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املؤشر السعري

بتغير قدره

»اإلمناء العقارية«  حتصل على أقل األسعار في مناقصة بـ 38.7 مليون دينار
ذكرت شركة االمناء العقارية في بيان نشر على موقع البورصة أنها حصلت   على اقل االسعار في 
املناقصة اخلاصة بإنشاء واجناز وصيانة املباني العامة للضاحية )بي( مبشروع مدينة صباح االحمد 
االسكاني ـ املؤسسة العامة للرعاية السكنية مببلغ 38.7 مليون دينار وذلك مبدة تنفيذ تبلغ 730 
يوما.
وذكرت الشركة انها سوف تقوم مبوافاة إدارة السوق عن موعد توقيع العقد الحقا عند ترسية 
املناقصة رسميا عليها.

لقطة جماعية للمشاركني في توقيع االتفاقية

التميمي ومش���اركوه، و»دي ال 
إيه بيبر الكويت«.

وقد حضر حفل التوقيع، إلى 
جان���ب الرئيس التنفيذي لبنك 
الكوي���ت الوطني ف���ي الكويت 
البحر، رئيس مجلس  ش���يخة 
إدارة والعضو املنتدب ملجموعة 
اخلريف الشيخ سعد اخلريف، 
ومن جانب البنوك التقليدية، كل 
من: مدير عام مجموعة اخلدمات 
املصرفي���ة للش���ركات في بنك 
الكويت الوطني مازن الناهض، 
واملدير العام بالوكالة في بنك قطر 
الوطني في الكويت سمير سلمان، 
والرئيس التنفيذي لبنك مسقط 
ف���ي الكويت س���اتيش مينون، 
فيم���ا حضره من جانب البنوك 
االسالمية إلى جانب نائب رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
لبنك بوبيان عادل املاجد، نائب 
الرئيس التنفيذي بالوكالة للبنك 

األهلي املتحد وليد عبدالكرمي.

البنوك  إقليميا بفض���ل  بع���دا 
املنفذة  املشاركة فيها والشركة 
للمشروع، وذلك في دليل واضح 
عل���ى قدرة البن���وك اخلليجية 
والعربية عل���ى توفير التمويل 
الالزم لهذا النوع من املش���اريع 

احليوية الضخمة.
ب���دوره، قال نائ���ب رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
لبنك بوبيان عادل املاجد ان هذا 
التمويل املشترك يعتبر مبثابة 
منوذج ممي���ز للتع���اون فيما 
بني البن���وك الكويتية بنوعيها 
التقليدي واإلسالمي في متويل 
املشروعات التنموية، خصوصا 
تلك املتعلقة بالقطاع النفطي الذي 
يع���د من اهم واب���رز القطاعات 

االقتصادية في الكويت.
ولع���ب دور املستش���ار في 
هذه الصفق���ة كل من: مجموعة 
»نورتن روز« ومجموعة »شو« 
الدولية ومكتب  لالستش���ارات 

في متويل املشاريع احليوية في 
البالد، على نسق مشروع إيكويت 
البراكسيلني  إنتاج  ومش���روع 
ب���ني أضخم  اللذي���ن يعتبران 
البيتروكيماوية في  املش���اريع 

املنطقة.
البح���ر أن اختيار  وأك���دت 
»الوطن���ي« إلدارة وترتيب هذا 
التمويل املشترك من قبل مجموعة 
اخلريف السعودية العريقة، يشكل 
شهادة إضافية إلى الثقة الكبيرة 
التي توليه���ا كبرى املجموعات 
الكويت  الرائدة لبنك  اإلقليمية 
التي  الوطني واملكانة املرموقة 

يحتلها إقليميا.
وأش���ادت البح���ر بالتعاون 
الوثي���ق والتنس���يق الرفي���ع 
املستوى بني كافة البنوك املشاركة 
ف���ي ترتيب التمويل املش���ترك 
التقليدية  البنوك  بنجاح سواء 
أو اإلسالمية بقيادة بنك بوبيان، 
السيما أن هذه العملية تكتسب 

مجموعة اخلريف السعودية � عبر 
ذراعها الكويتية � ملصلحة شركة 
نفط الكويت، والذي يهدف إلى 
تعزيز الطاقة اإلنتاجية للكويت 
من النفط اخلام في إطار اخلطة 
التي وضعتها  االس���تراتيجية 

شركة نفط الكويت.
وفي هذا الصدد، قالت الرئيس 
التنفيذي لبنك الكويت الوطني في 
الكويت شيخة البحر عقب توقيع 
اتفاقية التمويل في املقر الرئيسي 
للبنك بحضور ممثلني عن البنوك 
املشاركة أمس، ان بنك الكويت 
الوطني يتمت���ع بتاريخ حافل 
وخبرة طويلة في متويل كبرى 
املشاريع التنموية في الكويت، 
والسيما املشاريع النفطية التي 
لعبت دورا استراتيجيا في مسيرة 

التنمية في البالد.
وأضافت أن »الوطني« لطاملا 
كان بجانب املؤسسات النفطية 
الوطنية كش���ريك استراتيجي 

قاد بنك الكويت الوطني وبنك 
بوبيان حتالفا مصرفيا إقليميا 
يضم خمس���ة بن���وك كويتية 
وإقليمية لتقدمي متويل مشترك 
بقيمة 48 مليون دينار لصالح 
شركة اخلريف لتنفيذ املرحلة 
األولى من مشروع مركز التجميع 
16 اجلديد في غرب الكويت لشركة 

نفط الكويت.
وق���ام كل م���ن »الوطن���ي« 
ب���إدارة وترتيب  و»بوبي���ان« 
التمويل املشترك الذي ميتد لسبع 
سنوات وينقسم إلى شريحتني 
تقليدية وإسالمية، من خالل قيادة 
حتالف مصرفي إقليمي يضم، إلى 
جانبهما، بنكني تقليديني هما: بنك 
قطر الوطني وبنك مسقط، وبنكا 
إسالميا هو البنك األهلي املتحد. 
ويهدف ه���ذا التحالف املصرفي 
إلى متوي���ل املرحلة األولى من 
مشروع مركز التجميع 16 اجلديد 
في غرب الكويت الذي ستنفذه 

شيخة البحر تتوسط الشيخ سعد اخلريف وعادل املاجد

رتبا متوياًل مشتركًا بقيمة 48 مليون دينار لسبع سنوات لصالح شركة اخلريف

»الوطني« و»بوبيان« يقودان حتالفًا مصرفيًا إقليميًا لتمويل
مشروع مركز التجميع اجلديد في غرب الكويت

ملخالفاتها قانون الشركات في إجراءات نشر الدعوة باجلرائد 

احملكمة التجارية أقرت بطالن عمومية »الدولية لإلجارة« 
أصدرت احملكمة التجارية أمس 
حكما ببطالن اجلمعية العمومية 
التي عق����دت للش����ركة الدولية 
لإلجارة واالس����تثمار في 1 مايو 
املاضي وذلك على ضوء مخالفاتها 

للقانون في مواضع عدة.
الس���ياق، أوضح  وفي ذات 
ممثلو مكتب الراية لالستشارات 
القانونية املستشار محمود دياب 
واحملامي مبارك مجزع الشمري في 
تصريح ل� »األنباء« أن احلكم جاء 
ملخالفة العمومية نص القانون 
سواء فيما يتعلق بإجراءات نشر 
الدعوة لهذه اجلمعية باجلريدة 
الرسمية من قبل وزارة التجارة 
والصناعة امللزمة بذلك، أو فيما 
يتعلق بإعمال صريح نص املادة 
152 من قانون الشركات بشأن 
عدم جواز إقال���ة أكثر من أحد 
الش���ركة  إدارة  أعضاء مجلس 

املساهمة.
وأشار كل منهما إلى أن احلكم 
قد أستند في حيثياته إلى نص 
احلكم اآلتي: ملا كان البني للمحكمة 
الدعوى  م����ن متحي����ص أوراق 
ومس����تنداتها وما أبدى فيها من 
دفاع أو دفوع وأحاطتها بها عن 
بصر وبصيرة وكان طلب انعقاد 
اجلمعية العمومية للشركة الدولية 
لإلجارة واالستثمار املقدم من البنك 
اإلسالمي للتنمية بوصفه مساهما 
بنسبة 28% في الشركة الدولية 
لإلجارة واالستثمار، واملقدم في 
2011/2/15 بإقالة املتبقي من أعضاء 
مجلس إدارة الش����ركة وانتخاب 

مجلس إدارة جديد لها.
وقد مت الدعوة النعقاد اجلمعية 
العمومية العادية للشركة إلقالة 
املتبقي من أعضاء مجلس اإلدارة 
بعد اس����تقالة أو سقوط أغلبية 
مجلس اإلدارة وانتخاب مجلس 
إدارة جديد إلدارة أعمال الشركة 
وما يس����تجد من أعمال وحتدد 

للجمعية يوم 2011/4/14 ولم يكتمل 
النصاب القانوني فتمت الدعوة 
النعقادها يوم 2011/5/1 ومت النشر 
لإلعالن بالدعوة حلضور اجتماع 
اجلمعية العمومية العادية املؤجلة 
للشركة املدعى عليها األولى يوم 
2011/4/18 كإعالن أول في جريدة 
الراي وعالم الي����وم في حني ان 
اإلعالن الثاني بالنش����ر للدعوة 
النعق����اد اجلمعي����ة العمومي����ة 
احملدد لها ي����وم 2011/5/1 مت في 
ي����وم 2011/4/25 بجرائد القبس 
وعالم اليوم واجلريدة ولم يتم 
اإلعالن عنها باجلريدة الرسمية، 
وكان وفقا لن����ص املادة 152 من 
قانون الشركات التجارية ال يجوز 
للجمعية العامة إقالة سوى رئيس 
مجل����س اإلدارة أو أح����د أعضاء 
املجل����س في ح����ني أن اجلمعية 
العمومية العادية للشركة املدعى 
عليها األولى املنعقدة في 2011/5/1 
قد أقالت املتبقي من أعضاء مجلس 
اإلدارة باملخالفة لنص املادة سالفة 
الذكر مما يكون معه واحلال كذلك 
وإعماال ملا تقدم وهديا مبا سلف 
العمومية محل  انعقاد اجلمعية 
التداعي قد اعتراه البطالن ملخالفته 
لنص املادة 152 من قانون الشركات 
التجارية باإلضافة إلى أنه لم يعلن 
عن انعقاد تل����ك اجلمعية طبقا 
لنص املادة 154 من القانون سالف 
الذكر باجلريدة الرسمية وال ينال 
من ذلك الكتاب املوجه من وزارة 
التجارة والصناعة إلى وكيل وزارة 
اإلعالم، وامل����ؤرخ في 2011/4/28 
واملقدم بحافظة مستندات املدعى 
عليها األولى بطلب نشر اإلعالن 
الرس����مية يوم األحد  باجلريدة 
القادم وال����ذي يصادف 2011/5/1 
وهو تاريخ انعقاد اجلمعية محل 
التداعي والذي كان يتعني النشر 
انعقاد اجلمعية بأس����بوع  قبل 
على األق����ل إعماال لن����ص املادة 

سالفة الذكر فضال عن عدم تقدمي 
املدعى عليها األولى ما يفيد متام 
الرسمية طبقا  النشر باجلريدة 
للقانون، مما يكون معه واحلال 
كذلك انعقاد اجلمعية العمومية 
العادية للش����ركة املدعى عليها 
األولى احلاصل بتاريخ 2011/5/1 
قد مت باملخالفة لنص املادتني 152 
و154 من قانون الشركات التجارية 
مما يكون معه طلب املدعيني بطالن 

انعقاد اجلمعية العمومية.
وحول تنفيذ هذا احلكم، أكد 
الش����مري ودياب أن مؤدى هذا 
احلكم هو إعادة احلال إلى ما كان 
عليه قب����ل انعقاد هذه اجلمعية 
وذلك بإسناد إدارة الشركة الدولية 
لإلجارة واالستثمار إلى مجلس 
إدارتها الس����ابق ليستكمل فترة 
إدارته له املقررة بثالث سنوات 
ابت����داء من انتخاب����ه في تاريخ 

.2010/8/10
وعلى هذا املجلس مباشرة كافة 
األعم����ال املنوطة به، وأن جميع 
القرارات الت����ي اتخذها املجلس 
الباط�ل انتخابه مبوجب هذا احلكم 
قد قضى ببطالنها، بحسبان أنها 
قد صدرت من مجلس باطل ما لم 
متكن ه����ذه التصرفات قد عادت 
على الشركة بالنفع، وأنه يتعني 
عل����ى املجلس الباط����ل انتخابه 
أن يتوقى احل����رص واحلذر في 
التصرف بأمور حلني تسلم مجلس 

اإلدارة لها من جديد.
وفي الوقت ذاته ناشد احملامي 
البنك اإلسالمي  مبارك الشمري 
للتنمي����ة باعتباره مؤس��س����ة 
عريق������ة أن يتكاتف مع مجلس 
إدارة الشركة من أجل إعادتها إلى 
سابق عهدها ونبذ كافة اخلالفات 
السابقة، السيما مبوجب هذا احلكم 
سيكون للبنك عضوان مبجلس 
اإلدارة وليس عضو واحد فقط.

محمود فاروق   ٭

املستشار محمود دياب

»املدى« تنتخب مجلس إدارة جديدًا 
خالل السنة املالية 2010 وهي 
مخالفة الش���ركة للمادة 154 
من قانون الشركات التجارية 
وتعديالته واخل���اص بعدم 
تقدمي البيانات املالية للسنة 
املالي���ة 2010 ومخالفة املادة 
138 من القانون ذاته واخلاص 
بانته���اء فترة مجلس االدارة 
في 31 ديسمبر 2010 وناقش 
املساهمون خالل االجتماع بندا 
واحدا وهو الترشح النتخاب 
اعضاء مجل���س االدارة الذي 
مت بالتزكي���ة لع���دم وجود 
مرشحني اخرين عدا الذين مت 

انتخابهم.
عاطف رمضان  ٭

انتخبت اجلمعية العمومية 
امل���دى  لش����ركة  العادي���ة 
اللوجس���تية مجلس إدارتها 
اجلديد للسنوات ال� 3 املقبلة 
حيث فاز كل من شركة هاميكو 
العام���ة واملقاوالت  للتجارة 
وخلف املخيزمي وعبدالرحمن 
الدولية  القط���ان والش���ركة 
لالجارة واالستثمار ود.جمال 

احلجي.
التجارة  وتال ممثل وزارة 
والصناعة بدر الشمري خالل 
العمومية الت���ي عقدت امس 
بنسبة حضور بلغت %70.95 
من اجمالي اس���هم رأس املال 
املخالفات الواقعة على الشركة 

جانب من عمومية »املدى اللوجستية«   )قاسم باشا(

عموميتها أقّرت توزيع 5% نقداً

األرملي: »يونيفرس لالستثمار« متلكت 7 عقارات 
وقسائم صناعية عبر »يونيفرس العقارية«

قال رئي���س مجلس اإلدارة 
املنت���دب لش���ركة  والعض���و 
يونيفرس لالس���تثمار أسامة 
االرملي ان الشركة قامت خالل 
العام املاضي بدراس���ة السوق 
دراسة حثيثة لتتبع القطاعات 
القطاع  ف���ي  الواع���دة خاصة 
التعليم���ي ذي النمو املضطرد 
نظرا للزيادة الس���كانية التي 

تشهدها البالد مؤخرا.
وقال االرمل���ي على هامش 
اجلمعية العمومية التي عقدت 
أمس بنسبة حضور بلغت %100 
ان القطاع العقاري قد اس���تمر 
التحس���ن واالزده���ار من  في 
آثار األزمة نس���بيا، واستمرارا 
للنهج الذي انتهجته الش���ركة 

منذ إنش���ائها باالس���تفادة من 
انخفاض أسعار العقارات وشراء 
عقارات ذات مواقع متميزة، فقد 
اختتمت الش���ركة عامها املالي 
بتملك س���بعة عقارات متثلت 
في استثمارات عقارية وقسائم 
صناعية بالكويت من خالل شركة 

يونيفرس الدولية العقارية.
وأش���ار إل���ى ان اجله���ود 
أثمرت حتقيق نتائج ايجابية 
عل���ى بيانات الش���ركة املالية 
فقد س���جلت منوا في أصولها 
وإيراداتها وصافي ربحها املجمع 
بنس���بة 24% و44% و%1.088 
التوالي، فقد بلغ اجمالي  على 
أص���ول الش���ركة 21.6 مليون 
دينار وحققت إيرادات تقدر ب� 

2.4 مليون دينار وصافي الربح 
املجمع بلغ مليونا وبالنس���بة 
حلقوق مس���اهمي الشركة األم 
فقد بلغ���ت 15.9 مليون دينار 
أما صافي الربح العائد لهم فقد 
بلغ نحو ملي���ون دينار أي ما 
يعادل نسبة منو 7% و%1.046 

على التوالي.
واعتمدت اجلمعية العمومية 
جميع بن���ود ج���دول اعمالها 
ووافق���ت على توصية مجلس 
اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على 
مساهمي الشركة عن السنة املالية 
املنتهية في 2010/12/31 بنسبة 
5% من القيمة االسمية للسهم 

بواقع 5 فلوس لكل سهم.
محمود فاروق  ٭

أسامة االرملي


