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»التبريد« تستعد لدخول دول خليجية وعربية 
وعموميتها أقرت عدم توزيع أرباح لـ 2009

الراشد: خطة التنمية ستؤثر إيجابًا على أرباح »أسمنت الكويت« 
وعموميتها وافقت على توزيع 10% نقدًا و5% منحة

نيسان باترول 2010 الجديدة السيارة 
الرسمية الجتماع االتحاد الدولي للسيارات

نيسان باترول 2010 اجلديدة 
كليا كانـــت السيـــارة الرسميـــة 
لــــ »اجتمـــاع االحتـــاد الدولي 
للســـيـــارات لفصــــل الربيــع
FIA Spring Meeting  الذي يعقد 
في املنطقة للمـــرة األولى، وقد 
أقيم االجتماع، الذي اختتم أعماله 
مؤخرا، حتت اسم »مؤمتر األندية 
الدولي، دبي 2010«، الذي حضره 
حوالى 200 مندوب ميثلون 130 
ناديا محليا للسيارات والرياضة. 
بالذكر أن طراز نيسان  اجلدير 
باترول 2010 اجلديد بالكامل، الذي 
يطلق عليه لقب »بطل الدروب«، 
جرى تصميمه خصيصا ألسواق 
الشرق األوسط، إذ خضع ألكثر 
من 13.000 ساعة اختبارات في 
الصحارى والطرقات في املنطقة، 

وقد سجل إطاللته العاملية األولى 
فـــي إمارة أبوظبي فـــي فبراير 
املاضي، ليكون ذلك أول إطالق 

عاملي في منطقة الشرق األوسط 
تقيمه شـــركة يابانية تتخذ من 

اليابان مقرا لها.

عاطف رمضان
كشـــفت رئيـــس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب لشركة 
صناعـــات التبريد الشـــيخة 
انتصار سالم العلي عن مالمح 
التســـويقية للشركة  اخلطة 
خالل الفترة املقبلة، مشـــيرة 
الى انها تســـتعد للدخول في 
اســـواق دول املجلس والدول 
العربية املجـــاورة الى جانب 
التركيز على املشاركة في جميع 
املعارض املهمة التي تقام في 

املنطقة.
واضافت الشيخة انتصار 
ســـالم العلي خـــالل عمومية 
الشركة التي عقدت أمس بنسبة 
حضور بلغت 62%، أنه بالرغم 
من الظروف االقتصادية العاملية 
الصعبة التي مرت بها الكويت 
خالل العام املاضي فقد متكنت 
الشـــركة من حتقيق إيرادات 
إجماليـــة تقدر بـ 12.5 مليون 
دينار، مشيرة الى ان الشركة 
متكنت ايضا من حتقيق ارباح 
تشغيلية ايجابية بالرغم من 
اخلسائر في االرباح الصافية 
للشـــركة للعام 2009 والتي 

بلغت 3.4 ماليني دينار.
واوضحت ان عام 2009 لم 
يكن عاما جيدا بالنســـبة ألي 
صناعة، حيـــث ان الطلب قد 
انخفض بشكل كبير في جميع 

البلدان مبا في ذلك الكويت.
وزادت قائلة: لقد جتاوزنا 
العاصفة ونتوقع ان يكون العام 

2010 عاما جيدا.
ولفتت الشيخة انتصار الى 
ان نتائـــج األداء الكلي تكمن 
في حتقيق الشـــركة خسائر 
بقيمة 3.3 ماليني دينار للعام 

.2009
واســـتطردت قائلـــة: هذه 
اخلسائر ال تعود الى اي مسائل 

شريف حمدي
أفاد رئيس مجلس اإلدارة في 
شركة »أســــمنت الكويت« راشد 
الراشد بأن اخلطة التنموية التي 
تعتــــزم الكويــــت تنفيذها خالل 
الســــنوات الـ 4 املقبلة ســــتؤثر 
باإليجاب على الشركة وأرباحها، 
متمنيا ان تطبق بالشكل الصحيح، 
الفتا الى أن مدى الفائدة احملققة 
منها سيعتمد على مدى تطبيقها، 
معربا عن أمله في ان حتقق الشركة 

خيرا من وراء تنفيذ اخلطة.
وقال الراشد خالل تصريحاته 
في اجلمعية العمومية للشــــركة 
أمــــس املنعقدة بنســــبة 95% ان 
الشركة حققت خالل العام املاضي 
اجنازات كثيــــرة منها عقد تنفيذ 
االعمال اإلنشائية واملدنية للشركة 
مع شركة البحر اإلنشائية للتجارة 
واملقاوالت وتنفيذ طاحونة املواد 
اخلــــام بالكامل ومبنــــى مبردات 
الكلنكر الذي مت تنفيذ ما يقارب 
الـ 80% منه، باالضافة إلى مبنى 
الهواء االستاتيكي  فلتر ترسيب 
ومبنــــى معدات ما قبــــل الطحن 
ومبنى مكثف غاز العادم الذي مت 

تنفيذ 90% منه.
وبني الراشد ان عام 2009 شهد 
عمال جادا ومتواصال في بدء تنفيذ 
اخلطوات الفعليــــة إلقامة الفرن 
الثاني إلنتاج الكلنكر بطاقة 2.5 
مليون طن في السنة بعد الترسية 
وتوقيع العقــــود في نهاية العام 
املاضي، لتواكب التصنيع املتكامل 
ملادة االسمنت حيث اهتم مجلس 
اإلدارة مبا يضمن منوها من حيث 
زيادة اإلنتاج واستمراره وتنفيذ 

مشاريعها املتتابعة.
وأضاف »عند اســــتكمال هذا 
املشروع الكبير في النصف األول 
مــــن عام 2011 إضافــــة إلى إنتاج 
الفرن األول ســــتوفر الشركة كل 
احتياجاتهــــا مــــن الكلنكر حيث 
ســــتبلغ 5 ماليني طن في السنة 
بأنواعه املختلفــــة واجلديدة ما 
ميكنها من تلبية متطلبات خطة 
التنمية االستراتيجية للدولة في 

تنفيذ املشــــاريع الكبيرة، والتي 
أقرها مجلسا الوزراء واألمة.

وأوضح ان صافي ربح الشركة 
بلــــغ 12.8 مليون دينــــار بزيادة 
قدرها 8.5 ماليــــني دينار مقارنة 
بعام 2008 وبنســــبة منو بلغت 
197%، كما بلغت ربحية الســــهم 
22.8 فلســــا بزيــــادة قدرها 15.2 
فلسا عن عام 2008، الفتا الى ان 
مجموع املوجودات غير املتداولة 
بلغ 165.9 مليــــون دينار بزيادة 

قدرهــــا 29.3 مليونا ومبا يعادل 
21% مقارنة مبجموع املوجودات 
غير املتداولة في 2008، فيما بلغ 
مجموع املوجودات 249.05 مليون 
دينار في 2009 بزيادة قدرها 9.7 
ماليني دينار مبا يعادل 4% مقارنة 
بإجمالي موجودات الشــــركة في 

نهاية 2008.

قروض جديدة طويلة األجل

ان الشركة  الى  الراشد  ولفت 

العام املاضي  اســــتطاعت خالل 
حتويل جــــزء كبير من القروض 
والتسهيالت البنكية من قصيرة 
األجل الى متوسطة األجل وطويلة 
األجل عــــن طريق احلصول على 
قــــروض جديدة طويلــــة األجل 
بأسعار فائدة جيدة وهو ما أدى 
الى تخفيض القروض والتسهيالت 
البنكية قصيرة األجل لتصبح 26.3 
مليون دينار بدال من 58.4 مليون 

دينار كما في نهاية 2008.

من جانب آخر وافقت عمومية 
الشركة العامة على كافة بنودها 
والتي كان أبرزها تقرير مجلس 
اإلدارة وتقرير مراقبي احلسابات 
واعتماد امليزانية العمومية وحساب 
األرباح واخلسائر عن السنة املالية 

املنتهية في ديسمبر 2009.
كما وافقت أيضا على اقتراح 
مجلــــس اإلدارة بتوزيــــع أرباح 
للمســــاهمني عن الســــنة املالية 
2009 وذلك بتوزيع أرباح نقدية 
بواقع 10% من القيمة االسمية أي 
10 فلوس لكل سهم، وتوزيع أسهم 
منحة بواقع 5% أي 5 أســــهم لكل 

100 سهم.
ووافقت أيضا على التعامل مع 
أطــــراف ذات صلة واملوافقة على 
جتديد تفويــــض مجلس اإلدارة 
لشراء ما ال يتجاوز 10% من عدد 
أسهمها ملدة 18 شهرا طبقا للقانون 
والقرارات الوزارية الصادرة في 
هذا الشأن. من جانب آخر، وافقت 
عمومية الشركة العامة غير العادية 
على زيادة رأســــمال الشركة إلى 
60.729 مليون دينار مقسما إلى 
607.290 ماليني سهم بقيمة اسمية 

100 فلس للسهم الواحد.

لها عالقـــة أو متصلة باألداء 
ولكن ترجـــع الى البنود غير 
االعتيادية التي قدمت في هذه 

السنة املالية.
وبشكل اساسي االحتياطي 
للديون املشكوك في حتصيلها 
واحتياطات اجلرد واستهالك 

لبعض االصول.
واشـــارت الـــى ان االرباح 
التشغيلية للســـنة احلالية 
هي أفضل من العام الســـابق، 
كما ان هنـــاك تقليصا كبيرا 
االدارية  العامـــة  النفقات  في 

عن السنة السابقة.
اخلســـارة  ان  وقالـــت 
الناجمة عن االنخفاض بقيمة 
الف  االستثمارات بلغت 375 
املالية  دينار، خاصة بالفترة 
السابقة 2008 ووفقا لذلك متت 
اعادة تصنيفها وتسويتها لتلك 

الفترة.
النقدية  وعـــن االرصـــدة 

3.8 ماليني دينار للعام 2009 
مقارنة بــــ 6.3 ماليني دينار 

للعام 2008.
كما ان هناك حتســـنا في 
املخزون الذي انخفض مقارنة 
مع السنوات السابقة حيث انه 
بلغ 6.2 ماليـــني دينار للعام 
2009 مقارنة بـ 8.7 ماليني دينار 

للعام 2008.
واوضحت الشيخة انتصار 
ان »صناعات التبريد« تفتخر 
من خـــالل منتجها »كولكس« 
بكونهـــا اول اجهـــزة تكييف 
جتتاز وبجدارة شروط وزارة 
الكهرباء 2010 لترشيد االستهالك 
الكهربائي، مما ســـيفتح امام 
افاقا واسعة ورحبة  الشركة 
التي لم  الشـــركات  عن باقي 

جتتز بعد.
واشارت الى ان الشركة قامت 
في العام 2009 باالستمرار في 
ادارية ومالية  إعادة هيكلـــة 

الشـــيخة  واملصرفيـــة قالت 
انتصـــار: الوضـــع النقـــدي 
في حتســـن مســـتمر مقارنة 
بالســـنوات السابقة، ويرجع 
ذلك بشكل اساسي الى سبب 
السيطرة على سياسة االئتمان، 
واالصرار على تســـديد دفعة 
العمالء  مقدمة مـــن معظـــم 
العمالء  الفعالة مع  واملتابعة 
ان السحب  للمستحقات. كما 
املكشوف من العام املاضي على 
البنك ملبلغ 88.8 الف دينار قد 
اصبح رصيدا مصرفيا صحيحا 
للســـنة احلالية والبالغ 3.5 

ماليني دينار.
وذكرت الشـــيخة انتصار 
ان هنـــاك حتســـنا كبيرا في 
التجارية حيث  املســـتحقات 
انخفضت مقارنة مع السنوات 
السابقة بسبب املتابعة الفعالة 
ان  الى  العمالء، مشـــيرة  مع 
التجارية بلغت  املســـتحقات 

وتقليص املصاريف وتخفيض 
الفاعلة  العمالة غيـــر  عـــدد 

وتوظيف كفاءات عالية.
هـــذا وقد اقـــرت عمومية 
الشـــركة بنود جدول اعمالها 
التي تضمنت عدم توزيع ارباح 
عن السنة املالية املنتهية في 
2009 وذلك للمساهمني املقيدين 
الشـــركة بتاريخ  بســـجالت 
العمومية،  انعقاد اجلمعيـــة 
واخالء طرف اعضاء مجلس 
االدارة وابراء ذمتهم عن كل ما 
يتعلق بتصرفاتهم القانونية 
عـــن 2009، وجتديد تفويض 
مجلـــس االدارة بشـــراء %10 
من اسهم الشركة وذلك وفقا 
للمرســـوم بالقانون رقم 132 
لســـنة 1986 وقـــراري وزير 
التجارة والصناعة الصادرين 
تنفيذا له على ان يستمر سريان 
هذا التفويض ملدة 18 شهرا من 

تاريخ صدوره.

12.5 مليون دينار إجمالي اإليرادات و3.4 ماليين دينار خسائر الشركة لـ 2009

حصلنا على قروض جديدة طويلة األجل خفضت القصيرة األجل إلى 26.3 مليون دينار 
صافي ربح الشركة في 2009 بلغ 12.8 مليون دينار بنسبة نمو بلغت %197

منتج »كولكس« يفتح لها آفاقاً واسعة

االنتهاء من مشروع إنتاج »الكلنكر« في منتصف 2011

)أسامة البطراوي(الشيخة انتصار سالم العلي مترئسة عمومية »صناعات التبريد«

)أسامة البطراوي(جانب من عمومية »أسمنت الكويت« 

نيسان باترول 2010 اجلديدة

عبدالعزيز البالول مع د.إيرل سوليفان ود.مارجري كيلي

»الوطنية لالتصاالت« 
 »Kuwait at 50«  ترعى مشروع

أعلنت الشركة الوطنية لالتصاالت عن رعايتها 
مشــــروعا مميزا مت تنفيذه من قبل طالب اجلامعة 
األميركيــــة في الكويت حتت عنــــوان »الكويت في 
خمســــني عاما« )Kuwait at 50(، واملســــتوحى من 

تاريخ الشعب الكويتي وثقافته وتراثه.
وفي هـــذا اإلطار، أكد مدير العالقات العامة في 
الشـــركة الوطنية لالتصاالت عبدالعزيز البالول 
أن »إتاحـــة هذه الفرصة لنا لنتولى رعاية مبادرة 
Kuwait at 50، تشكل بالنســـبة لنا قيمة معنوية 
كبيرة ورصيدا أكبر«. وأضاف: »ان استراتيجيتنا، 
املتعلقة بتحمل الشركة مســــؤولياتها االجتماعية 
جتاه املجتمع، مكرسة لدعم مشاريع كهذه ولتقدمي 
كل الدعم الالزم للشباب بهدف حتفيزهم ومتكينهم 
ليكونوا جزءا ال يتجزأ من تقاليد مجتمعهم، فضال 
عن إدراكنا أهمية االنتماء الى مجتمع مزدهر ومعطاء 

كاملجتمع الكويتي«.
  ويتألف مشروع »Kuwait at 50« من أربع حلقات 
مسجلة على أقراص مدمجة »DVD« حيث يعد مبثابة 
أرشيف للخمسني عاما املاضية من تاريخ الكويت، 
ومن شــــأن هذا املشــــروع أن يعطي املشاهد فكرة 

أعمق وأشمل عن الثقافة الغنية للمجتمع الكويتي 
ومالمحه، إذ يلقي الضوء على منط املجتمع املعيشي 
والهندسة املعمارية والتعليم ومنط احلياة بشكل 
عام.  ويرمي هذا املشروع إلى تسليط الضوء على 
فترات ومراحل مختلفة من تاريخ الكويت وذلك عبر 
سلسلة حلقات وثائقية تصور مسار الدولة، ابتداء 
من تاريخ استقاللها عام 1961 وحتى الوقت احلالي، 
وقد قام بإعداد املشروع طالب اجلامعة األميركية في 
الكويت بدعم من أعضاء هيئة التدريس في اجلامعة. 
وكان قد أقيم احتفال يوم 22 أبريل اجلاري مبناسبة 
توقيع العقد بني الشركة الوطنية لالتصاالت واجلامعة 
األميركية في الكويت، حيث حضره مدير العالقات 
العامة في الشركة عبدالعزيز البالول، والقائم بأعمال 
رئيس اجلامعة األميركية د.إيرل سوليفان، واستاذ 
االنثروبولوجيا املساعد د.مارجري كيلي، ومديرة 
العالقات العامة والتســــويق في اجلامعة أمل آل بن 
 »Kuwait at علي. اجلدير بالذكر أن الفيلم الوثائقي
50« يتم توزيعه في كل أنحاء الكويت وفي الواليات 
املتحدة كذلك، بهدف تعزيز اجلهود املبذولة لنشر 

الوعي عن الصورة احلقيقية للمجتمع الكويتي.

فيلم وثائقي يعرض تاريخ الكويت منذ االستقالل حتى وقتنا الحالي

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية 
أن الشركة الوطنية لالتصاالت املتنقلة 
أفادته بأنه مت تشـــكيل مجلس إدارة 
الشـــركة حيث تولى رئاسة مجلس 
اإلدارة الشـــيخ عبداهلل بن محمد آل 
ثاني ونائب الرئيس الشيخ محمد بن 

سحيم آل ثاني وكل من علي أسد شريف 
العمادي وفهد عثمان مزعل الســـعيد 
ود.ناصر محمد عبداهلل معرفية ووليد 
عبداهلل مشـــاري الروضان ومحمود 
الكندري أعضاء  احمد عبدالرحمـــن 

ملجلس اإلدارة.

شهدت العمومية انتخاب اعضاء مجلس اإلدارة 
اجلديد للسنوات الثالث القادمة وهم:

ـ خالد عبداهلل.
ـ محمد الربيعة ممثال عن مجموعة الصناعات 

الوطنية القابضة.
ـ  يعقوب يوسف عبدالكرمي الصقر ممثال عن 

مجموعة الصناعات الوطنية القابضة.
ـ حمد أحمد صالح البصيري ممثال عن الهيئة 

العامة لالستثمار.
ـ جاسم محمد امجلي الهندي ممثال عن الهيئة 

العامة لالستثمار.
ـ مشــــعل يوسف جمعة الدرباس ممثال عن 

الهيئة العامة لالستثمار.
ـ باسل ســــعد عبدالعزيز الراشد ممثال عن 

الراشد جتارة وصناعة ومقاوالت.
ـ راشد عبدالعزيز الراشد.

ـ سليمان خالد الغنيم.
ـ عبداهلل محمد السعد.

ـ يوسف بدر أحمد اخلرافي.
ـ عبدالعزيز الراشد )عضو احتياط(.

تشكيل مجلس إدارة الوطنية لالتصاالت

مجلس إدارة جديد


