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هشام أبوشادي
ناقش احتاد املصارف في اجتماعه امس التعميم االخير 
لبنك الكويت املركزي اخلاص بالقروض االس����تهالكية 
واملقسطة وانعكاساته على البنوك واملواطنني والقطاعات 
التجارية. وقالت مصادر مطلعة ان احتاد املصارف سيعدون 
ورقة لتقدميها ال����ى البنك املركزي بهذا اخلصوص في 
اجتماع الحق، مش����يرة الى ان هذا التعميم له تداعيات 

سلبية على البنوك خاصة ان احملفظة االئتمانية للقروض 
االستهالكية واملقسطة تشكل نسبة كبيرة من اجمالي 
محفظة القروض لدى البنوك. واكدت املصادر ان البنوك 
حريصة على االلتزام بتعليمات البنك املركزي اال انه من 
الض����روري ان يناقش البنك املركزي البنوك خاصة ان 
هناك قطاعا كبيرا من املواطنني يعتمد بش����كل رئيسي 

على القروض لالنفاق على حاجاتهم االساسية.

اتحاد المصارف ُيعد ورقة حول القروض االستهالكية والمقسطة

بما يعادل 14% على رأس المال الجديد

ميزانية »االمتياز لالستثمار« إلى »المركزي« محملة بأرباح تفوق 15 مليون دينار

منى الدغيمي 
علمت »األنب����اء« من مصادر 
مطلعة أن شركة االمتياز لالستثمار 
أرسلت ميزانيتها للبنك املركزي 
محملة بأرباح تف����وق 15 مليون 
دينار مبا يع����ادل 14% على رأس 

املال اجلديد.

وأضافت املصادر أن »االمتياز« 
س����تقوم خالل األس����بوع القادم 
بتصفية إحدى احملافظ االستثمارية 
لعمالئها وحتويل نحو 40 مليون 
العمالء  دينار حلس����ابات هؤالء 
بعائ����د يتراوح ب����ني 5 و15% عن 

االستثمار.

وأوضح����ت ذات املص����ادر أن 
املس����تثمرين دخلوا االس����تثمار 
القطري وإذا استرجعوا  بالريال 
بالريال فان فروق حتويل  املبلغ 
العملة من الريال القطري إلى الدينار 
باإلضافة إلى عائد 5% عن االستثمار 
قد يصل بالعائد على االس����تثمار 

بالدينار إلى نس����بة تتراوح بني 
5 و15%.  يذكر أن رأسمال شركة 
االمتياز لالستثمار يبلغ 110.5 ماليني 
دينار وتبلغ حقوق املساهمني نحو 
190 مليون دين����ار في حني تبلغ 
موجودات الشركة نحو 630 مليون 
دينار وللشركة العديد من املشاريع 

واالس����تثمارات كما لها حصص 
ومساهمات في العديد من الشركات 
التابعة والزميلة املتخصصة في 
مجاالت االستثمار والنفط والطاقة 

والتعليم والعقار واخلدمات.
وتساهم شركة بروة العقارية 
»وهي أكبر شركة تطوير عقاري 

في دولة قطر« بنس����بة 25% من 
رأسمال شركة االمتياز لالستثمار 
العامة  في حني تساهم املؤسسة 
للتأمينات االجتماعية بنسبة %8 
ويساهم بنك بوبيان بنسبة %4.5 
إضافة إلى العديد من الش����ركات 

والهيئات املساهمة األخرى.

الشركة تقوم األسبوع المقبل بتصفية إحدى محافظها االستثمارية وتحويل نحو 40 مليون دينار 
لعمالئها بعائد بين 5 و15% .. و630 مليون دينار إجمالي موجودات الشركة

عموميتها وزعت 36 فلسًا نقدًا وانتخبت مجلس إدارة جديدًا

نواف المرزوق: سياسة »السينما« التحفظية 
جنبتها األزمة و15% معدل نمو األرباح بالربع األول

»التجارة« تستدعي شركات المشروبات الغازية 
لمناقشة رفع أسعار بعض منتجاتها

الكويت � كونا: قالت وزارة التجارة والصناعة 
أمس انها استدعت بعض شركات انتاج املشروبات 
الغازية ملناقش���ة رفع اسعار بعض منتجاتها 
ضمن الدور الرقابي الذي تقوم به في السوق 

احمللية.
وأوضح مدير إدارة الرقابة التجارية بالوزارة 
راشد الهاجري لوكالة األنباء الكويتية )كونا( 
ان الوزارة اجتمعت مع ممثلي الشركات ملناقشة 
الزيادات الت���ي فرضتها على بعض منتجاتها 

وتقدير ما اذا كانت مبررة ام انها مصطنعة.
وافاد الهاجري ان الوزارة طلبت من الشركات 
فواتي���ر مفصلة عن منتجاتها التي ش���ملتها 
الزي���ادة خالل فترات زمني���ة مختلفة ملتابعة 
خط سير اسعارها والتأكد من اسباب الزيادة 
وفق ما تقتضيه نصوص القانون املعمول به 

في البالد.
واكد ان الوزارة تعمل على تطبيق القوانني بكل 
شفافية ووضوح لضمان تعزيز استقرار السوق 
احمللية مبا يعود بالفائدة على املستهلك والبائع 
معا مش���يرا إلى أن االدارة تقوم مبسؤولياتها 

بهذا املجال عبر مراكزها املنتشرة في مختلف 
مناطق الكويت.

وشدد على أن الوزارة لن تسمح باستغالل 
املستهلكني عبر التالعب بأسعار السلع واملواد 
االستهالكية والتجارية أو الغش التجاري الذي 
يعود ضرره على صحة وسالمة املستهلكني، 
موضحا أن الوزارة ستتخذ اإلجراءات القانونية 
كاف���ة في حق من يثبت تورطه في احدى هذه 
اجلرائم التجارية كما اتخذت اجراءاتها في كثير 

من القضايا السابقة.
ودعا الهاجري املستهلكني الى التعاون مع 
ال���وزارة عبر االبالغ ع���ن اي مخالفة جتارية 
يالحظونها في مختلف االسواق احمللية، مؤكدا 
ان الدور الرقابي للمستهلكني مهم للغاية لتسهيل 

عمل الرقابة الوزارية.
يذكر ان االس���واق احمللية شهدت في االيام 
القليلة املاضية ارتفاع اسعار بعض املشروبات 
الغازية التي وصلت نسبة زيادة بعضها الى %50 
ما استدعى الوزارة للقيام باجراءاتها القانونية 

في هذا املجال.

فواز كرامي
أكد رئيس مجلس إدارة ش���ركة الس���ينما 
الكويتية الوطنية نواف املرزوق أن السياسة 
التحفظية التي اتبعتها الشركة استطاعت من 
خاللها احلد من آثار األزمة املالية واستطاعت 
أن حتقق أرباحا صافية بلغت 2.9 مليون دينار 
باإلضافة الرتفاع إجمالي أصول الشركة الى 69 
مليون دينار بزيادة 7 ماليني عن العام 2008. 
وبني أن الش���ركة حافظت على نفس معدالت 

حقوق امللكية والبالغة 43 مليون دينار.
وأضاف على هامش انعقاد اجلمعية العمومية 
أمس ان املؤشرات األولية للنتائج املالية للربع 
األول تش���ير إلى معدل منو يقرب من 15% عن 
العام السابق كاشفا أن الشركة تستهدف تطوير 
شاش���تها إلى نوعية ديجيتال عالية اجلودة 

لتخفيض الكلفة وحتسني األداء.
وأشار الى أن الشركة تنتهج سياسة واضحة 
منذ أربع سنوات الفتا الى أنه ال توجد أي خطط 
إلعادة الهيكلة في ظل جناح السياسة التحفظية 
احلالية الرامية للبعد عن أي استثمار بعيدا عن 

املجال التشغيلي.
وكشف عن إرجاء عمليات التوسع في عدد 
األفرع بس���بب األزمة املالية مبينا أن الشركة 
كانت تستهدف 70 صالة عرض لتغطية جميع 
مناط���ق الكويت إال أنه مت االكتفاء ب� 56 صالة 

عرض من خالل 13 مجمعا جتاريا.
وفيما يخص بيع حصة الشركة األم شركة 
التمدين في البن���ك األهلي املتحد وأثرها على 
أداء الشركة أوضح املرزوق أن التأثير سيكون 

بطريقة غير مباشرة وفي حدود ضيقة.
وأكد أن الشركة ال توجد لديها أي التزامات 
مالية مستحقة حاليا موضحا أن االبتعاد عن 
املضاربة في االستثمار كان له العامل األكبر في 
جتنب تداعيات األزمة املالية فضال عن السياسة 

التحفظية التي تنتهجها الشركة.

وف���ي كلمته أمام اجلمعي���ة العمومية قال 
املرزوق ان الشركة حرصت خالل األعوام املاضية 
على االهتمام باملضمون واستخدام التكنولوجيا 
الرقمية واختيار أفضل األفالم وإعادة تشكيل 
فن صناعة السينما في الكويت مؤكدا حرص 
الشركة على االستمرار في هذا النهج لتصبح 
احدى أهم القن���وات الترفيهية والثقافية التي 
تربط الكويت بالعالم مشيرا الى التقدم الذي 
حققته الشركة خالل العام املاضي خاصة في 
نسبة عروض االفالم اجلديدة بعد أن استطاعت 
عرض 294 فليما من مختلف اجلنسيات بزيادة 

قدرها 4% عن العام املاضي.
وأضاف ان���ه مت افتتاح مواقع جديدة لدور 
العرض السينمائي وأهمها افتتاح سينسكيب 
360 الذي احتوى عل���ى 15 صالة عرض منها 
صالة خاصة للعرض ثالثي األبعاد في الكويت 
مش���يرا الى أنه مت افتتاح سينسكيب البيرق 
والذي يقع في منطقة املهبولة ويضم 3 صاالت 

عرض سينمائي.
وزاد: ان الشركة قامت بتركيب عدد 3 شاشات 
رقمية ديجيتال وس���تقوم خالل العام احلالي 
باالنتهاء من تركيب 11 صالة مجهزة باملعدات 

الرقمية ملواكبة التطور احلاصل عامليا.
هذا وقد أق���رت اجلمعية العمومية املوافقة 
بنسبة حضور للمساهمني بلغت 77.3% على 
جميع بنود جدول األعمال والذي تضمن توزيع 
أرباح نقدية بواقع 36 فلس���ا للسهم كما أقرت 
انتخ���اب مجلس إدارة جديد للثالث س���نوات 
املقبلة يتكون من نواف أحمد املرزوق وأحمد 
الصرعاوي وأسامة بوخمسني ورائد بوخمسني 
والشيخ دعيج اخلليفة الصباح ومحمد مصطفى 
املرزوق ومرزوق جاسم املرزوق ومشعل جاسم 
املرزوق باإلضافة لعضو احتياطي أول شركة 
التمدين لالمتيازات القابضة ومحمد عبدالعزيز 

املطوع احتياطي ثان.

أكد خالل عمومية الشركة أن نتائج الربع األول أفضل من نظيرتها العام الماضي

عموميتها وزعت 10% منحة و3.3 ماليين دينار أرباحها لـ 2009

مشعل المرزوق: »التمدين االستثمارية« تملك سيولة 
نقدية تكفي احتياجاتها التشغيلية حتى 2011

العتيبي: المحفظة االستثمارية ال تشكل أكثر من %2
من إجمالي موجودات »البحرية« والتركيز على األداء التشغيلي

أدائها أس���يرة العامل النفسي 
للشركات واملستثمرين بذريعة 
اس���تمرار تأثير األزمة املالية 

العاملية.
انه لزام���ا على  وأض���اف 
الش���ركة خالل  ادارة  مجلس 
ع���ام 2009 اتخ���اذ العديد من 
االج���راءات الوقائية للتصدي 
آلثار األزمة املالية على الشركة 
وذلك من خ���الل التخارج من 
بعض استثمارات الشركة في 
اسهم شركة السينما الكويتية 
الوطنية ومشروع بروة الدوحة 

في قطر.
وعلى مس���توى اجلمعية 
العمومية مت���ت املوافقة على 
توصية مجلس االدارة بتوزيع 
ارباح نقدية بنس���بة 6% من 
القيمة االسمية للسهم بواقع 
6 فلوس عن كل س���هم وذلك 
املقيدين بسجالت  للمساهمني 
انعقاد  الش���ركة حتى تاريخ 
العمومية، كما متت  اجلمعية 
املوافقة عل���ى تخويل مجلس 
االدارة بالتعام���ل مع اطراف 
ذات صلة وكذلك متت املوافقة 
على جتدي���د تفويض مجلس 
االدارة بشراء اسهم الشركة في 
حدود 10% من مجموع اس���هم 
رأس املال ملدة 18 ش���هرا طبقا 
للقانون، ومت اخالء طرف اعضاء 
مجلس االدارة وابراء ذمتهم، 
كما انتخبت عضو مجلس ادارة 
مكمال وهو مجموعة فتح اخلير 
بدال م���ن عضو مجلس االدارة 
املس���تقيل محمد عبداحلميد 

املرزوق.

عند 6.959.17 نقطة، من جهة 
البحرين  اخرى استمر سوق 
في االنخفاض بصورة مطردة 
خالل العام حيث اغلق املؤشر 
عند مس���توى 1.458.24 نقطة 
مسجال انخفاضا بلغت نسبته 
19.17% ولم يختلف احلال كثيرا 
بسوق الكويت لألوراق املالية 
الذي أنهى هو اآلخر عام 2009 
بنتائج سلبية حيث انخفض 
املؤشر السعري بنسبة %9.99 

ليغلق عند 7.005.3 نقطة.
وقال املرزوق انه بناء على 
املعطي���ات االقتصادي���ة التي 
أفرزها عام 2009 فإن أس���واق 
املال العاملية واخلليجية خالل 
عام 2010 ستبقى متذبذبة في 

ولفت امل���رزوق الى أنه في  
عام 2009 كان التذبذب مسيطرا 
على االسواق اخلليجية حيث 
سجل سوق االسهم السعودية 
ارتفاعا بني مؤش���رات  االكثر 
األس���واق اخلليجية، اذ بلغت 
مكاسبه السنوية 27.46% ليصل 
الى 6.121.76 نقطة، تاله سوقا 
مسقط وأبوظبي على التوالي 
حيث أنهى مؤشر سوق مسقط 
تعامالته عند مستوى 6.368.8 
ارتفاعا بلغت  نقطة مس���جال 
نسبته 17.05%، في حني ارتفع 
سوق أبوظبي بنسبة %14.79 
ليغلق عند مستوى 2.743.61 
نقطة، وارتفع مؤشر بورصة 
قط���ر بنس���بة 1.06% واغلق 

83.8 مليون دينار في 2008.
ولفت امل���رزوق الى ان عام 
2009 كان خير شاهد على اآلثار 
احلقيقة لتداعيات األزمة املالية 
العاملية التي بدأت في منتصف 
عام 2008، حيث اتسمت األسواق 
العاملية واخلليجية بحالة من 
عدم االستقرار والتذبذب بسبب 
العاملية  املالي���ة  تفاقم األزمة 
وانعكاس���اتها على أس���واق 
املنطقة كافة بالرغم من االلتزام 
باإلسناد والتحفيز الذي أكدته 
حكومات دول مجلس التعاون 
اخلليجي والتي اتخذت العديد 
من اإلج���راءات بهدف حتفيز 
االقتصاد واحلد من تأثير األزمة 

املالية على اسواق األسهم.

شريف حمدي
اكد رئي���س مجلس االدارة 
التنفيذي لش���ركة  والرئيس 
التمدين االس���تثمارية مشعل 
جاسم املرزوق ان نتائج الشركة 
خ���الل الرب���ع األول من العام 
احلالي ستكون أفضل من ذات 
الفترة من العام املاضي، الفتا الى 
ان الشركة متتلك سيولة نقدية 
متاحة لديها تكفي احتياجاتها 

التشغيلية حتى عام 2011.
وقال املرزوق في تصريحات 
صحافي���ة خ���الل اجلمعي���ة 
العمومي���ة العادي���ة املنعقدة 
امس بنسبة حضور %79.92 
ان الشركة جنحت في تخفيض 
حجم القروض والتس���هيالت 
البنكية املستحقة على الشركة 
بنسبة 15% ومبا يعادل 10 ماليني 
دينار، مش���يرا الى ان الشركة 
اتخ���ذت مخصصات تدعيمية 
ملعظم استثمارات الشركة بقيمة 
4 مالي���ني دينار وذلك حتوطا 

لألزمة املالية.

المركز المالي

وحول املركز املالي للشركة 
خالل عام 2009 أوضح املرزوق 
ان الشركة حققت ارباحا صافية 
قدرها 2.3 مليون دينار مقارنة 
مع 1.8 ملي���ون دينار في عام 
2008، الفتا الى ان اجمالي أصول 
الش���ركة بلغت 126.4 مليون 
دينار ف���ي 2009 مقابل 156.4 
مليون دينار ف���ي عام 2008، 
فيما بلغت حقوق املس���اهمني 
68 مليون دينار في 2009 مقابل 

يجعل التوقيت مهما جدا لها.
وق����ال العتيبي ف����ي كلمته 
بالتقرير السنوي للشركة انه 
الرغم من استمرار تأثير  على 
االزمة املالية العاملية على كثير 
من االنشطة االقتصادية سواء 
كان تأثيرا مباشرا أو غير مباشر، 
إال ان أرباح الشركة لعام 2009 
تعتبر أرباحا قياسية، وذلك نظرا 
العتماد الشركة بشكل أساسي 
على االنشطة التشغيلية، حيث 
بلغت االرباح الصافية للشركة 
مبلغا قدره 3.3 ماليني دينار، 
كما بلغت ربحية السهم 18.66 
فلسا )بلغت االرباح الصافية 
860.8 الف دينار وربحية السهم 
بلغت 5.06 فلوس لعام 2008( 

أي بزيادة قدرها 13.60 فلسا.
واضاف ان ما مت حتقيقه من 
اجنازات يعتبر ثمرة طيبة من 
ثم����رات العمل اجلاد والتعاون 
والتنس����يق فيما ب����ني اعضاء 
مجل����س االدارة، واملس����ؤولني 
التنفيذيني بالشركة وشركاتها 

التابعة والزميلة.

الرسمي، مؤكدا أن الشركة تعمل 
في مجال املقاوالت الذي يركز 
على استعداده قبل 6-8 شهور 
قبل تنفيذ أي مشروع وهذا ما 

وأضاف أن استعداد الشركة 
لتنفيذ مشاريع اخلطة التنموية 
للدولة يعتمد عل����ى تفاصيل 
اخلطة نفسها وتوقيت تنفيذها 

على األسواق االقتصادية العاملية 
واالقليمي����ة ما ينعكس بدوره 
على جميع األنشطة االقتصادية 

في املنطقة.

محمود فاروق 
أكد رئي����س مجلس اإلدارة 
املنت����دب لش����ركة  والعض����و 
املق����اوالت واخلدمات البحرية 
هش����ام العتيب����ي أن احملفظة 
االستثمارية للشركة ال تشكل 
أكثر من 2% من إجمالي موجودات 
الشركة، وبالتالي فإنه ال يوجد 
أي داع للقلق، حتى إن تعرضت 
هذه احملفظة لتقلبات وهزات، 
مؤكدا في الوقت ذاته أن حتسن 
أسعار األصول التابعة للمحفظة 
أمر حتمي مادامت االسواق قد 
صاحبها التحسن خالل الفترة 

املاضية.
وتوق����ع العتيب����ي خ����الل 
تصريحات����ه للصحافيني على 
هامش انعقاد اجلمعية العمومية 
العادية وغير العادية للشركة 
انعقدت بنسبة حضور  والتي 
بلغت 89% ووافقت على توزيع 
10% أسهم منحة، أن يكون اداء 
الشركة خالل العام احلالي أفضل 
من العام املاضي، مس����تندا في 
توقعاته الى التحسن الذي طرأ 

الشركة نجحت في تخفيض القروض بنسبة 15% وأخذت 4 ماليين دينار مخصصات

)محمد ماهر(هشام العتيبي مترئسا اجلمعية العمومية للشركة 

)أحمد باكير(نواف املرزوق متوسطا اجلمعية العمومية للشركة

)أحمد باكير(مشعل جاسم املرزوق أثناء ترؤسه اجلمعية العمومية


