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صرح رئيس مجلس إدارة 
الغذائية  شركة دانة الصفاة 
ع���ادل الصقعبي بأن مجلس 
إدارة الشركة اعتمد البيانات 
املالية للشركة عن عام 2009 
حيث أظهرت النتائج النهائية 
حتقيق الش���ركة صافي ربح 
قدره 3.4 ماليني دينار مقابل 
خس���ارة قدره���ا 5.2 ماليني 
دينار لنفس الفترة من العام 

السابق. 
 وأض���اف الصقعب���ي في 
بي���ان صحاف���ي، أم���س، أن 
حقوق املساهمني بلغت 44.9 

مليون دينار مقارنة مببلغ 41.03 مليونا لنفس 
الفت���رة من العام الس���ابق بارتفاع 9.8%، كما 
بلغت ربحية السهم 12.09 فلسا للسهم مقارنة 
بخسارة قدرها 18.46 فلسا للسهم لنفس الفترة 

من العام املاضي. 
 وأوضح أن القيمة الدفترية للس���هم حتى 
نهاية عام 2009 بلغت 155.6 فلسا للسهم مقارنة 

مببلغ 142.1 فلسا للعام السابق.
 وحول األداء التش���غيلي للشركة، أوضح 
أن مبيعات قط���اع إدارة املطاعم والتجهيزات 
بلغت 7.03 ماليني دينار مقارنة ب� 4.9 ماليني 
دين���ار لنفس الفترة من العام الس���ابق وذلك 
بنسبة منو قدرها 42.7%، مضيفا أن مبيعات 
قطاع العمليات »األسماك والدانات« بلغت 6.1 
ماليني دين���ار حتى نهاية 2009 مقارنة مببلغ 
6.5 مالي���ني لنفس الفترة من العام الس���ابق. 
ومن اجلدير بالذكر أن مبيعات شركة األسماك 
قد تأثرت بالسلب نتيجة أزمة محطة مشرف 

للصرف الصحي.
وقال إن مجلس إدارة ش���ركة دانة الصفاة 
الغذائية قد رف���ع توصية للجمعية العمومية 
للشركة للموافقة عل توزيع أرباح نقدية بواقع 
9% من القيمة االس���مية للسهم )9 فلوس لكل 
سهم( وذلك للمساهمني املسجلني في سجالت 

الشركة بتاريخ انعقاد اجلمعية العمومية.
 وف���ي معرض التعليق على النتائج املالية 
لش���ركة دان���ة الصفاة الغذائي���ة صرح عادل 
الصقعب���ي بأنه بالرغم من الظروف اإلقليمية 
والعاملية غي���ر املواتية والتي أدت إلى حدوث 
حالة من الرك���ود والتباطؤ االقتصادي إال أن 
الشركة قد حققت نتائج مالية جيدة وان هذه 
النتائج تؤكد جناح اإلستراتيجية التي اتبعتها 
الشركة منذ بداية األزمة املالية والتي اعتمدت 
على عدة محاور تهدف إلى اتباع سياسة احلد 
من املخاطر والتركيز على القطاعات التشغيلية 

وإلى احملافظة على حقوق املساهمني.
 وبخصوص االس���تثمارات أكد الصقعبي 
أن الش���ركة قد بذلت جهودا مضنية للحد من 
التأثيرات الس���لبية لألزم���ة االقتصادية على 

استثمارات الشركة وأنه لم يكن 
هناك دخل من االس���تثمارات 
خالل فترة النصف األول من 
ع���ام 2009 إال أن هناك دخال 
قد حتقق خ���الل فترة الربع 
الراب���ع من ع���ام 2009، وفي 
نفس الوقت تدرس الش���ركة 
كل اخليارات املتاحة الغتنام 
أي من الفرص االس���تثمارية 
التي قد تتوافر بالس���وق مبا 
يتناس���ب مع ظروف احلالة 

االقتصادية الراهنة.
التابعة  الش���ركات   وعن 
أضاف أن أداء الشركات التابعة 
قد حتسن خالل عام 2009 ففي قطاع العمليات 
قامت شركة األسماك الكويتية املتحدة بتطوير 
قطاع الصيد واستمرت في التوسع في املشروعات 
خارج دولة الكويت بهدف تعزيز مصادر الدخل 
وبالرغم من أن الظروف االقتصادية قد فرضت 
مزيدا من التوج���ه نحو خفض النفقات إال ان 
ذلك لم يثن شركة أس���ماك الدانة املتحدة عن 
توسيع شبكة معارضها وذلك لتعزيز االنتشار 
وزيادة احلصة السوقية وخلدمة أكبر شريحة 
من العمالء وقد وصل عدد الفروع حتى نهاية 

عام 2009 إلى 33 معرضا.
 وف���ي قطاع الصناعة كانت نتائج ش���ركة 
األغذية اخلفيفة ايجابية وأفضل من العام املاضي 
ومن اجلدير بالذكر أن الشركة قد اتبعت سياسة 
تسويقية ناجحة بهدف زيادة املبيعات وللتغلب 
على ظروف املنافسة كما مت طرح منتجات جديدة 

بهدف إرضاء كافة شرائح املستهلكني.
 وفي قطاع املطاعم مت خالل عام 2009 افتتاح 
أكثر من مطعم جدي���د حيث مت افتتاح مطعم 
الصنوبر بالساملية واملطعم التركي أفندم وكذلك 
مت إعادة تطوير قرية الضيافة بتغيير أنشطة 
بعض املطاعم التي التدر دخال ايجابيا، حيث مت 
افتتاح املطعم االيراني ليالي اخليام وفي نفس 
الوقت فق���د مت تطوير قائمة األطعمة اخلاصة 
بكل مطعم وكذلك قامت الشركة باتباع سياسة 
لتخفيض مصاريف التشغيل بحيث يتم حتقيق 
ربحية جيدة في الفترات القادمة دون التأثير 

على مستويات اجلودة.
 وبخصوص املوارد البشرية فقد أكد رئيس 
مجل���س اإلدارة أن تطوير املوارد البش���رية 
هو أحد أه���م الركائز التي تعتمدها الش���ركة 
في تطوير خطط وبرام���ج العمل حيث قامت 
الشركة باس���تقطاب عدد من الكوادر اجليدة 
وفي نف���س الوقت تقوم اإلدارة بتوفير برامج 
تدريبية لالرتقاء مبستوى العمل وحتسني األداء 
جنبا إلى جنب م���ع محاولة جعل بيئة العمل 
مناس���بة لتطلعات العاملني مبا يتناس���ب مع 
خطة اإلدارة في تعزيز التوجه���ات التوسعي���ة 

للشرك��ة. 

لدى افتتاح شركة محمد حمود الشايع 29 عالمة تجارية بمجمع »مردف سيتي سنتر« في دبي

الشايع: قطاع الخدمات الخاص مشجع ومناسب للشباب الخليجي الطموح
دب���ي � كون���ا:  ح���ث محمد 
عبدالعزيز الشايع رئيس مجلس 
ادارة شركة محمد حمود الشايع 
ش���باب دول مجل���س التعاون 
العمل في قطاع  اخلليجي على 
اخلدم���ات في القط���اع اخلاص 
باعتباره قطاعا مشجعا واملكان 

املناسب للشباب الطموح.
الشايع في تصريح  وأعرب 
صحافي ع���ن االمل في أن يقبل 
شباب دول مجلس التعاون على 
العمل في قطاع اخلدمات بالقطاع 
التجارية  اخلاص مثل احمل���ال 

والفنادق.
وجاءت تصريحات الشايع 
لدى افتتاح الش���ركة 29 عالمة 
جتارية في أحدث مجمع في دبي 
)مردف سيتي سنتر( بحضور 
التنمية  الع���ام لدائ���رة  املدير 
االقتصادية حلكومة دبي أحمد 
القمزي والقنصل العام لقنصلية 
الكويت في دب���ي طارق احلمد 
وسفير الواليات املتحدة لدى دولة 

االمارات ريتشارد أولسون.
وقال الش���ايع ان اكبر نسبة 
عمالة ف���ي اي اقتصاد كبير في 
العالم تعمل في قطاع اخلدمات 
بالقطاع اخلاص خاصة الواليات 
الذي تزيد لديها نسبة  املتحدة 
العمالة في القطاع اخلاص لديها 

على القطاع الصناعي.
وحول توس���ع الشركة في 
دول اخلليج قال ان عمل الشركة 
وتوس���عها في دول اخلليج من 
شأنه أن يعزز الترابط والعالقات 
معها ويتيح فرص عمل ملواطني 

الدول اخلليجية الشقيقة.
وكشف الش���ايع ان للشركة 
خططا مس���تقبلية ب���أن يكون 
العاملني لديها من مواطني دول 
اخلليج مش���يرا الى أن للشركة 

أفرعا في غالبية دول اخلليج.
وثم���ن التعاون بني ش���ركة 
الشايع وشركة الفطيم باعتباره 
»مثاال للتعاون اخلليجي التجاري 
الى أن شركة  األخوي«، مشيرا 
الفطيم تبني املجمعات والشايع 
تستأجر منها لعرض منتجات 

شركاتها.
يذكر ان شركة محمد حمود 
الشايع تتخذ من الكويت مقرا لها 
ولديها أكثر من 1800 متجر موزعة 
على 15 دولة ولديها 18 ألف موظف 

من 60 جنسية مختلفة.
وكان مجمع مردف س���يتي 
س���نتر قد افتتح الليلة املاضية 
ويضم 430 متجرا منها 200 متجر 
لعالمات جتارية جديدة، ويخدم 
هذا املجمع منطقتي مردف وديره، 
كما يخدم اإلمارات الشمالية في 
دولة االمارات العربية املتحدة.

د. علي املضف مكرما سيف الرميحي

جانب من افتتاح الشركة 29 عالمة جتارية في دبيمحمد عبدالعزيز الشايع أثناء افتتاح الشركة 29 عالمة جتارية في دبي

حضور كبير أمام إحدى العالمات التجارية باملجمع القنصل العام للقنصلية العامة للكويت في دبي طارق احلمد مع محمد الشايع

عادل الصقعبي 

ارتفاع حقوق المساهمين بنسبة 9.8% بالغة 44.9 مليون دينار

»الدانة« تربح 3.4 ماليين دينار 
وتوزع 9% نقدًا عن 2009

3 ماليين دينار أرباح »التخصيص«
قال س���وق الكويت لألوراق املالية ان مجلس 
إدارة شركة التخصيص القابضة )التخصيص( قد 
اجتمع أول من أمس واعتمد البيانات املالية السنوية 

للشركة للسنة املالية املنتهية في 2009/12/31.
وجاء في بيان الشركة انها حققت أرباحا بقيمة 

3.085 ماليني دينار، بواقع 4.08 فلوس للس���هم، 
مقابل خسائر عن الفترة نفسها من العام املاضي 
بقيمة 13.737 مليون دينار، وبواقع 17.56 فلسا 
للس���هم الواحد، وقد أوصى مجلس اإلدارة بعدم 

توزيع أرباح عن 2009.

حصدت جائزة »برايفت أكوتي إنترناشيونال« عن 2009

ينطلق على أرض المعارض الدولية 22 الجاري

»جلوبل« أفضل شركة إلدارة الصناديق العقارية

هيئة الصناعة ترعى معرض الصناعات الكويتية 2010

 راجيف نكاني

 أعلن بيت االستثمار العاملي 
)جلوبل(، أمس، حصوله على 
جائزة أفضل شركة في الشرق 
أفريقيا لعام  األوسط وش���مال 
2009 في إدارة الصناديق العقارية 
في حفل توزيع جوائز امللكيات 
اخلاصة في القطاع العقاري الذي 
نظمته مؤسسة »برايفت اكوتي 

انترناشيونال«.
وبهذه املناسبة، علق، رئيس 
إدارة األصول البديلة في جلوبل 
راجيف نكاني بالقول »إنه لشرف 
عظيم لنا أن نتلقى هذه اجلائزة 
والتي تؤكد ثقة أبرز املستثمرين 
من املؤسسات، على قدرة إدارة 
األصول لدى جلوبل في التغلب 
على ظروف الس���وق الصعبة، 

والوفاء بالتزاماتنا جتاه عمالئنا«. 
وقد مت اختي���ار جلوبل لكونها 
العقارية  احد مدراء الصناديق 
التغلب على  التي جنحت ف���ي 
اآلثار السلبية املترتبة عن ركود 
سوق العقارات، ووزعت أرباحا 
نقدية على عمالئها املستثمرين 
في صناديق العقارات في العام 

.2009
وأشارت اجلهة املنظمة للحفل 
إلى أن جائزة »أفضل شركة في 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
لعام 2009« قد منحت إلى جلوبل 
تقدي���را اللتزامها جتاه عمالئها 
وال���ذي كان جليا خالل ش���هر 
أغسطس من العام 2009 عندما 
وزعت جلوبل أرباحا نقدية بلغت 

نسبتها 6.5 % على املستثمرين 
في أحد صناديقها العقارية وهو 
صندوق جلوبل العقاري لإلجارة 

في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا ليكون ذلك التوزيع الثالث 
التوالي. وحقق الصندوق  على 
أرباح���ا إيجابية على الرغم من 
تأخر، أو إلغاء، أو تقليص حجم 
عدد من مشاريع التطوير العقارية 
في املنطقة بسبب نقص االئتمان 
املصرفي وعدم توفر الس���يولة 
الكافية. وقد مت اس���تدعاء 40 % 
من رأسمال الصندوق خالل العام 
2008 الستثماره في مشروعني 

في دبي والكويت.
اجلدير بالذك���ر أنه في عام 
2009، قام���ت جلوب���ل بتوزيع 
حوالي 50 مليون دوالر لعمالئها 
املس���تثمرين ف���ي صناديقه���ا 
املختلفة على الرغم من الظروف 

االقتصادية الصعبة التي واجهتها 
املنطقة خالل العام املاضي. يذكر 
أن مجلة بيري واملوقع اإلخباري 
بيري نيوز يختص���ان بأخبار 
امللكي���ات اخلاصة ف���ي القطاع 
العقاري ويصدران عن مؤسسة 
»برايفت اكوتي انترناشيونال«، 
الرائدة في مجال املعلومات املالية 
املخصصة لفئات األصول البديلة 
مثل امللكية اخلاصة، والعقارات، 
التحتية على الصعيد  والبنية 

العاملي.
واختتم السيد نكاني حديثه 
قائال »تعكس هذه اجلائزة تقدير 
ق���ادة الصناعة واملس���تثمرين 
اللتزامنا بخدمة عمالئنا بغض 

النظر عن ظروف السوق«.

صقر العنزي 

اكدت الهيئة العامة للصناعة 
رعايته���ا ملع���رض الصناع���ات 
ال���ذي تقيمه وتنظمه  الكويتية 
شركة معرض الكويت الدولي على 
ارض املعارض الدولية مبشرف 
خالل الفترة من 22 الى 30 من شهر 
مارس اجلاري مبشاركة حشد من 

الشركات الصناعية الكويتية.
املناس���بة شدد نائب  وبهذه 
العام لتنمي���ة الصادرات  املدير 
الصناعية بالهيئة العامة للصناعة 
صقر العنزي على اهمية املعارض 
الصناعية املتخصصة والتجارية 
بش���كل عام، ودورها الكبير في 
التسويق للمنتجات على اختالفها، 
وقال ان للمعرض دورا مهما في 
فتح منافذ تسويقية للمنتجات 
الوطنية والترويج لها ملساعدتها 
في تعزيز دورها في السوق احمللي 

او اختراق االسواق اخلارجية.
ولفت العنزي الى ان املعارض 
هي احدى االدوات االساسية التي 
تعتمد عليها الهيئة في تسويق 
املنتج الوطني ومن هنا جاء اهتمام 
الهيئة برعاية املعارض الصناعية 
واملشاركة في املعارض االقليمية 
والعربية والدولية التي ميكن من 
خاللها فت���ح افاق للتصدير امام 

املنتج الوطني.
الهيئة  ان  العن���زي  وأوضح 
في هذا الش���أن ال تكتفي بتقدمي 
الدعم املعنوي فقط للش���ركات 
الصناعية التي تقرر املشاركة في 
اي معرض وامنا تقدم لها ايضا 
الدعم املادي املالئم وذلك عن طريق 
حتمل جميع رسوم االشتراك في 
املعارض وايضا حتمل تكلفة شحن 
املعروضات الى البلد املقام فيها 

املعرض.

ومضى العنزي مؤكدا االهمية 
الت���ي ينط���وي عليه���ا معرض 
الكويتي���ة باعتباره  الصناعات 
التظاه���رة رمبا الوحي���دة التي 
تش���هدها الكويت س���نويا لدعم 
وتشجيع املنتج الوطني، وجتمع 
حتت سقفها مجموعة كبيرة من 

الشركات الصناعية الرائدة.
واشار العنزي الى النجاحات 
التي حتققها الصناعات الكويتية 
في املعارض التي تش���ارك فيها 
نظرا جلودة منتجاتها واللتزامها 
مبواصف���ات ومعايير عالية مما 
يعطيه���ا افضلية تنافس���ية في 
االسواق اخلارجية. وتابع العنزي 
حديثه موضحا انه في هذا االطار 
تس���تعد الهيئة العامة للصناعة 
للمش���اركة في معرض مشروع 
ال���ذي يقام في  الش���رق االدنى 
الفترة من 3 ال���ى 6 مايو املقبل 
باململكة االردنية الهاشمية حيث 
خصصت مساحة 30 مترا مربعا 

جلناح الصناعات الكويتية.
وقال العنزي ان قرار املشاركة 
في هذا املعرض جاء للمس���اهمة 

في زيادة فرصة دخول الصناعات 
الكويتية الى السوق االردني وكذلك 
االسواق املجاورة لالردن كفلسطني 
والعراق وسورية ومصر، مشيرا 
الى ان معرض مش���روع الشرق 
االدنى والذي س���يقام على ارض 
حديقة عمان للمعارض هو احد 
املعارض الناجحة في مجال االنشاء 
والبناء ويحظى مبشاركة دولية 
وتشارك فيه معظم دول مجلس 
التعاون اخلليجي، حيث تساهم 
»الهيئة« بتحمل رسوم االشتراك 
في املعرض باالضافة الى حتمل 
تكاليف شحن املعروضات وذلك 
وفق���ا للنظام املتب���ع باملعارض 
التي تش���ارك فيها  الصناعي���ة 

الهيئة.
وكشف العنزي في تصريحاته 
عن عزم »الهيئة« أيضا املشاركة 
في معرض اربي���ل الدولي 2010 
الذي يقام خالل الفترة من 18 إلى 
21 اكتوبر املقبل في مدينة اربيل � 
كردستان العراق حيث خصصت 
مس���احة 230 مترا مربعا جلناح 

الصناعات الكويتية.
واشار العنزي الى ان معرض 
أربيل الدول���ي 2010 والذي يقام 
على حديقة س���امي عبدالرحمن 
وس���ط مدين���ة اربيل ه���و احد 
الناجحة والش���املة  املع���ارض 
القطاع���ات الصناعية  جلمي���ع 
)معرض عام( ويحظى مبشاركة 
دولية كما تشارك فيه اغلب دول 
مجلس التعاون اخلليجي، وسوف 
تس���اهم الهيئة بتحمل رس���وم 
االش���تراك باملع���رض باالضافة 
الى حتمل الهيئة لتكاليف شحن 
املعروضات وذل���ك وفقا للنظام 
املتبع باملعارض الصناعية التي 

تشارك فيها الهيئة.

.. وتكرم عدداً من موظفيها

كرم����ت الهيئة العامة للصناعة عددا من املوظفني 
املتميزي����ن واملتقاعدي�������ن من أبن����اء الهيئة، وذلك 
بهدف دعم الكف����اءات وتشجيعه���ا م���ن منتسب��ي 

الهيئ��ة.
وقالت »الهيئة« في بيان صحافي انها تسعى عبر 
هذا التكرمي ال����ى حتفيز موظفيها على العطاء وبذل 
املزيد من اجلهود في خدمة القطاع الصناعي الكويتي، 
مؤكدة انها حترص بش����كل دائم على تطوير قدرات 
موظفيه����ا ودفعهم الى اكتس����اب املزيد من اخلبرات 
وامله����ارات التي تعينهم في مج����ال عملهم مبا يخدم 

أهداف الهيئة.
وكرمت الهيئة من قسم العالقات العامة واالعالم 
سيف الرميحي كأفضل موظف متميز في األداء والعمل 
في القسم، حيث كرم املدير العام للهيئة د.علي املضف 
املوظفني وذلك من منطلق حرص الهيئة على حتفيز 
مبدأ مكافأة املتميزين ليكونوا خير قدوة لبقية زمالئهم 
لرفع مستوى أدائهم وتعزيز كفاءتهم مبا يعود على 

صناعيي الكويت بالفائدة املرجوة.


