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عموميتها وافقت على توزيع 25% نقداً و5% منحة

العوضي: سندخل السوق العماني واالتفاق مع »نوكيا« على صيانة هواتفها في العراق

الحمد: »المستقبل لالتصاالت«
تترقب مشاريع خطة التنمية

شريف حمدي
كش����ف رئيس مجلس إدارة 
العاملي����ة  ش����ركة املس����تقبل 
لالتصاالت مثنى احلمد عن ان 
الش����ركة حققت أرباحا صافية 
بلغت 3.39 ماليني دينار للسنة 
املالية املنتهية في 31 ديس����مبر 
2009، الفتا الى ان نسبة النمو 
في األرباح بلغت 3.47% مقارنة 

مع 2008.
وق����ال احلمد في تصريحات 
صحافية خالل اجلمعية العمومية 
املنعقدة  العادية  العادية وغير 
امس بنسبة حضور 86.4% ان 
الشركة حققت أرباحها من مصادر 
متنوعة ول����م تعتمد على بيع 
الهواتف النقالة وإكسسواراتها 
فحسب، مشيرا الى ان اإليرادات 
التش����غيلية بلغت نحو 52.9 
ملي����ون دينار، بربحية س����هم 

43.9 فلسا.
وأضاف ان العائد على حقوق 
املس����اهمني بل����غ 23.44% وزاد 
اجمالي االصول بنسبة %24.4 
ليبلغ 22.3 مليون دينار مقارنة 
مع 17.9 مليون دينار في العام 

قبل املاضي.
األداء  ان  ال����ى  ولفت احلمد 
املالي للشركة خالل 2009 اتسم 
بالثبات والنمو التدريجي وفقا 
لالستراتيجية املوضوعة، وذلك 
من خ����الل تنوع مصادر الدخل 
التي جتنيها املستقبل وشركاتها 

التابعة.
وأشار احلمد الى ان الشركة 
اتخذت اس����تعداداتها للدخول 

وتوقع العوضي ان متر األزمة 
املالية على س����وق االتصاالت 
ف����ي املنطقة بس����الم وحتديدا 
على شركة املس����تقبل العاملية 
FCCG وشركاتها التابعة، وذلك 
املتينة  نظرا للعقود واألصول 
للش����ركة واملدعوم����ة بعناصر 
بشرية تتسم باملهارات واخلبرات 
العالية املش����هود بها في قطاع 

االتصاالت«.
العمومية  ووافقت اجلمعية 
العادية للش����ركة على توصية 
مجل����س اإلدارة بتوزيع أرباح 
عن الس����نة املالية املنتهية في 
31 ديسمبر 2009، والتوزيعات 
أرباح نقدية بنسبة  عبارة عن 
25% من القيمة االسمية للسهم 
مبا يعادل 25 فلس����ا لكل سهم، 
وتوزيع أسهم منحة بنسبة %5 
من رأس املال املدفوع مبا يعادل 

5 فلوس لكل 100 سهم.
كما وافقت العمومية على إقرار 
خطة شراء األسهم للموظفني وملدة 
10 سنوات وبنسبة ال تتجاوز 
10% من رأس املال وقت التطبيق 
وتفويض مجلس اإلدارة مبنح 
خيار ش����راء األسهم للموظفني 
املؤهلني، وانتخب����ت اجلمعية 
العمومية علي العوضي بالتزكية 

بدال من عضو مستقيل.
العمومية غير  أما اجلمعية 
العادية فوافق����ت على توصية 
مجلس اإلدارة بزيادة رأس����مال 
الشركة من 7.717 الى 8.103 ماليني 
دينار عن طريق إصدار أس����هم 

منحة مجانية.

في مشاريع خطة التنمية التي 
س����تطرحها احلكومة الكويتية 

قريبا.
الرئيس  أك����د  من جانب����ه، 
التنفيذي ص����الح العوضي ان 
الش����ركة »واصلت التركيز في 
مجال عملها في قطاع االتصاالت 
وجتنبت تعرض اس����تثماراتها 
ملخاطر التداول في أسواق األوراق 
املالية«، وأضاف قائال: »أمتمنا 
االس����تعدادات الالزمة للدخول 
في مشاريع خطة التنمية التي 
س����تطرحها احلكوم����ة قريبا، 
وحتديدا في مجال تكنولوجيا 
االتصاالت حي����ث تتوافر لدينا 
اخلبرة الواسعة في هذا املجال 
من خالل أعمالن����ا في عدد من 

دول مجلس التعاون اخلليجي 
وبالتعاون مع ش����ركات رائدة 
في قطاع االتصاالت«، مش����يرا 
الى ان الشركة ستدخل السوق 
العماني قريبا بالتعاون مع إحدى 
ش����ركات االتصاالت، ويعد ذلك 
إحدى اخلطوات لزيادة الرقعة 
اجلغرافي����ة الت����ي تعمل عليها 
الشركة، الى جانب املشروعات 
القائمة في الكويت والسعودية 

واإلمارات وقطر والبحرين.

نوكيا الفنلندية

وأش����ار العوضي الى انه مت 
االتفاق مع شركة نوكيا الفنلندية 
على ان تقوم شركة مركز خدمات 
الهواتف النقال����ة MCC )إحدى 

شركاتنا التابعة( بصيانة هواتف 
نوكيا املس����تخدمة في العراق، 
وذل����ك مبركزه����ا املتخصص 
الكويت،  مبنطقة الضجيج في 
وذلك لكونه أبرز وأحدث مراكز 
تصليح وصيانة الهواتف املتنقلة 

في املنطقة.
وب����ني العوضي ان اجلمعية 
العام����ة للش����ركة وافقت على 
توصية مجلس اإلدارة باستحداث 
نظام خيار شراء األسهم ملوظفي 
الش����ركة، وذلك تقدي����را لدور 
النتائج اإليجابية  املوظفني في 
الش����ركة وإميانا  التي حتققها 
العنصر  بأهمية االستثمار في 
البشري الذي يعد النواة احلقيقية 

للنمو واالزدهار.

 )فريال حماد(مثنى احلمد مترئسا اجلمعية العمومية للشركة

 )فريال حماد(وليد العصفور متحدثا في عمومية »وربة لالستثمار«

7.09 ماليين دينار خسائر العام الماضي

الصقعبي: 26.7 مليون دينار إجمالي مبيعات مجموعة 
شركات »الصفوة القابضة« في 2009 بنمو %12

حققت خسائر بـ 16 مليون دينار في 2009

10.5 ماليين دينار مخصصات »الصفاة لالستثمار«

أعلنت شركة الصفاة لالستثمار عن نتائج بياناتها 
املالية للعام 2009 بتحقيق خسائر قدرها 16 مليون 
دينار ما يعادل 20.9 فلسا للسهم الواحد منها 10.5 
ماليني دينار مخصصات حتوطية وكذلك 8 ماليني 
دينار خس����ائر من شركات زميلة نتيجة لقيام هذه 
الشركات بتقييم عقاراتها وأخذ مخصصات النخفاض 

القيمة دون عملية بيع فعلي.
وقال بيان الش����ركة ان خسائر السهم قد بلغت 
20.9 فلسا مقارنة ب� 36 فلسا لعام 2008، كما بلغت 
حقوق املساهمني لعام 2009 مبلغ 117 مليون دينار 
مقارنة ب����� 124.5 مليون دينار لعام 2008، والقيمة 
الدفترية للس����هم كما في 31 ديس����مبر 2009 بلغت 

151 فلسا.
وأوضحت الشركة أنها استطاعت تخفيض إجمالي 
مطلوبات الش����ركة من 84 مليون دينار بنهاية عام 
2008 إلى مبلغ 70 مليون دينار في نهاية عام 2009 

أي مت تخفيض 14 ملي����ون دينار خالل عام 2009، 
كذلك انخفضت الوكاالت الدائنة من 72 مليون دينار 
إلى 66 مليون دينار أي مت تخفيض 6 ماليني دينار 
خالل عام 2009 والزالت الشركة تفاوض على تسوية 
بعض الوكاالت التي يتوقع تسويتها خالل النصف 

األول من عام 2010. 
وترى الشركة أنها تستطيع في عام 2010 واألعوام 
التالية الوفاء بخدمة الدين املستحقة عليها كاملة من 
األنشطة التشغيلية وستركز في األعوام القادمة على 
تخفيض الوكاالت الدائنة من الفوائض التي ستتوافر 
لديها بإذن اهلل من خالل التركيز على االستثمارات 

ذات األنشطة التشغيلية في الشركة.
وأفادت الشركة بأن لديها احتياطات تعادل ضعف 
اخلسائر املرحلة حاليا وستسعى الستخدام جزء من 
هذه االحتياطات إلطفاء كامل اخلسائر املرحلة حتى 

نهاية عام 2009 وذلك خالل عام 2010.

عادل الصقعبي

اعلن العض���و املنتدب في 
ش���ركة مجموع���ة الصف���وة 
القابضة ع���ادل الصقعبي ان 
الشركة قد حققت خسارة خالل 
الع���ام املنتهي في 2009/12/31 
قدرها 7.097.111 دينارا وبلغت 
خسارة السهم خالل العام 5.48 
الواحد مقارنة  فلوس للسهم 
مع العام املاض���ي، حيث بلغ 
اجمالي اخلس���ارة مبلغا قدره 
69.952.408 دناني���ر وبلغت 
الس���هم خالل السنة  خسارة 
املاضية 58.46 فلس���ا للسهم 

الواحد.
هذا وقد بلغ اجمالي مبيعات 
الشركات التابعة )شركة دانة 

الصف���اة الغذائي���ة وش���ركة 
الشعيبة الصناعية وشركة رعد 
للتجارة والتسويق( خالل العام 
احلالي مبلغا قدره 26.797.585 
دينارا، مقارنة بنفس الفترة من 
العام املاضي 23.840.040 دينارا 
اي بنسبة منو تعادل 12%، أما 
بالنس���بة لألرباح التشغيلية 
العام احلالي فقد بلغت  خالل 
8.681.656 دينارا مقارنة بنفس 
الفترة من العام املاضي مببلغ 
قدره 6.673.414 دينارا وبنسبة 

منو %30.
ويعود هذا النمو الى اجلهود 
املبذولة من قبل الش���ركة األم 
ف���ي التركيز على الش���ركات 

التابعة وحتس���ني مس���توى 
منوها من حيث التخصص في 

القطاع املن���اط بها مما يؤدي 
الى التركيز على منو مبيعات 
الشركة وحتسن مستوى األرباح 
التش���غيلية كم���ا هو موضح 
اعاله وتعتبر الشركات التابعة 
ذراعا رئيسية لشركة مجموعة 
الصفوة القابضة في القطاعني 

الصناعي والغذائي.
وقال ان 2009 ش���كل عاما 
استثنائيا حافال بالتحديات على 
اثر تداعيات األزمة العاملية وما 
أعقبها من تباطؤ اقتصادي محلي 
وعاملي والتي أدت الى ارتفاع 
قيمة املخصصات وانخفاض 
قيم األصول اململوكة للمجموعة 
بشكل عام نتيجة لذلك اال اننا 

مطمئنون ملتانة الوضع املالي 
للمجموعة رغم اخلسارة نتيجة 
احلرص والتحوط الكامل بأخذ 
مخصصات احترازية ملواجهة 
حتديات األزمة وآثارها املترتبة 
على محفظة املجموعة العقارية 
بشكل خاص في عام 2009 والتي 

بلغت نحو 6 ماليني دينار.
وبلغ اجمالي وكاالت الشركة 
األم 89 مليون دينار مقس���مة 
بش���كل وكاالت طويلة األجل 
بنس���بة 26% ووكالة قصيرة 
األجل بنسبة 74% أما بالنسبة 
الى باقي رصيد الوكاالت الدائنة 
التابعة  الش���ركات  فهي م���ن 

املجمعة.

مجموعة العيناتي تعلن مشاركتها 
في معرض المال واالستثمار

تنظمه مجموعة الجابرية للمعارض وينطلق مايو المقبل

اعلن���ت مجموع���ة العيناتي 
مش���اركتها ف���ي مع���رض املال 
واالستثمار الذي تنظمه مجموعة 
اجلابري���ة ويقام حت���ت رعاية 
مصطفى الش���مالي وزير املالية 
وتنطلق اعماله في 17 مايو املقبل 
وبهذه املناس���بة صرح الرئيس 
التنفي���ذي ملجموع���ة العيناتي 
عبدالسالم العيناتي ان املجموعة 
متتلك اآلن 6 اب���راج في مناطق 
اجلفير والعدلية وام احلصم حيث 
توفر هذه االبراج نحو 265 وحدة 
سكنية وهي عبارة عن شقق تتكون 
من 3 غرف، باالضافة للمنافع من 
مكاتب وصاالت رياضية وغيرها 
وس���يتم االنتهاء من جميع هذه 
املشاريع حسب التواريخ احملددة 
لها وقد طورت مجموعة العيناتي 
منتجا متميزا في جزيرة الريف 
مبملكة البحرين وهو عبارة عن 
برجني فخمني كشقق راقية درجة 
اولى ذات اطاللة بحرية رائعة لكل 
الشقق ويسمى املبنى »ملار« اي 
»ماء الذهب« وسيتملك عمالؤنا 
صكوكا اسالمية تخول حلاملها 
متلك حصة زمنية على مدى 50 
عاما وبأسعار في متناول اجلميع 

تبدأ من 3.8 دنانير لليلة.
اجلدير بالذكر ان جزيرة الريف 
هي واحدة من ارقى املناطق في 
البحرين وتقع خلف املرفأ املالي 
وتبعد عن مطار البحرين نحو 2.5 

كيلومتر وعن ال� »ستي سنتر« 
نحو 320 مترا وعن السيف نحو 
420 مترا كما ان اجلزيرة بها عدد 
من املراف���ق مثل مجمع جتاري، 
ناد صحي، نادي يخوت، شاطئ 

خاص، حدائق ومنتزهات. 
وقد وقعت مجموعة العيناتي 
مذكرة تفاهم مع شركة اوروبية 
لتس���ويق عقارات في »النمسا« 
وهي بأسعار تنافسية، تقع على 
ضفاف بحيرة ومطلة على جبال 

متتاز مبناظر خالبة.
واضاف العيناتي ان الشركة قد 
وقعت في الفترة االخيرة اتفاقية 
تسويق ملشاريع شركة االرجوان 
الكويتية لتس���ويق مشاريعها 
العقاري���ة مبحافظ���ة 6 أكتوبر 

بجمهورية مصر العربية.

عبدالسالم العيناتي

4.58 ماليين دينار خسارة تكبدتها بواقع 14.67 فلساً للسهم

بسبب تراجع أسعار األسهم في البورصة

أكد أنها احتلت مواقع متميزة في تصنيف مؤشرات التنافسية العربية

الخزام: خسائر »كويت إنفست« دفترية 
وغير محققة وتسعى لمواصلة مسيرتها

أصول »وربة لالستثمار« تتراجع
من 53 إلى 37 مليون دينار في 2009

الغزالي: جهود التنمية المتواصلة لدول الخليج
نابعة من وضع اقتصادي مستقر ومتين

شريف حمدي
أفاد نائب رئيس مجلس االدارة لشركة وربة 
لالستثمار بدر خالد البحر بأن الشركة تأثرت 
بتداعيات األزمة املالية العاملية، حيث انخفضت 
قيم أصول الشركة نتيجة انخفاض أسعار األسهم 
في بورصة الكويت، الفتا الى انها منيت بخسارة 

بلغت قرابة 17 مليون دينار.
واوضح البحر في تقرير مجلس ادارة الشركة 
الذي ألقاه نيابة عن عضو مجلس االدارة والرئيس 
التنفيذي للشركة وليد العصفور ان االنخفاض 
في أسعار األسهم أدى الى انخفاض أصول الشركة 
من 53 مليون دينار في عام 2008 الى نحو 37 

مليون دينار في عام 2009.
وذكر في التقرير ان أصول الشركة رغم هذا 
االنخفاض التزال تغطي جميع التزاماتها، حيث 

بلغ صافي حقوق املساهمني 8.5 ماليني دينار 
بنهاية يونيو 2009.

وأشار الى ان تاريخ الشركة حافل باإلجنازات، 
فقد حققت أرباحا متتالية منذ بداية تأسيسها 

عام 2005 حتى عام 2008.
حيث بلغت األرباح احملققة عام 2008 حوالي 
8 ماليني دينار وفي عام 2007 بلغت 2.28 مليون 
دينار وعام 2006 بلغ���ت 0.648 مليون دينار 
ولك���ن األزم���ة املالي��ة األخي���رة كان لها األثر 
البالغ على جمي������ع القطاع��ات االقتصادي���ة 

في الب��الد.
وصادقت اجلمعية العمومية العادية للشركة 
التي عقدت أمس بنس���بة حضور 77.4% على 
تقرير مجلس االدارة واعتمدت البيانات املالية 

للسنة املالية املنتهية في 30 يونيو 2009.

أعلنت شركة كويت انفست 
القابضة أمس عن نتائجها للسنة 
املالية املنتهية في 31 ديسمبر 
2009 حي���ث حققت خس���ائر 
مجمعة بلغت 4.58 ماليني دينار 
أي ما يعادل 14.67 فلسا للسهم 
الواحد مقارنة بخسائر مجمعة 
بلغت 15.43 مليون دينار أي ما 
يعادل 47.71 فلسا للسهم الواحد 

في عام 2008.
 وفي هذا اإلطار، قال مدير 
عام شركة كويت انفست القابضة 
عبداهلل اخلزام: »انه بفضل احلذر 
واحليطة الذي التزمته الشركة 

في منهجية عملها للعام 2009 وبناء على معطيات 
السوق احمللي املتأزم واملفتقر إلى االستقرار في 
ظل األوضاع االقتصادية الراهنة، فقد استطعنا من 
احلد من خسائرنا لهذه السنة مقارنة بالعام 2008 
والتي اقتصرت على خسائر دفترية غير محققة«. 
وأضاف: »أنن���ا ملتزمون في هذا العام من خالل 

الدمج الذي س���يتم بني شركة 
كويت انفست القابضة والشركة 
الدولية للتمويل وشركة جيزان 
القابضة والذي مت اإلعالن عنه 
سابقا مبتابعة مسيرتنا للنهوض 
بالشركة نحو مستقبل أفضل 
من خالل اعتماد مبدأ الشفافية 
في اإلفصاح عن نتائج أعمالنا 
وأصولنا واستثماراتنا ومتابعة 
الفرص االستثمارية  اقتناص 
السانحة لتعزيز موقعنا املالي 
واحملافظة على حقوق مساهمينا 
في ظل االقتصاد العاملي املتجه 
نحو التعاف���ي التدريجي وفقا 
الس���وق احليوية وحتليالت احملللني  ملؤشرات 

الدوليني«.
هذا وقد قرر مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع 
أرباح عن الس���نة املالية املنتهية في 2009/12/31 
علما بأن هذه التوصية تخضع ملوافقة اجلمعية 

العمومية واجلهات املختصة.

جانب من احللقة النقاشية للمعهد العربي للتخطيط )سعود سالم(

أحمد مغربي
أوض���ح مدير ع���ام املعهد 
العربي للتخطيط د.عيس���ى 
الغزال���ي في كلم���ة ألقاها في 
افتتاح احللقة النقاشية حول 
الدول  »تنافس���ية اقتصادات 
اخلليجي���ة« ان اختيار املعهد 
ملوضوع هذه احللقة جاء ضمن 
جهود املعهد الرامية لنشر الوعي 
وتنوير متخذي القرار في الدول 
العربية بأه���م التحديات التي 
تواجه اقتصادات هذه البلدان، 
حيث يقوم املعهد منذ عام 2003 
بإجناز تقري���ر دوري مفصل 
حول تنافسية الدول العربية. 
وتركز هذه احللقة على مناقشة 
ما حققته الدول اخلليجية وما 
تواجهه من حتديات اقتصادية 
بالتنافس���ية  وتنموية للرقي 

االقتصادية للدول اخلليجية.
وأوض���ح الغزالي ان الدول 
اخلليجية حت���ل عموما مكانة 
مرموقة في تصنيف مؤشرات 
الدول  التنافسية ضمن قائمة 
العربي���ة. ويرجع ه���ذا االداء 
الى عقود من جه���ود التنمية 
املتواصل���ة س���محت بتطوير 
بيئة تنافسية ناجمة عن وضع 
اقتصادي مستقر وبنية حتتية 
عصرية، وتطور مس���تمر في 
اقتناء ثقافة املعلومات، وبناء 
مؤسسات شفافة، والتحكم في 
تكاليف القيام باالعمال، باالضافة 
الى تطوير القدرة على تطوير 
التقان���ة وتوطينها، وتوجيه 
التدخل احلكومي في االقتصاد 
بش���كل عقالني وتطوير رأس 

املال البشري.
ف���ي املقابل، ل���م يؤد متيز 
التنافس���ية اخلليجية  البيئة 
التنافس���ية  القدرة  الى تطور 
اخلليجية ف���ي مجال تصدير 
الس���لع املصنع���ة واخلدمات 
التجارية. فالزالت أغلب الدول 
اخلليجي���ة تعتمد على النفط 
كمصدر أساسي للدخل والزال 
االقتصاد يتمحور حول انفاق 
الريوع النفطية، وبالتالي فهي لم 
حتقق التحول الهيكلي املطلوب 
لبناء اقتصاد صناعي مبني على 
انتاج وتصدير السلع املصنعة 

واخلدمات التجارية.
وأض���اف ان اس���تمرار هذا 
النموذج التنموي املبني أساسا 
ع لى استخدام الريوع النفطية 
في بناء دولة الرفاه االقتصادي 
والذي حقق مستويات مرموقة 
من الدخل والتنمية البش���رية 

قد يكون غير مستدام بالنظر 
الى مس���تقبل الطاقة العاملية. 
فارتفاع س���عر النفط لفترات 
طويلة يدفع نح���و النظر الى 
بدائل اخرى تضاف الى الضغوط 
التي متارسها التحوالت البيئية، 
وتقلبات املناخ، وسعي الدول الى 
ايجاد بدائل للطاقة االحفورية. 
وأشار الغزالي في اختتام كلمته 
الى ان للدول اخلليجية فرصة 
س���انحة مع الوف���رة النفطية 
احلالية بأن تباشر تعديل معادلة 
التنافسية اخلليجية، وحصد 
منافع البيئة التنافسية اجليدة 
وحتويلها الى قدرة تنافسية من 
خالل النظر في تبني سياسة 
صناعية واعية تهدف الى بناء 
نظام انتاجي يس���مح بتنمية 
االقتصاد، وتقليل هيمنة النفط 
عليه اس���تعدادا ملا بعد عصر 

النفط.

عبداهلل اخلزام


