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الفارس: »النخيل لإلنتاج الزراعي« نشاطها 
تشغيلي دون التزامات مالية أو قروض للبنوك

الشركة تسعى القتناص الفرص االستثمارية 
المناس�بة وق�د تس�تعين بتموي�ل م�ن البنوك

عاطف رمضان
اقرت العمومية غير العادية لش���ركة النخيل 
لإلنتاج الزراعي التي عقدت امس بنسبة حضور 
بلغت 86.2% تخفيض رأس املال بقيمة 5 ماليني 
دينار بنسبة تخفيض قدرها 48% من 10.2 ماليني 

دينار الى 5.2 ماليني دينار.
على ان يتم توزيع االموال للمساهمني املسجلني 
بتاري���خ انعقاد اجلمعية العمومية خالل 10 ايام 

من خالل الشركة الكويتية للمقاصة.
وبهذه املناسبة اكد رئيس مجلس إدارة شركة 
النخيل لإلنتاج الزراعي فيصل الفارس في تصريح 
صحافي أن الهدف من تخفيض رأسمال الشركة 
انه كان لدى الشركة فائض مالي مخطط لتوجيهه 
في مشاريع جديدة، مشيرا الى انه بسبب تداعيات 
األزمة املالية العاملية ارتأت الش���ركة إرجاع هذه 
األموال للمساهمني من خالل تخفيض رأس املال. 
واضاف الفارس ان كثيرا من املشاريع مت الغاؤها 
بسبب األوضاع االقتصادية العاملية، ضاربا مثاال 

مبشاريع مت الغاؤها في السعودية وقطر.
واستطرد قائال: الشركة دخلت مشاريع خالل 
الفت���رة األخيرة في ابوظبي كما مت االس���تحواذ 
بالكامل على مستشفى املطالع البيطري بالكويت 

خالل العام املاضي.
وقال الف���ارس ان النخيل لإلنت���اج الزراعي 
ليس���ت لديها اي التزامات مالية او قروض ألي 

من البنوك، الفتا الى ان الشركة نشاطها تشغيلي 
بنسبة %100. 

وزاد قائال: اذا كانت هناك مش���اريع او فرص 
استثمارية مجزية قد نستعني بقروض من بعض 
البنوك، واعتقد ان الش���ركة ستالقي ترحيبا من 
هذه البنوك خاصة انها تدعم او تقرض الشركات 

التشغيلية.

عموميتها خفضت رأسمالها من 10.2 إلى 5.2 ماليين دينار

رشا الغنيم 

صالح العوضي مثنى احلمد 

)أسامة البطراوي(الفارس مترئسا عمومية »النخيل لإلنتاج الزراعي«

فيصل الفارس

»طفل المستقبل« تربح 200 ألف دينار للنصف األول
قالت رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب 
لش����ركة طفل املس����تقبل الترفيهية العقارية 
)فيوتشركيد( رشا الغنيم ان الشركة حققت 
أرباحا في الربع الثاني بلغت 360 ألف دينار، 
في حني بلغ إجمالي األرباح في النصف األول 

200 ألف دينار. 
وأوضحت الغنيم أن السبب في ذلك يعود 
الى أن إحدى الشركات التابعة لطفل املستقبل 
وهي ش����ركة اجلزيرة للمشروعات الترفيهية 
)االكوابارك( ال يبدأ موسمها التشغيلي إال في 

الربع الثاني من العام لطبيعة نشاط الشركة 
التش����غيلي الذي يقتصر على فصل الصيف 
بالتحديد، وهو األمر الذي تتحمل معه الشركة 
في الربع األول مصاريف فقط دون حتقيق أي 
إيرادات تذكر، لتبدأ الش����ركة مع نهاية الربع 
الثان����ي والنصف اآلخر من الس����نة بتحقيق 

إيرادات وأرباح. 
وعن توقعاتها للفترة القادمة، ذكرت الغنيم 
أن كل املؤشرات تؤكد أن شركة طفل املستقبل 
الترفيهية العقارية ستحقق أرباحا جيدة، ويعود 

ذلك إلى زيادة االيرادات التشغيلية الناجتة عن 
تنفيذ خطط التوسع وذلك بافتتاح فرع جديد 
للشركة داخل الكويت وفرع ثالث لشركة »أرض 
الفرح« الشركة التابعة لطفل املستقبل في اململكة 

العربية السعودية في عيد الفطر.
 وأضافت الغنيم أن التوقعات تتجه بإذن اهلل 
الى زيادة في االيرادات التشغيلية في الفترات 
املقبلة وكذلك األرباح. وقد أعربت الغنيم عن 
تفاؤلها بأداء الشركة وذكرت أن النتائج ستكون 

إيجابية في نهاية السنة احلالية.

»المستقبل لالتصاالت« تربح 1.5 مليون دينار للنصف األول
حققت ش���ركة املس���تقبل 
العاملي���ة لالتص���االت أرباحا 
صافية بلغ���ت 1.536 مليون 
النص���ف األول من  دينار في 
العام احلالي، بنسبة منو %5.4 
مقارنة بالسنة املالية ذاتها من 

العام املاضي.
 وبهذه املناسبة قال رئيس 
إدارة شركة املستقبل  مجلس 
العاملية لالتصاالت مثنى احلمد 
في بيان صحافي إن اإليرادات 
التشغيلية بلغت نحو 25.810 
مليون دينار كما بلغت ربحية 
السهم 19.90 فلس���ا فيما بلغ 
العائد على حقوق املساهمني 
24.35% وزاد إجمالي األصول 
بنس���بة 12.35% ليبلغ 19.123 
ملي���ون دين���ار مقارن���ة مع 
17.020 مليون دينار في العام 

املاضي.
 وأضاف احلمد أن املستقبل 
حققت في الربع األول من العام 
احلالي أرباح���ا صافية بلغت 
612.2 الف دينار، في حني حققت 
في الربع الثاني من العام احلالي 
أرباحا صافية بلغت 923.6 الف 
دينار وهو ما يشكل نسبة منو 

بنحو %50.86.
الرئيس  ق���ال  من جهت���ه 
التنفيذي لش���ركة املس���تقبل 
العاملي���ة لالتص���االت صالح 
العوضي إن الربع الثاني »لم 
يكن ربعا سهال بالنسبة للشركة، 
أننا حرصنا جاهدين على  إال 

أن تكون هناك أنشطة متعددة 
للحف���اظ على احلد األدنى من 

األداء املقبول«. 
وتوقع أن يكون الربع الثالث 
املقبل »أصعب بحكم الظروف، 
منها دخول فترة الركود الصيفي 
وق���رب حلول ش���هر رمضان 
املبارك«، مس���تدركا »ولكننا 
سنبذل قصارى جهدنا للبحث 
عن فرص جديدة ومشاريع حتقق 

العوائد املرجوة للمساهمني، كما 
أننا سوف نستمر في السيطرة 
على املصاريف التي تثقل كاهل 
أي شركة وذلك للتخفيف من 
وط���أة األزمة على املس���تقبل 
وشركاتها التابعة« مشيرا إلى 
أن الشركة ال تعاني من ديون 
وإمنا الش���غل الشاغل للجهاز 
اإلداري فيها هو رفع س���قف 
املبيعات بقدر اإلمكان في ظل 

أسواق عاملية متباطئة بحكم 
الظروف االقتصادية الصعبة 
التي ألقت بظاللها على املنطقة 

مبا فيها قطاع االتصاالت. 
وأشار إلى أن تنوع أنشطة 
الشركات اخلمس التابعة لشركة 
العاملية لالتصاالت  املستقبل 
)FCCG( س���اهم كثي���را ف���ي 
التخفي���ف من تداعيات األزمة 
الش���ركة  العاملية على  املالية 

وشركاتها التابعة، وأولى هذه 
الشركات هي شركة املستقبل 
امل���وزع   )FCC( لالتص���االت
املعتمد ألجهزة نوكيا في دولة 
الكويت، وثانيها شركة املستقبل 
 )FTI( للتكنولوجي���ا العاملية
املتخصص���ة في تقدمي أجهزة 
االختبار والقي���اس وصيانة 
أجهزة الهوات���ف املتنقلة منذ 

عام 1996. 
أم���ا الثالث���ة فهي ش���ركة 
 )RFID( املستقبل آر إف آي دي
ويقوم عملها على تقدمي نظام 
حديث وه���و »التعريف عبر 
 )RFID( »الرادي���و موج���ات 
والرابعة ش���ركة املس���تقبل 
الدولية لالتصاالت )FCCI( التي 
لها تواجد في خمس دول وهي: 
الكويت والبحرين واإلمارات 

وقطر والسعودية. 
وتضم املس���تقبل ش���ركة 
خامس���ة هي مرك���ز خدمات 
الهواتف املتنقلة )MCC( وهو 
مركز متخصص لتقدمي جميع 
البيع لهواتف  خدمات ما بعد 
نوكيا، عبر أح���د أكبر املراكز 
من نوعها في املنطقة، مشيرا 
إلى أن الشركة »حافظت على 
النص���ف األول من  أدائها في 
العام احلالي ونتطلع إلى فرص 
جديدة في منطقة جغرافية أكبر 
كالشرق األوسط وشمال افريقيا 
حيث نتوقع أن جنني ثمار هذا 

التواجد«. 

بنسبة نمو بلغت 5.4% واإليرادات التشغيلية بلغت نحو 25.810 مليون دينار


