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المرزوق: 217 مليون دينار أصول »التمدين لمراكز التسوق«

البحر: 20.6 ألف دينار أرباح »وفرة القابضة«
محمود فاروق 

كشف رئيس مجلس إدارة شركة وفرة القابضة 
صالح عبدالعزيز البحر ان األرباح الصافية للشركة 
بلغت 20.6 ألف دينار عن السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر2009 مبا يعادل فلسني للسهم الواحد، فيما 
بلغ اجمالي االيرادات 99.7 ألف دينار، وبلغ اجمالي 
املطلوبات 762.4 الف دينار مقابل 852.6 ألف دينار، 
اما حقوق املساهمني فبلغت 90 ألف دينار.  وأوضح 
في كلمته امام اجلمعية العمومية الرابعة للشركة أمس 
أن الشركة قامت خالل العام املاضي مبتابعة محفظتها 
االستثمارية املكونة من أسهم بعض الشركات ذات 
األنشطة املختلفة والتي يتوقع احلصول منها على 
مردود ايجابي خالل املستقبل القريب، بجانب بيع 

بعض استثماراتها. وأوضح ان حلدوث األزمة املالية 
العاملية في نهاية عام 2008 وتداعياتها حتى نهاية 
عام 2009 أثرها البالغ على انخفاض مؤشرات أسواق 
األسهم العاملية واحمللية حيث انخفض مؤشر سوق 
الكويت لألوراق املالية بشكل ملحوظ والذي أدى إلى 
انخفاض قيمة أصول الشركة، ونأمل أن تنتهي آثار 
األزمة املالية خالل العام احلالي لنتمكن من حتقيق 
أهدافنا وكذلك حتقيق عوائد أفضل للمساهمني. وقد 
وافقت اجلمعية العمومي����ة العادية وغير العادية 
للشركة على جميع بنود جدول االعمال وأهمها إلغاء 
ق����رار اجلمعية العامة غير العادية املنعقدة بتاريخ 
18 نوفمبر 2007 واخلاص بتأس����يس الشركة وفقا 

لتعاليم الشريعة اإلسالمية السمحة.

املاضي وكما هو مستهدف مقارنة 
مع عام 2008، حيث بلغ إجمالي 
األصول ما يقارب 217 مليون دينار 
بنهاية 2009 وبزيادة قدرها %2 
ع����ن عام 2008، مرجعا الس����بب 
الرئيس����ي في الزيادة الى زيادة 
حجم اس����تثمارات الش����ركة في 

شركاتها التابعة والزميلة. 
ولف����ت الى ان����ه رغم حتقيق 
الشركة خلسائر بلغت 367.9 ألف 
دينار فان هذه اخلسائر متاشت 
مع توقع����ات املوازنة التقديرية 
السابق إعدادها لعام 2009 حيث 
انخفضت خسائر الشركة مقارنة 
مع العام السابق مبقدار 50% وذلك 
نتيجة لبدء الشركة في حتقيق أول 
إيراداتها التشغيلية خالل النصف 
الثاني من العام والتي قاربت 3.3 
ماليني دين����ار، كذلك فقد تكبدت 
الشركة تكاليف تشغيلية تقارب 
1.2 مليون دينار عن الفترة نفسها 
كنتيجة طبيعية لبدء تش����غيل 

مجمع 360. 
وعلى صعيد اجلمعية العمومية 
العادية للش����ركة، فق����د وافقت 
اجلمعية على جميع بنود جدول 
املالية  البيان����ات  األعمال ومنها 
واحلسابات اخلتامية عن السنة 
املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2009 
واملصادقة عليه، واعتماد مكافأة 
البالغة 4  اإلدارة  أعضاء مجلس 

آالف دينار.

الترفيه والتسلية واملطاعم. 
ثقة المستثمرين

وباإلضافة الى ما س����بق فقد 
اس����تمرت الش����ركة ف����ي أعمال 
اإلنشاء والتطوير في مشاريعها 
االستثمارية األخرى حيث قارب 
مشروع مجمع الساملية التجاري 
على االنتهاء وق����د بدأت بالفعل 
أعمال التأجير باملجمع قبل وضع 
اللمس����ات األخيرة علي����ه، األمر 
الذي يعكس ثقة املستثمرين في 
شركتنا. كذلك فقد بدأت الشركة 
في تنفيذ مشروع املجمع التجاري 
بالصليبخات، والذي مت تصميمه 
على احدث الطرازات املعمارية. 

وقال املرزوق: استمرارا لسياسة 
الشركة في تبني ودعم األنشطة 
املرتبطة بنشاط االستثمار العقاري 

في هذه الشركة ما يعادل 20 مليون 
دينار. 

إدارة الشركة  كذلك استمرت 
في تنفيذ خطة التطوير اإلدارية 
التي بدأتها خالل  والتش����غيلية 
ع����ام 2008 حي����ث مت تأس����يس 
شركة جديدة متخصصة في إدارة 
وتشغيل املجمعات التجارية حتت 
اسم »جي ال ايه« وبهدف حتقيق 
قدر اكبر من الكف����اءة والفاعلية 
واملرتكزة عل����ى مبدأ التخصص 
في تق����دمي اخلدمة حيث حتتوي 
هذه الشركة على عدد من اخلبرات 
العاملية املتخصصة  والكف����اءات 
واملتميزة في مجال إدارة وتشغيل 

املجمعات التجارية.
املالي  األداء  وعل����ى صعي����د 
للشركة، أوضح املرزوق ان الشركة 
استمرت في التحسن خالل العام 

فقد قامت الش����ركة بزيادة حجم 
استثماراتها واالس����تحواذ على 
ش����ركة التمدين الترفيهية وهي 
ش����ركة متخصص����ة ف����ي تقدمي 
اخلدمات الترفيهية املتميزة للقطاع 
العائلي والشباب، واملبنية على 
احدث ما توصلت اليه التكنولوجيا 
العاملية في صناعة الترفيه ومبا 
يتناسب مع كل األذواق والفئات 
العمرية، فضال عن االس����تمرار 
في دراس����ة الفرص االستثمارية 
املتاحة على الصعيد  والعقارية 
اإلقليمي حيث قامت الشركة بزيادة 
حجم اس����تثماراتها العقارية عن 
طري����ق االس����تحواذ على حصة 
مؤثرة بنس����بة 35% في ش����ركة 
العقارية - شركة  الدوحة  بروة 
قطرية متخصصة في االستثمار 
العقاري، حيث بلغ حجم االستثمار 

محمود فاروق 
أكد رئيس مجلس إدارة شركة 
التمدين ملراكز التس����وق مرزوق 
الش����ركة  امل����رزوق أن  جاس����م 
استطاعت وبنجاح ان حتقق خالل 
النصف الثاني من عام 2009 أهدافها 
السابق حتديدها،  اإلستراتيجية 
رغم حتديات األزمة املالية العاملية 
التي بدأت في نهاي����ة عام 2008 
وتداعياتها املتزايدة على الصعيد 
احمللي واإلقليمي والعاملي والتي 
استمرت بقوة خالل عام 2009. 

أمام  وأوضح ف���ي كلمت���ه 
العادية  العمومي���ة  اجلمعي���ة 
للشركة أمس ان التمدين ملراكز 
التس���وق متكنت من البدء في 
تشغيل مجمع 360 الذي يعتبر 
املتميزة والتي  احد مشاريعها 
متثل نقطة حتول في مستقبل 
الشركة وأدائها وذلك بإجمالي 
حجم استثمار يقارب ال� 96 مليون 
دينار ومبعدالت تشغيل تقارب 
90%، حي���ث يعتبر مجمع 360 
احد اإلضافات املتميزة واجلديدة 
ملفهوم التسوق بالكويت، وذلك 
املتميز وما  من خالل تصميمه 
يتضمنه من نوافذ جتارية يقارب 
عدده���ا 134 محال مصممة وفقا 
ألحدث الطرازات العاملية وموزعة 
على مساحة تأجيرية تقارب 82 
ألف متر مربع، وتتنوع بني األزياء 
الراقية والوكاالت العاملية ومرافق 

96 مليون دينار حجم استثماراتها بمجمع 360 لتحقيق أهدافها اإلستراتيجية رغم األزمة

)سعود سالم( مرزوق جاسم املرزوق وأحمد الصرعاوي خالل اجلمعية العمومية 

)سعود سالم( جانب من اجلمعية العمومية للشركة 

عدنان احلداد متحدثا خالل املؤمتر الصحافي وبجانبه د.خالد السهو

)سعود سالم( جانب من اجلمعية العمومية للشركة 

3.9 ماليين دينار أرباحها من بيع حصتها في »السينما الكويتية« و»أسمنت بورتالند«

49.96 ألف دينار أرباحها بأصول بلغت قيمتها 1.053 مليون دينار

»التمدين القابضة« ستسدد 
تسهيالتها البنكية العام الحالي 

الرومي: »التمدين للمساكن« لم تبدأ نشاطها 
الفعلي وأودعت رأسمالها كوديعة

محمود فاروق
أكد رئيس مجلس إدارة شركة التمدين للمساكن 
معاذ بشر الرومي ان اسباب ايداع رأسمال الشركة 
كوديعة في احد البنوك وعدم البدء في النشاط الفعلي 
للشركة ترجع إلى االزمة االقتصادية التي تعد من 
أصعب األزمات االقتصادية والتي أثرت سلبا على 

جميع القطاعات االقتصادية. 
وأوضح في كلمته خالل اجلمعية العمومية االولى 
للشركة أمس عن الفترة املالية من 21 أغسطس 2008 
إلى 31 ديسمبر 2009. ان ايداع رأسمال الشركة نتج 
عنه إيرادات إجمالية قدرها 53 ألف دينار، مش���يرا 
إلى أن إدارة الشركة ستقوم مبراقبة مدى التحسن 
باألوض���اع االقتصادية خالل ع���ام 2010 للبدء في 

أنشطة الشركة.

اما عل���ى الصعيد املالي للش���ركة خالل الفترة 
املذكورة، فأوضح الرومي أن إجمالي أصول الشركة 
بلغ 1.053 مليون دينار، وبلغ إجمالي املطلوبات 3 آالف 
دينار، وحقوق املساهمني 1.049 مليون دينار. وبلغت 
أرباح الش���ركة 49.96 ألف دينار مبا يعادل 4.996 
فلوس للسهم، موضحا أنه متاشيا مع اإلستراتيجية 
املوضوعة من قبل مجلس اإلدارة سيتم ترحيل قيمة 
األرباح احملققة إلى األرباح املرحلة، وذلك بهدف توفير 
الدعم املادي لتنفيذ اخلطط االستثمارية التوسعية 

في مجال التطوير العقاري خالل الفترة املقبلة.
وقد وافقت اجلمعية العمومية العادية على جميع 
بنود جدول األعمال ومنها إخالء طرف أعضاء مجلس 
اإلدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم 

القانونية.

محمود فاروق
أكد رئيس مجلس إدارة شركة 
القابضة عبدالعزيز فهد  التمدين 
املرزوق أن الشركة ستقوم خالل 
العام احلالي بس����داد التسهيالت 
البنكية وكذلك البحث عن فرص 
اس����تثمارية ذات عوائ����د جديدة 
من خالل النقد املتاح بالش����ركة. 
ليكون تأكيدا على جناح السياسات 
وااله����داف التي رس����مها مجلس 
ادارة الشركة.  واوضح في كلمته 
ملس����اهمي الش����ركة في اجلمعية 
العمومية العادية امس، انه بالرغم 
من تداعيات وتفاقم االزمة املالية 
العاملية التي بدأت في نهاية عام 
2008، اال ان الش����ركة قامت خالل 
العام املاضي ببيع استثماراتها في 
شركة السينما الكويتية وشركة 
اس����منت بورتالند محققة ارباحا 
جتاوزت ال� 3.9 ماليني دينار، كما 
قامت ايضا باملساهمة في تأسيس 
شركة التمدين لالمتيازات القابضة 

بنسبة %20. 

املالي  وعل����ى صعي����د االداء 
للشركة، قال املرزوق ان الشركة 
حققت ارباح����ا صافية بلغت 3.8 
ماليني دينار بربحية 12.63 فلسا 
للسهم الواحد مقارنة مع خسائر 
قدرها 6.2 ماليني دينار ب� 20.60 
فلسا خسائر للسهم عن عام 2008، 

وبلغ اجمالي اصول الشركة 29.14 
مليون دينار في نهاية عام 2009 
مقابل 32.27 مليون دينار في نهاية 
عام 2008 وبل����غ اجمالي حقوق 
املساهمني 24 مليون دينار في نهاية 
عام 2009 مقابل 20.27 مليون دينار 

في نهاية عام 2008.

4.12 ماليين دينار أرباح »الخليج القابضة« رغم األزمة

الحداد: ملتقى النخبة االقتصادي سيكشف أخطاء الشركات

العيسى: تسعير الغاز لـ »إيكويت«  تزامن مع تغيرات القطاع النفطي
شريف حمدي

اكد نائب رئيس مجلس اإلدارة في شركة 
القرين لصناعة الكيماويات البترولية عيسي 
خالد العيسى أن تسعيرة الغاز لشركة »ايكويت« 
التي تبلغ حصة القرين فيها 6% لن تؤثر سلبا 
على الشركة، الفتا الى ان إثارة هذا املوضوع 
جاء متزامنا مع قرب التغييرات املرتقبة لقياديي 

القطاع النفطي. 
وقال العيس����ى في تصري����ح للصحافيني 
على هام����ش اجلمعية العمومية غير العادية 
)املؤجلة( امس بنسبة 51.72% ان هناك مجموعة 
من العاملني في مؤسس����ة البترول الكويتية 
»يحفرون« بعضهم لبعض ويسربون املعلومات 
لالس����تفادة من التعديالت التي ستجرى على 

املستوى القيادي نهاية السنة احلالية. 
وفيما يتعلق بجدول اعمال اجلمعية العمومية 
غير العادية متت املوافقة على تعديل مادة رقم 4 
من النظام االساسي ومادة 5 من عقد التأسيس 

والتي تنص على اغراض الشركة التي اسست 
من اجلها وهي:

امل����واد الكيماوي����ة  1 � تصني����ع كاف����ة 
والبتروكيماوي����ة واي م����واد اخرى متفرعة 

عنها.
2 � بيع وشراء وتوريد وتوزيع وتصدير 
وتخزي����ن هذه امل����واد واملش����اركة في جميع 
النش����اطات املتعلقة بذلك ويشمل ذلك انشاء 

وتأجير اخلدمات الالزمة.
3 � املس����اهمة في كل من ش����ركة ايكويت 
للبتروكيماويات والشركة الكويتية للعطريات 
والشركة الكويتية للستارين حتت التأسيس 
والش����ركة الكويتي����ة لأللوفين����ات حت����ت 

التأسيس. 
وقد متت اضافة غرض استغالل الفوائض 
املالية املتوافرة لدى الشركة عن طريق استثمارها 
في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات 
مالي����ة متخصصة الى املادة رقم 4 من النظام 

االساسي ومادة 5من عقد التأسيس. 
كما متت املوافقة على إضافة بند في النظام 
االساسي للشركة على النحو التالي: مادة 56 
بغرض احملافظة على املوظفني االكفاء للعمل 
بالشركة وتعزيز والئهم لها حيث ملجلس االدارة 
احلق في استحداث نظام يسمى »خيار شراء 
االسهم للموظفني« وذلك وفقا للشروط التي 
نص عليها القرار الوزاري رقم )337( لس����نة 

2004 وهي:
1 � ملقابلة التزامات الشركة مبوجب نظام 
»خيار االسهم للموظفني« يجوز زيادة رأس مال 
الشركة على أال يتجاوز إجمالي الزيادات التي 
تتم لرأس املال املدفوع 10% خالل فتره اقصاها 

عشر سنوات منذ بداية تطبيق البرنامج.
2 � ان يتضمن تقرير مجلس االدارة السنوي 
الى املساهمني املستويات الوظيفية املستفيدة 
من البرنامج وكمية االس����هم املخصصة لكل 

مستوى وظيفي.

األضواء على املعوقات التي تواجه 
الشركات واملؤسسات االقتصادية 
واملالية من الناحية املالية واإلدارية 
وكشف أسرار النمو واخلروج بعدة 
نظريات قابلة للتطبيق. وذكر ان 
احملاضر د.روجر هاروب متخصص 
في نظرية الهيليكوبتر االقتصادية 
التي ساهمت وفق قوله في إنقاذ 
العديد من الش����ركات في أوروبا 
وأميركا، معتبرا أن هذه النظرية 
قابلة للتطبيق في الكويت واخلليج 
كجزء م����ن االقتصاد العاملي. من 
جانبه ق����ال رئيس مجلس إدارة 
ش����ركة دار األمانة لالستشارات 
د.خال السهو ان امللتقى يستهدف 
شريحة رجال األعمال ومجالس 

اإلدارات.

محمود فاروق 
أك����د رئيس مجل����س اإلدارة 
والعضو املنتدب ملجموعة الراية 
عدنان احل����داد ان ملتقى النخبة 
االقتصادي األول الذي س����يعقد 
بالتعاون مع ش����ركة دار األمانة 
لالستش����ارات والتدريب يعتمد 
العلمي واملنهجي  على األسلوب 
حيث سيناقش أس����رار وحلول 
األزمة املالي����ة العاملية وتبعاتها 
الت����ي أثرت س����لبا على معدالت 
النمو ألغلب الشركات من خالل 
نظري����ات اقتصادية من ش����أنها 
اخلروج من األزمة. وقال احلداد 
خالل املؤمتر الصحافي الذي عقد 
أمس ان ملتقى النخبة االقتصادي 
األول الذي سيعقد في التاسع عشر 

من أبريل اجلاري سيس����تعرض 
الكشف عن أخطاء الشركات املالية 
واإلدارية والبحث عن احللول لها، 
مش����يرا الى أن امللتقى س����يعقد 
حتت رعاية وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان 

وسيتألف من عدة لقاءات وورش 
عمل متنوعة، مشيرا الى ان امللتقى 
يستهدف نخبة رؤساء مجالس 
التنفيذيني  اإلدارات والرؤس����اء 
في الشركات. وذكر ان الهدف من 
إقامة امللتقى هو السعي لتسليط 

أعلنت شركة اخلليج القابضة عن حتقيقها أرباحا 
صافية بلغت 4.115 ماليني دينار، أي ما يعادل نحو 
14.205 مليون دوالر عن السنة املالية 2009، بواقع 
ربحية السهم الواحد بنحو 4.86 فلوس، كما بلغت 
إجمالي حقوق املساهمني 102.58 مليون دينار، وهو ما 
يؤكد على متانة وسالمة وضع الشركة رغم استمرار 
تبعات األزمة املالية العاملية التي هزت االقتصاد العاملي.  
وفي هذا الس����ياق أكد نائب رئي����س مجلس اإلدارة 
العضو املنتدب أحمد األمير أن الش����ركة تكيفت مع 
املستجدات االقتصادية في األسواق احمللية واإلقليمية، 
وأثبتت بسيرها قدما في تنفيذ خططها اإلستراتيجية 
انها متضي نح����و املزيد من النجاح والتقدم في ظل 
وجود فريق إداري تنفيذي متميز حريص على منو 

واستمرارية الشركة.  
وأضاف األمير قائال: »إن حتقيق ش����ركة اخلليج 
القابضة نتائج مالية إيجابية مجزية على مدى األربعة 
األعوام املتتالية، يؤكد جناح خطط عملنا في االستثمار 
في األس����واق في ظل االضطرابات والصعوبات التي 
واجهتها أسواق املال العاملية، والتي ستتعافي خالل 
الفترة املقبلة االمر الذي س����يحقق عائدات إيجابية 
ملساهمينا ومس����تثمرينا وتكرس بدورها ثقتهم في 
الشركة وإدارتها«. وأشار االمير إلى أن الشركة ستعرض 
على اجلمعية العمومية العادية خالل اجتماعها في 
الثالث عش����ر من مايو املقبل، نتائ����ج أدائها بعد أن 
ارتفع إجمالي قيمة أصولها إلى 194.73 مليون دينار 

أحمد األميرعن السنة املالية 2009.


