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املؤشر السعري

بتغير قدره

 شركة تابعة لـ »السفن« 
توقع عقدًا بقيمة 4.5 ماليني دينار ملدة سنتني 
أفادت شركة اخلليج لإلنشاءات واألعمال البحرية   واملقاوالت العامة التابعة واململوكة 
بالكامل لشركة الصناعات   الهندسية الثقيلة وبناء السفن بأنه قد مت توقيع عقد مقاولة 
من الباطن، تتعلق بأعمال التعميق واحلفر البحري ملدخل امليناء وحوض السفن، ومرفأ 
القوارب الصغيرة )ملشروع ميناء بوبيان البحري وذلك لصالح وزارة األشغال العامة مببلغ 
إجمالي قدره 4.550.694 دينار علما بأن مدة املشروع 24 شهرا اعتبارا من 2011/5/24.

3 خيارات أمام شركات االستثمار للتعامل مع تعميم »املركزي« األخير

 شركات أبدت رغبتها في فصل التمويل عن االستثمار وأخرى فضلت الرقابة املزدوجة
الحقا باالتفاق مع الش���ركات 

الراغبة في الفصل.
 ورد املصدر على تخوفات 
بعض الشركات االستثمارية 
من التصفية بالقول انها »غير 
مبررة« وأن ازدواجية الرقابة 
عليها حملها أكثر مما حتتمل 
وزاد م���ن األعب���اء عليها في 

مرحلة ما بعد األزمة املالية.
 وبلغة ال تخلو من استغراب، 
قال املصدر إن بعض املتخوفني 
من تعميم املركزي طلبوا فيما 
مضى الفصل الرقابي، فلماذا 

يخافون من الفصل اآلن؟
واستدرك املصدر بالقول 
ان بن���ك الكوي���ت املرك���زي 
تعامل بحيادي���ة مع قضية 
الرقاب���ة املزدوجة ووس���ع 
أمام هيئة أس������واق  املجال 
املال لتنفيذ مهامه���ا الرقابية 
على الشرك��ات الواقعة ضمن 
مهامها وف���ق ما نص علي���ه 
املال  قان���ون هيئة أس���واق 

والئحت���ه التنفيذي���ة.

الش���ركات  وأوض���ح أن 
االستثمارية أمامها 3 خيارات 
ال رابع له وهي: التحول إلى 
شركة متويل خاضعة لرقابة 
البنك املركزي، أو التحول إلى 
شركة اس���تثمارية خاضعة 
لرقابة هيئة أسواق املال، أو 
الرقابة املزدوجة  البقاء على 
كما هي دون تغيير، الفتا إلى 
أن اخلي���ارات مفتوحة ولكن 
ف���رد حتمل تبعات  على كل 

ق��راره.
واختتم املص���در حديثه 
بالق���ول ان البن���ك املركزي 
الش���ركات وفق  يتعامل مع 
مبادئ وقواعد احلوكمة التي 
فرضتها قواعد العمل االئتماني 
اجلديدة ومبا يتناس���ب مع 
عمل الشركات االستثمارية، 
مستدركا بالقول: إننا نحاول 
إصالح خطايا املاضي بقواعد 
مهنية واستثمارية بحتة بعيدا 

عن التحيز ألحد.
عمر راشد  ٭

كشف مصدر رفيع في بنك 
الكويت املركزي في تصريح 
خاص ل���� »األنب���اء« عن أن 
شركات استثمارية بدأت في 
البنك  التجاوب م���ع تعميم 
األخير القاضي بفصل التمويل 

عن االستثمار.
مش���يرا ال���ى ان بع���ض 
أبدت رغبتها في  الش���ركات 
إلى شركتني إحداهما  الفصل 
للتمويل تابع���ة لرقابة بنك 
املرك���زي وأخرى  الكوي���ت 
اس���تثمارية خاضعة لرقابة 

هيئة أسواق املال.
مستدركا بالقول إن بعضا 
من الشركات أبدت رغبتها في 
بقاء الوضع احلالي على ما هو 
عليه مفضلة الرقابة املزدوجة 
عليها من قب���ل بنك الكويت 
املركزي وهيئة أس���واق املال 

عليها.
وأوضح املصدر أن شركات 
التمويل اجلديدة سيتم حتديد 
املتداولون يترقبون قرار شركات االستثمار بشأن طبيعة عملها متهيدا لتحديد قراراتهم االستثمارية خالل املرحلة املقبلةطبيعة عملها وحجم رأسمالها 

عموميتها وافقت على عدم توزيع أرباح

دشتي: »الوطنية للتنظيف« أبرمت عقود مناقصات محلية
بـ 18 مليون دينار في 2011 وتترقب نتائج أخرى في اإلمارات وقطر

»التجارة« قررت تأجيل عمومية »املدى« أسبوعًا
بعد العزوف التام من مساهمي الشركة 

 بع���د ان بلغ���ت نس���بة 
احلضور صفرا، قررت وزارة 
التج���ارة والصناعة تأجيل 
اجلمعية العامة العادية لشركة 
املدى للخدمات اللوجس���تية 

التي كانت قد دعت اليها أمس، 
وذلك الى االربع���اء املقبل 8 
يونيو اجلاري على ان تعقد 
مبن حضر باعتبارها جمعية 

مؤجلة.

والالفت في هذه اجلمعية 
ان الوزارة تبنت الدعوة لعقد 
هذه اجلمعية عمال باملادة 178 
من قانون الشركات التجارية 
القضايا  العديد من  حلس���م 

العالقة وذات الصلة باملساهمني 
مب���ا ف���ي ذل���ك املخالف���ات 
والعقوب���ات التي س���جلتها 
الوزارة على الشركة، ورغم 
ذلك لم يحضر اي من املساهمني 

مما أث���ار العديد من عالمات 
االستفهام حول العزوف التام 
من قبل املساهمني بهذا الشكل 

غير املسبوق. 
شريف حمدي  ٭

قال رئيس مجلس اإلدارة 
لشركة الوطنية للتنظيف فؤاد 
دش���تي انه مت ترسية عقود 
بقيمة 18 ملي���ون دينار يبدأ 
العمل بها خالل العام احلالي، 
مشيرا الى ان جزءا من قيمة 
العقود سيتم توجيهها لسداد 
القروض، واجلزء األخر إلنشاء 
مشاريع جديدة، مبينا ان هذه 
املناقصات كانت لصالح شركة 
خدمات القطاع النفطي إضافة 
ال���ى وزارة الكهرب���اء واملاء، 
الش���ركة تركز  ان  مضيف���ا 
في الوق���ت احلالي على دول 
مجلس التعاون وانها تقدمت 
الى العديد من املناقصات في 
اإلمارات وقطر وتنتظر نتائج 

هذه املناقصات.
وأوضح دشتي خالل كلمته 
اجلمعي���ة العمومية العادية 
وغير العادية التي عقدت امس 
بنسبة حضور بلغت 75.8% ان 
الشركة مقبلة على مناقصات 
محلية وتتفاوض مع البنوك 
لتوفير القروض اخلاصة بهذه 
املناقصات في حال الفوز بها، 
مشيرا الى ان متويل البنوك 
مرهون باملناقصات واملشاريع 
وان م���دة الق���رض تكون 5 
سنوات يتم سدادها خالل تلك 

الفترة أو أقل. 
واش���ار ال���ى ان األزم���ة 
الت���ي مير بها  االقتصادي���ة 
العالم اجم���ع والتي كان لها 
تأثي���ر كبي���ر على نش���اط 
الشركة ولكن حتى اآلن فإننا 
مس���تمرون في تفادي نتائج 
االزمة بقدر اإلمكان الستكمال 
مسيرة الشركة لتحقيق اكبر 
عائد للمساهمني والوفاء بكافة 

التزامات الشركة.
 واكد ان العام احلالي يعتبر 
تتويجا واس���تكماال ملسيرة 
السابقة وذلك  جناح االعوام 
من خالل استمرارها في أداء 
رس���التها على الوجه األكمل 
خالل عام2010 بنجاح واقتدار 
جتاه عمالئها وبالعمل الدؤوب 
املثمر  اجلاد واجلهد املستمر 

لتنمية العائد ملساهميها.
واوضح دشتي ان الشركة 
بدأت في تنفيذ عدة مشاريع 
العام املاضي 2010 مع  خالل 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثورة السمكية عبارة عن 

في مشاريع التنظيف الصناعي 
النفطية،  وتنظيف املخلفات 
وكذل���ك أعدت الش���ركة عدة 
برامج للتطوير املتميز لرفع 
كفاءة العاملني بها ملواكبة هذا 

التطور في أنشطتها. 
وارجع دشتي م االسباب 
الرئيسية التي ادت الى زيادة 
الربح خالل العام املاضي الى 
نوعية العقود التي مت احلصول 
عليه���ا ذات الربحية اجليدة، 
التي  الى السياسة  باإلضافة 
اتبعتها الشركة منذ فترة وهي 
التكالي���ف للعناصر  ضغط 
املرتبط���ة بالتنفي���ذ الى اقل 
حد ممكن الوصول اليه دون 
املساس مبستوى اداء اخلدمة 

املقدمة للعمالء.
ال���ى ان إجمالي  وأش���ار 
ايرادات الشركة من االنشطة 
بلغ 28.248 مليون دينار، وبلغ 
صافي الرب���ح احملقق 1.329 

مليون دينار 
وق���د وافق���ت اجلمعي���ة 
العمومية على جميع البنود 
الواردة في جدول االعمال والتي 
من أهمه���ا عدم توزيع ارباح 
عن السنة املالية املنتهية في 
31ديسمبر 2010 وكذلك املوافقة 
على اقت���راح مجلس االدارة 
بزي���ادة راس املال للش���ركة 
الى  من 10.296 ماليني دينار 
20.593 مليون دينار نس���بة 
زيادة قدره���ا 100% وعالوة 
إص���دار 5 فلوس بدال من 50 
فلسا بعد تصويت اجلمعية 
على اقتراح املساهمني خلفض 
عالوة االصدار، كما متت املوافقة 
االدارة  على تفويض مجلس 
بش���راء 10% من اسهمها وفقا 
للقانون، كما وافقت العمومية 
غي���ر العادية على بند زيادة 
رأس املال ليصبح النص بعد 
التعديل يحدد راسمال الشركة 
مببلغ 20.593 مليون دينار 
مقسم الى 205.935.260 سهم 
قيمة كل سهم 100 فلس، ومت 
تعديل امل���ادة رقم 5 من عقد 
التأسيس واملادة 4 من النظام 
االساس���ي وذلك بإضافة بند 
املنق���والت والعقارات  متلك 
الالزمة ملباشرة نشاط الشركة 
في احلدود املسوح بها وفقا 

للقانون. 
شريف حمدي  ٭

أعمال زراعة في كل من احلجر 
التجارب  الزراعي ومحط���ة 
الزراعية بالرابية ومش���روع 
نخيل الش���هداء، الفتا الى ان 
الشركة قامت بأعمال نظافة 
مع جامع���ة الكويت- موقع 
العديلي���ة، وقام���ت ايض���ا 
بأعم���ال تنظيف مع ش���ركة 

نفط الكوي������ت، اضافة الى 
قيامها بأعمال زراعة مع وزارة 
الداخلية – قاع���دة صب���اح 

األحم��د البحري��ة. 
 وقال دشتي نظرا لرؤية 
الشركة املستقبلية والبحث عن 
إضافة أعمال أخرى الى نشاط 
الشركة فإننا قمنا باملنافسة 

فؤاد دشتي مترئسا اجلمعية العمومية  )سعود سالم(

بوشهري: »اجلهراء للتنظيف« تدرس مشاريع وعقوداً مستقبلية
قال رئيس مجلس اإلدارة في شركة اجلهراء 
ملعدات التنظيف محسن بوشهري ان الشركة 

تقوم حاليا بدراسة بعض املشاريع والعقود 
املستقبلية وإمكانية تنفيذها لتحسني 

مستوى النمو بشكل عام، مضيفا ان الشركة 
استمرت في حتقيق النتائج املرجوة خالل 

عام 2010 اذ بلغت إيرادات العقود خالل العام 
املاضي 2.42 مليون دينار وهي قريبة من 
اإليرادات التي حتققت في 2009 والبالغة 

2.52 مليون دينار.
وأضاف بوشهري خالل كلمته أمام اجلمعية 
العمومية التي انعقدت أمس ان العام احلالي 

يعتبر تتويجا واستكماال ملسيرة جناح 
األعوام السابقة وذلك من خالل استمرارها 

في أداء رسالتها على الوجه األكمل خالل عام 
2010 بنجاح واقتدار جتاه عمالئها وبالعمل 

الدؤوب اجلاد واجلهد املستمر لتنمية العائد 
ملساهميها.

وأشار بوشهري إلى ان تكاليف العقود 
انخفضت الى 2.27 مليون دينار في عام 

2010 مقارنة مع 2.38 مليون دينار في عام 
2009 الى، مبيناان مجمل ربح العقود ارتفع 
الى 159 الف دينار في عام 2010 مقارنة مع 

143 الف دينار في عام 2009، وان صافي 
الربح العام بلغ 245 الف دينار في عام 2010 

مقارنة مع 260 الف دينار في عام 2009.
الى ذلك وافقت العمومية العادية على جميع 

البنود الواردة في جدول االعمال وأبرزها 
املوافقة على توصية مجلس االدارة بعدم 

توزيع ارباح عن السنة املنتهية في 31 
ديسمبر 2010.

شريف حمدي  ٭

فاضل الصراف مترئسا عمومية »الزمردة االستثمارية«   )سعود سالم(

عموميتها أقرت عدم توزيع أرباح للمساهمني

لتقليصها ألقل من 5 خطوات

الصراف: اندماج »الزمردة االستثمارية«
مع »دانة لالستثمار« في املراحل النهائية

»التجارة« تبدأ إجناز معظم إجراءات 
التراخيص التجارية »أون الين«

 أفاد مصدر مطلع ل� »األنباء« بأن وزيرة 
التجارة والصناعة د.أماني بورس����لي بدأت 
العمل على تطوير آلية استصدار التراخيص 

التجارية. 
 وفي سياق متصل، قال املصدر إن الهدف 
من التطوير هو اإلسراع بتنفيذ إستراتيجية 
الوزارة في إجناز التراخيص التجارية »أون 
الين« وتقليص خطوات إصدار تلك التراخيص 

في أقرب وقت ممكن. 
 واشار املصدر الى أن إصدار التراخيص 
التجاري����ة يأت����ي في إطار االهتم����ام الكبير 
ال����ذي تبديه الوزارة في تعزيز التنافس����ية 
االقتصادية لدولة الكويت على املستوى العاملي 

واإلقليمي. 

 وبني املصدر أن تقليص خطوات إصدار 
التراخيص التجارية بات من األولويات الهامة 
التي تسعى الوزيرة إلمتامها في أسرع وقت 
ممكن، مضيفا أن تلك اخلطوات والتي تقلصت 
من 10 خطوات إل����ى 5 خطوات فقط حتتاج 
إلى مزيد من التقليص، كما أن فترة 11 يوما 
الستصدار رخصة جتارية تعد فترة كبيرة 

مقارنة مع دول أخرى. 
 وتأتي اخلطوة في ظل العمل على مواجهة 
الكثير من املشكالت التي تواجه االستثمارات 
احمللية وكذلك جذب املزيد من االستثمارات 
األجنبية التي تراوح مكانها عند مستوى 250 

مليون دوالر منذ فترة ليست بالقصيرة.
عمر راشد   ٭

 أكد رئيس مجلس إدارة ش����ركة الزمردة 
االستثمارية فاضل الصراف أن عملية اندماج 
الشركة مع ش����ركة دانة لالستثمار وصلت 
إل����ى املراح����ل النهائية مما ي����ؤدي الى رفع 
حقوق املس����اهمني الى ما يف����وق 30 مليون 
دينار األمر الذي من شأنه ان يعزز من القوة 
املالية للشركة وميكنها من تطبيق خططها 
التوس����عية واحلصول على أفضل النتائج 

ملساهميها.
وأضاف الصراف خالل عمومية الشركة 
التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 71% ان 
الشركة استطاعت تقليص خسائر االستثمار 
من 9.052 ماليني دينار في عام 2008 الى 279 

ألف دينار أي بنسبة 97% للعام 2009.
وأوضح ان إجمال����ي اإليرادات ارتفع الى 
1.046 مليون دينار وأن إجمالي املصروفات 
انخفض بنسبة 8% مشيرا الى تقليص إجمالي 
خسارة الشركة من 9.882 ماليني دينار خالل 
عام 2008 ال����ى 2.574 مليون دينار في عام 

2009 اي بنسبة تعادل %283.
وذكر الصراف أن الشركة استطاعت التعامل 
مع الظروف بشتى اش����كالها مبهنية عالية 
خالل عام 2009 بحيث اس����تطاعت تخفيض 
املطلوبات من 25.266 مليون دينار في 2008 
إلى 17.586 مليون دينار في 2009 اي بإجمالي 
مبلغ 7.679 ماليني دينار وخالل نفس الفترة 

انخفضت موجودات الشركة من 38.011 مليون 
دين����ار الى 30.018 مليون دينار اي بإجمالي 

7.992 ماليني دينار.
واستطرد قائال: استمرت الشركة باحلفاظ 
على عالقة طيبة مع جميع البنوك التي تتعامل 
معها واستمرت عقود االئتمان بشروط معقولة 
وبنفس مستوى التعاون من طرف البنوك.

وقال ان االسوأ أصبح خلفنا وان السنوات 
القادمة سوف تكون محملة بالفرص االستثمارية 
الواعدة خصوصا في ظل ما تتخذه احلكومة 
من إجراءات تنشط االقتصاد ومن التشريعات 
املالئمة والتى تساهم في رفع مستوى املهنية 

في قطاع االستثمار بشكل عام.
ووافقت العمومية العادية على جميع بنود 
جدول أعماله����ا والتي من أهمها عدم توزيع 
إرباح عن السنة املالية املنتهية في 12-31-

2010، في حني قررت إرجاء انتخابات مجلس 
اإلدارة اجلديد الى السنوات الثالثة املقبلة ليتم 
مناقشتهم ضمن بنود جول أعمال جمعيتها 
العامة للعام 2010 مبا في ذلك إلغاء مناقشة 
البند العاش����ر اخلاص بتغيير اسم الشركة 

واعتباره كأنه لم يكن.
ومت تأجيل مناقش����ة بنود جدول أعمال 
اجلمعية العمومية غير العادية نحو اسبوعني 

حلني اكتمال النصاب. 
عاطف رمضان  ٭


