
االثنين 10 مايو 2010   37اقتصاد
تمثل 83% من األسهم ويستمر حتى 13 الجاري عموميتها وزعت 20% نقدًا و10% منحة

»جيسكو القابضة« تطرح 100 مليون سهم  
لالكتتاب الخاص بسعر 110 فلس 

البدر: »السكب« جاهزة لزيادة إنتاجها إلى 25 ألف طن 
من المسبوكات عند تنفيذ خطة التنمية

قيمة المبيعات انخفضت في 2009 بمقدار 40% لتصل إلى 1.6 مليون دينار
 شريف حمدي

أكد رئي���س مجلس اإلدارة 
واملدير العام لش���ركة السكب 
الكويتية عادل البدر ان الشركة 
التنمية املزمع  جاهزة خلطة 
ال� 4  تنفيذها خالل السنوات 
املقبلة، الفتا الى ان الش���ركة 
لديها القدرة على زيادة كميات 
إنتاجها الى نحو 25 ألف طن 

سنويا من املسبوكات.
وأوضح ف���ي تصريحات 
صحافي���ة خ���الل اجلمعي���ة 
العمومية العادية وغير العادية 
املنعقدة أمس بنسبة حضور 
96.7% ان قيمة مبيعات الشركة 
انخفضت خالل 2009 مبقدار 
40%، حيث بلغت قيمة املبيعات 
العام املاضي 1.676 مليون دينار 
مقارنة مع 2.814 مليون دينار 

في 2008.
ولفت البدر ال���ى ان كمية 
اإلنت���اج الت���ي مت تس���ليمها 
للمخازن خ���الل 2009 بلغت 
3322 طنا مقارنة مع 5926 طنا 

في 2008، مشيرا الى ان صافي 
أرباح الش���ركة في عام 2009 

بلغت 6.848 ماليني دينار.
على جان���ب آخر، صادقت 
العادية  العمومي���ة  اجلمعية 

عل���ى تقرير مجل���س اإلدارة 
وتقرير مراقبي احلس���ابات، 
وامليزانية العامة عن الس���نة 
املالية املنتهية في 31 ديسمبر 
2009، كم���ا اعتمدت اجلمعية 

توصية مجلس اإلدارة بتوزيع 
أرباح نقدية على املس���اهمني 
قدره���ا 20% من رأس املال اي 
بواقع 20 فلسا للسهم الواحد، 
كما وافقت على توزيع أسهم 

منحة بنس���بة 10% من رأس 
املال، وجتديد تفويض مجلس 
اإلدارة بشراء أسهم الشركة مبا 
ال يتجاوز 10% من عدد أسهمها 
وفقا للقانون، كما مت إبراء ذمة 

مجلس اإلدارة.
فيم���ا وافق���ت اجلمعي���ة 
العمومية غي���ر العادية على 
زيادة رأس���مال الش���ركة من 
11.011 مليون دينار الى 12.112 
مليون دينار نظرا لتوزيع أسهم 

منحة.

مجلس إدارة جديد

هذا وقد مت انتخاب مجلس 
إدارة جديد للس���نوات الثالث 

املقبلة وهم:
� عادل عبدالرحمن البدر.
� عدنان مساعد اخلرافي.

� طالل خالد الغنيم.
� سعود محمد الفارسي.

� علي محمد الشايع.
� ش���ركة الثويني القابضة 
وميثلها محمد راشد الثويني.

أعلنت شركة جيسكو تك 
القابضة عن طرح أسهمها 
لالكتت���اب األولي الخاص 
كشركة مس���اهمة كويتية 
متخصص���ة ف���ي مج���ال 
الطباع���ة، ووقع االختيار 
على شركة هوروث كويت 
لالستشارات لتقوم بدور 
المستش���ار المالي ومدير 

االكتتاب.
المناسبة صرح  وبهذه 
رئيس اللجنة التأسيسية 
خليفة المزين بأن الشركة 
ملي���ون   100 س���تطرح 
س���هم لالكتت���اب الخاص 
للمس���تثمرين بم���ا يمثل 
83% من األس���هم، ويبلغ 

سعر الس���هم 110 بعالوة إصدار 10% فيما يبلغ 
الحد األدنى الكتتاب الش���ركات 100 ألف س���هم 
واألفراد 10 آالف سهم وال توجد حدود قصوى 

لالكتتاب.
و أضاق المزين أن القيمة اإلجمالية ألس���هم 
االكتتاب 10 ماليين دينار، في حين يبلغ رأسمال 
الش���ركة المصرح به 12 مليون دينار، وسيتم 
تخصيص أسهم االكتتاب بشكل نهائي للمستثمرين 
المؤسس���ين عن طريق لجنة التأسيس ومدير 

االكتتاب بعد اتمام عملية االكتتاب.
 ولفت الزين ال���ى أنه تم فتح باب االكتتاب 
في الش���ركة اعتبارا من ي���وم األحد الموافق 2 
مايو وسيستمر حتى يوم الخميس الموافق 13 

مايو الجاري.
 وأضاف المزين أن ش���ركة جيسكو تهدف 
إلى إنش���اء صرح متكامل الخدمات والمنتجات 
لتلبية احتياجات السوق في دول مجلس التعاون 
الخليجي، لذلك اختارت الشركة أن تقوم أعمالها 
في سوق الطباعة، وذلك القتصار السوق على 
المنتجات النهائية والمستوردة عن طريق المطابع 

التجارية والمحالت المستوردة.
 وأش���ار المزين الى أن جيسكو تسعى إلى 
إنش���اء مصنع أحبار في الكويت ليصبح األول 
من نوعه في الشرق األوس���ط والذي ستكون 
منتجاته متوافقة االستخدام مع الطابعات النفث 
والليزر وآالت التصوير ومكائن الطباعة العالمية، 
وتعتبر الش���ركة هذا المصنع النواة للتوسع 

في أعمالها.
وأش���ار إلى أن الشركة ستقوم بالتوسع في 
سوق الطباعة عن طريق محالت تجارية لبيع 
مستلزمات الطباعة والتصوير بنظام التوكيالت، 
كما تهدف الشركة إلى التوسع عن طريق تأسيس 

مطبعة تجارية وسلسلة 
التصوير  محالت لخدمات 

والطباعة.
وستعمل الشركة على 
تأسيس أول شركة تدريب 
ودراس���ات متخصص���ة 
ومتكاملة في مجال الطباعة 
والدعاية واإلعالن لتدريب 
المديرين والفنيين بشكل 
احترافي عالي المستوى في 
مجال الطباعة، كما ستنظم 
الشركة وبش���كل سنوي 
مؤتمرات ومع���ارض في 
مجال الطباعة على مستوى 

منطقة الخليج.
وأضاف المزين أن رسالة 
الش���ركة تهدف الى تلبية 
احتياجات سوق الطباعة عن طريق تقديم جميع 
المنتجات االستهالكية في الطباعة والمنتجات 
الطباعية لعمالء الش���ركة في منطقة الخليج، 
والمس���اهمة في تدعيم دور الكويت الرائد في 

سوق الطباعة العربية.
 كما تسعى جيس���كو إلى أن تكون الشريك 
األول الحتياجات الطباعة والتدريب على الصعيد 
التجاري أو الفردي وكذلك الحصول على حصة 
سوقية مناسبة وتحقيق عوائد مجزية للمساهمين، 
وإحالل المنتج المحلي مكان المنتج المستورد 
وتنمية الصناع���ة التكنولوجية الوطنية، هذا 
باالضافة الى نقل التكنولوجيا الصناعية الحديثة 

من الدول المتقدمة إلى منطقة الخليج.
وأش���ار المزي���ن الى أن جيس���كو وضعت 
استراتيجية عمل تهدف إلى وضع بصمة واضحة 
في س���وق الطباعة والتدريب ل���دول الخليج 
واالس���تفادة من نواحي القوة التي تتميز بها 
الشركة للحصول على حصة مؤثرة على مستوى 

دول مجلس التعاون الخليجي.
 وكذلك االس���تثمار في المطاب���ع التجارية 
لالس���تفادة من منتجات مصنع األحبار التابع 
للشركة، هذا باالضافة إلى الدخول إلى أسواق 

جديدة واعدة في المنطقة.
 واختتم المزين تصريحه بأن الشركة تتخذ 
نهج االس���تثمار المباش���ر عبر تملك 100% من 
أعمالها وخصوصا مصنع االحبار الذي يحتاج 
الى 10 أش���هر فقط لالنطالق ف���ي االنتاج بعد 
توفير رأس المال، وتهدف جيس���كو إلى إبرام 
عقد للتأمين مع إحدى شركات التأمين التكافلي 
االسالمي، وذلك لتقديم خدمات التأمين الصحي 
لمنسوبيها وعلى سياراتها، وكذلك أعمال النقل 

البري والبحري للبضائع. 

البدر متوسطا اجلمعية العمومية   )أسامة البطراوي(

جانب من احلضور في عمومية الشركة

يقام في 27 مايو الجاري في بيروت

في استطالع لموقع »Bayt« بالتعاون مع »YouGov Siraj« لألبحاث

منتدى بيروت الدولي لالمتيازات التجارية يناقش 
فرص العمل المشتركة بين رجال األعمال العرب

نصف أرباب العمل في الكويت 
ينوون التوظيف في الربع الثاني

أعلنت غرفة جت���ارة وصناعة الكويت 
عن عقد منتدى بيروت الدولي لالمتيازات 
التجارية »الفرانشايز« الذي سيعقد حتت 
عنوان »رؤية جديدة نحو التمييز في فرص 
االستثمارات بالنسبة للشركات الصغيرة 
واملتوسطة«، وذلك خالل الفترة من 27 - 28 
مايو اجلاري في مقر االحتاد العام للغرف 

العربية � مبنى عدنان القصار في العاصمة 
بيروت � اجلمهورية اللبنانية، وذلك برعاية 
دولة رئيس مجلس الوزراء سعد احلريري 
وبتنظيم من اجلمعية اللبنانية لتراخيص 

االمتياز واالحتاد العام للغرف العربية.
ويهدف املنتدى الى تقصي وتقييم الواقع 
احلالي لالمتياز التجاري »الفرانشايز« وسبل 

تطويره، باالضافة الى البحث ومناقش���ة 
اخليارات بشأن فرص العمل املشتركة املتاحة 
فيما بني رجال االعمال العرب الذين ميلكون 

امتيازات جتارية وبني نظرائهم الدوليني.
وفي هذا اإلطار ميكن للمهتمني باملشاركة 
في الفعالية املذكورة أع���اله زيارة املوقع 
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أظهرت دراسة جديدة لمؤشر 
Bayt. فرص العمل أجراها موقع
com بالتعاون مع اختصاصيي 
األبحاث »YouGov Siraj« أن أكثر 
من نص���ف أصحاب العمل، بما 
نسبته 56%، سيجرون عمليات 
توظيف على مدار األشهر القليلة 

القادمة.
 وأشار االستطالع، الذي جاء 
تحت عنوان »مؤشر فرص العمل« 
في الشرق األوسط وافريقيا، إلى 
أن العدد الفعلي ألصحاب العمل 
الذين ينوون إج���راء عمليات 
توظيف ظل ثابتا مقارنة بما كان 
عليه األمر في الموجة األخيرة من 
االستطالع، حيث قال 56% أيضا 
انهم خطط���وا لتوظيف المزيد 
من األش���خاص في الربع األول 

من العام الحالي.
 وقال ما يزيد على 21% من 
الذي���ن اس���تطلعت آراؤهم في 
الكويت أن مؤسساتهم ستجري 
حتما عملي���ات توظيف خالل 
المقبلة، فيما  الثالثة  األش���هر 
قال 26% انهم قد يقومون بذلك 

على األرجح. 
واشار االستطالع إلى أنه على 
النقيض من ذلك، قال 18% ممن 
آراؤهم في االمارات  استطلعت 
العربية المتحدة انهم لن يقوموا 
على األرجح أو بالتأكيد بعمليات 
توظيف خالل الربع المقبل من 

العام الحالي.
 ولفت االستطالع إلى أنه كان 

من المثير لالهتمام أن 19% فقط 
من المؤسسات في قطر صرحت 
بأنها تنوي التوظيف في الربع 
المقبل من الس���نة- وهي أدنى 
نسبة مسجلة في منطقة الخليج 
وواحدة من أدنى النس���ب بين 
التي غطاها االستطالع.  الدول 
ولكن، وعلى غرار ما حصل في 
الجولة السابقة من االستطالع، 
تش���ير األرقام إل���ى أن منطقة 
الخلي���ج الت���زال األفضل فيما 
يتعلق بقدرة مؤسس���اتها على 

التوظيف.
الذين  وقد تباين���ت نتائج 
شملهم استطالع »مؤشر فرص 
العمل« في باقي بلدان الش���رق 

األوسط وش���مال أفريقيا فيما 
المزيد  يتعلق بميولهم إلجراء 
من عمليات التوظيف، فقد سجلت 
كل من البحرين والمملكة العربية 
السعودية وعمان أعلى نسبة 
بين الدول التي شملها االستطالع 
وذلك بحصولها على نسب هي 
36% و35% و32% على التوالي 
ممن قالوا ان مؤسساتهم ستقوم 
حتما بتوظيف أش���خاص جدد 
خ���الل الربع الق���ادم من العام 

الحالي.
المنظور،  المس���تقبل  وعن 
أظهر االس���تطالع أن 26% فقط 
في الكويت و25% في قطر قالوا 
ان مؤسساتهم ستجري عمليات 

توظيف في المستقبل. وقد كانت 
الصورة قاتمة في تونس وذلك 
بوجود 21% فقط من المشاركين 
ممن أقروا بذلك في نس���بة هي 
األدنى بي���ن الدول التي غطاها 

االستطالع. 
وح���ول تقييم بل���د اإلقامة 
الحالي كس���وق عم���ل مقارنة 
بتلك الموجودة في باقي أنحاء 
المنطقة، كان���ت اإلجابات من 
اإلم���ارات العربي���ة المتح���دة 
الس���عودية  العربية  والمملكة 
وقط���ر والكويت ه���ي األكثر 
إيجابية، إذ قال 47% و46% و%38 
و22% على التوالي ان بالدهم أكثر 

جاذبية من البلدان األخرى.

تأثير نفسي ألزمة اليونان
أوضح البدر ان المؤسس��ات المالية في العالم تأثرت 
جراء االزمة اليونانية، خاصة وان كثيرا من البنوك على 
مس��توى العالم له عالقة بمؤسس��ات مالية ذات عالقة 
باليونان، وقد يكون للبنوك الكويتية عالقة ولكنها محدودة، 
مشيرا الى ان تأثر اسواق المال جراء هذه االزمة يرجع 
للتأثير النفسي فحسب، وال توجد تداعيات اخرى، الفتا 
الى ان المتداولين عند وجود ازمات يفضلون االحتفاظ 

بالسيولة واالمتناع عن الشراء.
وذكر البدر ان ازمة اليونان انعكست بشكل او بآخر 
على دول البحر المتوس��ط، حي��ث انخفضت البورصة 
المصري��ة في بداية تداوالت االمس بش��كل الفت جراء 

هذه االزمة.

خليفة املزين


