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قال بيان للبورصة ان ش����ركة اخلصوصية القابضة 
قد منيت بخسارة قدرها 263.9 ألف دينار للنصف األول 
بواقع خس����ارة 1.76 فلس للسهم الواحد مقارنة بأرباح 
قدرها 1.16 مليون دينار أي 17.3 فلسا للسهم خالل نفس 
الفترة من العام املاضي. واضاف البيان ان الشركة حققت 
خسائر قدرها 133.6 الف دينار للربع الثاني مقارنة بأرباح 
قدرها 300.4 ألف دينار أي 4.44 فلوس للسهم خالل نفس 

الفترة من العام املاضي.
وأوضح البيان ان إجمالي املوجودات املتداولة للشركة 
قد بلغت 38.880.398 دينارا في حني ان اجمالي املوجودات 
قد بلغت 44.928.907 دنانير كما بلغ اجمالي املطلوبات 
املتداول����ة 5.372.805 دنانير كما بلغ اجمالي املطلوبات 
9.259.020 دينارا في حني بلغ اجمالي حقوق املساهمني 

34.605.125 دينارا.

»الخصوصية« تخسر 263.9 ألف دينار للنصف األول

»عارف للطاقة« تتفاوض مع 4 مستثمرين لبيع حصتها في »كويت إنرجي« 

بواقع 7.56 فلوس للسهم وإجمالي أصول الشركة بلغ 313.38 مليون دينار

»أبيار« تحقق 4.89 ماليين دينار أرباحًا صافية للنصف األول

»صروح لالستثمار« تتجه لتأسيس شركة تعمل 
في مجال إعادة الهيكلة باألسواق الخليجية

عموميتها وافقت على توصيات مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح

النصار: »الوطنية للتأمين التكافلي« أخذت 
المخصصات الكافية لضمان حماية استثماراتها 

احمد يوسف
قال رئيس مجلس إدارة الش���ركة الوطنية 
للتأمني التكافلي منصور النصار ان الش���ركة 
قد أخذت املخصصات الكافية ملعاجلة تداعيات 
األزمة املالية العاملية، الفتا الى ان الشركة جنبت 
1.227 مليون دينار مخصصات من مساهمات 
مع شركة »دار االستثمار« كبرهان على قدرة 
الشركة على تقدمي احلماية الكاملة للمشتركني 

والوفاء بجميع التزاماتها.
انعق���اد اجلمعية  النص���ار خالل  وأضاف 
العمومية العادية للشركة أمس بنسبة حضور 
بلغت 83% ان الشركة ماضية العزم على استكمال 
خطتها اإلستراتيجية الرامية الى احملافظة على 
حقوق املساهمني وحتقيق معدالت منو حقيقية 

في سوق التأمني الكويتي.
واش���ار النصار الى ان وضع الشركة جيد 
وال يوجد هناك م���ا يدعو الى القلق، الفتا الى 
ان الش���ركة عضو في جلنة دائني شركة دار 
االس���تثمار وذلك حلفظ حقوق املساهمني من 
مساهمات كانت الشركة قد دخلت فيها قبل األزمة 
وكان يتوقع ان حتقق الشركة منها ارباحا جيدة 
لوال اندالع شرارة األزمة والتي حتولت األمور 

فيها إلى االسوأ واألرباح الى خسائر.
وفي السياق ذاته قال العضو املنتدب للشركة 
واملدي���ر العام طالل القطامي ان الش���ركة من 
أوائل الشركات التي حرصت على اخذ الرخصة 
رقم ثالثة للعمل في مجال التأمني التكافلي في 
الس���وق الكويتي، كما انها متتاز بالريادة في 
مطالبتها بضرورة تطوي���ر العمل على قطاع 
التأمني التكافلي ومن ذل���ك مطالبتها بوجود 
هيئة للمشتركني بخالف مجلس االدارة للنظر 
في حجم اس���تثمار االشتراكات والتعويضات 

ومصاريف الشركة.
وأضاف القطامي ان الشركة جنت 6 ماليني 
دينار من االشتراكات خالل العام املاضي، كما ال 
يوجد هناك أي تعثر في جمع األقساط التأمينية 

من عمالء الشركة.
ولفت الى ان الشركة تتمتع بحصة كبيرة 
من سوق التأمني التكافلي، حيث تبلغ حصتها 
حوال���ي 19% مقابل حصة تبلغ 5% من إجمالي 
س���وق التأمني في الكويت بش���قيه التقليدي 

واإلسالمي.
وقال ان الشركة كانت قد استحدثت نظاما 
جيدا في خدمات العمالء منها »الكول س���نتر« 
على مدار 12 ساعة يوميا لتلبية جميع خدمات 
العمالء مبا فيها جتديد االش���تراكات، مشيرا 
كذلك الى وجود مركز خدمة متنقل والذي يعد 
إضافة فريدة وجدي���دة على قطاع التأمني في 

السوق الكويتي.
وقال ان األزمة استحدثت بعض التصرفات 
لدى العمالء من االحتفاظ بالكثير من الودائع 
واملدخرات الثمينة في البيوت، األمر الذي أصبح 
يتطل���ب معه وجود انواع م���ن التأمني عليها 
بنظ���ام جديد ومبتكر عل���ى قطاع التأمني مما 
دعا الشركة الى ابتكار منتجات تأمينية جديدة 

للتعامل معها.
وقال في رده على سؤال حول إمكانية التقدم 
لطلب اإلدراج في سوق الكويت لألوراق املالية، 
ان الشركة كانت قد حققت أرباحا كافية خالل 
األعوام الس���ابقة وكانت النية متوافرة، لكن 
ومع اندالع شرارة األزمة تقلصت أرباح العام 
املاضي الى النصف، وان الش���ركة في انتظار 
تعديل جلنة ش���روط اإلدراج إلمكانية التقدم 

بطلب اإلدراج في البورصة.

احمد يوسف
أكدت مص���ادر مطلعة نية ش���ركة صروح 
لالستثمار تكوين شركة تعمل في مجال إعادة 
الهيكلة الرأس���مالية وإعادة رس���ملة الشركات 
بالتعاون مع العديد من املؤسسات في دول مجلس 
التعاون اخلليجي وقالت املصادر في تصريحات 
خاصة ل� »األنباء« ان الش���ركة تعتزم ان تكون 
أكبر شركة استشارات باملنطقة من خالل متتعها 
بالعديد من الكوادر البشرية املتميزة واملتخصصة 
في هذا املجال عبر استحواذها مؤخرا على عدد 

من الكفاءات العاملية.
وأضافت ان هناك مجموعة من التحركات على 
مستوى بنوك دول التعاون وعدد من املؤسسات 
الكبرى التي رحبت بهذا االجتاه، مؤكدا في الوقت 
نفسه ان »صروح« جتد دعما كبيرا من مجموعة 
املساهمني واملالك االستراتيجيني من خالل األسواق 
والشركات واملؤسسات التي تعمل معها في منطقة 

دول مجلس التعاون.
ولفتت إلى ان األزمة املالية العاملية قد حدت 
بالعديد من الش���ركات واملؤسسات إلى اللجوء 
لعمليات إعادة الهيكلة والرسملة لقدرتها على 
مواجه���ة تداعيات األزمة هذا م���ن جانب، ومن 
جانب آخر إلى لقدرتها على االس���تمرار في ظل 
االجواء الراهنة والتي ازدادت فيها حتديات عمليات 
التمويل من قبل مؤسس���ات التمويل والبنوك 

وغيرها.
وعن رأس���مال الشركة املقرر إنشاؤها، قالت 
املصادر ان الشركة في طور املفاوضات مع مجموعة 
املساهمني الرئيسيني وحتى اآلن الشركة تعمل 
على وضع اخلطوط الرئيسية والتي على أساسها 
س���يتم حتديد قيمة رأس املال عبر االتفاق مع 
الشركاء واالس���تقرار عليهم، الفتا إلى ان هناك 
موافقات مبدئية من شأنها ان ترى الشركة النور 

في بدايات العام اجلديد.

عمر راشد
علمت »األنباء« أن شركة عارف للطاقة في مراحل 
التفاوض النهائي مع 4 مستثمرين محليني وخليجيني 
لبيع حصتها البالغة 18% من شركة كويت ان�����رجي 
مبجموع 180 مليون س���هم، الفت���ة ال����ى أن اإلعالن 
عن نتيجة التفاوض م���ع الراغبني في الشراء خالل 

أيام.
وأفادت املصادر بأن بنك HSBC الذي قامت الشركة 

بتعيينه كمستش���ار لتس���ويق حصتها يقوم حاليا 
بالتفاوض مع املستثمرين لشراء احلصة، مستدركة 
بالقول ان هذه املرحلة التزال في طور الدراسة من قبل 

الشركة وقد يكون مصيرها الرفض أو القبول.
 واشارت الى أنه في حال توقيع العقد وبيع حصة 
الشركة في كويت انرجي فإن الشركة ستقوم بتوظيف 
السيولة الناجتة عن البيع في فرص استثمارية واعدة 
في دول املنطقة حيث ان الشركة لديها عدد من املشاريع 

سيتم الدخول فيها، وذلك حسب النتائج االقتصادية 
لعام 2009، مشيرة إلى أن هناك من الفرص ما يحتاج 
التضاح الرؤية التي التزال ضبابية أمام املستثمرين 

التخاذ قرارات حاسمة.
 وحول أداء البيانات املالية للشركة في الربع الثاني، 
أوضحت املصادر أن مجلس اإلدارة سيجتمع خالل هذا 
األسبوع ملناقشة البيانات املالية واعتمادها، متوقعة 

أن يكون الربع الثاني دون خسائر.

أعلن مجلس إدارة شركة أبيار للتطوير 
العقاري عن النتائج املالية للنصف األول 
من ع���ام 2009، حيث حققت أبيار أرباحا 
بلغ���ت 4.89 ماليني دينار، مبعدل ربحية 

7.56 فلوس للسهم.
وبهذه املناسبة قال رئيس مجلس اإلدارة 
هش���ام العبيد ان النصف األول من العام 
يعتب���ر من أهم مراحل عمر »أبيار« حيث 
استطاعت الش���ركة خالل الفترة السابقة 
إعادة هيكلة التزاماتها املالية جتاه البنوك 

والشركات االستثمارية، وسداد وتسوية 
وإعادة جدولة ما يقارب 75% من التزاماتها 

املالية احمللية واخلارجية.
وتاب���ع العبيد قائال: هدفنا الرئيس���ي 
هو استكمال مشاريع الشركة قيد اإلنشاء 
واملكونة من ڤلل أكاسيا الواقعة في مشروع 
أكاس���يا أڤنيوز في منطقة اجلميرا وبرج 
بيير 8 الواقع في منطقة مرسى دبي حيث 
عمليات التمويل اجلديدة ستكون لصالح 

تلك املشاريع في الوقت احلالي.

وأضاف ان نتائج النصف األول تعكس 
التزامنا باحملافظة على النتائج اإليجابية 

في ظل الظروف احلالية.
وقال إن اجمالي أصول الشركة قد بلغ 
مع نهاية النصف األول من عام 2009 نحو 
313.38 مليون دينار، في حني ان إجمالي 
التزامات الشركة مع نهاية النصف األول 
من عام 2009 انخفض بنس���بة 17%، مما 
يؤكد على مالءة الشركة، وجودة أصولها 

العقارية وتوزيعها اجلغرافي.

وأوضح العبيد أن نتائج »أبيار« ستشهد 
استقرارا نسبيا وذلك في إطار خطة تنفيذ 
املش���اريع، الفتا إلى ان القيمة الس���وقية 
لس���هم »أبيار« ال تعك���س القيمة العادلة 
للس���هم التي قدرت خالل الربع األول من 

العام احلالي ب� 180 فلسا.
وأكد العبيد رغبة »أبيار« في االستحواذ 
على »سنام العقارية« حيث سيتم تعيني 
مكت���ب استش���اري لتولي مهم���ة تقييم 
األصول واجناز التقييمات بشأن االستحواذ 

وس���ينتهي املكتب من عملية التقييم مع 
نهاية الربع الثالث.

وفي ختام حديثه قال العبيد س���نبدأ 
بعملية استدعاء زيادة رأس مال الشركة 
خالل األيام القليلة القادمة من 78.4 مليون 
دينار إلى 106.7 ماليني دينار بقيمة اسمية 
100 فلس وعالوة إصدار 3 فلوس ومصاريف 
إصدار قدرها 2 فلس للسهم الواحد وذلك 
بعد أن وافقت اجلمعي���ة العمومية على 

تلك الزيادة.

العبي�د: النصف األول من أهم مراحل عمر الش�ركة وجدولنا نح�و 75% من التزاماتنا المالي�ة المحلية والخارجية

الشركة لديها الرغبة باالستحواذ على »سنام العقارية« وسيتم تعيين مكتب استشاري لتقييم األصول واإلنجاز بنهاية الربع الثالث

هشام العبيد

)اسامة البطراوي(منصور النصار وطالل القطامي خالل اجلمعية العمومية للشركة


