
االربعاء  19  مايو  2010   37اقتصاد
خالل احتفال إدارة السوق بتخريج الدفعة األولى في االقتصاد وأسواق المال نفى أي تخارج من األسهم اإلستراتيجية.. وتسدد مديونياتها للبنوك بانتظام

في إطار إعادة هيكلة خطتها اإلستراتيجية

الهارون: االستثمار في العنصر البشري وتطويره 
ضرورة لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري

»الصفوة القابضة« تستهدف تخفيض مديونياتها 
البالغة 89 مليون دينار بنسبة 10% خالل 2010

البسام: »الصفاة للطاقة« أّجلت الدخول 
في مشاريع نفطية جديدة

إياهم باحملافظة  جيد، مطالبة 
على قيم البرنامج.

وم���ن جانبه ق���ال رئيس 
بورصة لندن دملي تومسون اننا 
»قدمنا برنامجا متطورا في مجال 
أسواق املال العاملية وكونا فريقا 
من املتدربني سيكون قادرا على 
التعامل مع املستجدات في هذا 

املجال«.
وبدورها قالت زهراء املوسى 
في كلمة للخريجني ان أهم أسباب 
جناح هذا البرنامج هو االهتمام 
التام بجودته وحس���ن اختيار 
املجموعة املشاركة فيه فقد كان 
تأثيرها كبي���را وواضحا على 

جناح البرنامج.
البرنامج نظمته  ان  يذك���ر 
البورصة ألول مرة في أكتوبر 
2009 وامتد إلى 6 أش���هر ومت 
خالله تدريب املش���اركني على 
العدي���د من املواضي���ع املهمة 
الى سوق  لتأهيلهم لالنضمام 
العمل الكويتي. ويعتزم السوق 
طرح البرنامج للمرة الثانية في 
أكتوبر 2010، حيث سيتم اإلعالن 
عنه في أغسطس للبدء في تلقي 

الطلبات.
محمود فاروق

كش����ف العضو املنتدب لشركة مجموعة 
الصفوة القابضة عادل الصقعبي عن اخلطة 
االستراتيجية للمجموعة التي تستهدف تخفيض 
املديونية البالغة 89 مليون دينار بنسبة ال تقل 
عن 10% خالل العام احلالي، نافيا أي تخارجات 
قد تقوم بها الشركة من أسهمها االستراتيجية 

بالبورصة خالل الفترة املقبلة.
وأضاف الصقعبي في تصريح صحافي عقب 
انتهاء اجلمعية العمومية العادية للشركة التي 
عقدت أمس بنسبة حضور 61.19% ان مجموعة 
الصفوة اس����تطاعت ان حتافظ على مكانتها 
وسط الشركات االستثمارية ورغم االزمة التي 
عصفت بالعديد من الشركات، مستندا في قوله 
الى قدرة الش����ركة على س����داد جميع اقساط 
مديونياتها للبنوك احمللية في أوقاتها دون أن 

تتخلف عن مواعيد االقساط احملددة.
وفي ذات السياق، قال رئيس مجلس ادارة 
الشركة وليد العصفور في كلمة التقرير السنوي 
ملجلس االدارة، ان املجموعة شهدت تطورات 
ايجابية ملحوظة عبر نشاط الشركات التابعة 
والزميلة املتمثلة في شركة دانة الصفاة الغذائية 
والشعيبة الصناعية ورعد للتجارة والتسويق، 

حيث متكنت تلك الشركات من حتقيق اجمالي 
مبيعات مبلغ وقدره 26.7 مليون دينار مقارنة 
مببلغ 23.8 مليون دينار بنسبة منو قدرها %12 
عن عام 2008، أما بالنسبة لالرباح التشغيلية 
فقد بلغت 8.6 ماليني دينار مقارنة بنفس الفترة 
من العام السابق مببلغ وقدره 6.6 ماليني دينار 
بنسبة منو 30%، موضحا ان الشركات التابعة 
املذكورة سابقا متثل الذراع الرئيسية للمجموعة 

في القطاعني الصناعي والغذائي.
من جانب آخر، أشار العصفور الى النتائج 
املالية التي حققتها الشركة سلبا عن عام 2009 
حيث حققت الشركة خسارة اجمالية تقدر مببلغ 
7 مالي����ني دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 
2008 حيث حققت خسارة اجمالية قدرها 69.9 
مليون دينار وبلغت حقوق املساهمني مبلغا 
وقدره 54.6 مليون دينار مقارنة مببلغ 62.2 

مليون دينار لنفس الفترة من عام 2008.
ولفت الى ارتف���اع قيمة املخصصات 
وانخفاض قيم االصول اململوكة للمجموعة 
بشكل عام نتيجة آثار األزمة التي الحقت 
املجموعة حتى نهاية العام املاضي، مؤكدا 
ان اخلسارة التي حققتها الشركة جاءت 
الكامل عبر  نتيجة للحرص والتح���وط 

أخذ مخصص���ات احتياطية ملواجهة أي 
حتديات مستقبلية قد تؤثر على محفظة 
املجموعة العقاري���ة التي تبلغ قيمتها 6 

ماليني دينار.

جمعية عمومية

هذا، وق����د وافقت اجلمعية العمومية على 
جميع بنود ج����دول اعمالها واعتمدت تقرير 
مراقبي احلسابات وحساب االرباح واخلسائر 
واملوافقة على توصي����ة مجلس االدارة بعدم 
توزيع ارباح عن السنة املالية 2008، وتفويض 
مجلس االدارة بش����راء ما ال يتجاوز 10% من 

أسهم الشركة.
كما انتخبت اجلمعي����ة العمومية العادية 
مجلس ادارة جديدا لثالث سنوات مقبلة على 
النحو التالي: شركة وربة االولى القابضة، شركة 
اوالد الشرهان للتجارة العامة، شركة دار الصفاة 
للتجارة العامة، شركة التمام الدولية، شركة 
الصفاة القابضة، شركة الصناعات الكويتية 
القابضة، وشركة املباركية القابضة، وانتخبت 
كال من: ش����ركة العصرية للطباعة والنش����ر 
والتوزيع والثقة  املتحدة للتجارة كعضوي 

احتياط مبجلس االدارة.

لخدمات الطاقة القابضة.
هذا وق���د وافقت الجمعية 
العادي���ة عل���ى   العمومي���ة 
جمي���ع بنود ج���دول اعمالها 
المالية  البيان���ات  واعتم���اد 
وحس���اب االرباح والخسائر 
والموافقة على اقتراح مجلس 
االدارة بعدم توزيع ارباح عن 

.2009

»كفيك« ال تتطلع  
الستحواذات جديدة

الكويتية  الش��ركة  ذكرت 
للتمويل واالس��تثمار )كفيك( 
انها ال تتطلع في الوقت الراهن 
ألي عمليات استحواذ جديدة. 
وانها ال تدرس زيادة حصتها 
في عقارات الكويت او اي شركة 

في قطاع االستثمار.

تشكيل مجلس إدارة 
»حياة لالتصاالت«

افادت شركة حياة لالتصاالت 
انها شكلت مجلس الدارة جديدا 
ليصب��ح:  عماد حي��ات رئيس 
مجلس االدارة وطارق الكندري 
املنتدب  الرئيس والعضو  نائب 
وماهندر مالهوترا وخالد الوقيان 
وعامر بزيع الياسني وممثال عن 
الرؤية الستشارات الكمبيوتر.

67% زاد نشاطها في العراق عبر 
التوسع في االنشطة المساندة 
فضال عن الدخول في السوق 

الباكستاني.
وتابع: انه في مجال الخدمات 
الصناعية والتصنيع والتطوير 
قامت الشركة الشرقية للخدمات 
الصناعية باالس���تحواذ على 
نسبة 10% من الشركة االقليمية 

بعام 2008، كما قامت بشراء 
منصة حفر جديدة بتمويل ذاتي 
ليصبح عدد المنصات العاملة 
لديها 5 حفارات وجميعها تعمل 

في ليبيا.
ام���ا فيما يخ���ص عمليات 
جس اآلبار فأوضح ان الشركة 
الش���رقية الوطنية للخدمات 
المملوكة لها بنسبة  النفطية 

محمود فاروق
ذكر رئي���س مجلس ادارة 
ش���ركة الصفاة للطاقة حامد 
البسام انه تمت اعادة النظر في 
الخطة االستراتيجية للشركة 
واع���ادة ترتيب اولوياتها مع 
اجراء تعديالت هيكلية للحفاظ 
على تماسك المجموعة فضال 
عن تأجيل العديد من المشاريع 
الت���ي كانت تتطلع للقيام بها 
في اسواق جديدة كانت تأمل 
الدخول فيه���ا، مبينا ان تلك 
الخطوة أثرت بش���كل مباشر 
في النتائج المالية الس���لبية 

للشركة.
البسام في كلمته  واضاف 
بالتقرير الس���نوي للجمعية 
العمومية العادية التي عقدت 
امس ان الشركة قامت بالعديد 
من االنجازات عبر ش���ركاتها 
التابعة، ففي مجال نشاط الحفر 
الوطنية  الحفر  حققت شركة 
المملوكة لها بنسبة 60% نتائج 
استثنائية من حيث زيادة في 
االيرادات بنسبة 21% وزيادة 
في االرباح بنسبة 25% مقارنة 

ملواكبة التطورات في أس���واق 
املال موضحا أن البرنامج كان 
له األثر الكبير في جعل الكثير 
من الشباب يرغبون في االنضمام 

اليه.
وم���ن جانبها وجهت مديرة 
التدري���ب والتطوير في  إدارة 
البورصة وفاء اجلاسم رسائل 
للخريجني حيث قالت ان لديهم 
قدرات هائل���ة تؤهلهم للنجاح 
والعمل في إدارة السوق بشكل 

أنواع االستثمار، مستدركا بأن 
هدف حتويل الكويت ملركز مالي 
وجت���اري يحتاج إل���ى تعزيز 
الكفاءات البشرية بشتى الطرق 

وفي مختلف املجاالت. 
 ومن جانبه شدد مدير عام 
س���وق الكويت لألوراق املالية 
صال���ح الف���الح عل���ى اهتمام 
العنصر  إدارة السوق بتطوير 
البشري واملشاركة في التنمية 
الوطنية وتدريب القوى العاملة 

عمر راشد
التج���ارة   توق���ع وزي���ر 
والصناعة ورئيس جلنة السوق 
الهارون أن يتم االعتماد  أحمد 
على الكفاءات الكويتية في عمل 
اللجان اخلاصة مبفوضية هيئة 
سوق املال خالل املرحلة املقبلة 
بعد اإلعالن عن تشكيل املفوضية 
وجلانها، مضيفا أن إدارة السوق 
ستسعى ملد مظلة التدريب ألكثر 
من دفعة خالل املرحلة املقبلة. 
 وأكد اله���ارون على هامش 
إدارة السوق مبناسبة  احتفال 
تخريج املجموع���ة األولى من 
برنامج تدريب وتأهيل الدفعة 
التخرج في  األولى من حديثي 
أسواق املال واالقتصاد والبالغ 
عددهم 20 طالبا وطالبة،  على 
ان موعد انقضاء املدة القانونية 
لتش���كيل مفوضي هيئة سوق 
املال لم ينت���ه، مضيفا أن املدة 
القانونية لتشكيل مفوضية هيئة 
سوق املال ستنتهي نهاية يونيو 

املقبل. 
 وأكد الهارون على أن االهتمام 
بالعنصر البش���ري واملشاركة 
في التنمية الوطنية يعد أفضل 

العصفور: 26.7 مليون دينار إجمالي قيمة المبيعات العام الماضي بنسبة 
نمو 12% مقارنة بعام 2008 البالغة 23.8 مليون دينار

لقطة جماعية خلريجي الدفعة األولى يتوسطهم الهارون وقيادات البورصة
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