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البدر: 30% عوائد محفظة »الشرقية لالستثمار« 
وتؤسس جامعة في جنوب الجهراء

انخفاض إجمالي المطلوبات بقيمة 4.9 ماليين دينار

)كرم دياب(حامد البدر مترئسا اجلمعية العمومية لشركة الشرقية لالستثمار

فواز كرامي 
أكد رئيس مجل����س االدارة والعضو املنتدب في 
الشركة الشرقية لالستثمار حامد البدر ان الوضع املالي 
للشركة أكثر من جيد وذلك على الرغم من تعرضها 
لبعض التأثيرات السلبية لألزمة املالية العاملية مشيرا 
الى س����عيها املتواصل لتقليص مديونيتها وكاشفا 
عن موافقة مجلس الوزراء لشركة تابعة )الشرقية 
للخدمات التعليمية( على تأسيس جامعة متخصصة 
في العلوم االدارية في منطقة جنوب اجلهراء وعلى 

مساحة 75 ألف متر مربع.
 واضاف خالل اجتماع اجلمعية العمومية والتي 
عقدت امس بنسبة حضور بلغت 88.56% ان الشركة 
قد خاطبت احد البنوك الدائنة لبحث سداد جزء كبير 
من مديونيتها مقابل اسقاط بعض املبالغ املستحقة 
كخدمة دين. واش����ار البدر الى ان مجلس االدارة لن 
يتردد في اتخاذ أي من القرارات التي تأتي في صالح 
املساهمني كاشفا عن تلقي الشركة لعدد من الدعوات 
للدمج والدخول في كيانات كبرى اال اننا وجدنا انه ال 
داعي للدمج في هذه.  وتابع البدر ان تراجع ربحية 
الشركة في هذا العام سوف يجعلها تنتظر عامني آخرين 
للتقدم بطلب ادراجها في سوق الكويت لألوراق املالية.  
وقال البدر: انه على الرغم من استمرار تداعيات األزمة 
املالية وكذلك غياب السياسات التحفيزية لالقتصاد 
الوطني. فقد متكنت محفظة الشرقية لألوراق املالية 
من حتقيق عائد بنسبة 30% في حني أن سوق الكويت 

لألوراق املالية حقق تراجعا %10. 
وأوضح البدر أن »الشرقية« عملت منذ بداية عام 
2009 على خدمة ديونها وتخفيضها ومد آجالها، فقد 
مت تخفيض إجمالي املطلوبات بقيمة 4.9 ماليني دينار 
أي بنسبة 23.2%، وكذلك مت مد آجال استحقاقها لفترة 

تصل إلى 3 سنوات بدال من سنة واحدة.
وتابع: لقد مت تركيز جهود الش����ركة على تقدمي 
املالية، وإعادة  اخلدمات االستشارية واالستثمارية 
الهيكلة املالية للشركات، وهي نوعية اخلدمات التي 
يحتاجها السوق خالل هذه الفترة، وهو ما ستستمر 
عليه الش����ركة في الفترة القادمة من جملة أنش����طة 

أخرى خارج نطاق األسلوب التقليدي.
جتدر االشارة الى أن الشركة الشرقية لالستثمار 
حققت في عام 2009 إيرادات إجمالية من نش����اطها 

التش����غيلي بحدود 5.5 ماليني دينار وبلغت نسبة 
املخصصات حوالي 1.4 ملي����ون دينار، ومت تغطية 
جزء كبير من العجز في التغيرات التراكمية السالبة 
من القيمة العادلة البالغة حوالي 3.03 ماليني دينار. 
علما بأن الشرقية متتلك مجموعة من األصول اجليدة 
والتي قد تتأثر إيجابا وبشكل كبير عند أي حتسن 
يطرأ على األسواق مما سيكون له أثره على إيرادات 
الشركة. وعملت الشرقية خالل عام 2009 أيضا على 
حتصي����ل ديونها لدى العمالء مما أدى إلى تخفيض 
هذه األرصدة املدينة بنسبة 81.3% األمر الذي يعكس 

جودة اختيار وتعاون عمالئنا.
وفيما يتعلق ببند بيان الدخل )اخلسارة( الشامل 
فقد حقق في عام 2008 خس����ارة تعادل 15.16مليون 
دينار، بينما في عام 2009 أصبح ربحا يعادل أكثر من 
مليوني دينار. وهذا يعد مؤشرا للتحسن امللموس في 
نتائج األعمال. وعن الوضع احلالي لشركات االستثمار 
في الكويت قال البدر ان شركات االستثمار ستشهد 
خ����الل العامني املقبلني تغي����رات وتطورات عدة من 
شأنها ان تغير اخلريطة اخلاصة بها متوقعا خروج 
بعض الشركات وإفالسها، مشيرا الى ان سوق الكويت 
لألوراق املالية بحاج����ة الى القيام بحمالت توعوية 
للمتعاملني ب����ه وخاصة فيما يتعلق بأدبيات قانون 
سوق املال اجلديد وما يتضمنه من محاذير وعقوبات 

على بعض املعامالت التي يجرمها.

أعمال العمومية

هذا وقد وافقت اجلمعية العمومية على جميع البنود 
الواردة في جدول األعمال والتي أهمها املوافقة على 
اقتراح مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة 
املالية املنتهية ف����ي 31/ 12/ 2009. كما متت املوافقة 
عل����ى تفويض املجلس في بيع عقارات الش����ركة أو 
رهنه����ا أو اعطاء الكفاالت أو عقد القروض بناء على 

ما تقتضيه مصلحة الشركة.

تحفظ الوزارة

وقد شهدت العمومية حتفظ ممثلة وزارة التجارة 
والصناعة على وجود قطعة ارض في امليزانية مسجلة 
باسم شركة زميلة وطالبت بضرورة ان يتم ادراجها 

في ملكية الشركة. 

1.4 مليون دينار حصة »الصناعات المتحدة« 
من توزيعات »سدافكو«   

»اإلثمار« يتحول إلى بنك إسالمي 

ذكرت البورصة ان ش���ركة 
أفادت  الصناع���ات املتح���دة 
الش���ركة  إدارة  بان مجل���س 
الس���عودية ملنتج���ات األلبان 
واألغذي���ة )س���دافكو( قد اقر 
أمس االول توزيع أرباح على 
السادة املساهمني بقيمة 48.75 
مليون ريال سعودي   عن السنة 
املالية املنتهية في 2010/03/31 
والتي متث���ل 15% من إجمالي 

رأسمال الش���ركة، بواقع )1.5 
ريال سعودي( للسهم الواحد 
وذلك للمساهمني املسجلني في 
  س���جالت الشركة يوم انعقاد 
العمومي���ة والتي  اجلمعي���ة 

سيعلن عن موعدها الحقا.   
ويأتي قرار توزيع األرباح 
نتيجة للنتائ���ج الطيبة التي 
حققتها الش���ركة خالل   العام 
املاضي.  علما بان حصة شركة 

الصناعات املتحدة تبلغ من هذه 
التوزيع���ات ما يعادل   تقريبا 
1.4 مليون دينار، مع العلم بأن 
هذه التوزيعات لن تؤثر على 
الدخل املجمع للش���ركة  بيان 
وإمنا ستحس���ن من التدفقات 
النقدية املجمعة للشركة.  علما 
أن الشركة سوف تقوم مبوافاة 
إدارة السوق بأي مستجدات في 

هذا اخلصوص.  

أعلن س���وق الكويت لألوراق املالية ان بنك اإلثمار أفاده بتحوله إلى 
بنك إسالمي على األعمال   املصرفية لألفراد )التجزئة( وذلك بعد املوافقة 
اخلطية النهائية التي تس���لمها   من مص���رف البحرين املركزي، فقد عني 
البنك هيئة الرقابة الش���رعية التابعة ملصرف الشامل ليزاول أعضاؤها 
مهامهم كمستشارين شرعيني إلى حني   أن ينتخب املساهمون هيئة رقابة 

شرعية جديدة في االجتماع املقبل للجمعية   العامة.

رشا الغنيم مترئسة عمومية الشركة

هدية تذكارية من رباح الرباح إلى رئيس وفد مقاطعة كوانزو

4.8 ماليين دينار إيراداتها التشغيلية بربحية 4.2 فلوس للسهم

استقبلت وفدًا من مقاطعة كوانزو

الغنيم: مالءة »طفل المستقبل«  جيدة
والتأثر باألزمة محدود لسياستها المتحفظة

»الغرفة« بحثت تعزيز التعاون المشترك مع الصين

أحمد يوسف
اإلدارة  قالت رئيس مجلس 
والعضو املنتدب في شركة طفل 
املس���تقبل الترفيهية العقارية 
»فيوتشر كيد« رشا الغنيم ان 
الشركة تسعى القتناص فرص 
اس���تثمارية جديدة من خالل 
نش���اطات جديدة متنوعة إلى 

جانب مراكز الترفية العائلي.
وأضافت الغنيم عقب انعقاد 
اجلمعية العمومية للشركة التي 
بلغت نسبة احلضور فيها %89.9 
ان الوضع املالي واملالءة املالية 
للش���ركة جي���دة وأن عالقتها 
بالبنوك خاصة بنك اخلليج الذي 
قدم للشركة جميع التسهيالت 
والضمانات البنكية س���واء في 
األزم���ة املالية العاملية أو قبلها 
متميزة، مشيرة إلى أن الشركة 
تهدف إلى أن تتبوأ مكانة رفيعة 
وفق فلسفة استثمارية تهدف إلى 
حتقيق عائد مميز للمستثمرين 
مع االهتمام باجلدوى االقتصادية 
املراد االس���تثمار  للمش���اريع 

فيها.
وأكدت على أن اس���تثمارات 
الشركة وشركاتها التابعة في كل 
من السعودية واإلمارات لم تتأثر 
بس���بب التقلبات واالنتكاسات 
واحل���ركات  االقتصادي���ة 
التصحيحية الت���ي عانى منها 
االقتص���اد العامل���ي وم���ازال، 
مرجعة سبب ذلك إلى السياسة 
االستثمارية املتحفظة واملتنوعة 

التي تتبعها الشركة.

استقبل مدير عام غرفة جتارة 
وصناعة الكويت رباح الرباح وفدا 
من مقاطعة كوانزو الصينية امس 
برئاس����ة نائب مدي����ر عام مكتب 
الشؤون اخلارجية لبلدية مقاطعة 
كوانزو زو اكزياوي والوفد املرافق 
له. وقال اكزياوي ان كوانزو تعد 
ثالث اكبر مدينة في الصني، موضحا 
ان لها فرصا مستقبلية هائلة بناجت 
قومي اجمال����ي 134 مليار دوالر 
ومعدل النمو 15%، وقد دعا الغرفة 
للقي����ام بزي����ارة املقاطعة وبحث 
الفرص االستثمارية املتاحة، كما 
اشاد بالدور احليوي الذي يقوم به 
القنصل العام للكويت لدى كوانزو 
منير القريني. وافاد اكزياوي بأن 
وفدا كبيرا سيزور الكويت برئاسة 
عمدة مقاطعة كوانزو في ش����هر 
مايو املقبل للقيام بعدة انش����طة 
اقتصادية، معربا عن امله في تعاون 
الغرفة مع اجلان����ب الصيني في 

اجناح هذه الزيارة.
بدورها، قدم����ت نائبة رئيس 

ونشاط الش����ركة خالل العام 
2009 قائلة: »ال ش����ك بأنكم 
تدركون أبعاد األزمة االقتصادية 
العاملية املدم����رة التي ظهرت 
بوادرها في الربع األخير من 
العام 2008 وقد طالت آثارها 
الس����لبية جمي����ع القطاعات 
االقتصادية ف����ي العالم، ومع 
ذلك وبفضل التزام الش����ركة 
التحفظي����ة في  بسياس����تها 
اس����تثماراتها وتركيزها على 
النشاط التشغيلي املباشر وغير 
املباش����ر فقد جتنبت املخاطر 
احملتملة حيث كان تأثير األزمة 
على الشركة محدودا جدا ولقد 
الش����ركة من حتقيق  متكنت 
أرباح صافية بلغت 456225 
دينارا بربحية سهم بلغت 4.24 
فلوس للسهم، وارتفعت حقوق 
املساهمني بنسبة 2.5% لتصل 
إلى 18.406 مليون دينار وذلك 
مقارنة م����ع العام 2008 التي 
بلغت 17.950 مليون دينار فيما 
بلغ إجمالي أصول الشركة مبلغ 
22.720 مليون دينار مقارنة 
مببل����غ 22.867.256 دين����ارا 
في 2008، فيما بلغت إيرادات 
الشركة التشغيلية 4.824.138 
دينارا، وذلك مقارنة ب� 2008 
ويص����ل إجمال����ي مطلوبات 
الش����ركة 4.008 ماليني دينار 
إلى  القروض  وتبلغ نس����بة 
حقوق املساهمني 18.1% وبلغت 
القيمة الدفترية للسهم 171 فلسا 

بنهاية 2009«.

اهمية جمهورية الصني الشعبية، 
حيث انها تعتبر ضمن اول خمس 
دول مصدرة للكويت، وقد قامت 
اتفاقية تعاون  الغرفة بتوقيع 
م����ع املجلس الصين����ي لتنمية 
التجارة الدولية في العام 2001 
ومذكرة تفاهم بني احتاد غرف 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
وغرفة جتارة الصني الدولية في 

العام 2004.
اكثر  ان الصني من  واضاف 
الدول التي ترسل وفودا جتارية 
ال����ى الغرفة، مرحب����ا بتوقيع 
بروتوك����ول تع����اون مع غرفة 

كوانزو.
واك����د ان الغرفة مس����تعدة 
لتسخير كل امكانياتها وخبرتها 
للعمل على اجناح زيارة عمدة 
مقاطعة كوانزو املرتقبة في شهر 
مايو املقبل، مشيرا الى ضرورة 
تزويد الغرفة ب����كل املعلومات 
املطلوبة حتى يتم عمل الترتيبات 

الالزمة للزيارة املرتقبة.

الش���ركة  ان  وأوضح���ت 
اس���تطاعت مؤخرا أن تتواجد 
العربية السعودية  اململكة  في 
من خالل تأسيس شركة أرض 
الترفيهية )السعودية(  الفرح 
إضافة إلى تواجدها في اإلمارات 
حتت نفس املس���مى من خالل 
ش���ركة أرض الفرح الترفيهية 
)دبي( وتخطط الشركة لتتواجد 
في كل من مصر ودول اخلليج 
أكثر  العربي وقام���ت بافتتاح 
من فرعا لها في السوق احمللي 
لتغطي بذلك جميع محافظات 
الكويت ويصل بذلك عدد فروع 
الشركة إلى )11( فرع فضال عن 
ذلك حصول الشركة على وكاالت 

حصرية عاملية منها: كارتون نت 
وورك، وكاسبر، ومطاعم بورد 

وولك، وألعاب ڤيديو نامكو. 
وبينت ان كل نشاطات الشركة 
تش���غيلية بالدرجة األولى لذا 
خرجت الشركة من العام 2009 
بس���الم ولم تواجه أي مشاكل 
تعرقل مس���يرتها، موضحة ان 
إدارة الشركة واجلهاز  مجلس 
التنفيذي طموح للغاية ويتحرك 
بتناغم وتناسق كبير بني السوق 
احملل���ي واألس���واق اخلارجية 
ف���ي اعتبارهم تأمني  واضعني 
مصالح مس���اهمي الشركة إلى 
أقصى حد ممكن واقتناص أفضل 
الفرص االستثمارية واملساهمة 

البناءة في اقتصادات الدول التي 
تعمل بها الشركة.

أن الشركة أعلنت  وأضافت 
مؤخرا ع���ن زيادة رأس���مالها 
بنسبة 10% بس���عر 110 فلوس 
شاملة عالوة اإلصدار باإلضافة 
ملصاريف اإلصدار وس���تكون 
األولوية للمس���اهمني احلاليني 
وال يوج���د مان���ع م���ن دخول 
مساهمني جدد حال عدم تغطية 
زي���ادة رأس املال، الفتة إلى أن 
الهدف من الزيادة هو استكمال 
خطط الشركة التوسعية سواء 
في الس���وق احمللي أو السوق 

اخلارجي.
واس����تعرضت الغني����م أداء 

غرفة جتارة كوانزو لي سان يان 
ان عرضا عن الغرفة الصينية التي 
تأسست في العام 1958 وتضم في 
عضويتها اكث����ر من 6000 عضو 

مختصني بقطاعات عدة.
واوضحت ان غرفة كوانزو تعمل 
على تقوية العالقات االقتصادية 
م����ع دول جنوب آس����يا، حيث مت 

توقي����ع 35 اتفاقية تعاون في 13 
دولة، واعربت عن املها في ان يتم 
توقيع بروتوكول تعاون مع غرفة 
الكويت. من جانبه، اكد الرباح على 

)سعود سالم(

)أحمد باكير(

جانب من احلضور في عمومية الشركة

16.2 مليون دينار أرباح »الوطنية لالتصاالت«
 في الربع األول بواقع 32.2 فلسًا

قال بيان للبورصة إن مجلس إدارة الشركة الوطنية لالتصاالت 
 »اتصاالت« قد اعتمد البيانات املالية املرحلية للشركة للفترات املنتهية 
في 2010/3/31 حيث حققت الشركة أرباحا بقيمة 16.2 مليون دينار 
أي ما يعادل 32.3 فلس����ا ربحية للسهم مقارنة بأرباح قيمتها 15.3 
مليون دينار بربحية 30.5 للسهم خالل ذات الفترة من عام 2009.

فيما بلغ إجمالي املوجودات املتداولة 258.15 مليون دينار مقارن�����ة 
ب����� 220.23 مليون دين����ار إجمالي املوجودات ف����ي الربع األول من 
2009. أما املطلوبات املتداولة فقد بلغت 276.7 مليون دينار مقارنة 
336.5 مليون دينار إجمالي املطلوبات املتداولة في نفس الفترة من 
س����نة 2009. وبلغت حقوق املساهمني 497.8 مليون دينار مقارنة 
ب����� 387.4 مليون دينار في 2009. هذا وبلغ إجمالي املصروفات من 
التعامالت مع األطراف ذات الصلة مبلغ 3.390 ألف دينار. علما ان 
تقرير مراقبي احلسابات يحتوي على محدودية النطاق كاآلتي:   أن 
إجمالي املوجودات واإليرادات واخلسائر »لشركة الوطنية تيلكوم 
اجلزائ����ر   اس بي اي����ه« وهي إحدى الش����ركات التابعة للمجموعة 
وشركة اوراسكوم تيلكوم   تونس »تونسيانا« وهي شركة محاصة 
يتم احملاس����بة عليها بطريقة التجميع   حسب احلصة احملاسبية 
واملدرج����ة ضمن املعلومات املالية املرحلية املجمعة   املكثفة والتي 
بلغ����ت إجمالي 461.748 ألف دينار مقارنة مببلغ 452.27 في الربع 
األول م����ن 2009 و63.810 ألف دينار مقارنة ب� 55.41 ألف دينار في 
الرب����ع األول من 2009 و5.195 ألف دينار   مقارنة ب� 1.88 ألف دينار 

في الربع األول من 2009.

تمديد فترة استدعاء 
الزيادة في رأسمال 

»مبرد« إلى 5 مايو القادم
أوضح بيان للبورصة أن شركة 
مب��رد للنقل أفادت��ه بأنها بناء على 
موافقة اجلمعية العمومية غير العادية 
للشركة   املنعقدة في 2009/8/31 بزيادة 
رأس املال م��ن 16.78  مليون دينار 
إلى 21.68 مليون دينار أي بنس��بة 
29.18% من رأس املال   املدفوع بقيمة 
اسمية 100 فلس للسهم الواحد مضافا 
إليها ع��الوة إصدار   قدرها 2 فلس 
للسهم الواحد تدفع نقدا وعلى دفعات 
تخصص ملساهمني جدد مع تنازل   
املساهمني احلاليني مقدما عن حقهم 
ف��ي االكتتاب في ه��ذه الزيادة فقد 
تقرر   متديد فترة االس��تدعاء ملدة 
أسبوعني بدءا من تاريخ 2010/4/21 
وتنتهي   في 5 مايو القادم وذلك في 

مقر الشركة.

»المركزي« يوافق لـ »مجموعة األوراق« 
على شراء ما ال يتجاوز 10% من أسهمها

قال بيان للبورصة أن بنك الكويت املركزي وافق على طلب شركة 
مجموعة األوراق املالية بتمديد شراء أو بيع   ما ال يتجاوز 10% من 
أسهمها املصدرة ملدة ستة أشهر أخرى تنتهي في   18 أكتوبر القادم 
وذلك مع ضرورة االلت����زام مبا وضعه البنك املركزي من   ضوابط 
وشروط في شأن متلك الشركة املساهمة ألسهمها إضافة إلى ضرورة   
االلتزام بأحكام املادة )115( مكرر من قانون الشركات التجارية وأحكام 
القرار   الوزاري رقم )10( لسنة 1987 وتعديالته مبوجب القرارين 

الوزاريني رقم )11(   لسنة 1988 ورقم )273( لسنة 1999.


