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بتغير قدره

»النخيل« توزع %8 نقدًا عن 2010 
اعلنت شركة النخيل لالنتاج الزراعي )النخيل( انها حققت ارباحا بقيمة 822.87 الف دينار لـ 
2010 مقارنة بـ 1.069 مليون دينار لـ 2009 بواقع 15.73 فلسا للسهم مقارنة بـ 20.45 فلسا 
لـ 2009.  وقالت الشركة ان اجمالي املوجودات املتداولة بلغ 7.928.895 دينارا فيما بلغ اجمالي 
املوجودات نحو 10.575.732 دينارا كما بلغ اجمالي املطلوبات املتداولة 1.644.140 دينارا كما بلغ 
اجمالي املطلوبات نحو 2.115.016 دينارا.
وقد أوصى مجلس ادارة الشركة بتوزيع 8% نقدا أي 8 فلوس للسهم الواحد عن 2010.

»الوطنية ملشاريع التكنولوجيا« تستثمر 22 مليون دوالر 
ع����ام 2002 بق����رار من مجلس 
الوزراء، وانها قامت خالل اخلمس 
سنوات املاضية باالستثمار في 23 
شركة تكنولوجية و10 صناديق 
استثمارية عاملية متخصصة في 
مجال التكنولوجيات التي تعمل 

بها الشركة الوطنية.
أحمد يوسف  ٭

جيدة من هذه الصناديق.
ولفت����ت املص����ادر ال����ى ان 
هناك استثمارات اخرى تقوم 
بها الشركة منها استثمار نحو 
30% من رأس����مال الشركة في 
امللكية اخلاصة، داخل وخارج 

الكويت.
يذكر انه قد تأسست الشركة 

التكنولوجيا في  وتوطني هذه 
الكويت.

واشارت الى ان الصناديق قد 
حققت اداء ايجابيا خالل العام 
املال����ي املاضي، حيث ش����هدت 
اسعار النفط ارتفاعا تدريجيا 
الى مستويات جيدة، االمر الذي 
مكن الشركة من حتقيق عوائد 

برأسمال قدره 45 مليون دينار، 
تستثمر في الصناديق تعمل في 
مجاالت »الطاقة« و»كفاءة الطاقة 
البديلة« و»تكنولوجيا الطاقة«، 
وان بعض هذه االستثمارات في 
دول مجلس التعاون اخلليجي، 
الدول  ف����ي بع����ض  واالخرى 
االوروبية، وذل����ك بهدف نقل 

قال����ت مصادر ان الش����ركة 
الوطنية ملشاريع التكنولوجيا 
تستثمر في ثالثة صناديق في 
مجال الطاقة بقيمة 22 مليون 

دوالر.
واضافت في تصريح خاص 
ل� »األنباء« ان الشركة اململوكة 
للهيئ����ة العام����ة لالس����تثمار 

الزبيد لـ »األنباء«: تداول »االمتياز«
في البورصة خالل أبريل املقبل 

بعد تسلم املوافقة الرسمية

قال نائب رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب لش����ركة 
االمتياز لالس����تثمار علي الزبيد ان الش����ركة تسلمت االسبوع 
املاضي موافقة ادارة الس����وق على ادراجها في السوق الرسمي 
ضمن قطاع االس����تثمار، وذلك بعد موافقة اللجنة الفنية على 

ادراج أسهم الشركة في السوق قبل أسبوعني.
وأوضح الزبيد في تصريح خاص ل� »األنباء« ان ادارة السوق 
طلبت من الشركة تزويدها بإقرار يفيد التزامها بشروط االدراج 
وشعار الش����ركة واملخولني بالتوقيع، فضال عن سداد الرسوم 
اخلاصة باالدراج وذلك متهيدا لتحديد موعد رسمي لتداول أسهم 

الشركة في البورصة الكويتية.
وتوقع الزبيد ان يتم تداول أسهم الشركة خالل ابريل املقبل، 
الفتا الى ان الشركة قامت بالتنسيق مع »الكويتية للمقاصة« 

وأبرمت معها اتفاقا ضمن اشتراطات االدراج.
وردا على سؤال عن مالءمة موعد تداول السهم، أفاد الزبيد 
بأن البورصة الكويتية تعيش مرحلة عصيبة شأنها شأن باقي 
بورصات املنطقة، غير أنه أشار الى ان االمر بالنسبة ل�»االمتياز« 
ال يعتبر س����لبيا، بل هي خطوة ايجابي����ة وموفقة وذلك لعدة 
أس����باب، أولها ان القيمة الدفترية لس����هم الشركة البالغة 204 
فلوس تعتبر من أعلى القيم لشركات االستثمار املدرجة، علما 
ان الشركة متحفظة الى حد كبير في أرقامها، مشيرا الى انه قد 

تكون حقيقة االرقام أفضل بكثير مما هو معلن.
وأضاف الزبيد في هذا الس����ياق ان من ضمن األسباب أيضا 
ان املس����اهمني في الس����وق يبحثون في فترات االنحسار عن 
االسهم التش����غيلية الرابحة واملتوقع لها االستمرار في النمو، 
الفتا الى ان س����هم »االمتياز« يعتبر من هذه االسهم، خاصة أن 
أداء الشركة شهد منوا مستمرا منذ التأسيس في 2005، كما ان 
الشركة لم تنقطع طيلة هذه الفترة عن توزيع عوائد مستمرة 
على املساهمني حتى في أحلك الظروف التي مرت بها السوق، 
فضال عما حققته الش����ركة من منو في االرباح جتاوز 160% ما 
بني عامي 2009 و2010. وأرجع الزبيد أهمية إدراج الشركة الى 
متكني املساهمني الذين ساهموا في الشركة منذ تأسيسها وحتى 
اليوم من التخارج اذا رغبوا من خالل السوق الرسمي وبشكل 

شفاف وباالسعار العادلة.
شريف حمدي  ٭

علي الزبيد

جلنة السوق تلتئم غدًا لبحث آلية 
عملها في املرحلة االنتقالية

علمت »األنباء« ان جلنة السوق ستلتئم غدا ملناقشة عدد 
من األمور الهامة في ظل املستجدات التي طرأت مؤخرا والتي 
من ابرزها نفاذ الالئحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق املال 
وبحث آلية عمل اللجنة خ���الل املرحلة االنتقالية التي من 
املتوقع ان متتد ل� 6 أشهر. وقالت ان جلنة السوق ستنظر 
في عدد م���ن االمور االدارية فيما يتعل���ق مبصير موظفي 
البورصة في ظل عدم وضوح الرؤى حول هذا املوضوع، كما 
ستنظر في توصيات اللجنة الفنية حول استحداث مؤشر 
جديد للسوق الى جانب املؤشرات احلالية قوامه االساسي 

15 شركة تشغيلية.
شريف حمدي  ٭
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في 3 صناديق تعمل في مجاالت الطاقة البديلة

إسناد إدارة التسويق احمللي 
في »البترول الوطنية«

إلى »البترول العاملية« بعد شهرين
كشف مصدر نفطي مطلع أن شركة البترول العاملية ستسند 
لها ادارة التس����ويق احمللي للوقود التابعة لش����ركة البترول 
الوطنية بعد ش����هرين تقريبا من اآلن وذلك بعد انتهائها من 
بناء مقر جديد واالنتهاء من الدراسات التي يقوم بها عدد من 
اخلبراء األوروبيني الذين قاموا منذ عدة اشهر بزيارة محطات 
الوقود وإعداد مخطط كامل لتطوير هذه احملطات وجعلها على 
النظام األوروبي. وقال املصدر ل� »األنباء« انه مت االتفاق على 
تسلم ادارة مس����تودعات صبحان واألحمدي لشركة البترول 
العاملية باالضافة الى انه س����يتم افتتاح قس����م جديد إلنتاج 
الزيوت وتقليل االعتماد على الزيوت العاملية مثل شل، مشيرا 
الى انه ستكون هناك مرحلة انتقالية خالل عملية االنتقال بني 
الشركتني لتفادي اي أخطاء قد حتدث في بدايات النقل. وبالنسبة 
للعاملني في ادارة التسويق احمللي في شركة البترول الوطنية 
حاليا ذكر املصدر ان البترول العاملية قامت بتس����لم ملفاتهم 
الوظيفية من البترول الوطنية وتقوم بدراستها حاليا، مشيرا 
الى ان الشركة س����تقوم بإعداد دورات تدريبية مكثفة لهؤالء 
العاملني حتى يكونوا على مستوى عال من املهارة والتطور. 
وذكر املصدر ان قرار إس����ناد إدارة جميع احملطات احمللية إلى 
شركة البترول الكويتية العاملية حتت شعار »Q8« لالستفادة 
م����ن خبراتها العاملية في مج����ال إدارة محطات الوقود وجعل 
احملطات التابعة ملؤسسة البترول الكويتية علي احدث الطرز 
العاملي����ة املتبعة في اوروبا وال����دول الغربية التي تعمل فيها 

شركة البترول العاملية.
أحمد مغربي  ٭


