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 «زين» بصدد توقيع قرض مجمع
   بقيمة ١٫٢ مليار دوالر

٦١٣٨
بتغير قدره

+٣٫٤

 اعتمد مجلس إدارة شركة النوادي القابضة البيانات 
املالية السنوية للشركة للســــنة املالية املنتهية في ٣١ 
ديسمبر ٢٠١٠ خالل اجتماعه امس األول واظهرت النتائج 
حتقيق ارباح قدرها ١٫٠٢ مليون دينار مبا يعادل ٩٫٧٣ 
فلوس للســــهم مقارنة بأرباح قدرها ٨١٣ الف دينار مبا 
يعادل ٧٫٧٢ فلوس للسهم للفترة املقارنة من ٢٠٠٩ وبلغ 
اجمالي املوجودات املتداولة ٢٫٩ مليون دينار وبلغ اجمالي 

املطلوبات ٤ ماليني دينار وبلغ اجمالي حقوق املساهمني 
١٤ مليون دينار وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع 
٥٪ ارباحا نقدية (٥ فلوس لكل سهم) و٥٪ اسهم منحة 
(٥ أسهم لكل ١٠٠ سهم) للمساهمني املسجلني بسجالت 
الشــــركة بتاريخ انعقاد اجلمعية العمومية اضافة الى 
زيادة رأسمال الشركة بنسبة ٢٠٪ من رأس املال املدفوع 

(١٠٠ فلس قيمة اسمية و٥ فلوس عالوة إصدار). 

 مليون دينار أرباح «النوادي القابضة» لـ ٢٠١٠ وتوصي بتوزيع ٥٪ نقدًا و٥٪ منحة

 «مشتركة األعلى للبترول» تقّر زيادة رواتب النفط
 قرار الموافقة جاء مشروطًا بعدد من التوصيات أهمها أن تكون الزيادة عادلة لجميع الدرجات الوظيفية

وذلك أسوة مبا هو معمول به في 
وزارة الكهرباء واملاء، مشيرا الى 
أن هذا القرار من شأنه أن يجذب 
العديد من العمال إلى الوظائف 
احلساسة والطارئة في القطاع.
اللجنة    وذكـــر ان موافقـــة 
اإلستراتيجية على الزيادة يعتبر 
املرحلة قبل األخيرة من اعتمادها 
من املجلس األعلى للبترول قبل 
رفعها ملجلس الوزراء العتمادها 
ومن ثم إحالتها إلى ديوان اخلدمة 
املدنية إلقرارها بشكلها النهائي. 
وكشـــف املصدر أنه لم يتحدد 
موعد الجتمـــاع املجلس األعلى 
للبترول لوقتنا هذا، متوقعا أن 
يحدد خالل األسبوع املقبل السيما 
ان الزيادة لها أولوية خاصة لدى 
اللجنة ووفقـــا لرؤية املجلس 

األعلى للبترول.
  جتدر اإلشارة إلى أن اللجنة 
اإلستراتيجية عقدت ٣ اجتماعات 
العاملني  ملناقشة زيادة رواتب 
في القطاع النفطي، وناقشت في 
هذه االجتماعات عددا من األمور 
واإليضاحات التي كانت قد طلبتها 
الكويتية  البترول  من مؤسسة 
مثل الدراسة التي أعدتها املؤسسة 
لرواتب العاملني في الكويت ودول 

اخلليج. 

البترول  العاملة في مؤسســـة 
الكويتية والتركيـــز على رفع 
كفاءة وجودة اإلنتاجية جلميع 
العاملني فـــي القطاع وان يعود 
القطـــاع النفطـــي احمللـــي إلى 
عهده السابق وان ينافس بشدة 

الشركات النفطية اخلليجية.

  وقال املصدر ان اللجنة كان 
لها بعد نظر فـــي إقرار الزيادة 
مثل التأكيد على حقوق العمال 
في املصافـــي واألماكن اخلطرة 
فـــي الشـــركات النفطية، حيث 
قررت اللجنة رفع بدل املخاطر 
من ٢٠٠ دينار إلـــى ٦٠٠ دينار 

العام جميع  القطـــاع  ال يعطي 
املميزات الوظيفية ونترك اخلاص 
بال كوادر وظيفية مادام القطاع 
اخلاص أصبح طـــاردا للعمالة 

الوطنية.
  وشددت اللجنة في توصياتها 
على ضـــرورة تخفيض القوى 

 أحمد مغربي
  كشـــف مصـــدر مطلـــع

 لـ «األنباء» ان اللجنة املشتركة 
املنبثقة مـــن املجلس األعلى 
للبتـــرول أقرت أمـــس زيادة 
العاملني فـــي القطاع النفطي 
مبوافقة جميع أعضائها البالغ 
الى قرار  عددهم ١٠، مشـــيرا 
املوافقة جاء مشروطا بعدد من 
التوصيات التي البد أن يؤخذ 

بها في عني االعتبار.
  وذكر املصـــدر الذي فضل 
عدم ذكر اســـمه ان من ضمن 
التوصيات التي شـــدد عليها 
أعضاء اللجنة هي ضرورة أن 
تكون الزيـــادة عادلة جلميع 
الدرجـــات الوظيفية، حيث ال 
ينبغي ان تستحوذ الدرجات 
الوظيفية العليا في القطاع على 
نصيب األسد من الزيادة وان 
يهمل العاملون ذوو الدرجات 
الوظيفيـــة الدنيا في القطاع، 
مشـــيرا الى أن هذه التوصية 
عدلـــت مـــن نســـبة الزيادة 

املقترحة للعاملني.
  وأوضح ان من بني التوصيات 
أيضا احملافظة على وجود فارق 
بني رواتب العاملني في القطاع 
النفطي العام واخلاص بحيث 

 «التجارة» ترفع دعاوى قضائية على شركات 
  ومؤسسات صناعية وخدماتية بحجة مخالفتها القانون

 تقرير «الجمان» الخاص بـ «األنباء»: ١٦ عملية لرفع الملكيات المعلنة  
في الشركات المدرجة مقابل ٩ عمليات خفض خالل فبراير 

 قــــال مركــــز اجلمان 
لالستشارات االقتصادية 
في تقرير خاص لـ «األنباء» 
حول التغييرات في امللكيات 
املعلنة خالل شهر فبراير 
٢٠١١ للشــــركات املدرجة 
في سوق الكويت لألوراق 
املالية انه من خالل متابعة 
حركة امللكيات املعلنة ميكن 

رصد دخول شركة مجموعة األوراق املالية في 
قائمة كبار املالك في «يوباك» بحصة ٥٫٠٢٪ من 
رأسمالها، كما دخلت شركة األجنحة لالئتمان 
للتجارة العامة بحصة ٩٫٠٩٪ في «اجلزيرة»، في 
حني خرجت «غلف انفست» من قائمة كبار املالك 
في «إجنازات» خالل الشهر املذكور. وخالل فبراير 
٢٠١١ حدثت ١٦ عملية لرفع امللكيات املعلنة في 
الشركات املدرجة تصدرها «بيتك» مبقدار ٢٫٠٨ 
نقطة مئوية، حيث رفع ملكيته في «صفوان» 
مــــن ٦٫٤٪ إلى ٨٫٤٨٪، تلته املؤسســــة العامة 
للتأمينات االجتماعية التي رفعت ملكيتها في 
«يوباك» من ٥٫٣٣٪ إلى ٦٫٦٧٪ أي مبقدار ١٫٣٤ 
نقطة مئوية، وأيضا عززت «مزايا» حصتها في 
«دبي األولى» من ٦٢٫٩٨٪ إلى ٦٣٫٩٠٪ بزيادة 
قدرهــــا ٠٫٩٢ نقطة مئوية، كما رفعت شــــركة 
شمسان للتجارة العامة حصتها في «االحتاد 
ع» مبقدار ٠٫٥ نقطة مئوية، وذلك من ٦٫٩٣٨٪ 
إلى ٧٫٤٤٪، بينما كانت عمليات رفع امللكيات 
األخــــرى البالغة ١٢ حركة أقــــل من ٠٫٥ نقطة 

مئوية.
  أما عمليات خفض امللكيات، فقد انحصرت 
في ٩ حركات خالل فبراير ٢٠١١ وجميعها بحركة 
ال تتجاوز نقطة مئوية واحدة، وقد تصدر تلك 
العمليات خفض ملكية شركة شعاع كابيتال في 
«أهلية» مبقدار ٠٫٦ نقطة مئوية وذلك من ١٩٫٢٪ 
إلى ١٨٫٦٪، تالها خفض شركة األوراد العاملية 
القابضة حصتها في «منا قابضة» مبقدار ٠٫٤ 
نقطة مئوية من ١٠٫٦٨٪ إلى ١٠٫٢٨٪، كما خفضت 
شركة اخلير الوطنية لألسهم والعقارات حصتها 
في «استثمارات» من ٦٨٫١٪ إلى ٦٧٫٨٪، وذلك 
مبقدار ٠٫٣ نقطة مئوية، بينما لم تزد حركات 
خفض امللكيات األخرى، والبالغة ست حركات، 
عن ٠٫٣ نقطة مئوية. والحظ «اجلمان» ضعف 
حركة امللكيات املعلنة لشهر فبراير ٢٠١١، وذلك 
النخفاض عدد أيام العمل للعطالت الرسمية 
وقصر الشهر باملقارنة مع باقي األشهر األخرى، 
حيث بلغت عدد أيام التداول والعمل ١٧ يوما، 
ناهيك عن تراجع التداول بشكل عام على خلفية 

التطورات السياسية واألمنية في املنطقة. 

 محمود فاروق
  كشـــفت مصـــادر مطلعـــة

 لـ «األنباء» عن قيام وزارة التجارة 
والصناعة برفع دعاوى قضائية 
على عدد من الشركات واملؤسسات 
الصناعية واخلدمية التي حصلت 
على حـــق االنتفـــاع من بعض 
األراضي التي خصصتها الدولة 
سابقا للقيام مبشاريع صناعية 

وحرفية ملخالفتها القانون.

إلى ان    وأشـــارت املصـــادر 
«التجارة» تقوم باستصدار قرارات 
ضد الشركات التي حصلت على 
املوافقة إلمتام هذه املشروعات 
ومن دون مبررات واضحة وهو 
الدولة خسائر  الذي يكبد  األمر 
على مختلف االصعدة، مشيرة الى 
ان ذلك يؤدي الى توقف املشاريع 
وهروب أصحاب رؤوس األموال 
واملستثمرين الراغبني في تطوير 

الصناعة احمللية، ما يضيع قيمة 
مضافة إلـــى االقتصاد الوطني، 
وتكبـــد وزارة التجارة والهيئة 
العامـــة للصناعـــة تعويضات 
لصالح الشركات واملصانع نتيجة 
ما تقدمت به من قرارات ضدها.

  واستندت املصادر إلى احلكم 
الذي حصلت عليه شركة الوسيلة 
ملشاريع التنمية العقارية مؤخرا 
الذي صدر من محكمة االستئناف 

ضـــد وزارة التجارة والصناعة 
والهيئة العامة للصناعة برفض 
االســـتئناف املرفـــوع من وزير 
التجارة والصناعة والهيئة العامة 
للصناعة وتأييد حكم محكمة أول 
درجة الذي قضـــى بإلغاء قرار 
فســـخ عقد الشـــركة املبرم مع 
الهيئة العامة للصناعة واملتضمن 
تخصيص قسيمة إلقامة مجمع 
احلـــرف والصناعات الصغيرة 

بالعارضية.
  وكذلك بإلغاء القرار الصادر 
من مجلـــس إدارة الهيئة العامة 
للصناعة بفسخ العقد ذاته، مع 

ما يترتب على ذلك من آثار.
  وقضى احلكـــم بإلزام وزارة 
التجارة والصناعة والهيئة العامة 
للصناعة بتعويض مؤقت قدره 
٥٠٠١ دينار لصالح شركة الوسيلة 

عن كل قرار من القرارين. 

 المناعي: «أركان» تمكنت من تخطي 
تداعيات األزمة وتأقلمت مع وضع السوق

 أحمد يوسف
  علمت «األنباء» ان مجموعة االتصاالت املتنقلة 
(زين) بصدد التوقيع على قرض مجمع من بنوك 
محلية واقليميـــة وعاملية بقيمة ١٫٢ مليار دوالر، 

وذلك قبل نهاية مارس اجلاري.
  وقالت املصادر ان الشركة قد جلأت لهذا القرض 
بأسعار فائدة منخفضة، وذلك خلدمة ديونها احلالية 

ذات الفائدة املرتفعة نسبيا، وتوفير كاش الستخدامه 
في االســـتحواذ على فرصة استثمارية افضل في 
اســـواق املنطقة. وأشـــارت الى ان مدة القرض ٣ 
ســـنوات، وان مجموعة البنوك املقرضة تتضمن 
من البنوك احمللية البنـــك الوطني، ومن البنوك 
االقليمية البنك العربي، فيما جاء سيتي بنك وكردي 

اجريكول من البنوك العاملية. 

بوجه عام والعقاري بوجه خــــاص، واحلفاظ على 
حقوق امللكية للمســــاهمني من خالل حتقيق نتائج 
خالل الســــنة املنتهية في ٣١ أكتوبر ٢٠١٠ ميكن من 

خاللها إعادة الربحية لسهم الشركة.
  وعن رؤية الشركة وفقا لألوضاع السالف ذكرها 
لفت املناعي إلى أن الشــــركة قامت على إعادة تقييم 
بعض االســــتثمارات بهدف احلد أي مخاطر هبوط 
قد حتصل فــــي العام احلالي، في حني مت تســــجيل 
االنخفــــاض الناجت عن إعادة التقييم لالســــتثمارات 
املتاحة للبيع إلى حساب األرباح واخلسائر بدال من 
تخفيض حقوق امللكية وذلك حتفظا من مجلس إدارة 
الشركة على ما ستؤول إليه االسواق في العام ٢٠١١، 
حيث بلغ إجمالي اخلســــائر غير احملققة ٢٫٧ مليون 
دينار وإجمالي اإليرادات احملققة ٥١٦ ألف دينار وبذلك 
يكون صافي اخلســــائر عن العام املاضي ٢٫٢ مليون 
دينار، وعليه انخفض حقوق املساهمني بنسبة ٩٪ 

عن السنة املنتهية في ٣١ أكتوبر ٢٠٠٩.
  وأكد املناعي ان الشركة متكنت أيضا من التأقلم مع 
وضع السوق مبا يحفظ حقوق املساهمني، من خالل 
استثمارات الشركة في قطاع التطوير بالشركة حيث 
مت بناء وتطوير معظم األراضي اململوكة للشــــركة، 
وكذلك في قطاع االســــتثمار العقاري، حيث عمدت 
الشركة الى اقتناص فرص شراء وبيع عقارات واعدة 
داخل الكويت وفــــي دول اخلليج العربي خاصة في 

اململكة العربية السعودية.
  هذا وقد وافقت عمومية الشركة أمس على جميع 
بنودها والتي كان أبرزها عدم توزيع أرباح عن السنة 
املالية املنتهية في ٣١ أكتوبر ٢٠١٠ وجتديد تفويض 
مجلس اإلدارة في شراء أسهم الشركة مبا ال يتجاوز ١٠٪ 
من عدد أسهمها طبقا لقرار وزارة التجارة والصناعة 

وتعديالته. 

 أحمد مغربي
  قال رئيس مجلس اإلدارة في شركة أركان الكويت 
العقارية وليد أحمد املناعي ان الشركة استطاعت ان 
تتخطى األزمة االقتصادية التي أثرت بالسلب على 
أوجه االستثمار احمللي بوجه عام والقطاع العقاري 
بوجــــه خاص خالل الفترة األخيــــرة، مبينا ان عدم 
ظهور نتائج ملموسة للمشاريع التنموية للدولة كان 
له التأثير املباشر على نشاط السوق العقاري بوجه 
عام، ما أدى إلى كســــاد احلركة خالل العام املنصرم 
باإلضافة إلى القيود والضمانات التي فرضتها البنوك 
احمللية على موضوع التمويل االئتماني وهو ما أدى 

إلى هبوط مستوى أداء قطاع االستثمار العقاري.
  وأوضح املناعي خالل عمومية الشركة التي انعقدت 
أمس في وزارة التجارة والصناعة، ان «أركان» عمدت 
إلى مواكبة هذه التطورات منذ السنة املالية املنصرمة 
بعد أن تبنت تعديل خططها االستراتيجية وأهدافها 
املرســــومة للسنة املاضية، والســــنة املنتهية في ٣١ 
أكتوبر ٢٠١٠ بأسلوب يسهم في حتقيق احملافظة على 

حقوق املساهمني وليعزز ثقتهم بها.
  وأشار إلى أن الشــــركة حرصت ومنذ تأسيسها 
وحتى اآلن على توزيع النشاط اجلغرافي لالستثمارات 
العقارية وحتديدا في دول مجلس التعاون اخلليجي 
بهدف توزيع املخاطر وعــــدم التعرض لهزات تؤثر 

على مسيرة الشركة.
  وأضاف قائال: «كما كان لسياســــة التحفظ التي 
اتبعتها إدارة الشــــركة في الدخول في اســــتثمارات 
جديدة واختيار األنسب منها خالل العام املنقضي األثر 
البالغ في عدم تأثر الشركة باألوضاع غير املستقرة 

للسوق بشكل كبير».
  وأكد املناعي أن الشركة متكنت من تخطي الظروف 
االقتصادية الصعبة التي يعيشــــها قطاع االستثمار 

 قبل نهاية مارس الجاري

 الملكيات المنخفضة لقوائم كبار المالك في الشركات المدرجة خالل شهر فبراير ٢٠١١ 
 امللكية كما في  املساهم  الشركة 

٢٠١١/٠١/٣١ 
 امللكية كما في 

 التغير    (٪)  ٢٠١١/٠٢/٢٨

 ٠٫٠٢  ١٢٫٠٧  ١٢٫٠٩  املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  املتحد 

 ٠٫٣٠  ٦٧٫٨  ٦٨٫١  شركة اخلير الوطنية لألسهم والعقارات  استثمارات 

 ٠٫٦٠  ١٨٫٦  ١٩٫٢  شركة شعاع كابيتال  أهلية 

 ٠٫٢٠  ٢٨  ٢٨٫٢  شركة امليزان املشتركة للتجارة العامة / عمر جحاح وشركاه  دبي أولى 

 بوبيان ب 
 ٠٫١٢  ٧٫٥٣  ٧٫٦٥  صندوق الوطنية االستثماري 

 ٠٫٠٩  ٥٫٥٥  ٥٫٦٤  املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

 منا قابضة 
 ٠٫٤٠  ١٠٫٢٨  ١٠٫٦٨  شركة األوراد العاملية القابضة 
 ٠٫٠١  ٩٫٠٥  ٩٫٠٦  خالد محمد عبدالعزيز اجلاسر 

 ٠٫٠٣  ١٩  ١٩٫٠٣  املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  أهلي متحد 

 الملكيات المرتفعة لقوائم كبار المالك في الشركات المدرجة خالل شهر فبراير ٢٠١١ 

 امللكية كما في  املساهم  الشركة 
 ٢٠١١/٠١/٣١  

 امللكية كما في 
 ٢٠١١/٠٢/٢٨

 التغير    
 (٪)

 ٠٫٠٨  ٩٫٨٤  ٩٫٧٦  املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  برقان 

 ٠٫٠١٧  ٧٫٨١  ٧٫٧٩  شركة كويت القابضة  ايفا 

 ٠٫٠٦٦  ٢٥٫٥٣٦  ٢٤٫٤٧  بيت األوراق املالية  األمان 

 ٠٫٢٤  ٢٢٫١٤  ٢١٫٩  شركة مشاريع الكويت االستثمارية إلدارة األصول  إسكان 

 ٠٫٥٠٢  ٧٫٤٤  ٦٫٩٣٨  شركة شمسان للتجارة العامة  االحتاد ع 

 الشركة الشرقية لالستثمار والشركة الشرقية  املباني 
 ٠٫٠٠٢  ٦٫٧٢٩  ٦٫٧٢٧ لالستثمار العقاري 

 ٠٫١٩  ٨٫٣٥  ٨٫١٦  شركة مجموعة األوراق املالية  إجنازات 

 ٠٫٩٢  ٦٣٫٩٠  ٦٢٫٩٨  شركة مزايا القابضة  دبي أولى 

 ٠٫١٥١  ٣٧٫٥٠٦  ٣٧٫٣٥٥  شركة اخلير الوطنية لألسهم والعقارات  كابالت 

 ٠٫١٨  ٧٫٠١  ٦٫٨٣  شركة املجموعة الدولية للخدمات البترولية  منا قابضة 

 ٠٫٠٧  ٧٫٧٣  ٧٫٦٦  شركة االستثمارات الوطنية  بوبيان د ق 

 ٠٫١  ٢٠٫٥٨  ٢٠٫٤٨  املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  أجيليتي 

 ٠٫٠٠٤  ١٢٫٦٧٨  ١٢٫٦٧٤  شركة اخلير الوطنية لألسهم والعقارات  زين 

 ٢٫٠٨  ٨٫٤٨  ٦٫٤٠  بيت التمويل الكويتي  صفوان 

 ١٫٣٤  ٦٫٦٧  ٥٫٣٣  املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  يوباك 

 ٠٫١٦  ٦٫٧١  ٦٫٥٥  مؤسسة جاسم محمد املوسى للتجارة العامة واملقاوالت  اجلزيرة 

 (كرم ذياب) وليد أحمد املناعي خالل اجلمعية العمومية   


