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 اعتمد مجلس ادارة شركة التمدين االستثمارية البيانات 
املالية السنوية للشركة للســـنة املالية املنتهية  في ٣١ 
ديسمبر ٢٠١٠ وجاءت نتائج أعمال الشركة لتحقق أرباحا 
بلغت ٣٫٤ ماليني دينار ما يعادل ١١٫٣٦ فلسا للسهم مقارنة 
مع أرباح بلغت ٢٫٢ مليون دينار ما يعادل ٧٫٣١ فلوس 
للسهم للسنة املالية املقارنة من العام املاضي، وأوصى 

مجلس ادارة الشركة بتوزيع ٦٪ نقدا. 

 «التمدين االستثمارية» تربح ٣٫٤ ماليين دينار

 أعلن سوق الكويت لالوراق املالية ان 
شركة «كي جي ال لوجستيك» (لوجستيك)  
أفادت بأنها قامت بتوقيع عقد «دي دي كية 
إس» بشــــأن تخزين متنوع األغراض مع 
 وكالة الدفاع اللوجستية األميركية بقيمة 

١٥٧٫٢ مليون دوالر وملدة ٤ سنوات.  

 «لوجستيك» توقع عقدًا  
  بـ ١٥٧ مليون دوالر 

 الوزارة أصدرت ٥٥ ترخيصًا «تجاريًا وتشغيليًا» لشقق فندقية خالل العام الماضي

 ضمن خطة متكاملة جار إعدادها

 بشارة لـ «األنباء»: «التجارة» أصدرت ٧٣ ترخيصًا
  فندقيًا «تشغيليًا وتجاريًا» خالل ٢٠١٠

 «الصفاة لالستثمار» تدرس تخارجات متنوعة
  خالل التسعة أشهر األولى من ٢٠١١

 مقارنة الملكيات المعلنة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية 
  في سوق الكويت لالوراق المالية خالل العام ٢٠١٠ 

 رمز الشركة 

 الملكية المعلنة كما في
 ٢٠٠٩/١٢/٣١  

 الملكية المعلنة كما في
 الفرق في قيمة   ٢٠١٠/١٢/٣١ 

الملكية (ألف 
دينار) 

 التغير في 
القيمة 

 نسبة الملكية (٪) 
 قيمة الملكية
  (ألف دينار) 

 نسبة الملكية (٪) 
 قيمة الملكية
  (ألف دينار) 

 -٦٪  -٤٣٩  ٦٫٦٩٢  ٦٨٫٥  ٧٫١٣١  ٦٨٫٥  األنظمة 

 ٧٠٪  ١١٫٧٥٥  ٢٨٫٦٢١  ١١٫٤٧  ١٦٫٨٦٦  ١١٫٤٧  أالفكو 

 -٣٦٪  -٨٤٤  ١٫٥٢١  ٥٫٧٩  ٢٫٣٦٥  ٥٫٧٩  مشاعر 

 ٤٠٪  ١٠٫٤٧٢  ٣٦٫٨٣٤  ٢٦٫٣٦٢  اإلجمالي 

 شريف حمدي
  علمـــت «األنباء» من مصادر مطلعة ان شـــركة 
الصفاة لالســـتثمار بصدد التخـــارج من عدد من 
األصول خالل العام احلالي، مشيرة الى ان اإلدارة 
التنفيذية بالشركة تعكف على إعداد تصور خاص 
بالتخارجات من بعض األصول اململوكة للصفاة، 
على ان تكون هناك تخارجات في الربع األول وفي 
الربع الثاني وأيضا في الربع الثالث، وذلك ضمن 
خطة عمل متكاملة للشركة للسنوات الثالث املقبلة 

بدءا من العام احلالي.
  وقالت املصادر ان الشـــركة استحدثت جلنتني، 
احداهما لالستثمار اخلارجي واألخرى لالستثمار 
احمللي، مشيرة إلى ان الهدف من اللجنتني هو متابعة 
االستثمارات اخلارجية والداخلية وكيفية تطويرها 

بشكل مستمر.
  وأضافت ان الشركة في إطار إعادة ترتيب البيت 
من الداخل تدرس اندماج عدد من الشـــركات ذات 
النشاط املتشابه سواء في داخل الكويت او خارجها، 
علما أن الشركة لديها حصص متفاوتة في ٤٨ شركة 

تبدأ من ٥ حتى ٥٥٪، مشيرة إلى ان الهدف من هذه 
اخلطـــوة هو ضغط النفقـــات اإلدارية والعمومية 
في جميع الشـــركات التابعة لتعظيم اإليرادات في 

املستقبل.
  وذكرت املصادر ان الشركة تترقب خطة التنمية 
التي تنفذها الدولة في الوقت الراهن، حيث تعول 
على هذه اخلطة من خالل مشاركة عدد من شركاتها 
التابعة والزميلة ســـواء في مجـــاالت املقاوالت أو 
األغذية أو النفط والتي ســـيكون لها دور كبير في 
مشـــاريع اخلطة. وأوضحت املصادر ان الشـــركة 
متوافقة مع املعايير الرقابية التي ألزم بها «املركزي» 
شركات االستثمار وهي الرفع املالي ونسبة السيولة 
واالقتراض اخلارجي، مشيرة الى ان الشركة تقدم 
التقارير الدورية التي تفيد توافقها مع هذه املعايير 

للبنك املركزي في املواعيد املقررة. 
  واشارت املصادر الى ان الشركة تعمل على مسارين 
في اطار تســـوية الديون، األول هو خدمة الديون 
التي متت جدولتها، والثاني هو استمرار التفاوض 

جلدولة الديون املتبقية. 

 عاطف رمضان
  كشف رئيس قسم شؤون الفنادق في وزارة التجارة والصناعة تامر 
بشارة عن أن إجمالي أعداد التراخيص «التجارية والتشغيلية» التي قامت 
بتجديدها الوزارة خالل العام ٢٠١٠ للفنادق بالكويت بلغ ٧٣ ترخيصا، 
مشيرا إلى أن إجمالي أعداد الفنادق ٤٨ فندقا حصلت جميعها على ٤٨ 
ترخيصا تشغيليا وأن ٢٥ فندقا حصلت على ٢٥ ترخيصا جتاريا وأن 
٢٣ فندقــــا لديها تراخيص جتارية صاحلة وتنتهي مدتها خالل األعوام 
من ٢٠١١ إلى ٢٠١٤. وأضاف بشــــارة في تصريح لـ «األنباء» ان إجمالي 
أعداد التراخيص «التجارية والتشغيلية» التي أصدرتها «التجارة» خالل 
العام ٢٠١٠ للشقق الفندقية بلغ ٥٥ ترخيصا، مشيرا إلى أن إجمالي أعداد 
الشــــقق الفندقية ٣٧ شقة حصلت منها ٢١ شقة على تراخيص جتارية 
خالل العام املاضي وأن ٣٤ شقة حصلت على تراخيص تشغيلية خالل 
العام ٢٠١٠. وأشــــار بشارة إلى أن قسم شؤون الفنادق قدم مذكرة بهذا 
الشأن إلى كل من الوكيل املساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية 

 تامر بشارة في الوزارة ومدير إدارة الشركات املساهمة.  

 في تقرير خاص لـ«األنباء» وبمعدل نمو بلغ ٤٠٪ عن نهاية ٢٠٠٩ 

 «الجمان»: ٣٦٫٨ مليون دينار قيمة الملكيات المعلنة 
لـ «الكويتية» في الشركات المدرجة بنهاية ٢٠١٠

 ذكـــر تقريـــر مركز اجلمـــان أن قيمة 
امللكيات املعلنة ملؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية في الشـــركات املدرجة بسوق 
الكويت لألوراق املالية تبلغ ٣٦٫٨ مليون 
دينار نهاية العام ٢٠١٠، وذلك مبعدل منو 
بلغ ٤٠٪ عن نهاية العام ٢٠٠٩ حني بلغت 

٢٦٫٤ مليون دينار.
  وافاد التقرير اخلاص بـ «األنباء» بأن 
حصص «الكويتية» ثبتت في الشركات 

املدرجـــة على مـــدار العـــام ٢٠١٠، حيث 
بلغـــت ٦٨٫٥٪ في «األنظمة» و١١٫٤٧٪ في 
أالفكو، و٥٫٧٩٪ في «مشاعر»، وفي نفس 
الوقت، تراجعت قيمة امللكيات املعلنة للـ 
«الكويتية» مبعدل ٦ و٣٦٪ في «األنظمة» 
و«مشـــاعر» على التوالي، بينما ارتفعت 
مبعدل ٧٠٪ في «أالفكو»، وذلك على خلفية 
املتغيرات السعرية لتلك األسهم ما بني بداية 
ونهاية العام ٢٠١٠، حيث كان سهم «أالفكو» 

مبثابة احلصان الرابح للــــ «الكويتية» 
خالل العام ٢٠١٠.

  وتسيطر «أالفكو» على ٧٨٪ من قيمة 
امللكيـــات املعلنة للــــ «الكويتية» نهاية 
العـــام ٢٠١٠ مببلـــغ ٢٨٫٦ مليون دينار، 
تليها «األنظمة» بحصة ١٨٪ من االجمالي 
بواقع ٦٫٧ ماليني دينار، وأخيرا، «مشاعر» 
بحصة ٤٪ من االجمالي مببلغ ١٫٥ مليون 

دينار.

 في األشهر الـ ١٠ األولى من السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

 ارتفاع فائض الميزانية لـ ٧٫٧٩ مليارات دينار

  من جهة ثانية بلغت اعتمادات 
املصروفات للسنة املالية ٢٠١١/٢٠١٠ 
مبلغا قدره ١٦٫٣ مليار دينار، وقد 
بلغت املصروفات الفعلية حتى ٣١ 
يناير املاضــــي مبلغ ٩٫١ مليارات 
دينار، وذلك بنســــبة ٥٥٫٩٪ من 
ربط امليزانية بعد التعديل وبنسبة 
٦٧٫١٪ من تقديــــرات املصروفات 
للفتــــرة والبالغــــة ١٣٫٥ مليارات 
دينار. اجلدير بالذكر ان سعر برميل 
النفط الكويتي قد شهد ارتفاعات 
كبيرة خالل الفترة املاضية حيث 
بلغ يوم اجلمعــــة املاضية ١٠٦٫٨ 
دوالرات للبرميل وهذا مؤشر جيد 
الرتفاع ميزانية الكويت السنوية 
التي ستنتهي بنهاية شهر مارس 

املقبل. 

٩٨٥٫٩ مليون دينار، في حني بلغت 
اإليرادات غير النفطية احملصلة ١٫١ 
مليار دينــــار وذلك بارتفاع قدره 
١٣٫٣ مليون دينــــار من تقديرات 
النفطية  امليزانية لإليرادات غير 

أي بارتفاع نسبته ١٫٤٪.
  هذا، وتتوقع ميزانية ٢٠١١/٢٠١٠ 
عجزا قــــدره ٦٫٥٨ مليارات دينار 
بافتراض بيع النفط اخلامـ  مصدر 
الدخل الرئيسي للكويت ـ بسعر 
٤٣ دوالرا للبرميــــل، ويتوقع ان 
حتقق ميزانية الكويت على األرجح 
أكبر فائض في دول اخلليج بنهاية 
السنة املالية وذلك نظرا ألن تقدير 
سعر النفط الذي تقوم عليه أقل 
بكثير من سعر السوق حاليا والذي 

يشهد ارتفاعا قياسيا.

 أحمد مغربي 
  أظهرت بيانات مالية حصلت 
«األنباء» على نسخة منها ارتفاع 
ميزانية الكويت في األشهر الـ ١٠ 
األولى من السنة املالية ٢٠١١/٢٠١٠ 
إلى ٧٫٧٩ مليــــارات دينار، وذلك 
بفضل اإليرادات النفطية املرتفعة 
نتيجة ارتفاع أســــعار النفط إلى 
مستويات قياسية لم يبلغها منذ 

عامني ونصف العام.
إيرادات  ان  البيانات    وكشفت 
النفط ســــاهمت بنسبة ٩٦٪ من 
الدخل اإلجمالي في حني بلغ اإلنفاق 
في األشهر الـ ١٠ األولى املنتهية في 
٣١ يناير املاضي حوالي ٩٫١ مليارات 
دينار، وقفزت اإليرادات الى ١٦٫٩ 
مليار دينار وذلك بنسبة ارتفاع 
قدرها ١٧٤٪ من تقديرات اإليرادات 
في امليزانية وبنسبة ٢٠٨٫٨٪ من 
تقديرات اإليرادات للفترة والبالغة 
٨٫٠٩ مليــــارات دينار. وبينت ان 
اإليرادات النفطية احملصلة بلغت 
١٥٫٧ مليار دينار بزيادة قدرها ٧٫١ 
مليارات دينار عن تقديرات امليزانية 
لإليرادات النفطية أي بنسبة ارتفاع 
قدرها ٨٣٫٣٪، وبزيادة قدرها ٨٫٦ 
مليارات دينار من تقديرات الفترة 
وبارتفاع قدره ١٢٠٪. وكشفت عن 
ان احملقق خالل شهر يناير املاضي 
١٫٦ مليار دينار وذلك بزيادة عن 
املتوســــط املقدر شــــهريا مبقدار 

 اإليرادات النفطية ترتفع بالغة ١٥٫٧ مليار دينار 
لتشكل ٩٦٪ من الدخل اإلجمالي للدولة

 حتسن أسعار النفط سيدفع ميزانية الكويت لتحقيق أكبر فائض في دول اخلليج
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