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عند « »A+مع نظرة مستقبلية مستقرة

ّ
« »S&Pتثبت تصنيفات «الوطني» األعلى في املنطقة
ث�ب�ت��ت وك��ال��ة «س �ت��ان��درد أن��د
ب� � ��ورز» ل�ل�ت�ص�ن�ي��ف االئ �ت �م��ان��ي
تصنيفات بنك الكويت الوطني
ف��ي األج� ��ل ال �ط��وي��ل ع�ن��د (،)A+
األع �ل��ى ب��ني ك��اف��ة ب �ن��وك ال�ش��رق
األوسط وشمال افريقيا ،بنظرة
مستقبلية مستقرة.
وي �ع �ك��س ه ��ذا ال�ت�ث�ب�ي��ت ق��وة
«ال ��وط� �ن ��ي» واس� �ت� �ق ��رار ج �ه��ازه
اإلداري ،وقوة رسملته ،وقدرته
ع�ل��ى ت�ح�ق�ي��ق األرب� � ��اح ،وج ��ودة
أصوله املرتفعة.
وي��أت��ي ق� ��رار «س �ت��ان��درد أن��د
ب � � � � ��ورز» ب �ت �ث �ب �ي ��ت ال �ت �ص �ن �ي��ف
االئ � �ت � �م� ��ان� ��ي ل� �ل� �ب� �ن ��ك ،ب � �ع� ��د أن
ق��ام��ت وك��ال��ة «م��ودي��ز» بتثبيت
التصنيف االئ�ت�م��ان��ي الطويلة
األجل للبنك الوطني عند «»Aa3
بنظرة مستقبلية مستقرة ،هي
األع �ل��ى ب��ني ك��اف��ة ب �ن��وك ال�ش��رق
األوس� ��ط وش �م��ال أف��ري�ق�ي��ا ،كما
ثبتت «موديز» تصنيفات البنك
للقوة املالية.
وك��ان��ت «س�ت��ان��درد أن��د ب��ورز»
أك� � ��دت ف� ��ي آخ � ��ر ت �ق��ري��ر ل �ه��ا ع��ن

• التصنيف يعكس
قوة البنك وقدرته
على تحقيق األرباح
واستقطاب
الودائع الجديدة

«الوطني» ...األعلى تصنيفًا من الوكاالت العاملية

«ال��وط�ن��ي» أن نظرتها املستقرة
ل �ل �ب �ن��ك ت� �ع� �ك ��س ق �ن ��اع �ت �ه ��ا ب ��أن
نشاطه وم��رك��زه املالي سيبقيان

ق� ��وي� ��ني خ� � ��الل ال � �ف � �ت� ��رة امل �ق �ب �ل��ة،
مضيفة أن تصنيفاته املرتفعة
ت� �ع� �ك ��س م ��وق� �ع ��ه ال � � ��ري � � ��ادي ف��ي

ال� �ك ��وي ��ت ،وس �ج �ل��ه ال �ط ��وي ��ل م��ن
األداء الجيد واملستقر ،واستقرار
وخبرة جهازه اإلداري.

وأض � � � � ��اف � � � � ��ت ال� � � ��وك� � � ��ال� � � ��ة أن
«ال � ��وط� � �ن � ��ي» ي �ت �م �ت��ع ب��رس �م �ل��ة
قوية وربحية مرتفعة ،ويتميز

ب � � �ج � � ��ودة أص � � ��ول � � ��ه امل� ��رت � �ف � �ع� ��ة،
وت �ن��وع م �ص��ادر إي ��رادات ��ه ،كما
ي�ت�م�ي��ز ب �م��رون��ة ف��ي اس�ت�ق�ط��اب
الودائع الجديدة بفضل سمعته
وشبكته املصرفية القوية.
وت �ب ��رز أه �م �ي��ة ق� ��رار ال��وك��ال��ة
ت�ث�ب�ي��ت ت�ص�ن�ي�ف��ات «ال��وط �ن��ي»
امل ��رت� �ف� �ع ��ة ف� ��ي ظ� ��ل ال� �ت� �ط ��ورات
االق� � �ت� � �ص � ��ادي � ��ة ع � �ل� ��ى ال� �س ��اح ��ة
ال � �ع � ��امل � �ي � ��ة ،وال � � �ت� � ��ي ان �ع �ك �س ��ت
ع�ل��ى ت�ص�ن�ي�ف��ات ك �ب��رى ال�ب�ن��وك
ال� �ع ��امل� �ي ��ة ،ب� ��اإلض� ��اف� ��ة إل� � ��ى م��ا
ت �ش �ه��ده امل �ن �ط �ق��ة ال �ع��رب �ي��ة م��ن
أح � � � ��داث وت � � �ط� � ��ورات س �ي��اس �ي��ة
ان �ع �ك �س��ت س �ل �ب��ًا ع� �ل ��ى ال �ب �ي �ئ��ة
االقتصادية عمومًا.
وي � �ت � �م � �ت� ��ع ال� � �ب� � �ن � ��ك ب ��أع� �ل ��ى
ت �ص �ن �ي��ف ائ� �ت� �م ��ان ��ي ب� ��ني ك��اف��ة
ب �ن��وك ال �ش��رق األوس� ��ط وش�م��ال
أف� ��ري � �ق � �ي� ��ا ،ب � ��إج � �م � ��اع وك� � � ��االت
ال �ت �ص �ن �ي��ف ال �ع��امل �ي��ة «ف �ي �ت��ش»
و«م� � ��ودي� � ��ز» و«س � �ت� ��ان� ��درد أن ��د
ب � ��ورز» ،وي�ح�ت�ف��ظ ب�م��وق�ع��ه بني
أك�ث��ر  50بنكا أم��ان��ًا ف��ي العالم
للمرة السابعة على التوالي.

«الشركة تعتزم دخول السوق العراقي»

متوقع ًا أن يتم العام المقبل

العتيبي 94 :مليون دينار
عقود لـ «بحرية» خالل  4سنوات

الهنيدي« :الحياة العقارية» تسعى
الستيفاء شروط اإلدراج في «املوازي»

بورصة األخبار
«فنادق» :وقف تنفيذ حكم
لصالح «سفير الدولية»
أعلنت شركة الفنادق الكويتية (ف�ن��ادق) عن وق��ف تنفيذ حكم أول
درج ��ة ال �ص��ادر ض��ده��ا ف��ي القضية امل��رف��وع��ة م��ن ق�ب��ل ش��رك��ة سفير
الدولية الدارة الفنادق ،وتقديم كفالة قدرها  250ألف دينار تودع بخزينة
املحكمة لوقف التنفيذ.

«أنابيب» 31 :فلسًا
خسارة للسهم خالل 2012
س�ج�ل��ت ال�ش��رك��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�ص�ن��اع��ة االن��اب �ي��ب وال �خ��دم��ات النفطية
(ان��اب�ي��ب)  6.9م�ل�ي��ون دي �ن��ار ،و 31فلسًا خ�س��ارة خ��ال ال�ع��ام ،2012
مقارنة ب�  10.5مليون دينار ،و 47فلسًا خال العام .2011
وبلغ اجمالي م��وج��ودات الشركة  189مليون دي�ن��ار ،مقابل 170.8
مليون دينار للمطلوبات ،وبلغ اجمالي حقوق املساهمني  15.06مليون
دينار ،وبلغ اجمالي االيرادات من التعامات مع االطراف ذات الصلة مبلغ
 3.74مليون دينار.
واوص��ى مجلس ادارة الشركة بعدم توزيع ارب��اح عن السنة املالية
املنتهية ف��ي  2012-12-31علما ب��ان ه��ذه ال�ت��وص�ي��ة تخضع ملوافقة
الجمعية العمومية والجهات املختصة.

«التعمير» 1.5 :فلس للسهم
خسارة خالل الربع األول
أعلنت شركة التعمير لاستثمار العقاري (التعمير) أنها سجلت
 352.8أل��ف دي�ن��ار ،و 1.5فلس خ�س��ارة خ��ال ال��رب��ع األول م��ن ،2013
مقارنة ب�  201.2أل��ف دينار ،و 0.8فلس خسائر خ��ال الفترة املقابلة
من .2012
وذك ��رت ال�ش��رك��ة أن اج�م��ال��ي امل��وج��ودات بلغ  32.07مليون دي�ن��ار،
مقابل  6.27مليون دينار للمطلوبات ،وبلغ اجمالي حقوق املساهمني
 25.3مليون دينار ،وبلغ اجمالي املصروفات من التعامات مع االطراف
ذات الصلة مبلغ  49الف دينار.

غسان عيسى عضوًا
في مجلس إدارة «أصول»
أف��ادت شركة اص��ول لاستثمار (أص ��ول) ب��أن شركة املشروعات
الكبرى العقارية قد قامت بتسمية غسان فهد سلطان عيسى ممثا
لهم في عضوية مجلس ادارة شركة أصول لاستثمار.

«الشارقة لالسمنت» 0.61 :فلس
أرباح السهم خالل الربع األول
حققت ش��رك��ة ال�ش��ارق��ة لاسمنت والتنمية الصناعية (ش��ارق��ة ا)
 325.7ألف دينار ،و 0.61فلس للسهم ارباحا صافية خال الربع األول
من  ،2013مقارنة ب�  287.6ألف دينار ،و 0.5فلس أرباحا صافية خال
الفترة املقابلة من .2012
وبلغ اجمالي املوجودات  40.8مليون دينار ،مقابل  35.6مليون دينار
للمطلوبات ،وبلغ اجمالي حقوق املساهمني  100.7مليون دينار.
وبلغ اجمالي االي��رادات من التعامات مع االط��راف ذات الصلة مبلغ
 168.1مليون دره��م ام��ارات��ي ،واجمالي املصروفات من التعامات مع
االطراف ذات الصلة مبلغ  160.15مليون درهم اماراتي.

«املصرية  -الكويتية» 28 :مايو
الحكم في دعوى بطالن بيع أرض العياط
| القاهرة  -من وفاء النشار |
العتيبي مترئسًا عمومية الشركة

(تصوير سعد هنداوي)

| كتب موسى دياب |

بقطاع العمليات واالرتقاء به ،وخلق فرص استثمارية
جديدة.
وأق��رت الجمعية العمومية للشركة ،جميع البنود
امل��درج��ة على ج��دول أعمالها وأه�م�ه��ا ،ت�ق��ري��را مجلس
االدارة ومراقبي الحسابات ،كما أقر املساهمون توزيع
أرب ��اح نقدية بقيمة  5ف�ل��وس للسهم بما ي�ع��ادل 1.03
مليون دي�ن��ار ،وت��وزي��ع أسهم منحة بنسبة  5ف��ي املئة
من رأس املال.
كما واف��ق املساهمون على توصية مجلس االدارة
ب �ع ��دم أخ� ��ذ  10ف ��ي امل �ئ ��ة م ��ن ص ��اف ��ي ال ��رب ��ح ل�ح�س��اب
االح �ت �ي��اط��ي االدخ� � � ��اري ل �ع ��ام  ،2012وامل ��واف� �ق ��ة ع�ل��ى
ت�ف��وي��ض م�ج�ل��س االدارة ب �ش��راء أو ب�ي��ع أس �ه��م ب�م��ا ال
يتجاوز  10في املئة وفق القانون.
وان �ت �خ �ب��ت ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة ل �ل �ش��رك��ة أع �ض��اء
م�ج�ل��س اإلدارة ل�ل�س�ن��وات ال �ث��الث امل�ق�ب�ل��ة وه ��م :هشام
سليمان محمد العتيبي ،وعبدالعزيز الراشد ،وعبدالله
العيسى ،واسامة العبدالجليل ،وايمن البنوان ،وشركة
اسمنت الكويت ،وشركة التخصيص العاملية التجارية،
وشركة الثقة املشتركة العقارية.
م��ن ج�ه��ة أخ � ��رى ،واف �ق��ت ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ع�م��وم�ي��ة غير
العادية للشركة على زيادة رأس املال من  20.78مليون
دي �ن��ار إل ��ى  21.82م�ل�ي��ون دي �ن��ار م��وزع��ة ع�ل��ى 218.25
مليون سهم ،وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة بمقدار
 1.039مليون دينار موزعة على  10.39مليون سهم.

كشف رئيس مجلس اإلدارة العضو املنتدب لشركة
املقاوالت والخدمات البحرية هشام العتيبي أن الشركة
وق�ع��ت ع �ق��ودًا بقيمة  94م�ل�ي��ون دي �ن��ار خ��الل ال�س�ن��وات
األرب �ع��ة امل�ق�ب�ل��ة ،وس�ت�ب��دأ ال�ش��رك��ة بالتنفيذ خ��الل ال� � 6
أشهر املقبلة.
وقال العتيبي في تصريحات صحافية على هامش
ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ع�م��وم�ي��ة ل�ل�ش��رك��ة وال �ت��ي ع �ق��دت ف��ي غ��رف��ة
التجارة والصناعة أمس بنسبة حضور  91.09في املئة
إن «بحرية» تبحث عن الفرص االستثمارية في الخليج
وم �ص��ر ول �ي �ب �ي��ا ،وت � ��درس اس �ت �ه��داف ال �س��وق ال �ع��راق��ي
الق�ت�ن��اص ال �ف��رص امل�ن��اس�ب��ة ،ح�ي��ث ان ج�م�ي��ع االس ��واق
النفطية حاليًا مفتوحة أمام االستثمارات األجنبية.
وأض��اف ان حجم أعمال الشركة في الكويت ارتفع
بنحو  4أضعاف خالل الفترة املاضية ،والنتائج التي
حققتها الشركة خير دليل على ذلك.
واس �ت �ع��رض العتيبي ن�ت��ائ��ج ال�ش��رك��ة خ��الل ال�ع��ام
املاضي ،حيث حققت الشركة  1.8مليون دينار أرباحًا
صافية ،وبلغت ربحية السهم  8.77فلس ،وبلغ اجمالي
االيرادات  59.9مليون دينار.
وأكد أن االنجازات التي حققتها الشركة ،من شأنها
الحفاظ على استقرار واستمرارية الشركة ،مشيرا الى
أن االدارة ت�ب��ذل ال�ج�ه��ود املمكنة وال��الزم��ة للنهوض

«الخليج لالستثمار»:
ندوة مع «كونفرنس بورد»
قامت مؤسسة الخليج لاستثمار
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع م��ؤس �س��ة «ك��ون �ف��رن��س
ب ��ورد» العاملية ب�ع��رض النتائج األول�ي��ة
ل�ل��دراس��ة املشتركة بينهما والخاصة
ب��اس�ت�ش��راف االت �ج��اه��ات االق�ت�ص��ادي��ة
لدول مجلس التعاون ،وذلك خال ندوة
أقامتها في مقرها بمدينة الكويت.
واس �ت �خ��دم��ت ال� ��دراس� ��ة امل ��ؤش ��رات
االقتصادية واملالية والتجارية الشهرية
ل � ��دول امل �ج �ل��س م ��ن أج ��ل ت��وق��ع ات �ج��اه
ال� � � ��دورة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ل� � ��دول امل �ج �ل��س
خ��ال الفترة الزمنية املقبلة من 6 - 3
أشهر بما يخدم أغراض قطاع األعمال
وأص�ح��اب ال �ق��رارات االقتصادية ل��دول
املجلس.
وق ��ام ��ت امل��ؤس �س��ة ب �ه ��ذه ال ��دراس ��ة
امل �ش �ت��رك��ة ان �ط��اق��ا م ��ن دوره � ��ا ال ��ذي
أنشئت من أجله لدعم مسيرة التنمية
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ف� ��ي دول امل� �ج� �ل ��س ،إذ
يركز امل�ش��روع على تحليل الساسل
االق �ت �ص��ادي��ة وامل��ال �ي��ة ال �ش �ه��ري��ة وف��ق
أحدث األساليب والنماذج االقتصادية
واإلح� �ص ��ائ� �ي ��ة إلن� �ت ��اج م �ج �م��وع��ة م��ن
امل��ؤش��رات ال��ري��ادي��ة ،وال�ت��واف�ق�ي��ة ،التي
تخدم أغراض رواد األعمال في القطاع
الخاص الكويتي والخليجي.
ك �م��ا أك� ��دت م��ؤس �س��ة ال�خ�ل�ي��ج على
أهمية توفير ه��ذا ال�ن��وع م��ن املعلومات
واملؤشرات بشكل دوري ومنتظم بما
ي�ع��ود بالفائدة على ص�ن��اع ال�ق��رار في
القطاع الخاص.

(تصوير نور هنداوي)

الهنيدي مترئسا عمومية الشركة

| كتب حسين كمال |
كشف رئيس مجلس االدارة في شركة الحياة
ال��دول �ي��ة ال �ع �ق��اري��ة ح �س��ن ال �ه �ن �ي��دي أن ال �ش��رك��ة
تسعى الستيفاء شروط اإلدراج بالسوق املوازي
في سوق الكويت ل��الوراق املالية ،متوقعا ان يتم
االدراج ف��ي ع��ام  2014ف��ي ح��ال ت��م تحقيق شرط
صافي الربح خالل العام الحالي.
وقال الهنيدي خالل تصريحاته خالل عمومية
ال�ش��رك��ة أم ��س ،وال �ت��ي ع�ق��دت ف��ي وزارة ال�ت�ج��ارة
وال�ص�ن��اع��ة ،إن ال�ش��رك��ة ق��ام��ت خ��الل ال �ع��ام 2012
بمراسلة ومتابعة الجهات الحكومية الكويتية
وال�ع�م��ان�ي��ة امل�خ�ت�ص��ة م��ن أج ��ل تسجيل ع �ق��ارات
ال�ش��رك��ة ف��ي سلطنة ع�م��ان «والي ��ة ص�ح��م» باسم
ال �ش��رك��ة وال �ت��ي ب�ل�غ��ت قيمتها ال��دف �ت��ري��ة ف��ي 31
ديسمبر  2012مبلغ  363ألف دينار.
ول� �ف ��ت ال �ه �ن �ي��دي إل � ��ى أن ال � �ع� ��ام  2012ش�ه��د
تطورات اقتصادية إيجابية واضحة ،ورغ��م ذلك
م��ازال��ت التحديات التي نتجت عن األزم��ة املالية
تلقي بظاللها على عدة مستويات ،ولكن ظهرت
باملقابل مؤشرات على دخول شريحة واسعة من
الشركات مرحلة التعافي من األزمة.
وتابع «تعد الشركة من الشركات التي نجحت
في وضع االستراتيجية الصحيحة منذ البداية

ل��الب �ت �ع��اد ع ��ن ش �ب��ح األزم� � � ��ات ،وذل � ��ك ب��ال�ت��رك�ي��ز
على االستثمار في األص��ول واألنشطة العقارية
التشغيلية ،إذ بلغ إج�م��ال��ي األرب ��اح التشغيلية
لعام  2012مبلغ  957ألف دينار ،مقارنة مع 376
ألف دينار لعام  2011بنسبة زيادة  155في املئة.
وع � ��ن ن �ت��ائ��ج أع� �م ��ال ال� �ش ��رك ��ة ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
املنتهية ف��ي  31ديسمبر  ،2012ق��ال الهنيدي إن
صافي حقوق املساهمني بلغ  12.16مليون دينار،
مقارنة مع  11.61مليون دينار لعام  2011بزيادة
 5.6ف��ي امل �ئ��ة ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى أن إج�م��ال��ي أص��ول
الشركة بلغ  16.16مليون دينار مقارنة مع 15.77
م�ل�ي��ون دي �ن��ار ل �ع��ام  2011ب��زي��ادة  2.5ف��ي امل�ئ��ة،
كما بلغ صافي األرب��اح  551.09دينار مقارنة مع
خسائر بلغت  1.33مليون دينار لعام  ،2011كما
ب�ل��غ إج�م��ال��ي االل �ت��زام��ات  4م��الي��ني دي �ن��ار ،وه��ي
تشكل ما نسبته  25في املئة من إجمالي أصول
الشركة.
من جانب آخ��ر ،وافقت العمومية الشركة على
ب�ن��وده��ا ك��اف��ة وال �ت��ي ك��ان أب��رزه��ا ت�ق��ري��ر مجلس
اإلدارة واملوافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة
املالية املنتهية في  31ديسمبر  ،2012وانتخاب
أع�ض��اء مجلس اإلدارة للسنوات ال�ث��الث املقبلة
وهم هشام العبيد ،سعيد املير ،عبد اإلله املطوع،
موسى الجيران ،نجيب بورحمة.
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حيات« :نابيسكو» تعتزم التوسع في األسواق اإلقليمية
ق ��ال رئ �ي��س م�ج�ل��س اإلدارة ف��ي ش��رك��ة
الوطنية للخدمات البترولية (نابيسكو)
عمران حيات إن أهم إنجازات الشركة خالل
ال �ع ��ام  2012وخ �ط �ط �ه��ا امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ،هي
حصول الشركة على موافقة اإلدارة العامة
ل��إط�ف��اء لتقديم خ��دم��ات تركيب وصيانة
نظام مكافحة الحريق ،مشيرًا إل��ى توقيع
ال �ش��رك��ة ع �ق��دا مل� ��دة  3س� �ن ��وات م ��ع ش��رك��ة
صناعات البتروكيماويات لصيانة نظام
إنذار ومكافحة الحريق.
وأش ��ار ح �ي��ات خ��الل ع�م��وم�ي��ة ال�ش��رك��ة،
التي عقدت في وزارة التجارة والصناعة
بنسبة حضور بلغت  94.7في املئة ،إلى أن
شركة نفط الكويت أوكلت إلى «نابيسكو»
ح �ف��ر ب �ئ��ر ع �م �ي��ق ج��دي��د ل �ت �ق��دي��م خ��دم��ات
تنمية اآلب��ار ليصبح ع��دد األب ��راج املوكلة
ل �ه��ا  ،13األم� ��ر ال� ��ذي ي�ع�ك��س ث �ق��ة ال�ع�م��الء
وكفاءة مستوى الخدمات املقدمة لهم.
وأش ��ار ح �ي��ات إل��ى ان ال �ع��ام  2012ك��ان
م�م�ي �زًا ف��ي ت �ن��وع وت��وس��ع أع �م��ال ال�ش��رك��ة
م ��ع ش��رك��ة ال �ع �م �ل �ي��ات امل �ش �ت��رك��ة (ال �ش��رك��ة
الكويتية لنفط الخليج وش��رك��ة شيفرون
ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة) ،إذ ت ��م ت �م��دي��د عقد
الخدمات االسمنتية م��ع شركة العمليات
املشتركة ملدة سنة بزيادة  4ماليني دينار
ع�ل��ى قيمة ال�ع�ق��د األص �ل��ي ،ك�م��ا ت��م توقيع
ع �ق��د اس� �ت� �ش ��ارات ب �ي �ئ �ي��ة وت� ��وري� ��د ج �ه��از
اختبار آب��ار النفظ ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى توقيع
أم��ر ت��وري��د صمامات دائ��ري��ة ،كما أسندت
شركة العمليات املشتركة إلى «نابيسكو»
برج حفر جديد لتوفير خدمات التسميت،
األمر الذي كان من أثره زيادة حجم أعمال

حيات مترئسا عمومية الشركة

ال�ش��رك��ة ف��ي ه��ذا امل �ج��ال .وت��اب��ع ح �ي��ات أن
ال �ش ��رك ��ة ق ��ام ��ت ب �ت��وق �ي��ع ع �ق��د م ��ع ش��رك��ة
( )HANWHAال�ك��وري��ة إلع ��ادة ت��دوي��ر غاز
الهالون لشركة البترول الوطنية الكويتية،
ك�م��ا وق �ع��ت ع�ق��دي��ن ك�م�ق��اول ب��اط��ن م��ع كل
م��ن ش��رك��ة ( )GSال�ك��وري��ة مل�ش��روع معالجة
التربة امللوثة بالنفط في مناطق الحقول
ال �ت ��اب �ع ��ة ل �ش ��رك ��ة ن �ف ��ط ال� �ك ��وي ��ت وش ��رك ��ة
( )TERIال�ه�ن��دي��ة مل�ع��ال�ج��ة وت��دوي��ر النفط
الخام ،إلى جانب توقيع أمر توريد مختبر
اس�م�ن��ت م�ت�ك��ام��ل ل�ش��رك��ة ال�ح�ف��ر ال�ع��راق�ي��ة
بمبلغ  2.1مليون دوالر .وأضاف أنه يجري
حاليًا تأهيل «نابيسكو» ل��دى شركة نفط
ال �ك��وي��ت مل�ع��ال�ج��ة ال �ت��رب��ة امل �ل��وث��ة ك�م�ق��اول
رئ�ي�س��ي ،كما وت��م تأهيلها م��ع ش��رك��ة شل
التونسية لتقديم خ��دم��ات التسميت ،في
ما يجري تأهيلها لدى شركة ديل للبترول

(تصوير نور هنداوي)

ال �ع �م��ان �ي��ة .أم � ��ا ف ��ي م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��ال��رؤي��ة
املستقبلية ل � «ن��اب�ي�س�ك��و» ،ق��ال ح�ي��ات إنه
م ��ن م �ن �ط �ل��ق ح� ��رص ال �ش ��رك ��ة ع �ل��ى وض��ع
خطة استراتيجية م��دروس��ة ت�ك��ون كدليل
للشركة وترسم لها األهداف من خالل رؤية
مستقبلية وق��راءة متأنية وواعية للسوق
املحلي وال�ع��امل��ي ،فقد عملت الشركة على
ت�ع�م�ي��ق ال �ع��الق��ة م��ع ع�م��الئ�ه��ا الرئيسيني
م��ن خ��الل ت�ن��وع وزي ��ادة وت�ط��وي��ر األع�م��ال
والخدمات التي تقوم بها مع تركيز خاص
على رفع مستوى الخدمة املقدمة.
وأض ��اف «م��ن ض�م��ن األه ��داف ال�ج��دي��دة
ل �ل �ش��رك��ة خ� ��الل ال� �ع ��ام  2013ه ��و اع �ت �م��اد
ال �ت��وس��ع ال �ج �غ��راف��ي ك �ه��دف اس�ت��رات�ي�ج��ي
ورئيسي من خالل دراسة األسواق الدولية
ال�ت��ي تربطها بالشركة مصالح مشتركة،
وب ��ال ��ذات ف��ي ال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي ،خصوصًا

تلك االس��واق التي لها مستقبل واع��د مثل
ال�س��وق ال�س�ع��ودي والليبي .وأش��ار حيات
إل��ى أن «ن��اب�ي�س�ك��و» ح�ق�ق��ت ب�ن�ه��اي��ة ال�ع��ام
 2012إي � � ��رادات م ��ن امل �ب �ي �ع��ات وال �خ��دم��ات
بقيمة  11.6مليون دي�ن��ار ،مقارنة ب � 16.3
مليون ف��ي ال�ع��ام  ،2011ف��ي م��ا بلغ صافي
رب ��ح ال�ش��رك��ة  2.2م�ل�ي��ون دي �ن��ار ف��ي 2012
بربحية  40.4ف�ل��س للسهم م�ق��ارن��ة ب � 2.3
م �ل �ي��ون ف ��ي  2011وب��رب �ح �ي��ة س �ه��م بلغت
آنذاك  42.4فلس وأشار إلى أن حقوق ملكية
م�س��اه�م��ي ال �ش��رك��ة ارت �ف �ع��ت  14.3م�ل�ي��ون
دي�ن��ار بنهاية ال�ع��ام  ،2012مقارنة ب � 13.3
م�ل�ي��ون ف��ي ال �ع��ام  ،2011األم ��ر ال ��ذي يؤكد
م ��دى ح ��رص ال �ش��رك��ة ع �ل��ى ت�ن�م�ي��ة ح�ق��وق
مساهميها .وأقرت عمومية الشركة جميع
ب �ن��ود ج� ��دول األع� �م ��ال ب �م��ا ف�ي�ه��ا ت��وص�ي��ة
م �ج �ل��س اإلدارة ب� �ت ��وزي ��ع أرب� � � ��اح ن �ق��دي��ة
للمساهمني بنسبة  30ف��ي امل�ئ��ة وبمبلغ
إجمالي وقدره  1.6مليون دينار عن السنة
املالية املنتهية في  31ديسمبر  ،2012كما
وافقت على تفويض مجلس االدارة بشراء
أسهم الشركة بما ال يتجاوز  10في املئة من
أسهمها ومل��دة  18شهرًا وفقًا لنص امل��ادة
 175من قانون الشركات التجارية رقم 25
ل�س�ن��ة  .2012وان�ت�خ�ب��ت ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ع��ام��ة
م �ج �ل��س إدارة ج��دي��د ل �ل �ش��رك��ة ل�ل�س�ن��وات
ال �ث��الث امل�ق�ب�ل��ة م��ؤل��ف م��ن ك��ل م��ن ع �م��ران
حيات ،مناور النوري ،شركة االستثمارات
الصناعية «مقعدان» ،شركة أفنان الدولية
القابضة ،شركة الصناعات املتحدة ،وفهد
ال � �ج ��وع ��ان ،ف ��ي م ��ا ت ��م ان� �ت� �خ ��اب ع �ض��وي
احتياط هما رضوان جمال وسامي النقي.

حددت دائ��رة العقود في محكمة القضاء اإلداري في مجلس الدولة
امل �ص��ري أم ��س ،إص� ��دار ح�ك��م ف��ي ال��دع��وى ال�ق�ض��ائ�ي��ة امل�ق��ام��ة أم��ام�ه��ا
وامل�ط��ال�ب��ة بفسخ وب�ط��ان عقد بيع  26أل��ف ف��دان ف��ي ال�ع�ي��اط للشركة
املصرية -الكويتية التي يمثلها عضو مجلس الشعب األسبق عن الحزب
الوطني عبدالسام قورة للحكم في جلسة  28مايو الجاري.
الدعوى ،املقامة من وائ��ل حمدي املحامي وكيا عن النائب السابق
امل �ه �ن��دس ح �م��دي ال �ف �خ��ران��ي ،ط��ال�ب��ت ب�ف�س��خ ال�ع�ق��د امل��وق��ع ب��ني الهيئة
العامة للتعمير والتنمية الزراعية والشركة املصرية � الكويتية للتنمية
واالستثمار ،والتي يمثلها نائب الوطني السابق عبد السام قورة ببيع
مساحة  26ألف فدان بالعياط لصالح الشركة بأقل من  5قروش للمتر
املربع.
ال�ف�خ��ران��ي ،م��ن ج�ه�ت��ه ،ق ��ال :إن ال�ع�ق��د م�خ��ال��ف ل�ق��ان��ون املناقصات
وامل��زاي��دات رق��م  89لسنة  ،98ألن��ه تم باألمر املباشر في الخفاء وذلك
بتاريخ  ،26/6/2002وان األرض تم شراؤها مقابل  5.2مليون جنيه،
وأن هذا يؤكد أن بيع األرض تم بأقل من ثمنها الحقيقي مئات املرات،
مشيرا إلى أن العقد خالف نص املادة  58من القانون رقم  47لسنة 72
بشأن مجلس الدولة التي تلزم الحكومة بمراجعة مثل هذه العقود كما
ينص القانون على أنه يقع باطا كل تصرف يخالف ذلك.

«اكتتاب» :إجراءات لوقف حجز
املحفظة االستثمارية من قبل «بوبيان»
بينت ش��رك��ة اكتتاب القابضة ب��ان بنك بوبيان ق��ام بتوقيع حجز
على املحفظة االستثمارية اململوكة للشركة وامل��دارة من شركة االمان
لاستثمار.
وأض��اف��ت ان�ه��ا ق��ام��ت بالطعن على ذل��ك التنفيذ وع�ل��ى مطالبة بنك
بوبيان لها بمبالغ خالطتها فوائد ربوية تخالف عقد تأسيس الطرفني
(الشركة والبنك) باعتبارهما شركتني اساميتني حيث قضت املحكمه
الكلية بتاريخ  14مارس املاضي في الدعوى رقم  2013 /811تجاري
مدني كلي حكومة واملرفوعة من الشركة ضد البنك ،بندب ادارة الخبراء
لتصفية الحساب منذ بداية التعامل وما اذا كانت الشركة مدينة للبنك
وبالجملة تصفية الحساب منذ ب��داي��ة التعامل وم��ا اذا ك��ان البنك قد
تحصل على ثمة فوائد وقيمتها تحديدا وسندها.
وأفادت الشركة ان محاميها بصدد اتخاذ االجراءات القانونية لوقف
والغاء ورفع الحجز ووقف البيع املحدد له يوم  21الجاري ،لوجود نزاع
موضوعي بالحكم التمهيدي الصادر في  14مارس.

«سفن» :مناقصة ململوكة
بـ  18.78مليون دينار
قالت شركة الصناعات الهندسية وبناء السفن بان شركة الخليج
ل��ان �ش��اءات واالع �م ��ال ال�ب�ح��ري��ة وامل� �ق ��اوالت ال �ع��ام��ة ال�ت��اب�ع��ة وامل�م�ل��وك��ة
لشركتنا ق��د ح ��ازت ع�ل��ى اق��ل االس �ع��ار ب�ع��د ف��ض ع �ط��اءات املناقصة
الخاصة بمشروع (انشاء بيوت جديدة في جنوب االح�م��دي) لصالح
شركة نفط الكويت ،ب�  18.78مليون دينار ،علما بأن مدة العقد 1530
يوما من تاريخ مباشرة العمل.

«أصول» :عقد ابتدائي
لبيع عقار بـ  1.41مليون دينار
أع�ل�ن��ت ش��رك��ة اص ��ول ل��اس�ت�ث�م��ار (اص� ��ول) ب��أن إح ��دى ال�ش��رك��ات
التابعة لها واململوكة بنسبة  99في املئة ،قامت بتوقيع عقد ابتدائي لبيع
احد عقاراتها بمنطقة حولي بقيمة  1.41مليون دينار.
وق��ال��ت ان�ه��ا ستحقق أرب��اح��ًا ب �  60أل��ف دي�ن��ار ف��ي ح��ال إت�م��ام بيع
العقار ،ما سينعكس على البيانات املالية املجمعة في الربع الثاني من
العام .2013

«نابيسكو» 16.2 :فلس للسهم
أرباحًا خالل الربع األول
حققت الشركة الوطنية للخدمات البترولية (نابيسكو)  902.2ألف
دينار و 16.2فلس أرب��اح��ا صافية خ��ال الربع األول من العام ،2013
مقارنة ب�  392.7ألف دينار ،و 7.1فلس أرباحا خال الفترة املقابلة من
 .2012وبلغ اجمالي موجودات الشركة  19.57مليون دينار ،مقابل 4.01
مليون دينار للمطلوبات وبلغ اجمالي حقوق املساهمني  15.5مليون
دينار.

