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علي الرشيد البدر 

مخصصات المحفظة االئتمانية بلغت 111 مليون دينار ما أدى إلى صافي خسارة بقيمة 28 مليونًا

البدر: 83 مليون دينار أرباح بنك الخليج التشغيلية عن 2009  
ومعدل كفاية رأس المال البالغ 16% كاف لمواكبة احتياجاته 

أعلن بنك اخلليج عن حتقيق أرباح تشغيلية بلغت 83 
مليون دينار عن عام 2009، إال أن احتياجات املخصصات 
للمحفظة االئتمانية والتي بلغت 111 مليون دينار قد أدت 
إلى صافي خسارة قدرها 28 مليون دينار، أي مبعدل 12 
فلسا للس����هم. وبهذه املناسبة، قال رئيس مجلس إدارة 
بنك اخلليج علي الرش����يد البدر »ان األرباح التشغيلية 
العادية للبنك قد بلغ����ت 106 ماليني دينار قبل تعديلها 
ملتطلبات محاسبية، وقد جاء هذا األداء التشغيلي امللحوظ 

للبنك نتاجا مباشرا للعمل الدؤوب للعاملني في البنك، 
كما كان نتاجا إلستراتيجيته اجلديدة املتحفظة الهادفة 
إلى إعادة التركيز على األعمال املصرفية األساسية، غير 
أن هذا األداء التش����غيلي القوي قد تأثر، ولألسف، سلبا 
باحتياجات املخصص����ات الالزمة ملواجهة تراجع جودة 
بعض التسهيالت االئتمانية والضعف في أوضاع السوق 
بشكل عام«. وأضاف البدر »وبالرغم من الزيادة الكبيرة 
في املخصصات االئتمانية، إال أن معدل كفاية رأس����مال 

البن����ك البالغ 16% يظل مريحا وكافيا ملواكبة احتياجات 
البنك ومتطلبات منوه املستقبلي«.

واستدرك بالقول: يتمتع بنك اخلليج اآلن بأسس قوية 
ملواكبة التحديات والفرص القادمة، ويظل ملتزما بالسعي 
إلى حتقيق أقصى معدل من العوائد ملساهميه، مع احلرص 
على جودة خدمة العمالء التي تس����توفي أعلى املعايير 

العاملية وتنطوي على قيمة تنافسية كبيرة.
واختتم البدر تصريحه قائال: »ستواصل إدارة البنك 

تنفيذ خططها التي تهدف إلى تنمية أعمال البنك ومحفظته 
االئتمانية واالس����تثمارية مبا يحقق األهداف املنشودة 
وسنركز على تطوير رأس����مالنا البشري بهدف مواكبة 
أعل����ى املعايير املهنية وأفضل املمارس����ات في الصناعة 
املصرفية، مبا ميكننا من خدمة عمالئنا بطريقة أفضل. 
ونتوقع للبنك بإذن اهلل أن يس����جل في عام 2010 ربحا 
تش����غيليا كافيا الس����تيعاب أي مخصصات إضافية قد 

تتطلبها ظروف العمل«.

أطلقت »زين« الشركة 
الرائدة في خدمات االتصاالت 
املتنقلة في الكويت أحدث 
 Zain خدماتها املطورة وهي
ONE PAY للدفع االلكتروني 
عبر موقع الش���ركة، وذلك 
ملواكب���ة آخر مس���تجدات 
التكنولوجي���ا  خدم���ة 
احلديثة وتسهيل عمليات 
املباشر لعمالء زين  الدفع 
عن طريق موقع الش���ركة 
االلكترون���ي على ش���بكة 

االنترنت.
وقال الرئيس التنفيذي 
التجاري���ة في  للش���ؤون 
الشركة محمد الشهاب »لقد 

حرصت زين على أن يلبي املوقع وعن طريق 
هذه اخلدمة املطورة حاجات وتطلعات العمالء 
الكرام على مستوى اخلدمات التي تقدمها الشركة، 
وذلك من خالل التركي���ز على تطوير خدمات 
الدفع بشكل مس���تمر من خالل توحيد جميع 
طرق الدفع عن طريق موقع الشركة في شاشة 

واحدة وخدمة دفع أكثر سهولة«.
وذكر الشهاب »أن الهدف الرئيسي من هذه 
اخلدمة املطورة هي تسهيل عمليات الدفع للعمالء 
كافة، سواء الدفع ألصحاب خطوط الفواتير أو 

شراء كروت إعادة التعبئة 
الدفع  ألصحاب خط���وط 
املسبق »االيزي« باإلضافة 
إلى توحي���د خدمات الدفع 
في شاشة موحدة لتشمل 

اخلدمات التالية:
 Quick Payو eezee Fast
وeezee Cards املتوافرة في 
موقع الشركة االلكتروني.

وأضاف »ان تطوير هذه 
اخلدمات م���ن خالل موقع 
الش���ركة االلكتروني ينبع 
مما ملسناه من اإلقبال الكبير 
من قبل عمالئنا الكرام على 
اس���تخدام ه���ذه اخلدمات 
بشكل يومي ومستمر مبا 
يلب���ي احتياجاتهم مع توفي���ر الوقت واجلهد 
وبأعلى مستويات األمان والدقة عند استخدام 

موقع الشركة االلكتروني«.
وأكد الشهاب أن زين ملتزمة بتقدمي أفضل 
اخلدمات االلكترونية لعمالئها، وتسعى دائما 
لتق���دمي خدمات الش���ركة عبر قن���وات الدفع 
اإللكترونية املختلفة ومنها االنترنت من خالل 
موقع الشركة اإللكتروني www.zain.com وكذلك 
ش���بكة واس���عة من أجهزة اخلدمة السريعة 

املنتشرة في الكويت ومركز االتصال 107.

 »Zain ONE PAY« زين« تطرح خدمة«
عبر موقعها اإللكتروني

تحت رعاية أحمد الفهد وفي تظاهرة ترسخ دور المرأة الخليجية

العنجري: إقامة ملتقى اقتصادي نسائي
 كويتي - سعودي في أبريل المقبل

 تنظم شركة »ليدرز جروب« 
بالتعاون مع شركة مجموعة 
الراي����ة في الكويت في ش����هر 
أبريل املقبل امللتقى االقتصادي 
النسائي الكويتي � السعودي 
األول وال����ذي يع����د األول من 
نوعه على مس����توى املنطقة 
وذلك في بداية سلس����لة من 
امللتقيات السنوية املماثلة التي 
ستشمل تباعا قيادات نسائية 
رائدة في دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية وتسعى 
لتحقيق عدة أهداف منها تثبيت 
التي  وتطوي����ر املكتس����بات 
املرأة اخلليجية على  حققتها 
جميع املستويات في السنوات 
القليل����ة املاضي����ة وتفعي����ل 
التواص����ل بني الش����خصيات 
واملؤسسات الناشطة في مجال 
إبراز جناحات املرأة اقتصاديا 

وتنمويا وسياسيا.
وبهذه املناسبة، أعلنت مدير 

عام ش����ركة »ليدرز جروب« 
نبيل����ة العنج����ري أن امللتقى 
حظي بالرعاية الكرمية من نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية وزير الدولة لشؤون 
اإلسكان ووزير الدولة للتنمية 
الش����يخ أحمد الفهد، في داللة 
على اآلمال الكبيرة املعلقة على 
جناح هذا امللتق����ى ومفاعيله 
التنموية املتوقعة على املستوى 
الوطني وكذلك على املستوى 

اخلليجي.
إل����ى »تزام����ن   ولفت����ت 
املؤمتر مع تكثيف اإلجراءات 
واملشاريع الهادفة إلى حتقيق 
الس����وق اخلليجي����ة املوحدة 
بفض����ل توجيه����ات وقرارات 
أصحاب اجلاللة والسمو قادة 
التع����اون لدول  دول مجلس 
العربية، السيما تلك  اخلليج 
الصادرة ع����ن قمتهم األخيرة 
التي استضافتها الكويت خالل 

الشقيقة، وعلى هذا املستوى من 
الرعاية الرسمية الكرمية تطلب 
منا كجهة منظمة عقد شراكات 
عديدة مع جهات ومؤسسات 
س����عودية وكويتية وإقليمية 
للتعاون مع مجموعتي »الراية« 
و»ليدرز جروب« في التحضير 
لهذا املؤمتر وإجناحه وحتقيق 
الغايات املرجوة منه، خاصة أن 
هذا النجاح من شأنه أن يعطي 
التالية  زخما قويا للملتقيات 
التي ستشارك فيها الحقا قيادات 
نسائية رائدة من جميع دول 

مجلس التعاون اخلليجي«.
امللتقى   وبش����أن اقتصار 
األول على امل����رأة في الكويت 
العنجري  والسعودية، ذكرت 
التحضيري����ة  الدراس����ات  أن 
أظهرت أن النهضة النس����ائية 
التي شهدت مؤخرا دفعا قويا 
ف����ي دول التع����اون اخلليجي 
جتعل من الصعب عقد ملتقى 

نس����ائي واحد يشمل اجلميع 
أمرا مس����تحيال عل����ى جميع 
املس����تويات، إال في حالة عقد 
مهرجان نسائي يسع اجلميع، 
إلى تبادل  أما ملتقانا فيهدف 
عيني وحقيقي، وإلى االستفادة 
املشتركة من التجارب الوطنية 
واخلروج بتوصيات واقعية من 
شأنها أن تراكم جناحات املرأة 
اخلليجية في مدى زمني قياسي 
املرأة  وترسخ دور ومشاركة 
اخلليجية في مس����يرة نهضة 
وتنمية وطنها الصغير ووطنها 
اخلليجي العربي ككل، وهو ما 
ميكن الوصول إليه عبر ملتقيات 
»ثنائية« اوال ثم تتوسع متثيليا 
ليكون هناك ما ميكن تسميته 
جلان متابعة لكل ملتقى مصغر، 
وفي جميع األحوال سنرى ما 
سيتمخض عنه امللتقى األول 
في أبريل من توصيات تنظيمية 

ونعمل بالتالي من وحيها.

الشهر الفائت »في إشارة إلى 
تدش����ني الربط الكهربائي بني 
دول اخلليج ومشروع السكة 

احلديدية اخلليجية«.
وأوضحت أن »تنظيم حدث 
على هذا النطاق الواس����ع مع 
اململك����ة العربية الس����عودية 

نبيلة العنجري

عمومية الشركة وافقت على جميع بنود جدول األعمال

الفليج: »بوبيان لألسماك« تسعى لزيادة عدد 
فروعها المحلية إلى 12 خالل العام الحالي

الشركة خّفضت المصروفات وقللت عدد العاملين في اإلدارات العليا 
للتغلب على الوضع االقتصادي الحالي

عزام الفليج األول من اليمني وبجواره جنيب الفليج خالل اجلمعية العمومية

أحمد مغربي
أكد نائب رئيس مجلس إدارة 
شركة بوبيان لألسماك جنيب 
الفليج أن الش���ركة جلأت الى 
خفض املصروفات وتقليل عدد 
العاملني في اإلدارات العليا كخيار 
للتغلب عل���ى الوضع احلالي 
الذي تواجهه الش���ركة خاصة 
بعد ارتفاع اخلسائر املتراكمة 
الى أرقام كبيرة قد توثر على 

استمرارية الشركة.
الفلي���ج جاء خالل  حديث 
العادية  العمومي���ة  اجلمعية 
للش���ركة التي عقدت أمس في 
وزارة التجارة والصناعة، وبني 
الفليج في كلمته أمام اجتماع 
اجلمعية العمومية أن إجمالي 
اخلسائر املتراكمة على الشركة 
بلغت نحو 432 ألف دينار حتى 
نهاية ديسمبر املاضي ما يعادل 
50% من رأسمال الشركة، اال أن 
اجلزء األكبر منها يعود الى اخذ 
الشركة مخصصات احترازية 
بسبب األوضاع احلالية وأوضح 
ان مصرفات التشغيل ارتفعت 
خالل السنة املالية املنتهية في 
2009/12/31 لتص���ل الى 13512 
دينارا بس���بب حتمل الشركة 
أعباء مالية نتيجة االستيراد من 
اخلارج بسبب نفوق األسماك 
وعزوف املس���تهلك عن شراء 
املنتج احمللي بسبب تداعيات 
محطة مشرف للصرف الصحي 
على البيئة البحرية فيما ارتفعت 
التش���غيلية للشركة  األرباح 
خالل نفس الفترة بنسبة %224 
مقارنة م���ع العام 2008 لتبلغ 
نحو 9604 دنانير، وقد حقق 
الشركة خسارة قدرها 87 ألف 
دينار خ���الل العام املاضي من 
جانبه قال املدير العام للشركة 
عزام الفليج أن الشركة تلقت 
عروضا لش���راء حصة مؤثرة 
فيها من قبل بعض املستثمرين 
احمللي���ني واخلليجيني ويقوم 
مجلس اإلدارة حاليا بالنظر في 

تلك العروض وعرض األمر على 
ك��بار املالك واملساهم���ني.

وأشار الفليج إلى ان الشركة 
حصلت على موافقة مبدئية 
لتخصي���ص قطعة ارض في 
منطق���ة الصليبية الصناعية 
تت���راوح مس���احتها بني 30 
و35 ألف مت���ر مربع بغرض 
استخدامها في أغراض التخزين 
البري  والتبريد واالستزراع 

لبعض أنواع األسماك.
الش���ركة لديها  أن  وب���نينّ 
الرغبة في التوسع في مجال 
االستزراع في منطقة الشرق 
االقصى وزي���ادة عدد األفرع 
احلالية من 7 إلى 12 فرعا بنهاية 
العام 2010 في حال االستمرارية 
في النشاط كما تسعى الشركة 
الى التركيز بصورة اكبر على 
اجلمعيات التعاونية لتسويق 
منتجاتها وتقليل بعض منافذ 
البيع غير املجدية من الناحية 

االستثمارية.
وثمن الدع���م الذي تتلقاه 
الش���ركة من الهيئ���ة العامة 
للث���روة الس���مكية واإلنتاج 
الزراعي حيث تقدم الهيئة أعالفا 
بقيمة 25 ألف دينار س���نويا 
اال أننا نرغب في زيادة قيمة 
الدعم ملواجهة الطلب املتزايد 

والتوسع في اإلنتاج، كما تتلقى 
الشركة دعما من الهيئة العربية 
لإلمناء الزراعي والتي تعد اكبر 
مساهمي الشركة بنسبة %20 

من رأس املال.
وعن خطط الشركة ونواياها 
انه في  الفلي���ج  لإلدراج قال 
اذا استوفت الشركة  حالة ما 
جلميع األم���ور التي تفرضها 
إدارة البورصة فإن الش���ركة 
ستتقدم لإلدراج مباشرة بعد 
حتسن األوضاع، متوقعا أن 
تتم عمليات االدراج خالل فترة 

ال�3 سنوات املقبلة.
أق���رت اجلمعة  هذا وق���د 
العمومية جميع البنود املدرجة 
على جدول األعمال حيث أقرت 
املوافقة على تقريري مجلس 
اإلدارة ومراقبي احلس���ابات 
عن السنة املالية املنتهية في 
2009/12/31 كما أقرت امليزانية 
العمومية وحس���اب األرباح 
واخلس���ائر عن نفس الفترة، 
فضال عن إخالء طرف أعضاء 

مجلس اإلدارة.
وقد شهدت عمومية الشركة 
حتفظا من بعض املس���اهمني 
على اخلسائر احملققة ومدى 
استمرارية الشركة في النشاط 
خاصة بعد ان بلغت اخلسائر 

املتراكمة نحو 50% من رأس 
امل���ال، وق���د طالب ع���دد من 
مساهمي الشركة بيع الشركة 
في اجلمعية العمومية السابقة 
وع���رض األمر عل���ى مجلس 
العام  املدير  اإلدارة فرد عليه 
عزام الفليج بقوله ان مجلس 
اإلدارة يسعى الى تعظيم أصول 
الش���ركة من خالل احلصول 
على مس���احة مماثلة ملنطقة 
االستزراع البحري مقابل منطقة 
اخليران بدال من املوقع احلالي 
في منطقة الدوحة والتي صدر 
قرار من الهيئة العامة للزراعة 
والثروة السمكية بوقف جميع 
األنشطة فيها ومن ثم إجراء 
تقييم جديد ألصول الشركة 
وزاد بقوله اإليرادات احلالية 
تغطي مصروفات التش���غيل 
التقييم احلالي  أن  ونعتق���د 
لقطعة األرض التي سنحصل 
عليها في منطق���ة الصليبية 
جيد وفي صالح اس���تمرارية 
الش���ركة حيث يتراوح سعر 
املتر ب���ني 4 و5 دنانير، وبعد 
إجراء تقيي���م جديد ألصول 
الش���ركة سيتم رفع األمر الى 
مالك ومساهمي الشركة للنظر 
في االستمرارية في النشاط أو 

بيع الشركة بالكامل.

م.محمد الشهاب


