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 أعلنت شركة نور لالستثمار املالي ان صندوق نور للدخل العقاري بدأ بتوزيع أول أرباح شهرية 
له بواقع فلسني للوحدة ملالكي الوحدات وذلك كما في تاريخ ٢٠١٠/١١/٣٠.

  اجلدير بالذكر أن الصندوق قام باالستحواذ على ٤ عقارات مبواقع متميزة في الكويت ومتوسط 
عائد ٩٪ سنويا وذلك في سنة ٢٠١٠.

  كما يذكر أن شركة االمناء العقارية تقوم بدور مستشار ومدير للعقارات وتلعب دورا رئيسيا مع 
مدير الصندوق شركة نور لالستثمار املالي في ادارة الصندوق وحتقيق اهدافه االستثمارية.

  ومما يجدر ذكره أيضا أن الصندوق يعمل وفق أحكام الشريعة االسالمية. 

 صندوق نور للدخل العقاري يوزع أرباحًا بواقع فلسين

 سلمان البدران

 أعلنـــت شـــركة االتصاالت 
الكويتية  (VIVA)أنها ستنظم 
اللقاء املهني العلمي الثالث لرأس 
املال البشري، وذلك مبشاركة عدد 
من الشركات العاملية والهيئات 
املتخصصـــة فـــي رأس املـــال 
البشري، وذلك خالل الفترة ما 
بني ١٦ و١٧ فبراير ٢٠١١، وسيكون 
اللقاء حتت عنوان «رأس املال 

البشري ـ امليزة التنافسية».
  وقد صرح الرئيس التنفيذي 
لشركة VIVA سلمان البدران بأن 
اللقاء سيضم نخبة كبيرة من 
شركات االتصاالت اخلليجية، 
وجمعيات املوارد البشرية في 
اخلليج وكذلك أعرق الشركات 
البحـــوث  فـــي  االستشـــارية 
باإلضافـــة الى بعـــض البنوك 

 قـــال تقرير مركـــز اجلمان
  لالستشـــارات االقتصادية 
اخلاص جلريدة «األنباء» حول 
حركة امللكيات املعلنة للشركات 
املدرجة في سوق الكويت لألوراق 
املالية لألسبوع املنتهي في ٢٠ 
اجلاري انه مبناسبة إدراج شركة 
«زميـــا» دخلت كل من شـــركة 
اخليارات لألســـهم والعقارات 
والشركة الكويتية لتجهيز حقول 
البترول في قائمة كبار املالك في 
شركة زميا وذلك بحصة تبلغ ١٣٪ 
من رأسمال الشركة لكل منهما.
انه على  التقريـــر    واوضح 
خلفية إعادة هيكلة رأســـمال 
شركة «استراتيجيا» قبل إعادة 
إدراجها خالل األسبوع املنتهي 
في ٢٠١١/١/٢٠، فقد خرج من قائمة 
كبار املالك في الشركة املذكورة 
البنك األهلي الكويتي، حيث كان 
ضمن كبار مساهميها بنسبة ٥٪ 
من رأســـمالها، كما انخفضت ـ 
على إثر إعادة الهيكلة املذكورة 

  وســـيتم خالل هـــذا اللقاء 
مناقشـــة عـــدة محـــاور منها: 
اســـتقطاب املوظفني الواعدين 
وتطويرهم واحملافظة عليهم، 
إستراتيجيات ومناهج حتسني 
القوى العاملة، تنظيم رأس املال 
البشري لتحقيق نتائج فعالة، 
مواءمة إستراتيجيات رأس املال 
البشري واإلستراتيجية العامة 
للشركات، تطوير القادة، وأثر 
خفض التكاليف على إدارة رأس 

املال البشري.
 VIVA البـــدران أن   وأوضح 
تسعى جاهدة لتطوير وتنمية 
البشـــري بالشركة  املال  رأس 
واحملافظة عليه نظرا ألهميته 
وكونه من أهم إســـتراتيجيات 

الشركة. 

بنســـبة ٥٫٠٧٪، وقـــد رفعتها 
تدريجيا وآخرها من ٥٫٩٨ إلى 
٦٫٣٪ خالل األسبوع املنتهي في 

.٢٠١١/١/٦
  ومن حركة امللكيات املعلنة 
املنتهي في  خـــالل األســـبوع 
٢٠١١/١/٢٠، رفع «اخلصوصية» 
ملكيتها في «املعدات» من ١٨٫١٤ إلى 
٢٠٫٠١٪، وكذلك مؤسسة جاسم 
املوسى حصته في «اجلزيرة» 
من ٦٫٤٦ إلى ٦٫٥١٪، بينما قامت 
شـــركة الكويت القابضة برفع 
حصتها بشكل طفيف في «كويت 
انفست» من ١٦٫٦٦ إلى ١٦٫٦٧٪ 
كما خفضـــت ملكيتها في «ايفا 

«من ٨٫١٦ إلى ٧٫٦٥٪.
  جتدر اإلشارة إلى أن مصدر 
املعلومـــات أعاله هـــو املوقع 
الكويت  اإللكترونـــي لســـوق 
لألوراق املاليـــة، كما أنها ـ كما 
هو معروف ـ ال تشـــمل حركة 
امللكيات التـــي تقل عن ٥٪ من 

رأسمال الشركات املدرجة. 

التي لها بصمة في  والشركات 
مجال استثمار رأس املال البشري 
وذلك لتثري املشاركني بأحدث 

اخلطط واإلستراتيجيات.

ـ حصة شركة املدينة للتمويل 
واالستثمار من ٢١٫٧٩ إلى ٦٫٨٦٪، 
بينما دخلت شركة التخصيص 
القابضة «التخصيص» في قائمة 
كبار املالك بنسبة ٢٤٫٩٨٪ خالل 
األسبوع املنتهي في ٢٠١١/١/٦، في 
حني دخلت شركة التخصيص 
للخدمات البيئيـــة قائمة كبار 
املالك في «استراتيجيا» خالل 
األسبوع املنتهي في ٢٠٠٩/١٢/١٧ 

 بمشاركة عدد من الشركات العالمية والهيئات المتخصصة  

 في تقرير خاص لـ «األنباء» حول الملكيات المعلنة للشركات المدرجة

 «VIVA» تستضيف اللقاء الثالث 
  لرأس المال البشري في فبراير

 «الجمان»: «األهلي» يخرج 
  من كبار المالك في «إستراتيجيا»  

 دول اخلليج تدرس اعتماد دمغه خليجية موحدة للمشغوالت الذهبية 

 مسؤول في «التجارة» لـ «األنباء»: الوزارة لم ترد إليها كتب رسمية بهذا الشأن

 «اتحاد الغرف التجارية»: دول المجلس تدرس 
  اعتماد دمغة خليجية موحدة للمشغوالت الذهبية

 عاطف رمضان وإيالف
  ذكـــر مصدر مســـؤول في 
وزارة التجـــارة والصناعة أن 
الوزارة لم يرد إليها كتب رسمية 
بشـــأن تطبيق دمغة خليجية 
موحدة على مشغوالت الذهب 

واملجوهرات.
  وأضاف املسؤول في تصريح 
لـ «األنبـــاء» ان هذا املوضوع 
عبارة عن اقتراح تقدم به بعض 
الذهب خـــالل االجتماع  جتار 
األخير الحتاد غرف دول مجلس 
التعاون اخلليجي في البحرين. 
وأشار إلى أن تنفيذ هذا االقتراح 
من املمكـــن أن يتم على أرض 
الواقع من خالل آليات وقوانني، 
موضحا أن لكل دولة خليجية 
ختم معني خـــاص بها يحوي 

شيئا من تراثها القدمي.
الذي  الوقت    جاء ذلك فـــي 
ذكر فيـــه أمـــس األول األمني 
العام الحتاد غرف دول مجلس 
التعاون اخلليجي عبد الرحيم 
حســـن نقـــي أن دول مجلس 
التعاون اخلليجي تتجه نحو 
الدمغة على مشغوالت  إحالل 
الذهب واملجوهـــرات بدال من 
داللة املنشأ التقليدية املعمول 
بهـــا حاليا، واالعتـــراف بهذه 
الدمغات بني الدول األعضاء، كما 
أنها تدرس أيضا تطبيق دمغة 
خليجية موحدة لهذه املنتجات، 
إضافة إلى مدى جدوى إعفاء هذه 
املشغوالت من رسوم التعرفة 
اجلمركية بني دول املجلس. وقال 
نقي أن جتار الذهب واملجوهرات 
اخلليجيني طرحو مبادرة خالل 
اجتماعهم األخير في البحرين 
تقضـــي بضـــرورة النظر في 
تطبيق دمغة خليجية موحدة، 
في خطوة لكبح اخلسائر التي 
يتعرضون لها في الوقت واجلهد 
واملال، التي يتطلبها استخراج 
أكثر من دمغة ملنتج واحد حال 

تنقله بني هذه الدول.

  إعادة النظر في الرسوم

  كما طالبوا بإعادة النظر في 
الرســـوم اجلمركية املفروضة 
الذهـــب واملجوهـــرات  علـــى 
ألهمية منو هذا القطاع وآثاره 
الكبيرة اإليجابية في االقتصاد 

العارضني.
  إلى جانب ضرورة مواجهة 
التجـــاري والذهـــب  الغـــش 
املغشوش الذي يدخل السوق 
بطرق مخالفة ويؤثر في سمعة 
اخلليج ويضر بالتجار وذلك من 
خالل إنشاء املختبرات وفحص 
املعادن باعتبارها أكثر أمنا في 
ظل اســـتمرار عمليات الغش 
التجاري وهو ما يســـهل على 
اجلمارك أيضا، إلى جانب أهمية 
تأهيل الصياغ وضرورة ختم كل 
املشغوالت، خاصة في ظل دخول 
البعض منها للسوق اخلليجية 
من دون أختام، وهو ما يسبب 

العديد من املشكالت للتجار.

  رفض للمعارض

  وأكد جتار الذهب اخلليجيون 
كذلك الرفض التـــام والنهائي 
لكل معـــارض البيع بالتجزئة 
ما عدا املتعـــارف عليها، وأي 
جديد في هذا الشـــأن ملا له من 
أضرار مباشـــرة على القطاع، 
كما طالب بأن يكون لدى إدارة 
اجلمارك في دول املجلس احلس 
بأهمية منو هذا القطاع وآثاره 
الكبيرة اإليجابية في االقتصاد 
الوطني، وأن الفوائد التي سيتم 
جنيها لالقتصاد الوطني أكبر من 
الرسوم اجلمركية التي سيتم 
جنيها. من جهته عرض مدير 
إدارة االحتاد اجلمركي اخلليجي 
محمد الهيف اإلجراءات اجلمركية 
املتبعة والتي تستهدف تسهيل 
اإلجراءات بني دول املجلس، الفتا 
في هذا الصـــدد إلى أن األمانة 
العامـــة وبالتعاون مع القطاع 
اخلاص ميكنها أن تطور هذه 
اإلجراءات وتســـعى لتسهيلها 
وحل أي إشكال. وقال الهيف ان 
الرسوم على املشغوالت الذهبية 
الواردة من خارج دول األعضاء 
ثابتة ٥٪، أما املشغوالت املصنعة 
خليجيا والذهـــب اخلام فهما 
«معفيان»، مؤكدا أن اإلشكالية 
قد تكمن في آليات التطبيق. ومن 
املقرر أن يتم عقد اجتماع آخر 
في غضون ثالثة أشهر من اآلن 
في العاصمة السعودية الرياض 
ملتابعة ما مت االتفاق عليه من 

قبل املجتمعني. 

الوطني، وأن الفوائد التي سيتم 
جنيها لالقتصاد الوطني أكبر 
مـــن الرســـوم اجلمركية التي 
ســـيتم جنيها، حيـــث تبنت 
أمانة احتـــاد الغرف التجارية 
الصناعيـــة اخلليجية وغرفة 
التجارية الصناعية بالعاصمة 
السعودية الرياض إجراء دراسة 
حول الوضع احلالي لإلجراءات 
بـــني دول املجلس،  اجلمركية 
ومـــدى اجلـــدوى االقتصادية 
إلغاء  للدول األعضاء في حال 

الرسوم اجلمركية.
  وأشـــار نقي الـــى أن جتار 
الذهب واملجوهرات اخلليجيني 
طالبوا بأهمية االعتراف بختم 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
بالدمغ للمجوهرات املستوردة 
واملدموغة ببلد املنشأ، ومعاملة 
األحجار ذات القيمة املركبة على 
املشـــغوالت كمادة خام معفاة 
من الضريبة اجلمركية، وذلك 
لدخولها فـــي عملية تصنيع 
انتقـــال  املشـــغول وحريـــة 
املجوهـــرات املصنعة في دول 

مجلس التعاون اخلليجي.
  وأكد املجتمعون ـ بحســـب 
نقي ـ على أهمية التنسيق في 

إقامة املعارض  عملية توحيد 
لتحقيق فائدة أكبر لتجار الذهب 
واملجوهرات وعدم السماح لتجار 
الذهب األجانب باملشاركة في 
املعارض اخلليجية اال من خالل 
شـــريك خليجي أو بالتنسيق 
مع اللجان واالحتادات الوطنية 
املتخصصة بالذهب واملجوهرات 
بدول املجلس، وأهمية تنظيم 
معارض الذهب واملجوهرات كي 
تكون معارض جتارية تخصص 
للعرض وليس أسواقا للبيع، 
الشـــركات  وأن يتـــم اختيار 
العارضـــة بعنايـــة من خالل 
التنســـيق فيما يختص بهذه 
املعارض والتدقيق في اختيار 
العارضني. واقترح جتار الذهب 
واملجوهرات تبني مبادرة تقضي 
بضرورة النظر في تطبيق دمغة 
خليجية موحـــدة، في خطوة 
لكبح اخلسائر التي يتعرضون 
لها في الوقـــت واجلهد واملال، 
التي يتطلبها اســـتخراج أكثر 
من دمغة ملنتج واحد حال تنقله 

بني هذه الدول.
  كما طالبوا بإعادة النظر في 
الرســـوم اجلمركية املفروضة 
على الذهب واملجوهرات ألهمية 

منو هذا القطاع وآثاره الكبيرة 
اإليجابية في االقتصاد الوطني. 
وفي هذا اإلطـــار، تبنت أمانة 
احتاد الغرف التجارية الصناعية 
اخلليجية إجراء دراسة حول 
الوضـــع احلالي لإلجـــراءات 
بـــني دول املجلس،  اجلمركية 
ومـــدى اجلـــدوى االقتصادية 
إلغاء  للدول األعضاء في حال 

الرسوم اجلمركية.

  مقترح خليجي

  كما طرح املجتمعون أيضا 
أبرزها  النقـــاط، من  عددا من 
مقترح تكوين جلنة خليجية 
املتعلقة  قطاعية تتابع األمور 
الذهـــب  قطـــاع  مبشـــكالت 
التأكيـــد على  واملجوهـــرات، 
ضرورة إيجاد حل لفرض ضريبة 
الذهب  جمركية مزدوجة على 
واملجوهـــرات خاصة األملاس، 
وأهمية تنظيم معارض الذهب 
واملجوهرات كي تكون معارض 
جتارية تخصص للعرض وليس 
أسواقا للبيع، وأن يتم اختيار 
الشركات العارضة بعناية من 
خالل التنسيق فيما يختص بهذه 
املعارض والتدقيق في اختيار 

 عمر راشد
  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة ان ممثلي «ناسداك أوماكس» 
ســـيجتمعون اليوم مع ممثلي شركات الوساطة الـ ١٤، وذلك لبحث 
تطورات تنفيذ املرحلة الثالثة املتعلقة بالوصالت اخلاصة بتركيب 
األجهزة ومدى استعدادات كل شركة لتطبيق االختبار األولي للنظام 

في مارس أو أبريل املقبلني.
  وبينت املصادر ان االجتماع يأتي في إطار سلســـلة االجتماعات 
الدورية التي تقوم بها «ناســـداك أوماكس» لتطوير أداء شـــركات 
الوساطة املالية بشكل مســـتمر ومتواصل ومتابعة املعوقات التي 
تقف أمام الشركات لتطوير التقنيات احلديثة ونظم التداول اخلاصة 

بها ومحاولة التغلب عليها.
  ولفتت الى ان الكثير من الشـــركات استطاعت اخلروج من عدم 
مواءمة أجهزتها مع التطورات التي استحدثها نظام «ناسداك أوماكس» 

من خالل تدريب موظفيها على النظم اجلديدة بالشكل املطلوب.
  وبينت ان هناك متابعة مستمرة عبر البريد اإللكتروني بني ممثلي 
«ناسداك أوماكس» وشركات الوساطة التي تقوم بدراسة معوقات 
العمل واملتطلبات التي حتتاج إليها كل شركة حللها في كل مرحلة 

من مراحل النظام. 

 االختبار األولي في مارس أو أبريل المقبلين

 «ناسداك أوماكس» تناقش استعدادات
  «الوساطة» لنظام التداول اآللي الجديد اليوم

 «المركزي» أصدر تعليماته لشركات استثمارية 
برفع عضوية مجالس إداراتها إلى ٥ أعضاء

 عمر راشد
  أوضـــح مصدر اســـتثماري 
مطلع لـ «األنباء» ان بنك الكويت 
املركزي اصدر مؤخرا تعليماته 
لكافة الشـــركات االســـتثمارية 
بضرورة زيادة اعضاء مجالس 
ادارات الشـــركات الى ٥ اعضاء 
في حـــال ما اذا كان عدد اعضاء 
مجلس ادارة تلك الشركات اقل 

من ذلك.
  ولفت املصدر الى ان «املركزي» 
اتخذ تلك اخلطوة لتوسيع املجال 
الشـــركات االســـتثمارية  امام 
لالنتهاء من امللفات امللحة لديها 
من جهة وتفعيل ادائها االداري 

من جهة اخرى.
  ورأى املصـــدر ان تعليمات 
«املركـــزي» تصب فـــي ناحية 

تعزيز الالمركزية داخل الشركات 
وتوزيع مصدر اتخاذ القرار على 
أكثر من مسؤول وبشكل يتالءم 
مع اصول الشركات املتواجدة لدى 
تلك الشركات، مستدركا ان ذلك 
قد يكون احد العوامل الرئيسية 
التي قد تدفع شركات االستثمار 
الى حتقيق مزيـــد من التطوير 

والتحديث في املرحلة املقبلة. 

 «جلوبال يونايتد» تقر عدم توزيع أرباح عن ٢٠٠٩ 
  عمر راشد 

  أقرت عمومية شركة جلوبال يونايتد خلدمات التأمني توصية 
مجلس إدارتها بعدم توزيع أرباح عن السنة املالية املنتهية في ٣١ 
ديسمبر ٢٠٠٩، مع عدم منح مجلس إدارتها مكافأة مالية ألعضاء 
مجلس اإلدارة. وبهذه املناسبة، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة 
الشركة محمد العيسى على هامش عمومية الشركة بنسبة حضور 
١٠٠٪، أن الشركة في سعيها لزيادة مواردها املالية خالل املرحلة 
املقبلـــة أقرت عدم توزيـــع مكافآت أو توزيع أربـــاح خالل العام 
املالي ٢٠٠٩ في ظل تراجع موارد الشركة املالية على وقع تراجع 
اإليرادات. وقال العيســـى إن الشركة وافقت على تفويض مجلس 
اإلدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية، الفتا 
الـــى أن العمومية أقرت إخالء طرف أعضاء مجلس اإلدارة وإبراء 

ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية.  

 عمليات الدخول لقوائم كبار المالك
   في الشركات المدرجة لألسبوع المنتهي في ٢٠١١/١/٢٠ 

 النسبة الحالية ٪  الشركة  المساهم 
 شركة اخليارات لألسهم 

 ١٣  زميا والعقارات  

 الشركة الكويتية لتجهيز حقول 
 ١٣  زميا البترول 

  

 عمليات الخروج لقوائم كبار المالك في الشركات المدرجة
   لألسبوع المنتهي في ٢٠١١/١/٢٠ 

 النسبة السابقة ٪  الشركة  المساهم 
 ٥  استراتيجيا  البنك األهلي الكويتي 

  

 الملكيات المرتفعة لقوائم كبار المالك 
  في الشركات المدرجة لألسبوع المنتهي في ٢٠١١/١/٢٠ 

 المساهم  الشركة 
 الملكية كما في 

 ٢٠١١/١/١٣

 الملكية كما في 

 ٢٠١١/١/٢٠
 التغير (٪) 

 شركة كويت  كويت انفست 
 ٠٫٠٠٦  ١٦٫٦٧٪  ١٦٫٦٦٪ القابضة 

 املعدات 
 شركة مجموعة 
اخلصوصية 

القابضة 
 ٪١٫٨٧  ٢٠٫٠١٪  ١٨٫١٤ 

 اجلزيرة 

 مؤسسة جاسم 
محمد املوسى 
للتجارة العامة 

واملقاوالت 

 ٪٠٫٠٥٥  ٦٫٥١٪  ٦٫٤٦ 

  

 الملكيات المنخفضة لقوائم كبار المالك 
  في الشركات المدرجة لألسبوع المنتهي في ٢٠١١/١/٢٠ 

 المساهم  الشركة 
 الملكية كما في 

 ٢٠١١/١/١٣

 الملكية كما في 

 ٢٠١١/١/٢٠
 التغير (٪) 

 شركة كويت  إيفا 
 ٠٫٥١٢  ٧٫٦٥٪  ٨٫١٦٪ القابضة 

 استراتيجيا 
 شركة املدينة 

للتمويل 
واالستثمار 

 ٪١٤٫٩٣  ٦٫٨٦٪  ٢١٫٧٩ 

 Email: info@aljoman.net
  Website: www.aljoman.net 


