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 الجمعة 
  ٢٥  فبراير ٢٠١١ 

 اعلنت شركة مجموعة كوت الغذائية (كوت فود) انها  28 
حققت ارباحا بقيمة خمسة ماليني دينار بربحية ٦٩ فلسا 
للسهم في السنة املالية املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ مقارنة 
بأرباح بلغت ٢٫٤ مليون دينار وبربحية ٣٤ فلسا للسهم 

في الفترة ذاتها من ٢٠٠٩.
  وقالت الشركة في بيان لها على املوقع االلكتروني لسوق 
الكويت لالوراق املالية ان مجلس ادارة الشركة يوصي بعد 

اعتماده البيانات املالية الســــنوية للسنة املنتهية في ٣١ 
ديسمبر املاضي بتوزيع ٢٠٪ نقدا عن عام ٢٠١٠. وذكرت 
ان اجمالي حقوق املســــاهمني بلغ ٢٦٫٢ مليون دينار في 
السنة املالية املنتهية في ٣١ ديسمبر املاضي مقارنة بنحو 
٢٣٫٣ مليون دينــــار للفترة ذاتها من عام ٢٠٠٩، واضافت 
ان اجمالي املوجودات بلغ ٤١٫٣ مليون دينار في حني بلغ 

اجمالي املطلوبات ١٥٫١ مليون دينار. 

 «كوت فود» تحقق ٥ ماليين دينار أرباحًا صافية في ٢٠١٠

 صورة عن شهادة التقدير اخلاصة باجلائزة

 ممثل «أجيليتي» في باكستان متسلما اجلائزة 

مت في باكستان لعملها في اإلغاثة اإلنسانية وبرامجها االجتماعية  الشركة ُكرِّ

 «أجيليتي» تفوز بالجائزة الوطنية للتميز
   في المسؤولية المجتمعية للشركات للعام الثاني 

من ٣٥٠٠ شخص في كراتشي خالل 
فيضانات الباكســــتان عام ٢٠١٠، 
وذلك بوصف «أجيليتي» عضوا 
اللوجيستية  الطوارئ  في فريق 
الذي دعم منظمــــة األمم املتحدة 
وبرنامــــج الغــــذاء العاملي ودعم 
ضحايا الفيضانات املشردين من 
خالل التبرع باخلدمات اللوجيستية 
للهيئــــة الطبية الدولية وجمعية 

إغاثة كراتشي.  

فريق «أجيليتيـ  باكستان» الذين 
قدموا بكل تفان وإخالص وقتهم 
مــــن برامج  وخبراتهــــم للعديد 
املسؤولية االجتماعية التي ندعمها 

في جميع أنحاء باكستان».
  وتتضمــــن أحدث مبــــادرات 
«أجيليتي باكستان» برامج تعليمية 
في القرى واملناطق النائية، والتي 
تســــاعد على تعليم أكثر من ٢٠٠ 
طفل، وتوفير الرعاية الصحية ألكثر 

 أعلنــــت شــــركة أجيليتي عن 
فوزها، للعام الثاني على التوالي، 
باجلائزة الوطنية للتميز باملسؤولية 
االجتماعية للمجهودات التي تبذلها 
في مجال اإلغاثة اإلنسانية والتعليم 
ومشاريع دعم املجتمعات وبرامج 

االستدامة البيئية.
  وقد تشــــارك كل مــــن رابطة 
املسؤولية االجتماعية للشركات 
في باكســــتان ومؤسسة اإلغاثة 
العامليــــة في تقــــدمي اجلائزة إلى 
«أجيليتــــي»، وتــــروج رابطــــة 
املسؤولية االجتماعية للشركات 
ملبادئ وأسس ممارسة املسؤولية 
االجتماعية، بهدف حتقيق التطوير 
في االبتكار، وحتســــني اإلنتاجية 

والقدرة التنافسية.
  وفي معرض تعليقه على هذه 
اجلائزة، قال الرئيس التنفيذي لـ 
«أجيليتي ـ باكستان» معني مالك: 
«يشرفنا احلصول على هذه اجلائزة 
للسنة الثانية على التوالي، إنها 
مبنزلة اعتراف بجهود ونشــــاط 

 تؤرخ لإلجازات الرسمية المعتمدة في الكويت منذ ما يقارب الخمسة عقود 

 «الوطني» يكشف وثيقة تاريخية من السفارة البريطانية
  توثيقًا للعيد الوطني األول في تاريخ الكويت

 البنك يفخر باحتفاظه وحيازته لوثائق نادرة 
تؤرخ لفترة مهمة من تاريخ الدولة 

 كشف بنك الكويت 
الوطنــــي عن وثيقة 
تاريخية نادرة ناهز 
عمرهــــا اخلمســــني 
عاما تؤرخ لإلجازات 
الرسمية املعتمدة في 
الكويت عــــام ١٩٦٢، 

وذلك مبناسبة احتفال البالد هذا العام مبرور 
خمسني عاما على االستقالل وعشرين عاما 
على التحرير وخمس ســــنوات على تولي 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

مقاليد احلكم.
  وقال البنك في بيان صحافي انه في إطار 
مساهمته باألعياد الوطنية، يوثق «الوطني» 
من خالل مجموعته النادرة من الوثائق لألعياد 
واالجازات الرسمية املعتمدة في الكويت منذ 
سنة استقاللها األولى، حيث تؤرخ الوثيقة 
املنشورة لإلجازات الرســــمية املعتمدة في 

الكويت منذ ما يقارب اخلمسة عقود.
  وتظهــــر الوثيقة أنه بعد أشــــهر قليلة 
من استقالل الكويت الذي أعلن في التاسع 
عشر من يونيو عام ١٩٦١، وكإجراء تنظيمي 
لسير العمل، أرسلت السفارة البريطانية في 
الكويت كتابا الى بنك الكويت الوطني تضمن 
قائمة باألعياد الرسمية املعتمدة في السفارة 
البريطانية في الكويت للعام ١٩٦٢، والتي 
متثلت في أحد عشر يوما كان فيها يوم ٢٥ 
فبراير هو العيد الوطنــــي الوحيد املعتمد 
كإجازة رسمية، وقتما كان يحتفل في ذلك 
اليوم مبناســــبة عيد جلوس أمير الكويت 
األســــبق املغفور له الشيخ عبداهللا السالم 
الصباح وتوليه ملسند االمارة. وقد تضمنت 

قائمة العطالت أيضا 
أربعة أعياد محلية 
إســــالمية منها يوم 
لعيــــد الفطــــر الذي 
صادف الســــابع من 
مــــارس، ويوم لعيد 
األضحى الذي صادف 
الرابع عشر من مايو، ويوم لعيد رأس السنة 
الهجرية الذي صادف الرابع من يونيو، ويوم 
للمولد النبوي الشريف الذي صادف الثاني 
عشر من أغسطس عام ١٩٦٢، باالضافة إلى 
ستة أيام أخرى اعتمدتها السفارة البريطانية 
كعطالت رسمية ملواكبة األعياد في اململكة 

املتحدة واالحتفال بها.
  وفي العام التالي، وفي الثامن والعشرين 
من يناير عام ١٩٦٣، عممت السفارة البريطانية 
بيانا باإلجازات الرسمية املعتمدة لذلك العام، 
حيث اعتمد وألول مرة يوم ١٩ يونيو ١٩٦٣، كأول 
يــــوم يتــــم فيــــه رســــميا تعطيــــل العمل 

مبناسبة العيد الوطني للكويت. 
  واكد «الوطني» انه إذ ينشر هذه الوثيقة، 
فانه يفخر باحتفاظه وحيازته لوثائق نادرة 
تؤرخ لفترة هامة من تاريخ الدولة وتوثق 
في الوقت ذاته لعالقاته املتجذرة مع سفارة 

اململكة املتحدة في الكويت.
  جتدر اإلشارة إلى أن بنك الكويت الوطني 
يحتفظ في أرشيفه مبجموعة قيمة من الوثائق 
والسجالت التي تؤرخ لفترة هامة من تاريخ 
الكويت االقتصادي واملالي منذ عام ١٩٥٢، كما 
تؤرخ في الوقت ذاته لكبار رجاالت الكويت 
الذين قامت على أكتافهم اللبنات األولى لنهضة 

 صورة ضوئية للوثيقة التاريخيةالكويت احلديثة. 

 وتحديدًا في مصر وتونس والمغرب وبعض دول الخليج

 «كولدويل بانكر»: التوتر السياسي في المنطقة 
يستوجب تغيير إستراتيجيات الشركات العقارية 

 تناول التقرير العقاري لشركة 
كولدويل بانكر العاملية فرع الكويت 
السياسي  التوتر  تداعيات حالة 
التي تصيب املنطقة العربية وأثره 
على االستثمار العقاري في اخلليج 
والدول العربية بشكل عام، الفتا 
إلى ضرورة تغيير استراتيجيات 
الشركات العقارية الكويتية التي 
كانت دائما ما تبحث عن فرص 
استثمارية عقارية خارجية في 
عدد مــــن دول املنطقة مثل دول 
شــــمال أفريقيا، الســــيما مصر 
وتونس واملغرب وبعض الدول 
اخلليجية مثــــل البحرين والتي 
تعانــــي أغلبهــــا اآلن من موجة 

اضطرابات عارمة.
  وأكــــد التقرير أن الفترة احلالية تســــتوجب إعادة النظر وتوخي 
احلذر من قبل الشركات في اخلطط املســــتقبلية للمشاريع العقارية 
في تلك الدول، الســــيما تلك التي كان مخططــــا تنفيذها بالتعاون مع 
حكومات الدول لتنفيذ مشــــاريع إسكانية وأخرى سياحية، وذلك في 
ظل عمليات احملاســــبة التي تتم للمســــؤولني في اجلهات احلكومية، 
واحتماالت أن تتســــع لتشمل إلغاء عقود مع مســــتثمرين في أراض 

تابعة ألمالك تلك الدول.
  وبني التقرير انه من املتوقع أن تواجه الشركات العقارية التي لديها 
أصول عقارية ضخمة في الدول املتوترة حاليا خسائر نتيجة تراجع 
أســــعار العقارات في تلك الدول وهو ما ســــيظهر واضحا في عمليات 
إعادة التقييم العقاري التي ستقوم الشركات بإجرائها، هذا باإلضافة 
إلى حالة الشــــلل التي أصابت حركة تســــويق العقارات في املشاريع 

العقارية في أغلب الدول املضطربة سياسيا.
  على صعيد متصل لفت التقرير إلى سعي عدد من الشركات العقارية 
واالستثمارية الكويتية التي اجتهت إلى االستثمار في األسواق العقارية 
العربية إلى تأمني ممتلكاتها واستثماراتها في الدول العربية التي تشهد 
توترا سياسيا وذلك تخوفا من تعرضها ألضرار تنعكس سلبا على أدائها، 

كما اجتهت شركات أخرى إلى تأمني 
جميع ممتلكاتها واســــتثماراتها 
اخلليجية في مختلف دول الشرق 
األوسط خشية أن تنطلق عدوى 
الدول  إلى تلك  الثورة الشعبية 
على أثــــر التطورات األخيرة في 
تونس ومصر وليبيا والبحرين 

واليمن.
  وأشــــار التقرير إلى أن هناك 
عددا كبيرا من الشركات العقارية 
واالستثمارية املدرجة في سوق 
الكويت لألوراق املالية التي حولت 
اهتمامها منذ بداية األزمة املالية 
العقاري  العاملية من سوق دبي 
إلى بعض الــــدول العربية التي 
لم يكن تأثيرها باألزمة ملحوظا في ظل ارتفاع حجم الطلب فيها على 

شراء العقارات نظرا للكثافة السكانية هناك.
  وأكد التقرير أن بعض الشركات العقارية تدرس اآلن عدة خيارات 
لضمان عدم تعرض اســــتثماراتها إلى أي من أنواع التخريب في حال 
انتقلت األحداث إلى دول عربية أخرى وأبرزها تخفيض حجم املساهمات 
في املشاريع التي تدخل كشريك بها في الدول التي تشهد درجة مرتفعة 
من التوتر الشعبي ومنها األردن واجلزائر واليمن والبحرين، إلى جانب 
السعي وراء تأمني تلك املمتلكات من قبل شركات تأمني ذات سمعة عاملية 
لضمان عدم ضياع رؤوس األموال خالل املرحلة احلرجة املقبلة، عالوة 
على زيادة عناصر األمان في املمتلكات والتعاقد مع شركات للحراسات 
اخلاصــــة، حيث تعتبر تلك اإلجراءات خطــــوات احترازية جتنبا ألي 

أحداث قد تشهدها الشوارع العربية خالل الفترة احلالية.
  ودعا التقرير مسؤولي الشــــركات العقارية الكويتية إلى التركيز 
في استراتيجيتها خالل الفترة املقبلة على االستثمار العقاري احمللي 
بجميع قطاعاته والذي يبقى آمنا في ظل هذا التوتر الذي متر به املنطقة 
العربية ككل مع األخذ في االعتبار عدم اعتماد أي توســــعات خارجية 
دون دراسة وافية عن مختلف النواحي السياسية واالقتصادية لألسواق 

التي يرغب االستثمار بها. 

 سريان القانون ٩ لـ ٢٠٠٨ اعتبارًا من بداية مارس
 الخاص بحظر التعامل بالبيع أو الشراء في القسائم والبيوت ألغراض السكن الخاص 

 كونا: قال وزير التجارة والصناعة احمد 
الهارون: ان الوزارة ستبدأ بتطبيق القانون (٩) 
لعام ٢٠٠٨ الذي يحظر التعامل بالبيع او الشراء 
او اصدار حوالة احلق للغير اواصدار توكيل 
بالتصرف للغير او قبــــول وكالة بالتصرف 
عن الغير في القســــائم والبيوت املخصصة 
الغراض الســــكن اخلاص ابتداء من االول من 

مارس املقبل.
  واضاف الوزير الهارون في تصريح صحافي: 
ان الوزارة ســــتقوم بتنفيذ هــــذا القانون من 

خالل اجهزتها الرقابية واالشرافية مع انتهاء 
املهلة التي منحها القانون للمخاطبني به والتي 

تنتهي مع نهاية الشهر اجلاري.
  وذكر انه مع بداية الشــــهر املقبل ستطبق 
الغرامــــات واجلزاءات املنصــــوص عليها في 
القانون على كل من يخالف احكامه ولم يبادر 
الى تصحيح اوضاعــــه، واعرب الهارون عن 
امله في ان حتقق املتابعة والتطبيق احلازم 
لهذا القانون االهداف التــــي صدر من اجلها، 
واحلد من عمليات املضاربة في قسائم السكن 

اخلاص، ومن ثم انعكاسه على اسعار قسائم 
السكن اخلاص املبالغ فيها نتيجة عدم توفرها 
بالقدر الذي يلبي الطلــــب عليها، وان تكون 
االسعار مبستوى ميكن املواطن احلصول على 
قسيمة باسعار معقولة. يذكر ان وزارة التجارة 
والصناعة ذكرت منذ نوفمبر عبر تصريحات 
للوزير الهارون بنصــــوص القانون واهمية 
تصحيح املخاطبني فيه الوضاعهم حرصا منها 
على عدم وقوع أي ضرر على اصحاب العالقة 

املخاطبني بالقانون. 


