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اإلبراهيم: »صكوك« وصلت لمراحل متقدمة 
مع البنوك المحلية لتمويل مشروع فندق السالمية

محمود فاروق
كشف رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
لشركة صكوك القابضة عبدالعزيز عبداللطيف 
االبراهيم عن ان الشركة وصلت الى مراحل متقدمة 
مع البنوك احمللية لتمويل مشروع »فندق الساملية« 
مؤكدا ان الش���ركة ليس عليها اي التزامات تذكر 
حيث قامت بتخفيض قروضها مبقدار 50% خالل 

عام 2009.
واشار االبراهيم في كلمته امام اجلمعية العامة 
العادية التي عقدت امس الى ان اخلس���ائر التي 
سجلتها الشركة خالل السنة املالية املنتهية في 
31 ديسمبر 2009 كانت نتيجة لسياسة التحوط 
الكامل التي تتبعها »صكوك« رغبة منها في اظهار 

القيمة احلقيقية لها.
واضاف ان »صكوك« اس���تمرت في احتساب 
مخصصات احترازية لعام 2009 مببلغ 17 مليون 
دينار، ملواجهة آثار استمرار التقلب االقتصادي 

لشركات ذات معامالت استثمارية مع شركة صكوك 
القابضة، باالضافة الى مبلغ 12 مليون دينار ناجتة 
عن احتساب مخصصات في احدى الشركات الزميلة، 
األمر الذي اثر س���لبا على ناجت اعمال احلس���اب 

اخلتامي للشركة عن العام 2009.
واشار الى ان خسائر »صكوك« عن عام 2009 
بلغت نحو 28.91 مليون دينار غير محققة فيما 
بلغت خس���ارة الس���هم الواحد نحو 28.91 فلسا 
مقارنة مع العام 2008 الذي بلغت خسائره 15.6 

مليون دينار، وخسارة السهم 15.68 فلسا.
واعرب عن ثقته في قدرة »صكوك« على تعظيم 
ادائها املالي خالل السنوات املقبلة بشكل افضل مع 

حتسن وضع االسواق املالية والعقارية.
هذا، وقد وافقت اجلمعية العمومية على جميع 
بنود جدول اعمالها واعتماد امليزانية العمومية 
وحساب االرباح واخلس���ائر ووافقت على عدم 

توزيع ارباح عن السنة املنتهية 2009.

خسائرها جاءت نتيجة سياستها التحوطية وخفضت قروضها بمقدار 50% خالل 2009

)كرم دياب( العيسى متوسطا عمومية الشركة 

منى الدغيمي 
اإلدارة  أعلن رئيس مجلس 
والرئي���س التنفيذي لش���ركة 
الصناعات املتحدة عيسى العيسى 
عن بدء الشركة في تنفيذ املرحلة 
األولى من مش���روع »سدافكو« 
لتصنيع منتج���ات األلبان في 
مدينة امللك عبداهلل الصناعية 
باململكة العربية السعودية، الفتا 
إلى أن التكلفة املتوقعة للمشروع 
تتراوح بني 40 و50 مليون دينار، 
متوقعا أن يتم االنتهاء منه خالل 

عامي 2013و2014.
وأضاف العيسى في تصريح 
صحاف���ي على هام���ش انعقاد 
اجلمعي���ة العمومية للش���ركة 
أمس بنسبة حضور 57.3%، أن 
أس���باب تأجيل مشروع شركة 
الكيماويات  القرين لصناع���ة 
البترولي���ة لتصنيع امليثانون 
القائم في اجلزائر خارجة عن 
إرادة الشركة، مؤكدا توقيع عقد 
املشروع والذي تتراوح تكلفته ما 

بني 700 و800 مليون دوالر.
الب���دء في تنفيذ  وعزا عدم 

املشروع إلى اإلجراءات الروتينية 
إلى إحالة  في اجلزائر إضاف���ة 
16 موظفا من قياديي مؤسس���ة 
البترول اجلزائرية إلى التحقيق 
بسبب قضايا فساد، وتعيني جهاز 
تنفيذي مؤقت، مشيرا إلى أن هذا 
التأجيل جاء لصالح املش���روع 
نظرا النخفاض تكاليف التنفيذ 

خالل تلك الفترة.
وردا على سؤال ألحد املساهمني 
حول أسباب تدهور سعر سهم 
الشركة وانخفاضه من 160 فلسا 
إلى 86 فلسا خالل الفترة املاضية، 
أوضح العيسى أن هذا االنخفاض 
الس���ريع يعود إل���ى التداوالت 
املضاربية على الس���هم، مشيرا 
إلى أن تلك املضاربات كانت سببا 
في ارتفاع السهم في بداية األمر 
بشكل غير مبرر واستند رهان 
املضاربني على نتائج الشركة في 
الربع األول، إال أن تلك النتائج 
خانتهم في ظل اس���تمرار تدني 
أوضاع السوق، وهو ما كان سببا 
في البيع السريع وتدهور سعر 
الس���هم.  ولفت العيسى إلى أن 

الشركة مس���تمرة في مشروع 
البدء  الهيكل���ة والتي مت  إعادة 
فيه أوائل عام 2009، مشيرا إلى 
أن الشركة متكنت من التخارج 
من بعض اس���تثماراتها بعوائد 
جيدة، باإلضاف���ة إلى تخفيض 
ديونها، معرب���ا عن متنياته أن 
يكون تعافي السوق سريعا خالل 
املرحلة املقبلة، معربا عن تفاؤله 
بأداء الشركة خالل الفترة املقبلة 

وخالل العام 2011.
ه���ذا وقد وافق���ت اجلمعية 
العمومية العادية للشركة أمس 
اقت���راح مجل���س اإلدارة  على 
بزيادة رأسمال الشركة املصرح 
به واملدفوع والذي يبلغ 24.773 
ملي���ون دينار، بنس���بة %100، 
ليصبح 49.546 مليون دينار، 
الزيادة دفعة واحدة  ويتم دفع 
بقيمة اس���مية 100 فلس للسهم 
الواحد وبدون عالوة إصدار، يذكر 
أنه مت تأجيل اجلمعية العمومية 
غير العادية لعدم اكتمال النصاب، 
وسيتم اإلعالن عن موعدها خالل 

15 يوما. 

لتقديم الكفالة الممتدة للمركبات المبيعة والمؤجرة من بيت التمويل الكويتي

»جاب كورب« توقع اتفاقية مع »بيتك« و»المثنى للتأمين«
أعلنت شركة جاب كورب من مقرها اإلقليمي 
في اإلمارات، والتي تعد واحدة من كبرى الشركات 
العاملية واحمللية امل����زودة للكفاالت املمتدة في 
املنطقة، عن تعاون استراتيجي مع بيت التمويل 
الكويتي واملثنى للتأمني التكافلي، لتقدمي الكفالة 
املمتدة للمركبات التي يتم بيعها وتأجيرها من 

قبل »بيتك«.
وقالت الشركة في بيان صحافي انه انطالقا 
من هذا التعاون االستراتيجي، سيمنح عمالء بيت 
التمويل الكويتي فرصة احلصول على خدمات 
الكفالة املمتدة مقابل رسوم معينة تفرض على 
مركباتهم، حيث ان التغطية التي تقدمها الكفالة 
املمتدة ستكون مطابقة متاما لتلك املمنوحة من 
قبل املصنع األصلي للمركبة، وتبدأ هذه الكفالة 
املمتدة فور انتهاء مدة الكفالة املمنوحة من املصنع، 

حيث تؤمن لقائدي املركبات اخلدمة الالزمة في 
تلك الفترة.

وبهذا الصدد، أعرب رئي����س مجلس اإلدارة 
واملدير اإلداري لش����ركة جاب كورب ناصر وتار 
عن س����عادته بهذا التعاون قائال: »إننا فخورون 
بهذا التعاون مع بيت التمويل الكويتي واملثنى 
للتأمني التكافلي والذي يعد خطوة بالغة األهمية 
في مهمتنا التي تهدف إلى تقدمي أفضل اخلدمات 

إلى عمالئنا«.
وأضاف: »باعتبارنا واحدة من أهم الشركات 
العاملة في القطاع عامليا، وفي الوقت ذاته واحدة 
من أكبر مزودي خدمات الكفالة املمتدة في املنطقة، 
فإننا نتمتع بالقدرة على تلبية ومعاجلة احتياجات 
عمالئنا في مجال حلول الكفالة املمتدة بشكل متميز 

من خالل فهم عميق للسوق اإلقليمي«.

العيسى: »الصناعات المتحدة« تبدأ تنفيذ مشروع جانب من توقيع االتفاقية
»سدافكو« لتصنيع منتجات األلبان بقيمة 50 مليون دينار

عموميتها أقرت زيادة رأسمال الشركة إلى 49.5 مليون دينار


