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.. والريس يقترح 10 تعديالت على المسودة

سعد الريس

بالتأكيد س����يكون اقل من السعر 
املعروض، فمن املفترض ان يكون 
حسب السعر الذي استحوذ فيه 
النسبة الكبيرة او على االقل حسب 
أعلى سعر اقفال للسهم في السنة 

املاضية لتقدمي العرض.
6 � دراسة مسألة فرض الرسوم 
لوجود شبه دستورية في ذلك ألن 
فرض أي رس����وم تكون بقانون 

يصدر في ذلك.
7 � وجود نص بالالئحة تعفي 
نفسها مس����بقا من أي مسؤولية 
قضائية ناش����ئة عن أي نش����رة 
اكتتاب يتم نشرها بواسطتها يعد 
شبهة دستورية يجب مراجعتها 
لكون أن ح����ق التقاضي مكفول 

للجميع.
8 � البد من وجود مواد واضحة 
لفك التشابك بني اجلهات املهنية 
مثل الهيئة ووزارة التجارة والبنك 

املركزي.
9 � البد من وجود مواد واضحة 
تشجع املس����تثمر االجنبي على 

الدخول.
10 � الب����د ان تك����ون الالئحة 
التنفيذية شارحة وتفسيرية وال 
يكتنفها الغموض كما هو احلال 

في عدد من موادها.

القطاع اخلاص واصحاب االهتمام 
ان����ه البد من تعديالت جزئية في 
مس����ودة تلك الالئحة التنفيذية 
لهيئة سوق املال، وأخلصها ب� 10 

مالحظات وهي ما يلي:
1 � الزام الالئحة في حالة إنشاء 
أكثر من بورصة البد  من التسجيل 
الرئيسة لكي تتمكن  بالبورصة 
من دخول البورصة اجلديدة وهذا 
األمر اعتقد انه يحتاج الى تعديل 

يكون اكثر مرونة.
2 � اعادة صياغ����ة املادة 189 
اخلاصة باستمرارية األعمال واملادة 
119 اخلاصة باملعسرين لتكون أكثر 

وضوحا.
3 � الب����د من وجود ما يعكس 
تطبيق احلوكمة مبفاهيمها احلديثة 

واملتطورة وآلية تطبيقها.
4 � يجب تفسير وتفصيل بشكل 

أوضح ملسألة شركة املقاصة.
5 � الب����د من تعديل مس����ألة 
االستحواذ حلماية حقوق االقلية 
وذلك في حالة ما ان استحوذ على 
اكثر من 30% في شركة ما ان يقدم 
عرضا للش����راء لبقية املساهمني 
الس����عر آلخر  حس����ب متوسط 
ستة اش����هر، وهو ما يضيع من 
حقوقهم كثيرا، نظرا ألن املتوسط 

من اإلفصاح والشفافية واحلماية 
التعامل للمتعاملني  والعدالة في 
وان التح����دي ان يكون لدينا آلية 
واطار منهج����ي واضح لعمليات 
القطاع  االش����راف والرقابة على 
املالي، وحتديد صالحيات وفك أي 
تشابكات مستقبلية ما بني وزارة 
التجارة والصناعة وشركات التداول 

والشركات املدرجة نفسها.
واكد الريس قائال: »اننا اطلعنا 
على مس����ودة الالئحة التنفيذية 
التي اعدتها اجلهة املعنية في ذلك، 
ولكن مع ذل����ك اعتقد كما يعتقد 
عدد كبير من املعنيني من شركات 

قبل املصدرين أو وكالء االكتتاب 
أو حلفائه����م، وض����ع متطلبات 
اإلفص����اح ومتطلب����ات البيانات 
املالية اخلاصة بالشركات وعروض 
الطرح العام والتنظيمات اخلاصة 
باإلفصاح عن ملكية املس����اهمني 
الرئيسيني وتقدمي عروض العطاء، 
وضع معايير التدقيق احملاسبي 
ووضع املتطلبات اخلاصة مبدققي 
احلسابات اخلارجيني، واملتطلبات 
اخلاصة بالرقابة الداخلية للقوائم 
املالية املقدم����ة للهيئة واخلاصة 
باالش����خاص الذين يدققون تلك 
البيانات املالي����ة، واصدار النظم 
واللوائح والقرارات وااليضاحات 
والتعليمات الالزمة لتنفيذ  اهداف 
واغراض واحكام هذا القانون وأي 

قرار يصدر مبوجبه.
واش����ار الريس ال����ى ان اقرار 
التنفيذية لتنظيم هيئة  الالئحة 
اسواق املال بعد دراسة هذه الالئحة 
يعتبر نقلة نوعية مهمة في تاريخ 
السوق الكويتي، والذي يجب أن 
ته����دف هذه الالئح����ة إلى تعزيز 
مسألة إعادة هيكلة سوق رأس املال 
بالكويت على أسس جديدة متطورة 
من شأنها تعزيز الثقة واجلاذبية 
لهذا السوق مبا يضمن توفير مزيد 

قال مسؤول الدائرة القانونية 
مبجموع����ة ش����ركات كويتي����ة 
العربية للعلوم  وعضو املنظمة 
القانونية سعد الريس ان خروج 
هيئة اسواق املال الى النور وما 
يتبعه من اقرار الالئحة التنفيذية 
س����يؤدي إلى جملة مكاسب منها 
توفي����ر احلماية للمس����تثمرين 
وضمان االقتصاد الكامل وتطوير 
وتنظيم اس����واق مالي����ة عادلة 
إلى  ونظامية وشفافة، باإلضافة 
تقليل مخاطر السوق الناجمة عن 
عمليات الت����داول ويجب تضمني 
الالئح����ة التنفيذية اختصاصات 
الواضحة واملعلنة ومنها  الهيئة 
ترخيص وتنظيم ورقابة اسواق 
املالية ووكاالت مكافحة  االوراق 
االوراق املالية، واحتادات الوسطاء 
واملتداول����ني الذي����ن ميارس����ون 
صالحية التنظيم الذاتي ملصلحة 
اعضائهم ووضع الضوابط الالزمة 
لعملها، وترخيص وتنظيم ورقابة 
الوسطاء واملتداولني ومستشاري 
االستثمار اجلماعي، ووضع املعايير 
اخلاصة بس����لوكيات وأخالقيات 
املهنة، وتسجيل وتنظيم ورقابة 
ع����روض الطرح الع����ام لألوراق 
املالي����ة أو الوحدات املصدرة من 

»زين ـ السعودية« تخفض رأس المال
لـ 6.3 مليارات ريال المتصاص الخسائر

المنحة األميرية ترفع نسبة اإلقبال على شراء 
السيارات الجديدة بنسبة نمو تصل إلى %35

1.2 مليون دينار أرباح »الشعيبة«
والتوصية بتوزيع 10% نقداً و5% منحة

أعلن رئي����س مجلس االدارة 
لشركة الشعيبة الصناعية عادل 
الصانع عن حتقيق صافي ارباح 
مجمعة للشركة في السنة املالية 
ف����ي 2010/12/31 بقيمة  املنتهية 
1.200.314 دين����ارا مقارنة بنفس 
الع����ام املاضي حيث  الفترة من 
كانت بقيم����ة 1.668.796 دينارا 
وبلغت ربحية السهم في السنة 
ف����ي 2010/12/31  املنتهية  املالية 
 تعادل 22.05 فلسا، للسهم مقارنة

ب� 30.66 فلسا للسهم خالل الفترة 
نفسها من العام السابق.

علما بأن القيمة الدفترية للسهم 
هي 257 فلسا للسهم الواحد لعام 
2010 مقارنة ب� 253 فلسا للسهم 

الواحد للعام السابق.
وق����ال ان اجمالي املوجودات 

بلغت 16.175.555 دينارا مقارنة 
بالع����ام املاضي والتي س����جلت 

16.278.898 دينارا.
وبلغت حقوق املساهمني العام 
احلالي 13.994.618 دينارا مقارنة 
بالفترة نفسها من العام السابق 
البالغ����ة 13.790.567 دينارا اي 
بنسبة منو تعادل 1%، كما يقدر 
اجمالي قروض الشركة بحوالي 
2.18 مليون ما تعادل نسبته %16 
من اجمالي حقوق املساهمني او ما 
نسبته 13% من اجمالي االصول 
الذي يوضح م����دى متانة  االمر 

وصالبة املركز املالي للشركة.
وقد كان اجمال����ي ما حققته 
الش����ركة من ايرادات تقدر بنحو 
8.869.529 دينارا مقارنة بالعام 
السابق لنفس الفترة مببلغ وقدره 

8.907.085 دين����ارا، ويذكر ان ما 
مجموعه 91% م����ن االيرادات في 

ايرادات تشغيلية للشركة.
وأكد الصانع على ان ما حققته 
الشركة من ارباح في ظل الظروف 
االقتصادية الصعبة وتداعيات 
االزمة املالية العاملية واستمرار 
حالة الركود االقتصادي يعتبر 
اجنازا كبيرا بكل املقاييس ويؤكد 
جتاوز الشركة من اآلثار السلبية 
لألزمة املالية بعد املخصصات 
التحوطية الكافية التي مت بناؤها 
خالل الفترة السابقة. كما قرر 
مجلس ادارة الشركة رفع توصية 
للجمعية العمومية للموافقة على 
توزيع ارباح للمساهمني بواقع 
10% ارباحا نقدية و5% اس���هما 

منحة.

أكد عدد من العاملني في شركات بيع السيارات 
اجلديدة ان املنحة االميرية الس����امية التي امر بها 
صاحب السمو األمير البالغة الف دينار لكل مواطن 
اسهمت بشكل ملحوظ في زيادة االقبال على شراء 

السيارات اجلديدة.
واوضحوا في لقاءات متفرقة مع »كونا« امس، ان 
مؤشرات زيادة االقبال على وكاالت السيارات اجلديدة 
ظهرت مبجرد صدور االمر السامي باملنحة االميرية 
ما يعكس مدى التأثير االيجابي للمنحة على سوق 

السيارات اجلديدة.
وقال ماجد محمود � وهو مس����ؤول مبيعات في 
احدى شركات بيع السيارات األميركية � ان التأثير 
االيجابي للمنحة على س����وق الس����يارات اجلديدة 
ميكن رصده من خالل ع����دد احلجوزات التي تقدم 

بها الزبائن للشركة.
واضاف محمود ان عدد احلجوزات ارتفع بشكل 
ملحوظ الش����هر املاضي على ان يتم الدفع وتنفيذ 
اجراءات البي����ع بعد تاريخ 24 اجلاري وهو املوعد 
احمل����دد لصرف املنحة. واوضح ان نس����بة االقبال 
على شراء الس����يارات التابعة للشركة التي يعمل 
بها ارتفعت بنسبة تصل الى حوالي 40% عما كانت 
عليه في الفترة ذاتها من العام املاضي، مشيرا الى 
انه مؤشر واضح لتأثير املنحة االميرية على زيادة 
االقبال. بدوره قال يونس علي وهو مسؤول مبيعات 
في احدى شركات بيع السيارات اليابانية ان حركة 

املبيعات في الش����ركة التي يعمل بها شهدت نشاطا 
ملحوظا خالل االي����ام القليلة املاضية بالتزامن مع 

صدور املرسوم االميري بصرف املنحة االميرية.
واضاف ان صدور املرسوم دفع الكثير من الزبائن 
الى التس����ابق على حجز الس����يارات التي يرغبون 
بش����رائها قبل نفاد كمياتها من الشركة عبر احلجز 
املبكر لضمان احلصول عل����ى املواصفات وااللوان 
الت����ي يرغبون فيها في س����ياراتهم قبل ان يحصل 

عليها غيرهم.
وتوقع ان يس����جل معدل مبيعات الشركة التي 
يعمل بها حتدي����دا منوا يصل الى حوالي 35% بناء 
على املؤش����رات املبدئية الت����ي زامنت قرار صرف 

املنحة االميرية.
من جانبه، بني احمد رواي وهو مسؤول مبيعات 
في شركة بيع سيارات املانية ان مبيعات شركته لم 
تتأثر بشكل الفت باملنحة االميرية حيث انها محافظة 

على منو نسبة مبيعاتها بشكل ثابت.
وقال ان زيادة االقبال على شراء السيارات اجلديدة 
ترتبط بشكل مباش����ر مبدى توافر السيولة املالية 
وهو ما يفسر زيادة االقبال على بعض شركات بيع 

السيارات اجلديدة بعد قرار املنحة االميرية.
واكد راوي ان تأثيرات املنحة االميرية لن تقتصر 
على اس����واق الس����يارات اجلديدة فقط بل ستطول 
السيارات املستعملة والعديد من االسواق التجارية 

املختلفة.

الرياض � د.ب.أ: أوصت شركة 
الس����عودية  املتنقلة  االتصاالت 
)زين(، ثالث مشغل للهاتف اجلوال 
الس����عودية  العربية  اململكة  في 
إلى 6.3  بتخفي����ض رأس����مالها 
مليارات ريال مبا يعادل 1.67 مليار 
دوالر قبل زيادته مرة أخرى إلى 

10.6 مليارات ريال.
وقالت »زين« في بيان أمس ان 
مجلس اإلدارة أوصى بتخفيض 
رأس املال من 14 مليار ريال إلى 
حوالي 6.3 مليارات ريال وبالتالي 
تخفيض عدد أسهم زين من 1.4 
مليار سهم إلى 626.5 مليون سهم 
من خالل ش����طب 773.5 مليون 

سهم.
وأضاف البيان ان عقد اجتماع 
اجلمعي����ة العامة غي����ر العادية 
للموافق����ة عل����ى تخفيض رأس 
املال مشروط بحصول زين على 
املوافقات املطلوبة نظاما أو اتفاقا 
امل����ال من هيئة  لتخفيض رأس 
الس����وق املالية ووزارة التجارة 
والصناعة وأي جهات خاصة أخرى 

مقرضة أو لها مصلحة.
وقال البيان ان اجلمعية العامة 
العادية لزين وجهت دعوة  غير 
للتصويت على توصية مجلس 
اإلدارة بزي����ادة رأس����مال زين، 
العامة  شريطة موافقة اجلمعية 

غير العادية على التخفيض املقترح 
لرأس املال، وذل����ك بزيادة رأس 
املال من س����تة مليارات ومائتني 
وخمسة وستني مليون ريال إلى 
عشرة مليارات وستمائة وثمانية 
وأربعون مليون وأربعمائة وسبعة 
وثمانني ألف ومائة وثمانني ريال 
س����عودي وبزيادة في رأس املال 
مقدارها أربعة مليارات وثالثمائة 
وثالثة وثمانون مليون وأربعمائة 
وس����بعة وثمانون أل����ف ومائة 
وثمانون ريال سعودي. وأوضح 
البي����ان أن الغرض من تخفيض 
رأسمال )زين( هو امتصاص معظم 

اخلسائر املتراكمة للشركة.

رفعته مرة ثانية إلى 10.6 مليارات ريال

8 مالحظات أبدتها إدارة البورصة
على الالئحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال

محمود فاروق ـ شريف حمدي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة أن اللجان التابعة إلدارة 
س���وق الكويت لألوراق املالية انتهت من اعداد مالحظاتها 
ومقترحاتها حول مسودة الالئحة التنفيذية التي كانت قد 
تلقت نسخة منها من قبل مجلس مفوضي هيئة اسواق املال 
قبل اس���بوعني إلبداء الرأي واملالحظات حول هذه املسودة 

التي تتألف من 432 مادة.
وأشارت مصادر مطلعة الى أن اللجان املتخصصة أبدت 
8 مالحظات على املسودة التي رفعتها الى هيئة أسواق املال، 
الفتة الى أن البنود التي أبدت مالحظاتها عليها هي املادة 22 
واملتعلقة بأن يكون للهيئة إدارة قانونية تتبع رئيس الهيئة 
وتتولى مباش���رة جميع القضايا، وكذلك املادة 25 املتعلقة 
مبوارد الهيئة، وكذلك املادة 51 التي تعطي اللجنة أحقية في 

إجراء التحقيقات في الشكاوى املقدمة بشأن املخالفات.
وقالت املصادر ان املادة 53 شملتها املالحظات نظرا ألنها 
خاصة بإلزام اللجنة بإخطار صاحب الشكوى بقرارها خالل 
اس���بوع من تاريخ البت فيها، الفتة ال���ى أن املادة 61 كانت 
من املواد التي أبدت إدارة البورصة مالحظات بشأنها وهي 
املتعلق���ة بإيداع املتظلم مبل���غ 500 دينار، وكذلك املادة 63 
املتعلقة بصفة الضبطي���ة القضائية وحتديد الصالحيات، 
وكذلك امل���ادة 80 التي تنص على ضرورة اتباع 5 إجراءات 
في نقل األوراق املالية غير املدرجة في البورصة، باإلضافة 
الى املادة 82 التي تنص على عدم أحقية إدارة البورصة في 
تعديل أي قرار أو سحبه او استبداله او تغييره او اإلضافة 

عليه ما لم يتم اعتماده من قبل الهيئة.
ولفتت املص���ادر إلى أن اإلدارات املختصة في الس���وق 
شاركت في اعداد مالحظاتها حول مواد القانون، مشيرة إلى 
أن إدارة السوق حرصت على توضيح االختصاصات بينها 

وبني »الهيئة« ملنع التشابك عند ممارسة الهيئة لعملها.
على صعيد آخر أفادت مصادر أخرى بأن »الهيئة« تلقت 
إب���داء املالحظات من جميع اجلهات التي طلبت الهيئة منها 
ذلك، مشيرة الى ان »الهيئة« تعكف خالل الفترة املقبلة على 
دراس���ة هذه املالحظات متهيدا إلجراء تعديالت على البنود 
التي ترى انها في حاجة ال���ى إعادة صياغة جديدة لتكون 

متوافقة مع رؤية جميع اجلهات املعنية.

جميع الجهات المختصة أرسلت مالحظاتها.. و»الهيئة« أبدت استعدادها للتعديل

»الدار« واللجنة التنسيقية اجتمعتا
مع البنوك والمستثمرين في الكويت

لتزويدهم بجهود إعادة هيكلة الشركة وستعقدان اجتماعاً ثانياً اليوم في دبي

هبوط في القيمة الكامنة جلميع 
األطراف ذات صلة بش����ركة دار 
االستثمار، وستعود على جميع 
أقل بكثير من  األطراف بعائدات 
عائدات هذه اخلطة. وأكدت شركة 
دار االستثمار واللجنة التنسيقية 
استمرار التزامهما احلازم بإقرار 
خطة إعادة هيكلة توافقية، وأنهما 
تسعيان اآلن للحصول على موافقة 
األطراف الرئيسيني بصورة عامة 
قبل جلسة االستماع املقبلة التي 
س����تعقدها محكمة االس����تئناف 
اخلاصة مبوجب قانون االستقرار 

املالي في 7 أبريل املقبل.
في سياق تعليقه، صرح نائب 
رئيس مجلس إدارة ش����ركة دار 
لالستثمار غامن الغامن بأن حضورنا 
االجتماع كأعضاء مجلس اإلدارة 
هو لالعراب عن التزامنا بتنفيذ 
خط����ة إعادة الهيكلة في أس����رع 
وقت ممكن، كما ننتهز فرصة لقاء 
البنوك واملستثمرين في شركة دار 
االستثمار طالبني منهم مؤازرتنا 

لدعم هذه العملية.
وستعقد شركة دار االستثمار 
واللجنة التنسيقية اجتماعا ثانيا 

اليوم في دبي.

العالقة.
وقد أجمع أعضاء مجلس إدارة 
شركة دار االس����تثمار واللجنة 
التنس����يقية عل����ى أن اخلط����ة 
التكميلية املعدلة توفر حال جتاريا 
عمليا يتوافق مع النسب واملعايير 
احلالية واحملتملة لبنك الكويت 
املركزي، وتصب في مصلحة بنوك 
ومستثمري شركة دار االستثمار 
واملساهمني فيها. إضافة إلى ذلك، 
ستستغرق احللول البديلة خلطة 
إعادة الهيكل����ة املعدلة EPS هذه 
وقت����ا طويال وس����يترتب عليها 

اجتمعت إدارة وأعضاء مجلس 
إدارة شركة دار االستثمار واللجنة 
التنسيقية مع البنوك واملستثمرين 
في الكويت امس، لتزويدهم بإيجاز 
حول اجلهود املبذولة إلعادة هيكلة 

الشركة.
وج����اء االجتماع ف����ي أعقاب 
إليه  ال����ذي توصل����ت  االتف����اق 
اللجنة  شركة دار االستثمار مع 
التنسيقية حول شروط وأحكام 
»اخلطة التكميلية املعدلة« إلعادة 
هيكلة الشركة، وقيامها بتسليم 
اخلطة في 10 اجلاري إلى محكمة 
االستئناف اخلاصة مبوجب قانون 
تعزيز االستقرار املالي الكويتي، 
حيث قدم أعضاء اللجنة التنسيقية 
إيضاحات إيجابية تأييدا للخطة 

التكميلية املعدلة.
وخالل االجتم����اع، مت عرض 
البنود الرئيسية للخطة التكميلية 
املعدلة على البنوك واملستثمرين 
في ش����ركة دار االستثمار والتي 
مت االتفاق عليها في وقت سابق، 
إلى خطط توضيحية  باإلضافة 
وتشغيلية وحوكمية لتنفيذها، 
كما مت تزويد املجتمعني بإيضاحات 
مفصلة عن األص����ول والقضايا 

غامن الغامن

»األنباء« تحصل على تعديالت »المحاسبين«
على الالئحة التنفيذية للقانون

محمود فاروق ـ شريف حمدي
حصلللت »األنباء« على التعديللات املقترحة من 
قبل جمعية احملاسللبن واملراجعللن الكويتية على 
الائحللة التنفيذية لقانون هيئة اسللواق املال والتي 
ارسلللتها امس الى مجلس مفوضللي الهيئة، وفيما 

يلي نصوص هذه التعديات:
مادة )3( بند »3«: املطلوب تعريف املتعاملن.

مادة )13(: إضافة الفقرة التالية »وعدم االسللتثمار 
بطريقة مباشللرة أو غير مباشللرة بسوق األوراق 
املالية وكذلك حتديللد مهلة وآلية ألعضاء املفوضية 

خال مدة محددة«.
مادة )25(: قد تكون الرسللوم والغرامات غير كافية 
مما قد يؤدي إلى املبالغة في فرض الغرامات وحتديد 

قيمتها وكذلك الرسوم.
مـادة )35(: توضيح ما إذا كان الشللخص املدعو من 

املفوضن أو إذا كان غير ذلك فالرجاء التوضيح.
مادة )36(: إلغاء املادة ونقل تبعيتها ملادة )13(.

مـادة )37(: يجب أن تشللتمل الفقرة على أن يكون 
ملراقب احلسللابات احلق في االطاع على املعلومات 

اخلاصة بعمله.
ماده)41(: توصية من جمعية احملاسبن واملراجعن 
الكويتية بأنها مستعدة إلبداء الرأي بخصوص هذه 

املادة عند احلاجة.
مادة )43(: إضافة العاملن بالهيئة.
مادة )44(:  توضيح املرخص لهم.

من هللم املقصللودون باملرخص لهللم في هذه 
املادة.

مادة )47(: جلنة الشللكاوى/ توضيح من هم أعضاء 

اللجنللة هللل هم من موظفللي الهيئة أو أشللخاص 
متفرغن ومستقلن من خارجها؟

مـادة )52(: هللل 30 يوما كافية للبت في الشللكوى 

وملللاذا ال تضاف إلى املادة »ومللن حق اللجنة طلب 
متديد إذا ما دعت احلاجة«.

مادة )213(: يجب أال تكون جزءا من مراجعة املراقب 

للشللخص املرخص للله ويجب ان تكللون بتكليف 
خاص على ان يتحمله الشخص املرخص له.

مادة )233(

أوال: غير واضح هدف التعين.

ثانيـا: إن تعيللن مراقب من قبللل الهيئة لن يحل 

مشكلة التأخير.
ثالثا: هناك مخالفة للقانون التجاري رقم 15 لسنة 

1960 املادة 161 بصاحيات اجلمعية العامة.
مادة )284( بند »1«: صندوق االستثمار املفتوح: يفضل 

أن يذكر صراحة عدم جواز إدراج وحدات الصندوق 
بالبورصة.

مادة )338( البند »2« والبند »3«: يجب إضافة عدم جتاوز %5 

في تاريخ الشراء أو االقتراض.
مادة )339(: يجب إضافة عند تاريخ الشراء.

مادة )340(: نرى أن مدة خمسللة عشللر يوما غير 

كافية.
مادة )341(: نرى أن مدة ثاثن يوما غير كافية.

بمناسبة احتفال الشركة باليوبيل الذهبي إلنشائها

»مطاحن الدقيق« تضطلع بمسؤولية وطنية 
بتغطية احتياجات البالد من المواد الغذائية

بتوفير 133.506 اطنان من االرز 
خالل فترة املبادرة و42.722 طنا 
من الس���كر و6.408 اطنان من 
العدس و1.780.083 كرتونا من 
حليب البودرة و2.136.106 كراتني 

من معجون الطماطم.
واضاف ان الشركة ستقوم 
كذلك بتوفير 65.338 كرتونا من 
مغذي االطفال و261.338 كرتونا 
من حليب االطفال ومليونني و436 
الف كرتون من الزيت و42.722 
طنا من الدج���اج و10.680.502 

كاسة من االجبان.
واشار الزايد الى ان الشركة 
حرص���ت على زي���ادة انتاجها 
من صناعة الزيوت ب� 150 الف 
كرتون شهريا توزع على كل افرع 
التموين املوجودة في اجلمعيات 
الى جانب  البالد  التعاونية في 
حرصها الشديد على توفير الرز 
ذي اجل���ودة العالية ومنتجات 

احلليب.
واك���د ج���ودة كل املنتجات 
الغذائية الت���ي تنتجها املخابز 
الكويتية السيما اخلبز بانواعه 
الذي يباع باسعار رمزية جدا 
ويتميز مب���ذاق طيب وصحي 
مبينا ان الش���ركة تبيع يوميا 
اربعة ماليني حب���ة من اخلبز 

العربي.

ثم اندمجت مع ش���ركة املخابز 
الكويتية عام 1986 واستطاعت 
ان تصب���ح احد رواف���د البنية 

الصناعية في الكويت.
وحول املنحة االميرية السامية 
اخلاصة بصرف املواد التموينية 
جلميع املس���جلني في كش���وف 
البطاقة التموينية ملدة 14 شهرا 
من بداي���ة فبراير اجلاري حتى 
نهاية مارس 2012 افاد بانها جاءت 
في الوقت املناسب حيث تؤمن 
من الناحية االنسانية االحتياج 
الغذائي االستهالكي للفرد الكويتي 
العالم  مجانا في وق���ت يعاني 

موضوع الغذاء وغالءه.
الش���ركة ستقوم  وافاد بان 

كون���ا: أك���د نائ���ب العضو 
املنتدب في شركة مطاحن الدقيق 
واملخابز الكويتية مطلق الزايد 
ام���س ان الش���ركة حتمل على 
اكتافها مسؤولية وطنية تتمثل 
ف���ي تغطية احتياج���ات البالد 
م���ن املواد الغذائية االساس���ية 
القائمة  والنهوض بالصناعات 
وتطويرها لدعم عجلة الصناعة 
الوطني���ة واحملافظة على االمن 
الغذائي للبالد من حيث رؤيتها 

ومهامها.
وقال الزايد في لقاء مع »كونا« 
مبناسبة احتفال شركة املطاحن 
باليوبيل الذهبي النشائها والذي 
جاء تزامنا مع احتفاالت الكويت 
باالعي���اد الوطني���ة ان رؤي���ة 
الشركة تتمثل في تقدمي مختلف 
االحتياجات الغذائية ذات اجلودة 
العالية للمستهلك واالستمرار في 

حتقيق االمن الغذائي للكويت.
ادارات ش���ركة  وأكد حرص 
املطاحن واملخابز املتعاقبة خالل 
ال� 50 عاما على ان يكون سعيها 
الدائم وهدفها االساسي هو خدمة 
املس���تهلك وتقدمي اجلودة في 
االنتاج، مبينا ان الكويت اتخذت 
بعد استقاللها عام 1961 خطوات 
بارزة في ترسيخ امنها الغذائي 
متثلت في تأسيس شركة املطاحن 

مطلق الزايد

18.6 مليون دينار أرباح »المباني« 
وتوصي بتوزيع 10% منحة

»الجبس« تربح 434.261 دينارًا 
وتوزع 12% نقداً

أعلنت ش���ركة املباني انها حققت ارباح���ا بقيمة 18.6 مليون 
دينار بربحية 37.1 فلسا للسهم في السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2010 مقارنة بأرباح بلغت 15.3 مليون دينار وبربحية 

30.4 فلسا للسهم في الفترة ذاتها من 2009.
وقالت الش���ركة في بيان لها على موقع البورصة ان مجلس 
ادارة الشركة يوصي بعد اعتماده البيانات املالية السنوية للسنة 
املنتهية في 31 ديسمبر املاضي بتوزيع 10% اسهم منحة عن عام 

.2010
واضافت ان اجمالي حقوق املساهمني بلغ 126.9 مليون دينار 
في الس���نة املالية املنتهية في 31 ديسمبر للعام املاضي مقارنة 

بنحو 111.3 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2009.
واضافت الشركة ان اجمالي املوجودات بلغ 4ر256 مليون دينار 
في حني بلغ اجمالي املطلوبات 129.4 مليون دينار في نهاية السنة 
املالية املنتهية في ديسمبر املاضي مقارنة باجمالي مطلوبات بلغ 

109.2 ماليني عن الفترة ذاتها من العام السابق.

قالت الش���ركة الكويتية لصناعة وجتارة اجلبس )اجلبس( 
انها اعتمد البيانات املالية السنوية للشركة للسنة املالية املنتهية 

في 2010/12/31.
وافاد بيان للشركة على موقع البورصة بأن الشركة قد حققت 
ارباحا بقيمة 434.261 دينارا بواقع 14.25 فلس���ا للسهم الواحد، 
وذلك مقابل ارباحا بقيمة 585.528  دينارا بواقع 19.58 فلسا للسهم 

الواحد، عن الفترة نفسها من العام املاضي.
وقد اوصى مجلس االدارة بتوزيع 12% نقدا للمساهمني.

وبلغ اجمالي املوجودات 6.102.757 دينارا، فيما بلغ اجمالي 
حقوق املساهمني 4.800.426 دينارا.


