (دي في بي جروب ميرشنت بنكـ  آسيا) 
اململوك باألغلبية  من قبل البنك األملاني العاملي (دي از 
بنك)، واملتخصص في متويل جميع وسائط النقل من 

«ناقالت وطائرات وقطارات» .

  وجـــاء على موقع البورصـــة ان الغرض من العقد 
هو شراء ناقلتني للمنتجات النفطية بحمولة تتراوح 
بني ٤٧ ألف طن و٦٥ ألف  طـــن للناقلة، وتبلغ قيمتها 
االجماليـــة نحو ٨٠ مليـــون دوالر، علما ان  مواصفات 
الناقلتني ذات البدن املزدوج ســـتكون مطابقة ألفضل 
املواصفات  العاملية من حيث كفاءة التشـــغيل وأنظمة 

السالمة وحماية البيئة. 

 شركة مملوكة لـ «بترولية» توّقع عقد تمويل بقيمة ٥٦ مليون دوالر  

 «المقاصة» انتهت من تجميع أسهم صغار المساهمين وتجتمع مع «االستثمارات» اليوم 

 المحكمة ترفض دعوى «الفوارس» لوقف الفحص النافي للجهالة
  في صفقة «زين ـ اتصاالت» بشقيها المستعجل والموضوعي

 مؤمن المصري ـ محمود فاروق ـ شريف حمدي
  قضت الدائرة التجارية باحملكمة الكلية أمس برفض 
الدعوى املرفوعة من شركة الفوارس القابضة لوقف قرار 
مجلس ادارة «زين» لفتح دفاتر الشـــركة لقيام شركة 
االتصاالت اإلماراتية بعمليات الفحص النافي للجهالة كما 

قضت بعدم قبول تدخل الشيخ خليفة علي اخلليفة.
  وجاء منطوق احلكم كالتالي: أوال: بعدم قبول تدخل 
الشـــيخ خليفة علي اخلليفة. ثانيا: برفض الدفع بعدم 
قبـــول الدعـــوى لرفعها من غير ذي صفـــة وعلى غير 
ذي صفة. ثالثا: برفض الدعوى في شـــقيها املستعجل 
واملوضوعي، رابعا: إلزام الشركة املدعية (الفوارس) بأن 
تؤدي للمدعى عليها األولى (شركة االستثمارات الوطنية) 
والثانية (شركة اخلير الوطنية لألسهم) مبلغ ٤٠٠ دينار 
أتعاب محامـــاة وإلزام املدعية بأن تؤدي للمدعى عليها 
الثالثة (شـــركة االتصاالت املتنقلة «زين») مبلغ ١٠٠٠ 

دينار أتعاب محاماة.
  وكانت شركة الفوارس القابضة قد قامت برفع هذه 
الدعوى ضد الشـــركات الثالث تطالب فيها بوقف قرار 
مجلس إدارة «زين» القاضي بفتح دفاتر الشـــركة أمام 
شـــركة االتصاالت اإلماراتية للفحـــص النافي للجهالة 
واملتعلقة بصفقة بيع ٤٦٪ من أسهم شركة «زين» لشركة 

االتصاالت اإلماراتية.
  من جانب أخر علمت «األنباء» من مصادر مطلعة أن 
مجلس ادارة شـــركة املقاصة الكويتية سيجتمع اليوم 
بحضور ممثلني من شركة االستثمارات الوطنية ملناقشة 

مالمح الفترة املقبلة بعد رفض الدعوى القضائية التي 
رفعتها شركة الفوارس، مبينة أن دور املقاصة في الصفقة 
مقصور على جتميع االســـهم فقط مقابل تقاضى اتعابا 

جراء ذلك.
  وأشارت املصادر الى ان «املقاصة» انتهت من جتميع 
أسهم صغار املســـاهمني بالكامل وانها في انتظار إمتام 
صفقة «زينـ  اتصاالت» لتدخل نسبة صغار املساهمني، 
الفتة إلى أنه في حال عدم امتام الصفقة حتى ٣٠ يناير 

٢٠١١ املقبل ستقوم املقاصة برد األسهم إلى مالكها.
  وأفادت بأن جدول أعمال االجتماع ســـيتناول أيضا 
تفاصيـــل خطة تطوير خدمات الشـــركة خالل املرحلة 
املقبلة، التي تتماشـــى مع مشـــروع البورصة لتطوير 
نظامي الرقابة والتداول اآلليني، مشيرة إلى أن الشركة 
كانت قد وضعت خطة متكاملة للتطوير اقرها مجلس 
االدارة في نوفمبر املاضي، علـــى ان يتم تنفيذها على 
مراحل مختلفة من خالل تشكيل فرق عمل فنية مؤهلة 
من االدارة التنفيذية تقوم علـــى عملية التنفيذ، حيث 
ســـيناقش املجلس خالل االجتماع ما تبقى من مراحل 

اخلطة ومتطلبات التنفيذ.
  على صعيد أخر قالـــت مصادر ان صندوق ابوظبى 
لالستثمار قام خالل جلسات التداول األخيرة بعمليات 
شراء واســـعة على أسهم زين في ظل قناعة الصندوق 
مبستقبل السهم كونه من األسهم التشغيلية والواعدة في 
السوق الكويتي، مبينة أن كمية السهم التي قام الصندوق 

بشرائها حتى االن تقارب ٥ ماليني سهم. 

 بمناسبة إعادة تعيين اللجنة التنسيقية للشركة

 بعد النقد الشديد الموجه إليها بسبب فوضى التقييمات الخارجية

 لتنفيذ مشاريع فازت بها مؤخرًا

 المسلم: نأمل إنجاز هيكلة توافقية تراعي 
جميع األطراف ذات الصلة بـ «دار االستثمار»

 «المحاسبين» تتقدم في بداية يناير بتعديالت 
جوهرية على قانون مهنة مراقبي الحسابات

 بنوك محلية تخفف من طلباتها التعجيزية 
لشركات مقاوالت لتقديم تسهيالت ائتمانية 

اجلديدة، قـــال رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي لدار 
االستثمار عدنان املسلم: «نحن 
سعداء بتواجد مؤسسات عريقة 
ذات خبرة واسعة ضمن أعضاء 
اللجنة التنسيقية اجلديدة مثال 
بنك البحرين والكويت والبنك 

اإلسالمي للتنمية».
انضمـــام  «إن    واضـــاف: 
هؤالء إلى زمالئهم من اللجنة 
التنسيقية السابقة يشكل جزءا 
جوهريا ومركزيا ويجمع بني 
اخلبرة والتجربة»، معربا عن 
امله في اجنـــاز عملية هيكلة 
توافقيـــة فـــي أقـــرب فرصة 
ممكنة تراعـــي مصالح جميع 
األطراف ذات الصلة بشـــركة 

دار االستثمار. 

 عمر راشد
  افادت مصادر لـ «األنباء» بأن جمعية املراجعني 
واحملاســــبني الكويتية بصدد التقدم بتعديالت 
جوهرية على قانــــون ٨١/٥ الذي يقوم بتنظيم 
مهنة مراقبي احلسابات وذلك في ضوء االنتقادات 
احلادة التي وجهت لتلك املكاتب وادائها خاصة 
مــــا يتعلق بفوضى التقييمــــات اخلارجية التي 
تقوم بها تلك الشــــركات لبعض االصول والتي 
تؤدي الى تضخيمها في ميزانية تلك الشركات 

دون مبرر.
  وبينت املصادر ان تلك التعديالت تأتي في ظل 

التطورات التي شهدتها مهنة التدقيق احملاسبي 
منذ تداعيات االزمة املالية العاملية وحتى اآلن.

  وقالت ان القانون اجلديد للمهنة واملدرج على 
جدول اعمال مجلس االمة منذ اكثر من ٦ سنوات 
ال امــــل في صدوره قريبا باعتباره ليس من بني 
االولويات على جدول اعمال املجلس منذ فترة، 
ولفتت الى ان التعديالت املقترحة من قبل اجلمعية 
ستركز على الرقابة على مكاتب التدقيق وتدريب 
الكوادر العاملة في مهنة مراقبي احلسابات، مبينا 
ان تلك التعديالت سيتم تقدميها بنهاية ديسمبر 

اجلاري. 

 عمر راشد
  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة ان البنوك 
احمللية بدأت في تخفيف طلباتها لتقدمي تسهيالت 
ائتمانية بشكل جزئي لبعض شركات املقاوالت 
العاملة في السوق لتمويل مشاريع فازت بها 

في املرحلة األخيرة.
  ولفتت املصادر الى ان تلك الشركات كانت 
تواجه في الســـابق بطلبات تعجيزية من قبل 
البنوك احمللية أبرزها عدم قبول حواالت احلق 
كضمانة للتسهيالت، اضافة لبعض القواعد التي 
أدت الى حرمان معظم شـــركات املقاوالت من 

احلصول على تسهيالت ائتمانية ملشروعاتها 
بعد تداعيات األزمة املالية.

  واســـتدركت املصادر ان التخفيف من تلك 
الشروط لم تتعد نسبته ٨٪ من إجمالي الطلبات 
التعجيزية التي تفرضها البنوك على شركات 
املقاوالت. وأوضحت ان بعض البنوك احمللية 
وليس كلهـــا هي من قامت بتخفيف شـــروط 
التمويـــل، الفتا الى ان األمـــر يخضع لعوامل 
تقديرية أكثر منها عوامل مهنية ترتبط بطبيعة 
التسهيل االئتماني املطلوب والضمانات املقدمة 

وكذلك طريقة السداد. 

اإلسالمي للتنمية وبنك البحرين 
والكويت (فرع الكويت).

  وفي هذا السياق ومبناسبة 
إعادة تعيني اللجنة التنسيقية 

 أعلنت شركة دار االستثمار 
عن إعادة تعيني أعضاء اللجنة 
التي متثل بنوك  التنســـيقية 
ومستثمري الشركة باالضافة 
الى العمالء املستثمرين في بنك 

دار االستثمار.
  واوضحت الشركة في بيان 
صحافي انه مت إعادة تعيني أربعة 
التنسيقية  اللجنة  أعضاء من 
التي استقالت أواخر  السابقة 
اللجنة  فـــي  نوفمبر املاضي، 
التنســـيقية اجلديـــدة، وهم 
كالتالي: بنـــك األردن الدولي، 
العربية املصرفية  واملؤسسة 
(إسالمي)، ولويدز تي أس بي، 
وبنك الراجحي. في حني انضم 
عضوان جديدان لعضوية اللجنة 
التنسيقية اجلديدة وهما: البنك 

 عبداهللا العنزي
 عدنان املسلم 

 أكد أن التصنيفات العالمية للشركات ستساعد اإلدارة على تفعيل دورها الرقابي 

 العنزي لـ «األنباء»: الموقع اإللكتروني لربط «التجارة» 
بشركات التأمين سيكون جاهزًا بعد ٣ أشهر

 شريف حمدي
  كشـــف مدير إدارة التأمني بوزارة التجارة والصناعة عبداهللا 
العنزي ان ادارة شركات التأمني بالوزارة ستنتهي من اجناز مشروع 
الربط االلكتروني مع شركات التأمني العاملة في السوق احمللي 

سواء التقليدية او التكافلية بعد ٣ اشهر على اقصى تقدير.
  وقال العنزي في تصريح خاص لـ «األنباء» ان االدارة تهدف 
من خالل هذا الربط الى رفع كفاءة العمل بني الوزارة والشركات 
التأمينية، كما تهدف ايضا الى زيادة الوعي التأميني في الكويت 
من خالل توفير كافة املعلومـــات اخلاصة بالتأمينات من خالل 
موقـــع ادارة التأمني بالوزارة وكذلك املنتجـــات التأمينية التي 

تقدمها الشركات.
  واضاف العنزي ان الكويت وبتطبيق هذا الربط االلكتروني 

ستكون اول دولة في الشرق األوسط تطبق هذا النظام.

  التصنيف العالمي

  وحول آخر التطورات على مســــتوى التصنيف العاملي املطلوب من 
شــــركات التأمني الكويتيــــة االلتزام به قال العنــــزي ان املهلة املمنوحة 
للشركات لالنتهاء من هذا املوضوع تنتهي بعد ٦ أشهر، الفتا الى انه من 
خالل املتابعة على هذا املســــتوى تبني إلدارة التأمني بوزارة التجارة ان 
جميع الشركات العاملة في الكويت في مجال التأمني بصدد االلتزام بتقدمي 
التصنيفات اخلاصة بها في املوعد احملدد، مؤكدا على ان جميع الشركات 
ســــواء التقليدية او التكافلية اشادت مبثل هذه اخلطوة، مشيرا في هذا 
السياق الى ان التصنيفات التي ستحصل عليها الشركات التأمينية من 

وكاالت التصنيف العاملية ستساعد االدارة في تفعيل دورها الرقابي. 

 في تقرير خاص لـ «األنباء» حول الشركة بمناسبة إدراجها بالسوق 

 «الجمان»: ٣٫٦ ماليين دينار أرباح «صناعات بوبيان» 
  في ٧ أشهر  و٥٢٫٢ مليون دينار إجمالي حقوق المساهمين 

مبقــــدار ١٫٠ مليون دينار، تاله 
في األهميــــة تكاليف موظفني 
ومصروفــــات عمومية وإدارية 
مببلغ ٦٤٦ ألف دينار مبا يعادل 
٢٩٪ من املصروفــــات، ثم بند 
خسارة انخفاض قيمة موجودات 
مالية متاحة للبيع مببلغ ٣٧٣ 
ألف دينــــار مبا يعادل ١٧٪ من 
العام  املصروفات، وذلك خالل 

املالي املنتهي في ٢٠١٠/٧/٣٧.
  أما من حيث املؤشرات املالية، 
فقد بلغ صافي ربح العام املالي 
املنتهي في ٢٠١٠/٧/٣١ نحو ٣٫٦ 
ماليني دينار مبا يعادل ١١٫٩ فلسا 
كربحية للسهم الواحد، كما بلغ 
العائد علــــى املوجودات ٤٫٩٪، 
في حني بلغ العائد على حقوق 
املساهمني ٦٫٨٪، علما بأن القيمة 
الدفترية للسهم تبلغ ١٧٤ فلسا 

كما في ٢٠١٠/٧/٣١. 

مليــــون دينار، فــــي حني يبلغ 
رصيد االحتياطي القانوني ٣٫٨ 
ماليني دينار مبا يوازي ٧٪ من 
حقوق املساهمني كما في نهاية 

العام املنتهي في ٢٠١٠/٧/٣١.
إيرادات الشركة    وقد بلغت 
للعــــام املالــــي املنتهــــي فــــي 
٢٠١٠/٧/٣١، ٥٫٨ ماليــــني دينار، 
بينما كانت املصروفات واألعباء 
األخرى ٢٫٢ مليون دينار بهامش 
ربحية بلغ ٦٢٪ من اإليرادات، 
وقد كان هيكل إيرادات الشركة 
متركزا بنســــبة ٥٥٪ في ربح 
بيع استثمار في شركة زميلة 
مببلــــغ ٣٫٢ ماليني دينار، تاله 
أرباح  إيــــرادات توزيعات  بند 
ومرابحة مببلغ ١٫٠ مليون دينار 
مبا يعــــادل ١٧٪ من اإليرادات، 
أما هيكل املصروفات فقد تركز 
٤٦٪ منها في مصروفات مرابحة 

برصيــــد ٢٠٫٣ مليــــون دينار 
مبا يعادل ٩٦٪ من املطلوبات، 
والثانــــي: دائنون ومصروفات 
مستحقة برصيد ٨٤١ ألف دينار 
مبا يساوي ٤٪ من املطلوبات، 
علما بأن إجمالي املطلوبات ميثل 
٢٩٪ من إجمالــــي املوجودات، 
وذلك كما في نهاية العام املالي 

املنتهي في ٢٠١٠/٧/٣١.
  من جهة أخرى، فإن حقوق 
مساهمي شركة صناعات بوبيان 
القابضــــة تبلغ ٥٢٫٢  الدولية 
مليون دينار، وهو ما يعادل ٧١٪ 
من إجمالي املوجودات، وميثل 
رأس مال الشــــركة البالغ ٣٠٫٠ 
مليون دينار ٥٧٪ من إجمالي 
حقوق املساهمني، بينما تشكل 
األرباح احملتفظ بها والتغيرات 
املتراكمة في القيمة العادلة ٣٥٪ 
من حقوق امللكية مبا يعادل ١٨٫٤ 

القابضــــة ٧٣٫٤ مليون دينار، 
ويتركــــز ٦٥٪ منهــــا فــــي بند 
موجودات مالية متاحة للبيع مبا 
يعادل ٤٧٫٩ مليون دينار، وتلي 
هذا البند في األهمية، موجودات 
مالية مدرجــــة بالقيمة العادلة 
أو اخلســــارة  الربح  من خالل 
برصيــــد ٩٫٥ ماليني مبا يعادل 
١٣٪ من املوجودات، أما حصة 
االستثمارات في شركات زميلة 
فتبلغ ٨٪ مــــن املوجودات مبا 
يعادل ٥٫٧ ماليــــني دينار، في 
حني تبلغ األرصدة النقدية ٥٫٤ 
ماليني دينار مبا يساوي ٧٪ من 
املوجودات، وذلك كما في نهاية 

العام املنتهي في ٢٠١٠/٧/٣١.
  أما مطلوبات شركة بوبيان 
للبتروكيماويــــات، فتبلغ ٢١٫٢ 
مليون دينار، وهي موزعة على 
بنديــــن، األول: دائنو مرابحة 

 قــــال مركــــز 
اجلمـــــــــان 
لالستشــارات 
االقتصـــادية 
فــــــي حتليــــل تقريــــر خاص 
لـ«األنباء» حول شركة صناعات 
بوبيان الدولية القابضة مبناسبة 
إدراجها في سوق الكويت لألوراق 
املالية، ان الشركة تأسست في 
يوليو عام ٢٠٠٤، ويبلغ رأسمالها 
٣٠ مليون دينار وعدد موظفيها 
عشرة، وتعمل مبا يتوافق مع 
أحكام الشريعة اإلسالمية، وهي 
متخصصة باالستثمار في القطاع 
الصناعي والقطاعات ذات الصلة 
داخل وخارج الكويت، ويتولى 
إدارتها  منصب رئيس مجلس 

معن محمد الرشيد.
  وأشار «اجلمان» الى ان شركة 
بوبيان للبتروكيماويات متتلك 
٢٠٪ من رأسمال شركة صناعات 
بوبيــــان الدولية القابضة، كما 
ميتلك عمالء شركة االستثمارات 
الوطنية ١٧٫٧٪ من رأســــمالها، 
في حني متتلك «االســــتثمارات 
الوطنيــــة» ذاتها ٨٫٨٪، وأيضا 
متتلــــك مجموعــــة الصناعات 
الوطنية القابضة ١٠٪ من رأس 
املــــال، بينما يتوزع باقي رأس 
املال البالغ ٤٣٫٥٪ على مساهمني 
آخرين، حيث يبلغ إجمالي عدد 

املساهمني ٤٧ مساهما. 
  ويبلغ إجمالــــي موجودات 
شركة صناعات بوبيان الدولية 
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