
اقتصاداالثنين  29  مارس  2010   36
3.3 ماليين دينار خسائر الشركة في 2009

عمومية الشركة وافقت على توزيع 18% نقدًاتتيح للعمالء االطالع على بيانات محافظهم االستثمارية عبر شبكة اإلنترنت

المسعود: »الدولية للمنتجعات« ستركز على تطوير 
مشروعاتها   وتعزيز مالءتها المالية خالل العام الجاري 

»جلوبل« تكشف النقاب عن خدمة e-global اإللكترونية
كشف بيت االستثمار العاملي )جلوبل( النقاب 
عن خدمته اإللكترونية اجلديدة e-global التي 
تتيح لعمالئه اإلطالع على البيانات اخلاصة 
مبحافظهم االستثمارية واحلصول على أحدث 
املعلومات من خالل موقع الشركة على شبكة 

االنترنت.
وقالت نائب رئيس أول إدارة الثروات في 
 e-global جلوبل رشا عبداهلل القناعي »إن خدمة
صممت مع األخذ في عني االعتبار راحة العمالء. 
فاملرونة التي توفرها هذه اخلدمة تعزز اخلدمات 
الت����ي تقدمها جلوبل من خالل متكني عمالئها 
من االطالع على بيانات محافظهم بطريقة آمنة 

وسهلة االستخدام«.

وأضافت قائلة: »يتماشى إطالق هذه اخلدمة 
اجلديدة مع إستراتيجية الشركة واجلهود التي 
تبذلها لالرتقاء مبستوى اخلدمات املقدمة إلى 

العمالء وتقدمي منتجات ذات قيمة مضافة«.
ستتيح خدمة e-global، والتي تستخدم بيئة 
تصفح آمنة ومتتاز بدرجة عالية من السرية، 
لعمالء الشركة االطالع على البيانات اخلاصة 
التي يتم حتديثها  مبحافظهم االس����تثمارية 
بش����كل يومي وإمكانية اس����ترجاع البيانات 
لألشهر السابقة، كما توفر هذه اخلدمة للعمالء 
أداة حتليلية مبكونات احملفظة االستثمارية 
منه����ا تركيبة األص����ول التي تس����تثمر فيها 
احملفظة، ونسبة االستثمار أو االنكشاف على 

العمالت املختلفة باإلضافة إلى نسبة األصول 
وااللتزامات.

عالوة على ذلك، تس����هل اخلدمة اجلديدة 
االتصال بني العمالء وفريق خدمة العمالء في 
الشركة من خالل بريد إلكتروني شخصي لكل 

عميل لضمان سرعة الرد على استفساراته.
واختتمت القناع����ي حديثها قائلة »ميكن 
للعمالء أن يتقدموا بطلب للحصول على خدمة 
e-global إلكتروني����ا من خ����الل زيارة موقع 
الشركة على شبكة اإلنترنت وتعبئة منوذج 
التسجيل اإللكتروني وسيكون موظفو اخلدمة 
الهاتفية على أمت االس����تعداد لتقدمي املساعدة 

الالزمة واإلجابة عن جميع استفساراتهم«.

الصالح: »الشامل« انتهت من تأسيس
 فرع في مدينة الخبر السعودية

 احمد مغربي
قال رئيس مجلس اإلدارة في 
شركة الشامل الدولية القابضة 
مثنى عبدالوه���اب الصالح ان 
الشركة انتهت من تأسيس فرع 
للشركة في مدينة اخلبر باململكة 
العربية السعودية وجار العمل 
حاليا الستكمال تأسيس فرعني 
آخرين في كل من مدينتي الرياض 

وجدة.
واوض���ح الصال���ح خ���الل 
العادية  العمومي���ة  اجلمعي���ة 
للش���ركة والت���ي انعقدت امس 
بنسبة حضور بلغت 97.5% انه 
رغم األزمة املالية العاملية التي 
مرت بها كل القطاعات فإن شركة 
الش���امل مازالت تواصل اداءها 
املتميز بفضل التعاون البناء بني 
كبار املساهمني ومجلس اإلدارة 
وخير دليل حتقيق الشركة ارباحا 
صافية مببلغ 1.5 مليون دينار 
عن السنة املالية املنتهية في 31 

ديسمبر 2009.
واشار الصالح الى ان »الشامل« 
بدأت خالل العام املاضي بتنفيذ 
خطة اعادة الهيكلة بالتعاون مع 
احد اكبر املستشارين في العالم 
واملتخصص في مجال السياحة 
والسفر، الفتا الى ان إعادة الهيكلة 
تركز على زيادة فاعلية الشركة 
ومنوها من خالل 4 محاور وهي 
التوسع في املشاركات والتحالفات 
مع التركيز على الشركاء احملليني، 
االستمرار بالتوسع في األسواق 
اجلديدة، وتنويع اخلدمات املقدمة 
الس���ياحة والس���فر  في مجال 
والتوسع عبر اتفاقيات تسويق 
الش���ركات  املنتج���ات ومتثيل 

العاملية، واخيرا االستثمار في 
التكنولوجي���ا احلديثة من اجل 
زيادة كفاءة العمليات الداخلية 
وحتسني خدمة العمالء والدعم من 
خالل زيادة كفاءة االنتاج ودقة 

التحكم في هيكل املصاريف.
وتوقع الصالح االنتهاء من 
تطبيق هذه اخلطة خالل النصف 
الثاني من العام 2010، مش���يرا 
الى ان الش���ركة تتخصص في 
السياحة والسفر  إدارة خدمات 
العاملية  للمؤسسات والشركات 
الكبرى مثل شل العاملية وبريتش 

بتروليوم.
وذكر أن الشامل متتلك اكبر 
شركة ادارة خدمات سياحة وسفر 
في العال���م ولديها 400 موظف 
موزعني على جميع فروع الشركة 
في الكويت والسعودية والبحرين 
وقطر ودبي وابوظبي واالردن 
وعمان، مبينا ان الشركة تتطلع 
لفتح فروع في جمهورية مصر 

العربية ولبنان.
وعن اسباب انخفاض ارباح 

الشركة في 2009 قال الصالح ان 
األزمة املالية العاملية اثرت على كل 
املؤسسات والشركات في املنطقة 
والتي مت عل���ى اثرها تخفيض 
النفقات املتعلقة برحالت العمل 
واحلد منها مما ادى الى انخفاض 
التذاك���ر واملنتجات  مبيع���ات 
السياحية بشكل عام، باإلضافة 
انفلونزا  انتش���ار م���رض  الى 
اخلنازي���ر N1 H1 خالل النصف 

الثاني من العام 2009.
وعن خطط وتطلعات الشركة 
الرسمي  الس���وق  الى  لالنتقال 
قال الصالح ان هذا االمر مرتبط 
مبوافقة املالك الرئيسيني لزيادة 
رأسمال الش���ركة إلى 10 ماليني 
دينار او دخول شركاء جدد لهذه 

الزيادة.

النتائج المالية

بلغ إجمالي مبيعات »الشامل 
الدولي���ة القابض���ة« في 2009 
نحو 126 مليون دينار ووصلت 
الى 6.8  التش���غيلية  االيرادات 
ماليني دينار وبلغ صافي الربح 

1.5 مليون دينار.
هذا، وقد وافق���ت اجلمعية 
العمومية للشركة على جميع بنود 
جدول اعمال اجلمعية العمومية 
العادية حيث وافقت على توزيع 
18% نقدا على املساهمني املسجلني 
بسجالت الشركة، واملوافقة على 
اإلدارة  مكافأة اعض���اء مجلس 
مببلغ 25 الف دينار، وكذلك اخالء 
طرفهم وابراء ذمتهم فيما يتعلق 
بتصرفاتهم القانونية عن إدارة 
الشركة للس���نة املالية املنتهية 

في 31 ديسمبر 2009.

مثنى الصالح

فتح التسهيالت  االئتمانية سيساهم في تحريك وتنشيط قطاع العقار
أعلنت الشركة الدولية للمنتجعات امس عن 
نتائجها المالية لعام 2009 بخس����ائر إجمالية 
بلغت 3.3 ماليين دينار بواقع 21 فلسا للسهم 
الواحد، وبذلك أوصى مجلس اإلدارة بعدم توزيع 
أرباح لعام 2009. وصرح رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو المنتدب للشركة الدولية للمنتجعات 
نضال خالد المس����عود قائال: »ألقت تداعيات 
األزمة االقتصادية العالمية بظاللها الس����لبية 
على مختلف القطاعات بما أفرزته من تحديات 
قاسية أمام الشركات من انخفاض قيمة األصول 
وتراجع التدفقات النقدي����ة وانقطاع خطوط 
االئتمان إضافة إلى تعذر استفادة الشركات من 
قانون االستقرار المالي والذي يمثل قيدا، حيث 
اعتبرته البن����وك المحلية المنفذ الوحيد أمام 
الشركات المتعثرة ولكن مع عودة المؤشرات 
اإليجابية لقرب عودة انتعاش السوق والقطاعات 

االقتصادية، كلنا أمل في تحسن أداء األسواق 
والشركات في عام 2010«.

 وبين المسعود أن تداعيات األزمة العالمية 
انعكست بش����كل كبير على أداء الشركة لعام 
2009 حيث منيت بخس����ائر تبلغ 3.3 ماليين 
دينار بواقع 21 فلس����ا للسهم الواحد وبنسبة 
عائد على حقوق الملكية )18%( مقارنة بصافي 
أرباح لعام 2008 بلغت 573 ألف دينار بواقع 4 
فلوس للسهم الواحد ونسبة عائد على حقوق 
الملكية 3%، كما انخفض مجموع األصول بنسبة 
10% لتبل����غ 29.1 مليون دينار مقارنة بأصول 

العام 2008 حيث بلغت 32.4 مليون دينار.
 كما تمكنت إدارة الشركة من التحكم النسبي 
في المصاريف واألعب����اء األخرى التي بلغت 
467.187 دينارا للعام 2009 مقارنة ب� 387 و592 
دينارا للعام 2008. لقد جاءت الخطوات الحكومية 

لدعم وإسناد االقتصاد الوطني مثل إقرار قانون 
هيئة سوق المال وقرار البنك المركزي بتخفيض 
سعر الفائدة إضافة إلى خطة التنمية االقتصادية 
وما ستحدثه من نقلة نوعية باالقتصاد الوطني، 
بمنزلة محفزات للخروج من عنق الزجاجة مع 
األخذ بعين االعتبار ضرورة وضع آلية محددة 
عبر ضوابط وأدوات فنية واستثمارية جديدة 
وفتح قنوات التس����هيالت االئتمانية من قبل 
البنوك األمر الذي سيساهم في توفير سيولة 
لتحريك وتنشيط القطاع العقاري بشكل خاص 

واالستثماري بشكل عام.
س����نعمل خالل 2010 عل����ى تركيز جهودنا 
لتطوير مشروعاتنا وتفعيل األغراض الرئيسية 
للشركة، كما سنستمر في العمل الدؤوب والجاد 
للحفاظ على حقوق مساهمينا في ظل الظروف 

نضال املسعودالتي تمر بها األسواق.

رشا القناعي

مخطط جرافيكي ألعمال املشروع 

)سعود سالم( مثنى الصالح مترئسا اجلمعية العمومية للشركة   

»األرجان ـ البحرين« تبدأ أعمال اإلنشاء  في مشروع جيون بـ 26.5 مليون دينار بحريني
أعلنت ش���ركة األرجان- البحرين عن 
بدء أعمال اإلنشاء في مشروع جيون وهو 
ثاني مشروع سكني لها في مملكة البحرين، 
بتكلفة تبلغ 26.5 مليون دينار بحريني 
ف���ي منطقة أبو جوة والتي تقع على بعد 
7 دقائق خارج العاصم���ة المنامة، وذلك 
استكماال إلستراتيجية األرجان بالتوسع 
في المنطقة وتوفير حلول سكنية لذوي 

الدخل المتوسط.
وبهذه المناس���بة قال���ت المدير العام 
لشركة األرجان البحرين فوزية الخنجري: 
»يمتد مشروع جيون الذي تطوره الشركة 
على مساحة إجمالية قدرها 37.803 امتار 
مربعة، وهو مشروع سكني تجاري متعدد 
االستخدامات، ويتكون الجزء السكني من 82 
تاون هاوس، باإلضافة إلى الجزء المتعدد 
االستخدام الذي يضم مساحة تجارية تمتد 

على مساحة 9.839 مترا مربعا«.

وأكدت الخنجري على أن مشروع جيون 
ه���و األول من نوعه في المملكة من حيث 
التصميم األوروبي لوحدات التاون هاوس 
والمساحات التجارية والتي ستشكل منطقة 
تجارية حيوية س���واء لمالكي الوحدات 
أو لزبائن المح���الت التجارية المختلفة، 
باإلضافة إلى ذلك يتمتع مش���روع جيون 
بخدمات متكاملة م���ن حيث تنفيذ أعمال 
الطرق ورصف وإنارة الشوارع وتجهيز 
البنية التحتية من شبكات مياه وصرف 
صحي وكهرباء ومساحات خضراء ومحالت 

تجارية لخدمة قاطني المشروع.
وقد قامت األرج���ان- البحرين بإعداد 
دراس���ة متكاملة حول احتياجات السوق 
العقاري البحريني للقطاع السكني لذوي 
الدخل المتوس���ط والت���ي تمخض عنها 
مش���روعها األول بوابة س���ار الذي أثبت 
نجاحا منقطع النظير عند طرحه بالسوق 

البحريني، حيث تم بيع جميع الوحدات 
السكنية في ظرف تس���عة أشهر من بدء 

البيع.
ويقع المش���روع على بع���د 500 متر 
تقريبا من طريق الشيخ عيسى بن سلمان 
المؤدي إلى المملكة العربية السعودية وهو 
قريب من الخدم���ات العامة في المنطقة، 
باإلضافة إلى تع����دد المداخل والمخارج 

إلى المنامة.
وق���د صممت وحدات الت���اون هاوس 
بشكل معماري عصري، كما تمركزت في 
منطقة معزولة نس���بيا ع���ن باقي الجزء 
السكني التجاري وذلك إلضافة المزيد من 
الخصوصية، وتتنوع التصاميم لتشمل 10 
نماذج مختلفة من حيث الشكل والمساحة 
وذلك إلتاحة فرص أكث���ر لالختيار فيما 
بينها، ومن المتوق���ع االنتهاء من أعمال 

البناء في 2012.

مشعل الفرس

»رويال كابيتال« تؤسس
 أول صناديقها االستثمارية في البحرين

اعلنت شركة رويال كابيتال عن تأسيس اول صناديقها االستثمارية 
في مملكة البحرين، وهو عبارة عن صندوق لالستثمار في السندات 
في دول الش���رق االوسط وشمال افريقيا ويخضع لقوانني مصرف 

البحرين املركزي.
وبهذه املناسبة، قال مدير تطوير االعمال لدول مجلس التعاون 
اخلليجي مشعل الفرس ان الصندوق يهدف لالستثمار في السندات 
التي تصدرها حكومات وشركات املنطقة ويبلغ احلد االدنى لالستثمار 

في صندوق رويال كابيتال لالستثمار بالسندات 250 الف دوالر.
واضاف انه مت تعيني مؤسسة »اتش.اس.بي.سي« كمسجل وحافظ 
للصندوق. وتزاول ش���ركة رويال كابيتال ومقرها ابوظبي نشاطها 
املالي من خ���الل ادارة االصول وتقدمي اخلدمات املالية للش���ركات 
واملؤسسات، وهي مرخصة من ضمن شركات االستثمار املالية من 

قبل مصرف االمارات العربية املتحدة املركزي.

مستثمرون كويتيون يساهمون
 بـ 11%  في سوق التأمين السورية

قال املدير العام لهيئة اإلش����راف على التأمني في س����ورية اياد 
زهراء امس ان مش����اركة املس����تثمرين الكويتيني في سوق التأمني 
الس����ورية بلغت نحو 11%. واوضح زهراء في تصريح ل� »كونا« ان 
املشاركة الكويتية متثلت مبساهمة شركة املال لالستثمار ب�15% في 
رأسمال الش����ركة املتحدة للتأمني ومساهمة شركة اخلليج للتأمني 
ب�30% والشركة الس����ورية - الكويتية القابضة ب�10%. واضاف ان 
من الش����ركات الكويتية املساهمة في سوق التأمني السورية ايضا 
ش����ركة مشاريع الكويت االس����تثمارية ب� 1.9% في رأسمال الشركة 
السورية - الكويتية للتأمني وهي شركة مساهمة مغلقة برأسمال 
850 مليون ليرة سورية وحصلت على رخصة مزاولة العمل نهاية 
عام 2006. وذكر زهراء أن »هناك مساهمة كويتية في مجال تأسيس 
أول شركة في سورية للتأمني التكافلي حيث وصلت مساهمات شركة 
العقيلة للتأمني التكافلي الكويتية بني اعتبارية وشخصية الى %37 
من رأس����مال شركة العقيلة للتأمني التكافلي السورية الذي يعتبر 

األضخم بني شركات التأمني في سورية والبالغ مليارا ليرة.

العيسى: 25% الحصة السوقية لـ »الوطنية للمسالخ«
 أحمد يوسف

قال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمسالخ 
عماد العيس���ى ان احلصة الس���وقية للشركة من 
الس���وق احمللي تقدر ب� 25% وان صناعة اجللود 

قد تأثرت بسبب ارتفاع األغنام عامليا.
جاءت تصريحات العيسى عقب اجلمعية العمومية 
للشركة، مشيرا الى ان ايرادات الشركة تعتمد على 

ذبح وجتهيز وتغليف اللحوم واجللود.
وأضاف ان األزمة املالية العاملية قد أثرت على 
الطلب، األمر الذي احدث انخفاضا على املعروض 
في س���وق األغنام، األمر الذي جعل الشركة تفكر 
في التوس���ع في مجاالت أخرى لتعويض النقص 

في الطلب على األغنام وجلودها.
ولفت الى ان الشركة تتجه للتوسع في املبيعات 

في السوق االيراني، تعزيزا لنقص االيرادات.
وقال ان الش���ركة قد استطاعت حتقيق أرباح 
بسيطة بلغت قيمتها 27.535 دينارا، وان الشركة 
قد أخذت مخصصات بقيمة 74.760 دينارا تفاديا 
ألي خس���ائر محتملة من تأثي���ر تداعيات االزمة 

واالرتفاع اسعار الغنم من الدول املصدر.
وعن اخلالفات مع شركة املواشي، قال العيسى 
ان اخلالفات قد انتهت وان الوطنية للمسالخ تقدم 
كل الدعم لشركة »املواشي«، وان لكل من الشركتني 

حصة في شركة دباغة اجللود.
هذا، وكانت اجلمعية العمومية العادية للشركة 
قد أقرت جميع توصيات مجلس اإلدارة بعدم توزيع 
ارباح، ومت تزكية أعضاء مجلس اإلدارة ملدة ثالث 
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مجلس إدارة جديد  لـ »جراند« لثالث سنوات

 أحمد يوسف
وافقت اجلمعية العمومية لشركة املشروعات 
الكبرى العقارية »جراند« على التجديد 3 سنوات 

مقبلة ملجلس اإلدارة احلالي.
العادية للشركة  وكانت اجلمعية العمومية 
قد اجتمعت أمس بنسبة حضور بلغت %55.29 
ملناقشة بند واحد يتعلق بانتخاب مجلس اإلدارة 

ملدة 3 سنوات مقبلة.
وخالل اجلمعية العمومية للش����ركة، شكر 

نائب رئيس مجلس االدارة والرئيس التنفيذي 
د.عبدالعزيز القناعي املساهمني على جتديدهم 
الثقة في املجلس، واعدا إياهم مبزيد من العطاء 
وبذل اجلهود لتحقيق أكبر عوائد وأرباح ممكنة 

للمساهمني.
وق����ال ان مجل����س االدراة احلالي ميثل بنك 
»املستثمرون«، وشركة آجال القابضة، واملجموعة 
اخلليجية للمال، وشركة التكافل الدولية، وشركة 

آجال للتمويل واالستثمار. 
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