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عموميتها انتخبت مجلس إدارة جديدة لمدة 3 سنوات

المعوشرجي: 24.7 مليون دينار اإليرادات التشغيلية لـ »الفارابي« 

اللجنة اإلشرافية على المحفظة الوطنية
تقّيم أداءها وأوضاع السوق إلعداد تقرير الربع الثالث

المكاسب السوقية لـ »زين« تمثل 60.4% من إجمالي مكاسب السوق األسبوع الماضي

مجموعة األوراق المالية تدرس شراء
جزء أو كل حصة »الهيئة« في زين

هشام أبوشادي
تدرس مجموعة األوراق املالية التقدم إلى 
الهيئة العامة لالس���تثمار لشراء جزء أو كل 

حصتها في زين بسعر 2 دينار للسهم.
وعلى الرغم من التداوالت الضعيفة التي 
ش���هدها سهم زين االس���بوع املاضي، اال انه 
حقق مكاسب سوقية نسبتها 9.4%، األمر الذي 
دفع القيمة السوقية للشركة لالرتفاع مبقدار 
513 مليون دين���ار، والتي متثل نحو %60.4 
من اجمالي املكاس���ب السوقية التي حققتها 
البورصة االسبوع املاضي والتي بلغت نحو 
849 مليون دينار، وبذلك فإن القيمة السوقية 
االجمالية لشركة زين بلغت نحو 5 مليارات 
و985 مليون دين���ار، والتي متثل 16.4% من 

القيمة السوقية للبورصة والبالغة  اجمالي 
نحو 36 ملي���ارا و481 مليون دينار. وتعول 
األوساط االستثمارية على إمتام صفقة بيع 
46% من اسهم الشركة، فهذه صفقة ستحدث 
نقلة نوعية في نش���اط البورصة، ألسباب 
منها السيولة املالية الضخمة التي ستوفرها، 
باالضافة الى انعكاسها االيجابي على قطاع 
البنوك باعتبار ان سهم زين ميثل جزءا كبيرا 
من ثقل محفظة االسهم املرهونة لدى البنوك، 
كذلك األرباح التي ستحققها بعض الشركات 
خاصة االستثمارات الوطنية، باالضافة الى 
االستفادة التي سيحققها قطاع كبير من صغار 
املس���اهمني الذين دخلوا ضمن الصفقة، اما 
في حال عدم امتام هذه الصفقة، فإن السوق 

س���يتعرض ألزمة حادة نتمنى عدم حدوثها 
خاصة في ظل االوضاع الراهنة، ولكن املؤشرات 
املتوافرة تش���ير الى ان هذه الصفقة سيتم 
اجنازها قبل نهاية العام، فشركتا االتصاالت 
التابعتان للحكوم���ة الهندية يتوقع ان تبدآ 
قريبا عمليات الفحص النافي للجهالة لشركة 
زين، كما ان وزير االتصاالت الهندي اكد في 
تصريح له على أهمية الصفقة كونها متثل نقلة 
لتوسعات قطاع االتصاالت في افريقيا، كما ان 
هناك معلومات تشير الى ان هناك مشاورات 
بني التحالف الهندي والهيئة العامة لالستثمار 
لشراء جزء من حصتها او كل حصتها من خالل 
توسيع قاعدة التحالف الراغب في االستحواذ 

على حصة مؤثرة في زين.

أحمد مغربي
علمت »األنباء« ان اللجنة االش���رافية 
املتابعة لنشاط احملفظة الوطنية )املليارية( 
ستعقد اجتماعا تنسيقيا مهما في غضون 
ل�  املقبلني. وذكرت مصادر  االس���بوعني 
»األنباء« ان اللجنة ستقوم باستعراض 
ودراسة شاملة ووافية لالوضاع القائمة 
في السوق احمللي حتى يتسنى لها اعداد 
تقرير اداء احملفظة في الربع الثالث. وقالت 
املصادر ان اللجنة ستستش���رف ما هو 
جديد بالنسبة الوضاع السوق وآلية عمل 
احملفظة في املرحلة املقبلة، مش���يرة الى 
ان احملفظة تعمل وفقا ملعايير استثمارية 
بحتة وتداول اسهم ممتازة منتقاة بعناية 

كبيرة.
واكدت املصادر ان احملفظة قد جنحت 
الى حد كبير في حتقيق اغراضها واالهداف 
التي انش���ئت من اجلها، مش���يرة الى ان 
اسهم احملفظة املستهدفة تتداول في جميع 

القطاعات من دون استثناء.
ومازالت احملفظة في عامها االول حيث 
مت اطالقها في اوافر العام املاضي مساهمة 
من احلكومة في انقاذ سوق الكويت لالوراق 
املالية اث���ر تداعيات االزمة املالية العامة 
وبدء مسلسل تراجع مؤشر سوق الكويت 

لالوراق املالية وتدهور حال السوق.

وحققت ش���ركة فيرغرين 
أرباح���ا  لتجمي���ل األراض���ي 
تش���غيلية بلغت 23% في عام 
2008 مقارنة بالعام املاضي، في 
حني أن شركة املستقبل للديكور 
ارتفع���ت أرباحها الصافية في 
عام 2008 بنسبة 39% باملقارنة 
أما بشأن شركة  بالعام 2007. 
نافيمار للخدمات البحرية، فقد 
حققت نتائج مالية متواضعة 
من خ���الل تأجير زوارقها ال� 4 
خالل عام 2008 باإلضافة إلى ذلك 
حققت شركة التعليم والتدريب 
ELS أرباحا صافية في عام 2008 
تصل إلى 36% مقارنة بنتائج 

عام 2007.
يذكر ان اجلمعية العمومية 
قد عقدت بنسبة حضور بلغت 
84.67% وقد وافقت على جميع 
البن���ود الواردة عل���ى جدول 
االعم���ال ومنها ع���دم توزيع 
أرباح على املساهمني عن السنة 
املالية املنتهية في 31 مارس2009 
وانتخاب مجل���س إدارة جديد 
ملدة 3 س���نوات مقبلة )2009 / 
2011( يتكون من صالح محمد 
صقر املعوش���رجي، ساير بدر 
محم���د الس���اير، د.أحمد علي 
العبد اللطيف اجلس���ار، د.فهد 
محمد فهد الراشد، محمود خالد 
اجلسار وشركة العليان املالية 
)السعودية( وصقر أحمد صقر 
املعوشرجي كما مت انتخاب حامد 
رشيد البسام عضو احتياط أول 
وعادل أحم���د الوقيان احتياط 

ثان.

أكد رئي���س مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة الفارابي 
لالستثمار صالح املعوشرجي ان 
أصول الشركة بلغت 61 مليون 
دينار بزيادة 7% بنهاية السنة 
املالية للش���ركة مقارنة بالعام 
املاضي، في حني بلغ حجم ديون 
الشركة نحو 16 مليون دينار، 
مشيرا إلى أن شركات املجموعة 
حققت إيرادات تشغيلية بلغت 

24.7 مليون دينار. 
وقال املعوشرجي في اجتماع 
اجلمعية العامة العادية اخلامسة 
للشركة التي عقدت قبل ايام ان 
الشركة لديها مستحقات لدى 
شركة دار االستثمار ال تتعدى 
7 ماليني في حني ان 2.4 مليون 
دينار خسائر الشركة عن السنة 
املالية املنتهي���ة بنهاية مارس 
املاضي نصفها بس���بب خدمة 
التمويالت م���ن اخلارج وبناء 
التعليمات  املخصصات حسب 

السلطات الرقابية.
والنص���ف اآلخر بس���بب 
انخفاض قيم األصول وميكن 
اس���تعادته ف���ي ح���ال تعافي 
االقتصاد ف���ي الوقت القريب.
وبس���بب انخف���اض معدالت 
اإلنفاق احلكوم���ي واخلاص، 
وندرة مص���ادر متويل جدية، 
وتعث���ر جه���ود احلصول من 
مستحقاتنا من املدينني، مبينا 
ان الشركة ونظرا إلستراتيجية 
الشركة خاصة عدم الدخول في 
أسواق األوراق املالية واالبتعاد 
عن صفقات العقار واملضاربات، 

لش���ركة الصبية الفنية في عام 
2008 ق���د ارتفعت بحوالي %20 
باملقارنة بالعام املاضي، وتواصل 
شركة احلاس���بات لالتصاالت 
جهودها لتوفير أفضل اخلدمات 
املبتك���رة، وتلبي���ة متطلبات 
األسواق اإلقليمية لالتصاالت، 
وتقاب���ل بعض املش���كالت مع 
الشركاء، وس���نصل إلى نتائج 

في القريب العاجل.
أما عن شركة األعمال املتكاملة 
ارتفعت األرب���اح الصافية  فقد 
بنس���بة 24% عن العام املاضي، 
وتعمل اإلدارة على تنفيذ خطة 
لزيادة كفاءة اإلنت���اج وتقليل 

الفاقد.

موافقة البنك املركزي، وسيصدر 
تقريره في القريب العاجل للبدء 
الفعلي في اإلجراءات املطلوبة.

ان  وأوض���ح املعوش���رجي 
إجنازات الش���ركة خ���الل العام 
كانت مرضية، فقد حققت شركاتها 
الزميل���ة والتابعة معدالت منو 
متنامية، فمثال ش���ركة صناعة 
زي���وت التزييت حققت ارتفاعا 
في األرباح التش���غيلية بنسبة 
12% في عام 2008 باملقارنة مع 
ع���ام 2007، وتدرس الش���ركة 
مجموعة من األدوات املالية تتيح 
لها تنفيذ مش���اريعها التكاملية 

والتوسعية. 
وأشار إلى أن األرباح التشغيلية 

احتفظت الش���ركة مبركز مالي 
بعيدا عن املخاطر.

وبش���أن التسجيل لدى بنك 
املرك���زي بخصوص  الكوي���ت 
املالي، أشار  قانون االس���تقرار 
الرابعة  العامة  الى ان اجلمعية 
العام املاضي فوضتهم للدخول 
في البرنامج واإلفادة من املزايا 
املتوافرة. وفي رأينا هذا القانون 
ميثل دعما مباش���را للشركات 
االستثمارية ذات املالءة املالية، 
وقدمنا اس���م املستش���ار املالي 
العامل���ي واملناط به مس���ؤولية 
توضيح املركز املالي للش���ركة 
الوفاء بأي ديون  وقدرتها على 
جديدة، وحصلت الشركة على 

صالح املعوشرجي مترئسا اجلمعية العمومية للشركة

 »التجارة« تحسم نزاع الشبكة القابضة وتحدد موعد انعقاد عموميتها 
االثنين المقبل بعد رفض مجلس إدارتها تحديد موعد لها 

عمر راشد 
انتقل احلس����م في نزاع »الشبكة القابضة« إلى أروقة 
وزارة التجارة مرة أخرى حلسم امللف اخلاص بها، فوفقا 
ملا ذكره نايف العنزي ل� »األنباء« أن املالك الرئيسيني في 
الشبكة سيعقدون اجتماعا االثنني املقبل لتحديد موعد لعقد 

اجلمعية العمومية للشركة في الفترة املقبلة.
وأضاف العن����زي في تصريح ل� »األنباء« ان االجتماع 

يأتي بعد رفض مجل����س إدارة احلالي حتديد موعد لعقد 
عمومية الشركة بناء على خطاب إدارة الشركات املساهمة 
لها الختي����ار مجلس إدارة جديد بناء على خريطة امللكية 
اجلديدة لش����ركة الشبكة القابضة والتي مبوجبها أصبح 
نصيب نايف العنزي وبندر الظفيري في حدود 52%، األمر 
الذي يؤهلهما لطلب عقد جمعية وتش����كيل مجلس إدارة 
جديد. وردا على تساؤل حول توجه وفد من شركة األبراج 

الدولي����ة للقاء وزير التجارة لعرض عدد من امللفات منها 
الطعن في بيع 40% من أس����هم الشركة، أجاب العنزي ان 
الشراء مت من خالل إدارة التنفيذ في وزارة العدل ومبوجب 
حكم محكمة ومبزاد علني في السوق وال ميكن للوزير أن 
يخالف القانون، مستدركا بأن حكم احملكمة التي حصلت 
عليها األبراج على األسهم املتبقية وليس على األسهم املبيعة، 

مكررا ليس من حق الوزير الطعن في عملية البيع.

سينعكس على اإليرادات التشغيلية للشركة من الفندق

ارتفاع إشغال راديسون بلو مرسى دبي 
التابع لـ »أبيار« إلى 80% في الصيف

»صروح« إلطالق  صندوق عقاري
في أوروبا بقيمة 200 مليون يورو

»تنسيقية دائني الدار« قد تمدد فترة 
التوقيع على اتفاقية تجميد األوضاع

االتحاد يتفق على جدول األعمال االثنين

»محافظ المركزي« يلتقي
 اتحاد الشركات االستثمارية الثالثاء 

زكي عثمان
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة 
ان فندق راديسون بلو مرسى دبي احد 
الفنادق اململوكة لشركة أبيار للتطوير 
العقاري والذي يعتب����ر من العقارات 
املدرة للدخل لها، ق����د حقق نت�����ائج 
ايجابية خالل موسم الصيف فاقت كل 
التوقعات بعد ان بلغت نسبة االشغال 

فيه ما يزيد على %80.
وقالت املصادر ل� »األنباء« ان ارتفاع نسبة االشغال في الفندق الذي 
مت افتتاحه رس����ميا خالل 2008 سينعكس بصورة ايجابية على النتائج 
املالية لش����ركة أبيار وااليرادات التشغيلية لها من الفندق وذلك في ظل 
ارتفاع نسبة االشغال في دبي، كما ان هناك توقعات بارتفاع نسبة االشغال 

للفندق لتصل الى 92% مع نهاية موسم الصيف.
وذكرت املصادر ان عودة دبي للواجهة الس����ياحية اخلليجية بفضل 
النشاط للمهرجانات التي تنظمها والتي كانت وراء ارتفاع نسبة االشغاغل 
في القطاع الفندقي بش����كل عام في دبي وفي فندق راديسون بلو مرسى 
دبي بش����كل خاص، وحتديدا في استقطاب العائالت لالستفادة من دبي 

كوجهة التسويق األولى باخلليج.

أحمد يوسف
علم����ت »األنباء« من مصادرها ان 
شركة صروح لالستثمار توقع األسبوع 
اجلاري مذكرة تفاهم إنشاء صندوق 
عق����اري لإلجارة ف����ي أوروبا بقيمة 
مبدئية 200ملي����ون يورو. وأضافت 
املصادر ان مذكرة التفاهم ستوقع مع 
مستثمرين استراتيجيني في كل من 
الكويت وأملانيا وبريطانيا وأيضا من 
قطر، في إشارة الي إمكانية االكتتاب 

من هؤالء املساهمني.
وقالت ان الشركة قد أجريت عدة 
دراس����ات خاصة في مجال العقارات 
االستثمارية املدرة للدخل والتي ترتفع 
قيمتها مع الوق����ت وأثبتت ان هناك 
العديد من الف����رص ميكن اقتناصها 
في ع����دد من دول الق����ارة األوروبية 
خصوص����ا في ظل تداعي����ات األزمة 

املالية العاملية.
وأكدت ان����ه حاملا يتم االنتهاء من 
هذه املفاوضات سيتم بدء اإلجراءات 
الفعلية لتأس����يس واخ����ذ املوافقات 

الرسمية إلطالق الصندوق.
وقالت ان الشركة تهدف من إطالق 
هذا الصندوق الى احلصول على قيم 
ايجارية ثابتة تضمن استمرار توافر 

السيولة بالشركة، هذا من جانب، ومن 
جانب آخر فإن الشركاء احملتملني اكدوا 
امكانية تنامي أصول الصندوق مما 
يش����جع العديد من املستثمرين على 
االس����تثمار فيه.  يذك����ر أن صروح 
لالستثمار قد اتبعت منهجية مغايرة 
لإلدارة السابقة فيما يخص إعادة تقييم 
األصول العقارية اململوكة للشركة. كما 
أن الشركة قد احتفظت مبخصصات 
تزيد على 1%، كما قامت بعمل تخفيض 
املصروفات اإلدارية بنسبة تصل إلى 
33% باإلضافة إلى تقليص املصروفات 
اخلاصة باإليجارات واالس����تهالكات 

والدعاية واإلعالن.

عمر راشد
علمت »األنباء« من مصادرها أن جلنة تنس���يقية دائني »الدار« تواصل 
مفاوضاتها مع املجموعات التي متثلها، مستدركة بأن اللجنة قد تلجأ إلى 
متديد املهلة املمنوحة لتوقيع اتفاقية جتميد االوضاع أمام الدائنني ملا بعد 

15 اجلاري إذا لم يتم احلصول على نسبة 51% لتفعيل االتفاق.
 ونفت املصادر وجود اجتماع نهائي ستعقده اللجنة اليوم، مضيفة أن 
اللجنة لديها اجتماعات دورية القناع الدائنني بجدوى االتفاق واالجابة عن 
استفساراتهم املتعلقة باالتفاق، مؤكدة أن هذا االمر »طبيعي«.  واستدركت 
املصادر بالقول ان اللجنة متتلك 24% من النسبة املطلوبة، وكل عضو من 
اللجنة يقوم بالتفاوض مع املجموعة التي ميثلها، مش���يرة الى أن اجلميع 
يرغب في إجناز االتفاق، موضحة أن هناك التزامات محددة من قبل ضابط 
إعادة الهيكلة على املدينني، نافية أن يكون عدم اكتمال نصاب 51% سيؤدي 

إلى الغاء االتفاق.
 وقالت ان اللجنة جتتمع يوم االربعاء من كل أسبوع من خالل الهاتف 
ملناقش���ة تطورات املوقف، مضيفة أن اللجنة التقت وجها لوجه من 4 إلى 

5 مرات منذ االعالن عنها.
 وأب���دت املصادر رغبتها في التوصل إلى االتفاق في 15 اجلاري بحصة 
تف���وق 51%، مؤكدة عدم وجود معارضة التفاقي���ة جتميد االوضاع وإمنا 

مالحظات واستفسارات خاصة.

عمر راشد
علمت »األنباء« من مصادرها 
أن محافظ بنك الك����ويت املركزي 
سيجتمع ال�������ثالثاء املق���بل مع 
احتاد الشركات االس���ت���ثمارية 
الس���تعراض رؤى االت����حاد في 
املالي واملشاكل  قانون االستقرار 

التي تعترض تنفيذه.
 وأضافت أن اجتماعا رمبا يعقده 
مجلس إدارة االحت���اد غدا وذلك 
لالتفاق حول رؤى مجلس اإلدارة 
في اللقاء ووضع توصيات محددة 

يتم رفعها للمحافظ حول تداعيات 
األزمة املالية على الشركات وحلول 
ملش���اكل الس���يولة لديها وكذلك 
وضع رؤاها حول أداء الش���ركات 

املستقبلي.
 ويأت���ي لق����اء احتاد الشركات 
االستثمارية مع محافظ املركزي 
في ظ��������ل التبعات والتطورات 
األخيرة التي عانت منها الشركات 
االس���تثمارية خالل الربع الثالث 
وسيادة نظرة التشاؤم بشأن أرباح 

الشركات.
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الشعار التجاري لصروح لالستثمار


