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املؤشر 
السعري 

 بلغت نحو ٢٫٣ ألف دينار

 بفضل إستراتيجية البنك في «البيع المباشر» 

 الفليج: «بوبيان لألسماك» تخطت أزمتها 
بتسجيل أرباح ألول مرة في تاريخها

 ٣٢٪ نموًا في عدد الحسابات الجديدة
  لـ «بيتك» بنهاية العام الماضي 

 «بوبيان القابضة» توّقع اتفاقية حق انتفاع 
مع حكومة جيبوتي لمدة ٤٥ عامًا

 ٦ أبريل الموعد األخير الستبدال
  شهادات «جيزان» و«كويت إنفست»

 أعلنـــت شـــركة صناعات 
بوبيـــان الدولية القابضة في 
بيـــان لها على موقع ســـوق 
الكويت لـــألوراق املالية انها 
قامت بتوقيع اتفاقية مع حكومة 
جمهوريـــة جيبوتي حصلت 
مبوجبها على حق انتفاع ملدة 
٤٥ عاما ألرض مساحتها ٢٢٥ 

كيلومترا مربعا.
  وقالت ان االتفاقية بغرض 
إنشـــاء مطار دولي للشـــحن 
والركاب ومنطقـــة صناعية 

حرة.

 قال سوق الكويت لألوراق 
الدولية  الشـــركة  ان  املالية 
للتمويل أفادت بانه   بتاريخ 
 ٦ يناير اجلاري مت التأشير 
في الســـجل التجـــاري لدى 
التجـــارة والصناعة  وزارة 
بقرارات اجلمعية العامة غير 
العادية للشركة، باملوافقة على 
االندماج مع كل   من شـــركة 
جيزان القابضة وشركة كويت 

انفست القابضة.
  وأفادت الشركة ألن يوم 
٢٠١١/٤/٦ هـــو آخر يوم من 
الفتـــرة   القانونية التي يتم 
بعدهـــا االنتهاء مـــن عملية 
االندماج بني الشركة الدولية 
للتمويـــل وشـــركة جيزان 
القابضة وشركة كويت انفست 
القابضة وذلك الســـتبدال   
شهادات األســـهم ملساهمي 

الشركتني املندمجتني.

 منى الدغيمي
  كشف مدير عام شركة بوبيان 
لألسماك عزام الفليج ان الشركة 
ألول مرة منذ تأسيســـها عام 
١٩٨٥ حتقـــق أرباحا وتتخطى 
أزمة اخلسائر التي تكبدتها في 

السنوات السابقة.
  وأضاف في تصريح خاص 
لــــ «األنبـــاء» ان مجلس ادارة 
الشركة اجتمع االسبوع املاضي 
املالية لسنة  البيانات  واعتمد 
٢٠١٠ املتضمنـــة ألرباح بنحو 
٢٫٣ ألف دينار، مشـــيرا الى ان 
الشركة ستخاطب وزارة التجارة 

والصناعة لتحديـــد موعد النعقـــاد جمعيتيها 
العموميتني العادية وغيـــر العادية، متوقعا ان 

موعـــد االنعقاد ســـيكون في 
القادمة على  غضون األسابيع 

األرجح.
جـــدول  ان  الـــى    ولفـــت 
اعمـــال العمومية غير العادية 
سيتضمن انتخاب مجلس ادارة 
جديد للشركة للثالث سنوات 

القادمة.
  وأكـــد الفليج ان الشـــركة 
ستستمر في حتقيق األرباح على 
القادمة معتبرا  السنوات  مدى 

٢٠١٠ سنة االجنازات.
  وتوقع ازدهارا وتوسعا في 
٢٠١١ السيما ان الشركة تعتزم 
التوسع مع بداية العام احلالي في السوقني العماني 

واليمني. 

 أعلـــن مدير وحـــدة البيع 
املباشر في بيت التمويل الكويتي 
(بيتك) نضـــال أحمد أمني أن 
عدد احلسابات املصرفية لدى 
«بيتك» شهدت زيادة ملحوظة 
خالل العام املاضي بلغت نسبتها 
٣٢٪، بفضل إستراتيجية بيتك 
فـــي االرتقاء بأداء وحدة البيع 
املباشـــر، وجهـــود الفريق في 
التواصل املباشـــر مع العمالء 
للوقوف على جميع احتياجاتهم 

واإلسراع في تلبيتها.
  وأضاف أمـــني في تصريح 
صحافي قائـــال: يتواجد فريق 

وحدة البيع املباشر باستمرار في األماكن احليوية 
للتواصل عن كثب مع العمالء املستهدفني واملقبلني 
على سوق العمل، السيما في املؤسسات التعليمية 
والوزارات واملؤسسات احلكومية وشبه احلكومية 
واخلاصة، والسعي الستقطابهم كعمالء جدد بداية 
من فتح حســـاب الراتب وبيع خدمات ومنتجات 
«بيتك» األخرى في مختلف القطاعات كالبطاقات 
االئتمانية وخدمات «أون الين» وSMS وغيرها. 
  ولفت الى أنه باإلضافة ملا يقدمه فريق العمل 
من خدمات ومنتجـــات مميزة في أماكن تواجده 
وتوضيح الصورة كاملة للميزات التي ميكن أن 

يستفيد منها العميل املستهدف، 
نقـــدم أيضا بعـــض العروض 
والقيم املضافـــة للخدمات مبا 
يتوافق مع منطلقاتنا الشرعية 

واملهنية.
  وأشـــار الى أن جهود البيع 
املباشـــر بالتواجد فـــي أماكن 
امتدادا  وأوقات مختارة يعـــد 
وتكامـــال خلدمـــات «بيتـــك»، 
مشـــيرا في هذا الصدد الى أن 
هذا التواجد يخدم البنك والعمالء 
في ذات الوقت، فمن جهة يخفف 
الضغوط على الفروع ومن ثم 
الوقت  الفرصة وتوفير  إتاحة 
لالرتقاء مبستوى وجودة اخلدمة املقدمة واستقطاب 
شـــرائح جديدة الى عمالء البنك ويوسع حصته 
الســـوقية، ومن جهة أخرى يوفر الوقت واجلهد 

على العمالء ويعمل على راحتهم.
  وأكد أمني على أن «بيتك» مستمر في تطوير 
منهجيته للبيع املباشر من خالل التوسع واالنتشار 
في مواقع جديدة للوصول للعمالء املســـتهدفني 
وتعميـــق العالقة معهم في وقـــت أصبحت فيه 
املبيعات املباشرة وسيلة أساسية لالنتشار في ظل 
املنافسة الشديدة التي تشهدها صناعة الصيرفة 

على املستوى احمللي.  

 عزام الفليج

  نضال أمني 

 أعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان شركة أصول لالستثمار 
أفادت بقيام الشـــركة بالتوقيع على عقد اتفاق وشراكة (مبدئي) 
لالســـتحواذ   على نسبة ٨٠٪ من شـــركة جتارة عامة ومقاوالت   
بقيمة ٤٠ الف دينار على ان تتم زيادة رأســـمال الشركة الى ٥٠٠ 
الف دينار تشارك شركة أصول لالستثمار بقيمة ٨٠٪ مبا يعادل 

٤٠٠ الف دينار.
 

 «أصول لالستثمار» توّقع عقد اتفاق
  وشراكة مبدئي  بقيمة ٤٠ ألف دينار

٦٨٢٢
بتغير قدره

-١٢٢

 بعد أن دعت ٣٨ شركة محلية مؤهلة للمشروع في أكتوبر الماضي 

 لم تتقدم للوزارة أي شركة عامة بهذا الشأن خالل يناير الجاري 

 «نفط الكويت» تتلقى ٩ عروض مالية لتنفيذ
   محطة تحويل للطاقة الكهربائية في أم العيش 

 الشمري لـ «األنباء»: ٥ شركات مقفلة تقدمت لـ «التجارة»
  وحددت مواعيد عموميات لمناقشة ميزانيات ٢٠١٠ 

 ٤٠٠ شركة متخلفة عن تقديم بياناتها و٢٠٪ منها استجابت للوزارة
 شركات «ميتة» تأسست منذ ٦ سنوات أهملها أصحابها والوزارة تتخذ اإلجراءات القانونية ضدها

 شعار شركة نفط الكويت 

 بدر الشمري 

 أحمد مغربي 
  كشفت مصادر مطلعة في 
شركة نفط الكويت لـ «األنباء» 
أن الشـــركة تلقت ٩ عروض 
مالية وفنية من شركات محلية 
مؤهلة لتنفيذ محطة حتويل 
جديـــدة للطاقـــة الكهربائية 
العيش بشمال  أم  في منطقة 

الكويت.
  مشيرة الى أن الشركة كانت 
قــد دعت ٣٨ شـــركة محلية 
مؤهلــة لتنفيذ املشروع في 
شـــهر أكتوبــر مـــــن العــام 

املاضـي.
  وذكـــرت املصـــادر أن أقل 
التي تلقتها  املالية  العروض 

الشركة لتنفيذ املشروع كان من 
نصيب شركة امكو للهندسة 
واإلنشاءات التي قدمت عرضا 
ماليا يبلغ ٣٫٢ ماليني دينار، 
في حني قدمت شركة الصناعات 
الهندسية الثقيلة وبناء السفن 
ومجموعة اخلرافي ثاني وثالث 
اقل العروض املالية بقيمة ٣٫٣٧ 
و٣٫٣٨ ماليني دينار لكل منهما 

على التوالي.
  وأشـــارت الـــى أن الفائز 
بالعقد سوف يقوم بكافة أعمال 
التشغيل والتوريد والتركيب 
واالختبـــار للمحطة اجلديدة 
في منطقـــة أم العيش ونقل 
الطاقة الكهربائية من احملطة 

 عاطف رمضان
  كشف رئيس قسم اجلمعيات 
العمومية فــــي وزارة التجارة 
الشــــمري عن  والصناعة بدر 
عــــدم تقــــدم أي شــــركة عامة 
للوزارة لتحديــــد موعد لعقد 
جمعيات عمومية خالل يناير 
العام  ٢٠١١ بالنسبة مليزانيات 
٢٠١٠، مشيرا في الوقت نفسه 
إلى أن ٥ شركات مقفلة تقدمت 
لـــــ «التجــــارة» وحصلت على 
مواعيد لعقد جمعياتها العمومية 
بشأن ميزانيات ٢٠١٠، متوقعا 
زيادة هذا الرقم خالل الشهرين 

املقبلني.
  وأضاف الشمري في تصريح 
القانون يعطي  أن  لـ «األنباء» 
فترة ســــماح مقدارها ٣ أشهر 
(تنتهي في مارس املقبل) لتقدمي 

ميزانية ٢٠١٠.

  وقال إن إجمالي عدد الشركات 
املتخلفة في تقدمي بياناتها املالية 
يقدر بـ ٤٠٠ شركة، مشيرا إلى 
أن حوالي ٢٠٪ من هذه الشركات 
تقريبا استجابت لدعوة الوزارة 

لها.
  وكشف الشــــمري عن تقدم 
العديــــد من ممثلي الشــــركات 
لقســــم العموميــــات بالوزارة 
لتحديد مواعيد النعقاد جمعيات 
إلى أن هذه  عمومية، مشــــيرا 
الشــــركات كانــــت متأخرة في 
ميزانياتها لفترات تتراوح بني 

عامني و٤ أعوام سابقة.
  وأعرب عن أملــــه أن تكون 
ســــجالت الــــوزارة نظيفة وال 
حتوي أسماء شركات متأخرة 
في تقدمي ميزانياتها، وكشــــف 
أيضا عن شركات «ميتة» أسسها 
أصحابها منذ ٦ سنوات تقريبا 

 قال مركز اجلمان لالستشارات االقتصادية في تقرير موجز 
له حول حركة امللكيات املعلنة للشـــركات املدرجة في ســـوق 
الكويت لألوراق املالية لألسبوع املنتهي في ٢٧ يناير اجلاري، 
أن هناك بعض التغيـــرات في هذا اخلصوص، ومنها تخفيض 
شركة املزون العقارية حصتها في «املواساة» مبقدار ١٧٫٨٨ نقطة 
مئوية من ٦٤٫٤٠٪ إلى ٤٦٫٥٢٪، وذلك مقابل دخول شركة أثمان 
االســـتثمارية في قائمة كبار املالك بنسبة ٢٠٪ في ذات الشركة 

(املواساة).
  من جهة أخرى، دخلت شركة «مشاريع» في قائمة كبار املالك 
في «متحدة» بنسبة ٣٣٪، مقابل انخفاض حصص «خليج متحد» 
وشركة االستشارات الكويتية املتحدة في «متحدة» مبعدل ٩٫٨٥٪ 
و٣٫٨٪ على التوالـــي، علما بأن جميع األطراف املذكورة تعتبر 

ضمن كتلة «املشاريع».
  ولفت «اجلمان» الى انه يبدو أن هذا التغير جاء نتيجة لزيادة 
رأسمال «متحدة» وتغطية «مشاريع «لألسهم غير املكتتب بها 
من «خليج متحد» وشركة االستشارت الكويتية املتحدة، وكذلك 

مساهمون آخرون.
  مشـــيرا إلى أن «متحــــــدة «أصبحـــت شـــركــــة تابعـــة 
لـ«مشاريع» بنســـبـــة ٦٫٤٢٪ بعـــد إعـــادة هيكلــة رأسمـــال 
«متحــدة»، وذلـــك مـــن ثــالث أذرع استثماريـــة تابعــة لكتلــة 

«املشاريــع».
  أما عمليات رفع امللكيات خالل األسبوع املنتهي في ٢٧ يناير 
اجلاري فكانت طفيفة، وتلخصت في أربع عمليات مبا ال يزيد على 
٠٫٣٠ نقطة مئوية، حيث رفعت سوسن أحمد مهنا حصتها في 
«نابيسكو» من ٩٫٦٢٪ إلى ٩٫٨٩٪، وكذلك شركة كويت القابضة 

فى « ايفا» من ٧٫٦٥٪إلى ٧٫٩٠٪.
  «ومجموعـــة األوراق» في «اجنازات» مـــن ٨٫٠٪ إلى ٨٫١٦٪، 
وأيضا مؤسسة جاسم املوسى في «اجلزيــرة» مــن ٦٫٥١٪ إلى 

.٪٦٫٥٥
  كما دخل صندوق الرائد االســـتثماري في قائمة كبار املالك 
في «رمال» بنسبة ٥٪، في حني لم يخرج أحد من املالك من تلك 

القائمة خالل األسبوع. 

 عمليات الدخول لقوائم كبار المالك في الشركات المدرجة لألسبوع المنتهي في ٢٠١٠/١/٢٧ 
 النسبة الحالية (٪)  الشركة  المساهم 

 ٥  رمال  صندوق الرائد االستثماري 
 ٢٠  املواساة  شركة أثمان االستثمارية 

 ٣٣٫١١  املتحدة  شركة مشاريع الكويت القابضة 

 الملكيات المنخفضة لقوائم كبار المالك في الشركات المدرجة لألسبوع المنتهي في ٢٠١١/١/٢٧ 

 المساهم  الشركة 
 الملكية كما في 

 ٢٠١١/١/٢٠

 الملكية كما في 

 ٢٠١١/١/٢٧
 التغير (٪) 

 متحدة 
 ٩٫٨٥  ١٩٫٤١٪  ٢٩٫٢٦٪  بنك اخلليج املتحد 

 ٣٫٨  ٧٫٤٩٪  ١١٫٢٩٪  شركة االستشارات الكويتية املتحدة 

 شركة املجموعة الدولية للخدمات  منا القابضة 
 ٠٫٢٥  ٦٫٩١٪  ٧٫١٦٪ البترولية 

 ١٫١  ١٣٫٤٠٪  ١٤٫٥٠٪  شركة املزون العقارية  مشرف 
 ١٧٫٨٨  ٤٦٫٥٢٪  ٦٤٫٤٠٪  شركة املزون العقارية  مواساة 

 الملكيات المرتفعة لقوائم كبار المالك في الشركات المدرجة لألسبوع المنتهي في ٢٠١١/١/٢٧ 
 المساهم  الشركة 

 الملكية كما في 
 ٢٠١١/١/٢٠

 الملكية كما في 
 ٢٠١١/١/٢٧

 التغير (٪) 

 ٠٫٢٥٦  ٧٫٩٠٪  ٧٫٦٥٪  شركة كويت القابضة  ايفا 
 ٠٫٠١٦٢  ٨٫١٦٪  ٨٫٠٠٪  شركة مجموعة األوراق املالية  اجلازات 
 ٠٫٢٧  ٩٫٨٩٪  ٩٫٦٢٪  سوسن أحمد مهنا  البسكو 
 ٠٫٠٣٦  ٦٫٥٥٪  ٦٫٥١٪  مؤسسة جاسم املوسى للتجارة العامة واملقاوالت  اجلزيرة 

رقم ٣NK، باإلضافة الى حقن 
الكهرباء من محطة الروضتني 

لهــــا عناويــــن نتيجة  وليس 
أنها أهملت من قبل أصحابها، 
مؤكدا أن الوزارة تعمل جاهدة 
للنظر إلى هذه الشركات واتخاذ 

اإلجراءات القانونية ضدها.
  واشار الشمري إلى ضرورة 

الى منطقة الصابرية في شمال 
الكويــت، وتركيــب لوحات 
كهربائية ومفاتيح كهربائية 
١١KV تتألف مــن ٢٥٠٠ أمبيــر 
و١٦٠٠ أمبيـــــر من كبريــات 
الشركات العامليــة املتخصصــة 

في هــذا األمـر.
  وبينـــت املصـــادر أن مدة 
تنفيذ العقد ستكون ٥١٥ يوما 
وقد متتد ملدة ٣ أشهر إضافية 
من تاريخ توقيع العقد الذي 
من املتوقع أن يكون في نهاية 

ابريل املقبل.
  مشيرة الى أن برنامج العمل 
في تنفيذ املشـــروع ســـيبدأ 
بأعمال التقييس للتربة ورفع 

مذكرة إلي وزارة األشغال العامة 
العتماد موقع التنفيذ.

  وشـــددت على أن الشركة 
فرضـــت على املقـــاول الذي 
سيفوز باملشروع تزويد ادارة 
املشـــاريع في نفـــط الكويت 
العمل  بشكل شهري بســـير 
في احملطـــة باإلضافة الى ان 
مدير املشروع يكون لديه خبرة 
ال تقل عن ١٠ ســـنوات ليقوم 
بتدريب موظفي نفط الكويت 
على تشغيل احملطة وذلك لنقل 
املعرفة واملهارات الضرورية 
ليكونوا قادرين على تشغيل 
وصيانـــة جميع املرافق التي 

ستنشــأ.  

تعديل القوانني لتكون صارمة 
ضد الشركات املخالفة واملتأخرة 

في عقد عمومياتها.
  من جهة أخرى طالب الشمري 
الشــــركات املســــاهمة  ممثلي 
باحتساب نسبة النصاب لعقد 
العمومية خالل فترة ال تزيد على 
٣٠ دقيقة قبل انعقاد اجلمعية 
انعقاد  وذلك لعــــدم تعطيــــل 
التي حدد  العموميات األخرى 
لها مواعيد لعقد عمومياتها داخل 
قاعة االجتماعات التابعة للوزارة، 
موضحا أن هناك شكاوى متعددة 
وردت للوزارة من قبل أصحاب 

شركات بهذا الشأن.
  وبــــني الشــــمري أن قســــم 
العموميــــة يعاني  اجلمعيات 
من مشكالت فيما يخص بعض 
الشــــركات التي تزود الوزارة 
بكتب لنشرها في وسائل اإلعالم 

لدعوة املساهمني حلضور انعقاد 
اجلمعية العمومية، مشيرا إلى 
أن «الســــي دي» الــــذي يحوى 
املــــادة املعدة للنشــــر ال ميكن 
فتحه (معطل) مما يؤدي النعقاد 
العمومية من دون أن يتم نشرها 

في وسائل اإلعالم. 
الشــــمري بجهود    وأشــــاد 
الوكيل املساعد لشؤون الشركات 
والتراخيــــص التجارية جمال 
إدارة  الشــــايع وكذلك مديــــر 
الشركات املســــاهمة بالوزارة 
داود الســــابج حلرصهما على 
عقد الشركات لعمومياتها في 
الوقت احملدد لهــــا وتعاونهما 
العمومية  مع قسم اجلمعيات 
الدائم به  بالوزارة واتصالهما 
أثناء وبعد الــــدوام حلرصهما 
على العمل ومتابعة ما يستجد 

من أمور. 

 «الجمان»: تغيرات طفيفة في حركة الملكيات المعلنة
  للشركات المدرجة خالل األسبوع األخير من يناير

 دخول «مشاريع» في قائمة كبار المالك في «متحدة» بنسبة ٣٣٪ 
 «صفوان» توّقع عقد توريد أدوية

   بـ ٥٫٧٥ ماليين دوالر مع «الصحة»
  

  أوردت شركة صفوان  للتجارة واملقاوالت كتابا الى 
ادارة البورصـــة يفيد بانها قد وقعـــت عقدا مع وزارة 
الصحة   لتوريد ادوية، بقيمة ٥٫٧٥ ماليني دوالر بعائد 
متوقع   ٥٧٥٫٥ ألف دوالر، وســـينعكس اثر هذا العائد 
املتوقع على  البيانات املالية للربع االول للسنة احلالية 
املنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ وخالل ســـنة ٢٠١١ وذلك حسب 

احلاجة ووفقا ألوامر التوريد.

 ١٢ فلسًا نصيب «القرين»
  من أرباح «إيكويت» و«األولفينات»

  
  أفادت شركة القرين  لصناعة الكيماويات البترولية 
انه سيتم تسلم توزيعات األرباح النقدية عن نتائج 
عام ٢٠١٠ والتي   ســـيتم توزيعها من قبل الشركتني 
«إيكويت» و«الكويتية لألولفينات» لصالح الشركة 
تعادل مبلـــغ وقدرة ١٤٫٣ مليون دينار أي ما يعادل 
١٣ فلسا للســـهم الواحد وذلك خالل الربع األول من 

العام احلالي.
  وأكدت انه ســـتنعكس تلك املبالغ على البيانات 
املالية للشـــركة خالل الربع   األول من خالل حساب 

األرباح واخلسائر.
  من جهة اخرى أعلن سوق الكويت لألوراق املالية 
أن الشركة الوطنية للتنظيف أفادت بتعيني العضو 
االحتياطي خالد جعفر الصايغ ممثال لشركة صناعات 
مشتقات االسفلت الكويتية في مجلس إدارة الوطنية 

للتنظيف.


