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الشركة نجحت في جدولة قروضها مع جميع البنوك الدائنة

السهلي: استثمار »الساحل« في »زين« إستراتيجي 
ولم نحدد آليات االستفادة من أرباح الصفقة

»بهارتي« تتوقع إتمام صفقة »زين أفريقيا« بحلول منتصف مايو

نيودله���ي � رويترز: ق���ال الرئيس 
التنفي���ذي للوحدة الدولية في ش���ركة 
بهارت���ي ايرتل مانوج كول���ي امس إن 
»بهارتي« تتوقع إمتام صفقة بقيمة تسعة 
مليارات دوالر لالس���تحواذ على أصول 
أفريقية لش���ركة زين بحلول منتصف 
مايو املقبل، وق���ال كولي للمحللني في 

مؤمتر عبر الهات���ف »املوافقات متضي 
قدما بشكل جيد جدا«.

وقال أحد املديرين في »بهارتي« نقال 
عن صحيفة ذي ايكونوميك تاميز الهندية 
إنه بإمتام صفقة زين أفريقيا ستصبح 
»بهارتي« خامس شركة اتصاالت متنقلة 

على املستوى العاملي.

شريف حمدي
أكد رئي����س مجلس اإلدارة 
الس����احل للتنمي����ة  لش����ركة 
واالستثمار سليمان السهلي ان 
صفقة زي����ن التي متت مؤخرا 
تعتبر إجن����ازا جي����دا للمالك 
وسوف تنعكس بإيجابية على 
ربحية الساحل، مشيرا الى أن 
ملكية »الساحل« في »زين« وهي 
ملكية مباش����رة وغير مباشرة 
وتعتبر معقولة بالنسبة حلجم 
ميزانيتها، وهي أحد االستثمارات 

االستراتيجية للشركة.
وأوضح أن استثمار »الساحل« 
في زين استراتيجي لذا ال تعول 
الشركة على الصفقة من ناحية 
االستفادة من الربحية فقط، بقدر 
ما تعول عل����ى أهمية احتفاظ 
»زين« باستمرارية األداء اجليد، 
مبررا ذلك بأن األصل االستثماري 
االستراتيجي يجب أن ينظر إليه 
اجلميع كونه مصدرا للعوائد 
اجليدة على املدى الطويل، الفتا 
الى أن »الساحل« لم حتدد كيف 
ستتم االستفادة من توزيع أرباح 
تلك الصفقة نظرا الن الشركة 
لديها انشطة متعددة وسيكون 
توجيه هذه العوائد وفقا ملجلس 

االدارة. 
وكشف السهلي في تصريحات 
للصحافي����ني عق����ب اجلمعية 
العمومية للشركة أمس والتي 
انعقدت بنسبة حضور بلغت 
81% عن عزم الشركة التخارج 
من بعض استثماراتها خاصة 
الناضجة منه����ا خالل املرحلة 
املقبلة متى ما تلقت الش����ركة 
العروض املناسبة بشأنها خاصة 
وان التخارجات هي طبيعة عمل 
شركات االس����تثمار، الفتا الى 
ان »الساحل« لديها استثمارات 
ادارة  متنوعة ومتعددة ولكن 
الش����ركة س����تتخذ الق����رارات 

احلصيفة في هذا الشأن. 
وقال ان الش����ركة تركز في 
الراه����ن على احملافظة  الوقت 
على استثماراتها وعالقاتها مع 
البنوك م����ع االخذ في االعتبار 
الفرص الواعدة التي تتولد خالل 
االزمة، باإلضافة الى التكيف مع 
االوضاع الراهنة، مش����يرا الى 
ان معاجلة االوضاع هي الشغل 
الش����اغل جلميع الشركات في 

الوقت احلالي.
وبسؤاله عن وجود توجهات 
لدى الشركة لالندماج مع شركات 
اخرى اكد انه التوجد النية لدى 

حتري بوادر األزمة في مراحلها 
املبك����رة، مما أتاح الفرصة إلى 
اتخاذ القرارات التي بالرغم من 
صعوبتها إال أنها كانت ضرورية 
من أجل حتصني الش����ركة من 

الهزات املتالحقة لألسواق«.
وأشار الس����هلي إلى أن من 
أه����م الق����رارات الت����ي اتخذت 
زيادة نسبة الس����يولة لتأمني 
ومواجه����ة االلتزامات الطارئة 
وخاصة التزامات الشركة جتاه 
البن����وك الدائنة، حيث جنحت 
الش����ركة بالتعاون مع جميع 
البنوك الدائنة في إعادة هيكلة 
القروض بشروط مناسبة، كما 
انتهت الشركة من إعداد سياسة 
استثمارية جديدة تتناسب مع 
العاملية  التغيرات االقتصادية 
واحمللية ملواصلة النشاط والنمو 

من جديد.
واستعرض السهلي البيانات 
املالي����ة للش����ركة موضحا ان 
اإليرادات التش����غيلية للشركة 
بلغت 12 مليون دينار، في حني 
بلغت اخلسائر غير احملققة 18 
مليون دين����ار نتيجة لهبوط 
أسعار استثمارات الشركة احمللية 
واخلارجية في األسواق املالية، 
وحققت الشركة أرباحا صافية 
بلغت 13.7مليون دينار، والتي 
أدت إلى انخفاض أصول الشركة 
بنسبة 21% وحقوق املساهمني 

بنسبة %23.3. 
من جانبها وافقت اجلمعية 
العمومية للشركة على جميع 
بنود جدول األعمال ومن أهمها 
عدم توزيع أرباح عن الس����نة 
املالية املنتهية في 31 ديسمبر 
2009، كما وافقت على جتديد 
تفويض مجلس االدارة بإصدار 
سندات على اختالف أوانها وذلك 
بحدود رأسمال الشركة، ومتت 
املوافقة على اخالء طرف اعضاء 

مجلس االدارة وابراء ذمتهم.

مجلس إدارة جديد

الش����ركة  انتخبت عمومية 
إدارة جديدا للش����ركة  مجلس 
املقبلة وهم:  للثالث س����نوات 
سليمان خالد السهلي )رئيسا(، 
حمد أحمد العمي����ري )نائبا(، 
خالد عبدالعزيز العصيمي، أنور 
جاسم اخلرافي، عبدالهادي أحمد 
الدوسري، شركة البوابة الوطنية 
للتجارة العامة واملقاوالت، بدر 
محمد القطان وخالد يوس����ف 

السهلي )عضو احتياط(.

الشركة لالندماج.
 وتطرق الى اآلثار السلبية 
املالية، مؤكدا  لتداعيات األزمة 
انها مازالت تلقي بظاللها على 
الشركات االستثمارية واالقتصاد 
بصفة عامة وانها مازالت حتتاج 
لوقت طويل ومجهودات كبيرة 
حلل كل عناصره����ا، الفتا إلى 
أن املش����كلة مازالت تكمن في 
التزام الشركات بحجم مديونية 
كبير مع تدن����ي لقيم أصولها 
االس����تثمارية، باإلضاف����ة إلى 

ضعف ثقة املستثمر. 
واشار السهلي الى ان هناك 
اكثر من 100 شركة استثمار في 
الكويت ومن الطبيعي في اوقات 
االنتعاش االقتصادي ان يكون 
اداء هذه الشركات هو االفضل 
ملا متلكه من سيولة والعكس 
صحيح فهي اكثر الشركات تأثرا 
باالزمات، مشيرا الى ان تأثير 
االزمة احلالية على الش����ركات 

االستثمارية متفاوت.
وفي كلمته ملساهمي الشركة 
أش����ار الس����هلي إلى أن االثار 
املالية  التي خلفته����ا األزم����ة 
قد تأخذ وقتا م����ن الزمن قبل 
أن تتعافي منه����ا االقتصادات 

العاملية واحمللية، مبينا أنه إثر 
اتخاذ حكومات الدول املختلفة 
إلجراءات إصالحية متباينة من 
حيث الشكل والتوقيت، كان من 
شأنها أن أدت بالرغم من بعض 
املؤشرات اإليجابية إلى تقلبات 
االسواق وعدم وضوح الرؤية 
املستقبلية وذلك لصعوبة التنبؤ 
مبدى فاعلية ه����ذه اإلجراءات 
وجتانس����ها وتباينها من بلد 

إلى آخر.
وعل����ى الصعيد احمللي، أكد 
السهلي أن الرتفاع أسعار النفط 
أثرا إيجابيا على ميزانية الدولية 
حيث وصل صعر برميل النفط 
الكويتي في ح����دود 77 دوالرا 
للبرميل ف����ي نهاية العام، كما 
م����ن املتوقع أن حتقق ميزانية 
2010/2009 فائض����ا في حدود 
6 ملي����ارات دين����ار، إال أن عام 
2009 كان من األعوام الصعبة 
على جميع الش����ركات مبا فيها 
الش����ركات  البن����وك وخاصة 

االستثمارية.
وحول أداء س����وق الكويت 
لألوراق املالية أشار السهلي الى 
أن أداءه كان مشابها ملا كان يحدث 
في األسواق العاملية من التذبذب 

وعدم االستقرار، مؤكدا انه مع 
استمرار غياب رغبة احلكومة في 
اتخاذ إجراءات إصالحية فعالة، 
ستستمر معاناة الشركات في 
محاولة إنق����اذ ما ميكن إنقاذه 
اعتمادا على القدرة الذاتية لكل 

شركة على حدة. 
وأض���اف أن���ه بالرغم من 
قي���ام بنك الكوي���ت املركزي 
بتخفيض س���عر اخلصم إلى 
3%، وصدور قانون االستقرار 
املالي وهيئة سوق املال، وتقدمي 
خطة التنمية للخمس سنوات 
املقبلة مببلغ 37 مليار دينار، 
إال أن احلكومة لم تس���تطع 
تفعيل هذه القوانني وبالتالي 
لم حتدث أي آثار حقيقية على 
االقتصاد احمللي وعلى سوق 
الذي  املالية  الكويت لألوراق 
أنهى عام 2009 على أداء سلبي 
حيث انخفض املؤشر الوزني 
مبقدار 5.7% مما كان عليه في 

بداية العام. 
وق����ال »لقد كان لسياس����ة 
املتبع����ة وللقرارات  الش����ركة 
الت����ي اتخذت األث����ر األكبر في 
احملافظة على كيانها وأصولها، 
ومتكنت مجلس إدارة الشركة من 

)أسامة البطراوي(سليمان السهلي مترئسا اجلمعية العمومية للشركة
أفضل خدمات مصرفية إلكترونية لـ »برقان« 

من »بانكر ميدل إيست«

انقسام الرأي في »أجيليتي« بين التسوية
 أو ترك األمر للقضاء األميركي

محمود فاروق
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة أن 
اجتماع مجلس إدارة شركة أجيليتي الذي 
عقد امس شهد انقساما في الرأي بني مؤيد 
لغلق امللف من خالل املوافقة على مبلغ 
التسوية املقترح ب� 600 مليون دوالر أو 
ترك األمر للقضاء األميركي للفصل فيه. 
وقالت املصادر ان االجتماع الذي غاب عنه 
كل من حسني اخلرافي وجميل السلطان 
وممثل الش���ركة الوطنية العقارية قد 

شهد متسك عضو مجلس االدارة وممثل مؤسسة 
التأمينات االجتماعية بشار الهنيدي بغلق امللف 
من خالل املوافقة على مبلغ التسوية، فيما عارض 
عضوين م���ن مجلس االدارة هذا املقترح، وطالبا 

بترك امللف الى القضاء األميركي للفصل فيه.
من جهة أخرى، أعلن س���وق الكويت لألوراق 

املالية أن ش���ركة املخازن العمومية »أجيليتي« 
أفادته بأنها مازالت تقوم باملفاوضات مع احلكومة 
األميركية حل���ل القضية القائمة مع وزارة العدل 
األميركية غير أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى 
اآلن، وأنه ال يوجد اي ضمانات أن هذه املفاوضات 

قد تؤدي إلى حل.

فادي مطر يتسلم اجلائزة ممثال لبنك برقان

فاز بن����ك برقان بجائزة أفضل خدمات مصرفية 
عبر االنترنت وذلك من »بانكر ميدل إيس����ت«، ومت 
تسليم اجلائزة في حفل أقيم لتوزيع اجلوائز بدبي 
مؤخرا وحضره عدد كبير من رجال املال واألعمال 
وممثلي الصناعة املصرفية واملالية، وقد تسلم رئيس 
مديري التسويق في البنك فادي مطر اجلائزة خالل 

هذا احلفل.
وقد علق مطر على حصول بنك برقان على هذه 
اجلائزة قائال: »نتشرف بالفوز بهذه اجلائزة الهامة 
والرفيعة من بانكر ميدل إيس����ت، وإننا نشهد في 
املرحلة الراهنة تغيرا حيويا ومتناميا في الش����رق 
األوسط يدفعنا لبذل املزيد من اجلهود وتطوير العديد 
من االستراتيجيات الدقيقة التي تعزز استفادتنا من 

الفرص املتزايدة في املنطقة«.
وأضاف: »وفيما يتعلق بهذه اجلائزة وخدماتنا 
املصرفية عبر اإلنترنت، فقد أطلقنا في وقت سابق من 
العام 2007 املوقع االلكتروني لبنك برقان بحلة جديدة، 
كما قمنا بتطوير املوقع في العام 2008 بهدف إغنائه 

باملزي����د من اخلدمات التي تلبي احتياجات عمالئنا 
وزوار املوقع لنمنحهم اختيارات أكثر تنوعا وراحة 
أكثر في إجراء تعامالتهم املصرفية عبر اإلنترنت، 
واستطاع املوقع بتميزه وجناحه أن يحقق الريادة 

والفوز بالعديد من اجلوائز.
وخلص بالقول: »ان موقعنا االلكتروني يشكل 
قناة اتصال حيوية وتفاعلية تيس����ر اس����تخدامها 
واالستفادة من معلوماتها وخدماتها جلميع زائري 
املوقع س����واء أكانوا من العمالء أو املستثمرين أو 
وسائل اإلعالم وغيرهم«. وكان حفل توزيع اجلوائز 
قد شهد حضورا ملحوظا من العديد من املؤسسات 
املالية واملصرفية وممثلني عن جميع قطاعات االقتصاد 
والوزارات والهيئات احلكومية واخلاصة في املنطقة، 
كما حظي بتغطية إعالمية متميزة نظرا ألهمية هذا 
احلدث. اجلدير بالذكر ان »بانكر ميدل إيست« تقوم 
بتنظيم هذا احلفل سنويا بهدف تكرمي األداء املتميز 
للمؤسسات املعنية بتقدمي اخلدمات واملنتجات الرفيعة 

اجلودة جلمهورها في منطقة الشرق األوسط.

عمومية البنك وافقت على توزيع 10% نقدًا

الحنيف: »الصناعي« منح 21 قرضًا ميسرا
 لمشروعات بقيمة 49.4 مليون دينار في 2009

أحمد مغربي
قال رئيس مجلس االدارة والعضو 
الكوي����ت الصناعي  املنتدب لبن����ك 
عبداحملسن احلنيف ان البنك واصل 
دوره البن����اء في متويل املش����اريع 
الصناعي����ة وتش����جيع االس����تثمار 
الصناعي خ����الل العام املاضي حيث 
منح البنك 21 قرضا ميسرا ملشروعات 
صناعية مختلفة بقيمة 49.4 مليون 
دينار بلغت كلفتها اإلجمالية 138.2 

مليون دينار.
وأوضح احلنيف على هامش انعقاد 
اجلمعية العمومية العادية للبنك التي 
انعقدت أمس ان عدد املشاريع التي 
مولها البنك منذ تأسيسه وحتى نهاية 
2009 بلغت 867 مشروعا في حني بلغت 
االلتزامات املالية 845.6 مليون دينار 
من إجمالي تكلفة املشاريع االستثمارية 
البالغة 1.6 ملي����ار دينار، مبا ميثل 
52.6% من إجمالي تكلفة املشروعات 
الصناعية. وبني احلنيف ان سياسة 
توفير خدمات التمويل التجاري تركزت 
على الف����رص التمويلية املتاحة في 
السوق احمللي لتقدمي خدمات التمويل 
لرأس املال العامل باملنشآت الصناعية 
بالكويت، باإلضافة الى تقدمي تسهيالت 
ائتمانية أخرى، مبا يحقق للمنشآت 
الصناعية العامل����ة القدرة والكفاءة 
التش����غيلية املطلوب����ة ألداء دورها 

الصناعي على أكمل وجه.
وأشار احلنيف الى أن قاعدة عمالء 
البنك في نشاط التمويل التجاري قد 
انخفضت نتيجة التأثر املباشر باألزمة 
املالية العاملية والقوة الشرائية بنسبة 
9.1% ليصبح إجمالي التزام محفظة 
التمويل التجاري بقيمة 257.4 مليون 
دينار، مقارنة ب� 283.1 مليون دينار 

في 2008.
وفيما يخص حفظة متويل النشاط 
احلرفي واملشاريع الصغيرة ونشاطها 
خالل العام املاضي، قال احلنيف ان 
نشاط احملفظة ارتفع في تقدمي اخلدمات 
التمويلية املوجهة للشباب الكويتي 
وذلك إلقامة أنش����طة حرفية منتجة 
ومشاريع صغيرة مجدية، مشيرا الى 

أن إجمالي املشاريع املمولة منذ انشاء 
احملفظة وحت����ى نهاية العام املاضي 
بلغ 64 مشروعا، موزعة على قطاعات 
مختلفة بلغت نسبة التمويل بها %70 
التكاليف االس����تثمارية  من إجمالي 
للمش����اريع التي بلغت قيمتها 7.03 
التمويل  ماليني دينار، وبلغت قيمة 
للمحفظة 4.9 ماليني دينار. وبني أن 
متراكم التزام احملفظة بتمويل املشاريع 
الصغيرة منذ إنشائها وتشغيلها في 
عام 2001 وحتى نهاية 2009 وصل الى 
312 مشروعا بلغت تكلفتها االستثمارية 
35.2 مليون دينار، وبلغ إجمالي حجم 

التمويل 24.9 مليون دينار.
وذكر ان محفظة التمويل الزراعي 
واصلت نش����اطها املمي����ز في تقدمي 
إنتاجية  الزراعية ملشاريع  القروض 
مختلفة، ففي عام 2009 مولت احملفظة 
73 مشروعا بقروض وصلت تكلفتها 
اإلجمالية 40.4 مليون دينار، وكانت 
مساهمة احملفظة في التمويل الزراعي 
بقيمة 24.9 مليون دينار بنسبة %62 

من إجمالي التكلفة. 
وأضاف احلنيف ان البنك الصناعي 
يحرص على استمرار تعزيز وتدعيم 
العالقات مع العمالء والعمل كذلك على 
تهيئة اخلدمات املميزة وذلك من خالل 
مواصلة تطوير وحتس����ني مستوى 
كف����اءة اخلدمات املالي����ة واملصرفية 

املقدمة للعمالء، سواء من املقر الرئيسي 
للبنك او الفروع القريبة من املنشآت 
الصناعية في منطق����ة صبحان وما 
يجاورها من مناطق صناعية أخرى.
وأش����ار الى أن البنك حافظ على 
النس����بة املقررة لتوظي����ف العمالة 
الوطني����ة والتي بلغت 62%، والعمل 
على زيادتها في مختلف الوظائف بهدف 
تعزيز قوة العمل الوطنية في البنك، 
واملشاركة الفعالة في تطبيق التوجهات 
العاملة للدولة في القطاع املصرفي، 
املركزي  الكويت  والتي يتبناها بنك 
باعتبار التكويت وتنمية القوى العاملة 
الوطنية مسألة مركزية في االستثمار 
بالعنصر البشري الذي يجسد عطاء 

البنك النشط ومستقبله.

النتائج المالية

وص����ل إجمالي موج����ودات بنك 
الكويت الصناعي بنهاية العام 2009 
الى 630.3 مليون دينار، وبلغ إجمالي 
حقوق املس����اهمني حتى نهاية العام 
املاضي 192.8 ملي����ون دينار، محققا 
أرباحا صافية عن نفس العام بقيمة 
3.04 ماليني دين����ار. هذا وقد وافقت 
اجلمعية العمومية العادية للبنك على 
توزيع أرباح نقدي����ة بواقع 10% عن 
السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 

.2009

الكويت ستحقق 
أكبر فائض  مالي في 

المنطقة يبلغ %19.4
دبي � رويترز: أظهر مس��ح 
أجرته رويترز أن أغلب دول اخلليج 
العربية ستحقق فوائض مريحة في 
امليزانية هذا العام وتواصل تعزيز 
االنفاق في الوقت الذي يواصل فيه 
ارتفاع اسعار النفط دعم االنتعاش 
في املنطقة. واشار متوسط توقعات 
خبراء في املسح الذي أجري في 
الفترة م��ن 20 إلى 27 ابريل الى 
انه من املتوقع ان حتقق الكويت 
أكبر فائض مالي في املنطقة يبلغ 
19.4% من الناجت احمللي اإلجمالي 
رغم أنه ميثل انخفاضا من %23.4 
من املسح السابق الذي أجري في 
يناير. ومن املتوقع أن يزداد االنفاق 
احلكوم��ي حتى في الكويت التي 
جاء انفاقها الرأسمالي في مرتبة 
متأخرة ف��ي املاضي وذلك بعدما 
اقرت في فبراير خطة تنمية مدتها 
اربع سنوات بتكلفة 30 مليار دينار 
أي مبا يعادل 103.9 مليارات دوالر. 
وقال كبير اخلبراء االقتصاديني 
لدى بنك الكويت الوطني دانييل 
كاي: »ف��ي حالة الكوي��ت.. بعد 
خفض اإلنفاق في ميزانية العام 
املاضي سيزيدون اإلنفاق هذا العام 
وهو احل��ال أيضا في اإلمارات«، 
وتابع» يتوق��ع ان يكون الوضع 
املالي الكويتي أكثر ميال للتوسع 

هذا العام«.
وأضاف »هناك شعور اآلن بأن 
بعض تلك املشروعات الكبرى بدأ 
التحرك بالفعل«. وال تزال ميزانية 
الس��نة املالية 2011/2010 بانتظار 
موافق��ة البرملان. وبع��د الكويت 
ستس��جل قطر أكبر فائض في 
املنطقة وتبلغ نسبته 10% من الناجت 
احمللي االجمال��ي تليها االمارات 
بفائض نس��بته 9% رغم مخاوف 

ديون دبي.
وتوقعت بعض الدول اخلليجية 
من بينها السعودية والكويت وعمان 
عجزا في ميزانية هذا العام النها 
افترضت اسعارا متحفظة للنفط 
قرب 50 دوالرا للبرميل وهي اعلى 
بقليل من 45 دوالرا في املتوسط 
افترضت في ميزانيات دول اخلليج 

العام املاضي. 

»عمار للتمويل« نجحت في تخفيض التزاماتها
إلى 12.7 مليون دينار بنسبة %12.4

شريف حمدي
افاد رئيس مجلس اإلدارة لشركة 
عمار للتمويل واإلجارة أمين الشايع 
بأن الش���ركة اس���تطاعت تخفيض 
التزاماته���ا ال���ى 12.7 مليون دينار 
وبنس���بة 12.4%، الفتا إلى أن قيام 
الشركة بسداد مبلغ 3 ماليني دينار 
لتخفي���ض تس���هيالتها القائمة مع 
البنوك الدائنة عكس مدى قوة الوضع 
املالي للش���ركة، ورغبة االدارة في 
االلتزامات في موعدها  تسديد تلك 
حفاظا على سجلها االئتماني املمتاز 
مع جميع البنوك واجلهات الدائنة.

وقال الشايع، في تصريحات خالل 
اجلمعية العمومي���ة املنعقدة امس 
بنسبة حضور 80.3%، انه على الرغم 
من األزم���ة التي عصفت باالقتصاد 
العاملي خالل األشهر املاضية والتي 
انعكست آثارها السلبية على األسواق 
احمللية، إال أن السياسة املتزنة التي 
اتبعتها شركة عمار للتمويل واالجارة 
منذ إنشائها من انتقاء أفضل األساليب 
متيزا في االستثمار والتمويل العقاري 
وأكثرها ضمانا وأمانا ساهمت بشكل 
كبير في عبور »عمار« من براثن هذه 

األزمة بأقل األضرار.
واس���تعرض الش���ايع البيانات 
املالية للش���ركة، موضحا أن أصول 
الش���ركة بلغت 33.5 مليون دينار 
وبانخف���اض قدره 16%، كما جنحت 
»عمار« باحملافظة على سيولة نقدية 
ممتازة بلغت 4.2 ماليني دينار بنسبة 
12.6% من إجمالي االصول وذلك بهدف 
الدخول في مشروعات جديدة بعد 
املالية وظهور  انقشاع غبار االزمة 
ب���وادر ممتازة لفرص اس���تثمارية 
متثل انطالق���ة جديدة ودفعة قوية 
أما فيما يتعلق بحقوق  للش���ركة، 
املس���اهمني فقد بلغت 20.7 مليون 
دينار نتيجة تسجيل خسائر عن عام 
2009 بلغت 4.5 ماليني دينار، مشيرا 
الى ان الش���ركة اتخذت مخصصات 
عل���ى محفظة التموي���ل بقيمة 3.4 
ماليني دينار متثل 75% من اخلسائر 

املسجلة.
وأوضح الش���ايع أه���م اجنازات 
االدارات املختلفة ل���� »عمار«، الفتا 

الى انه على مستوى النشاط التمويلي 
بلغت محفظة التمويل العقاري 12.1 
مليون دينار، وبل���غ اجمالي مبالغ 
التمويل احملصلة 2.2 مليون دينار، 
األمر الذي يعكس اجلهد املبذول نحو 
تخفيض مخاطر التمويل في النشاط 
العقاري متاشيا مع األوضاع املالية 
غير املس���تقرة والدراس���ة الشاملة 
التي أعدت عن السوق العقاري، أما 
محفظة التمويل األخرى )عقود مرابحة 
ووكاالت اس���تثمار( فبلغت حوالي 
2.8 ملي���ون دينار كم���ا بلغ اجمالي 
ألف  التمويل احملصلة 373.8  مبالغ 

دين��ار. 
وأشار الى ان إدارة االستثمار ركزت 
من���ذ بداية عام 2009 على الصفقات 
اخلاصة بتمويل الشركات إضافة إلى 
إدارة مخاطر اس���تثمارات الشركة، 
وتس���اعد هذه اإلس���تراتيجية على 
تنويع األعمال وتنفيذ الرؤية اخلاصة 
بإدارة االستثمار، باإلضافة إلى قيام 
»عمار« بتقدمي خدمات استش���ارية 
لبعض الشركات للمساعدة في إعادة 
متويل س���ندات وصكوك، كما تعمل 
على إعادة جدولة أو هيكلة الديون 
لبع���ض الش���ركات املتعثرة، فضال 
عن ابتكار هياكل استثمارية جديدة 
حملفظتها اخلاصة وللعمالء وتطوير 
منتجات مالية متوافقة مع الشريعة 

اإلسالمية.
وأش���ار الش���ايع إلى أن »عمار« 
قد اختتم���ت عام 2009 بادراجها في 
السوق املوازي على الرغم من أن معظم 
الدراس���ات والتحليالت االقتصادية 
تش���ير إلى أن االقتص���اد اليوم بدأ 
بالتعافي وظه���ور بوادر األمل لنمو 
اقتصادي متوقع خالل سنة 2010 إال 

أن الصورة التزال غير واضحة.
على اجلانب اآلخر، وافقت اجلمعية 
العمومية للشركة على كل بنود جدول 
األعمال، ومن أهمها املوافقة على عدم 
توزيع أرباح عن السنة املالية املنتهية 
في 31 ديسمبر 2009، وجتديد تفويض 
مجلس االدارة لشراء اسهم الشركة 
فيم���ا ال يتعدى 10% م���ن رأس املال 
وملدة 18 ش���هرا، كذلك متت املوافقة 
على تفويض مجلس االدارة إلصدار 
صكوك فيما ال يتعدى رأسمال الشركة 
بعد استكمال االجراءات القانونية.كما 
وافق���ت العمومية غير العادية على 
تعديل املادة 21 من النظام االساسي 
ليصبح بع���د التعدي���ل: ميلك حق 
التوقيع عن الشركة على انفراد كل 
من رئيس مجلس االدارة او نائبه او 
اعضاء مجلس االدارة املنتدبني بحسب 
الصالحيات احملددة لهم من مجلس 
االدارة او أي عضو آخر يفوضه مجلس 

االدارة لهذا الغرض.

)أسامة البطراوي(أمين الشايع مترئسا عمومية الشركة)محمد ماهر(عبداحملسن احلنيف متحدثا خالل اجلمعية العمومية للبنك


