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أعلنت الشركة الكويتية للخدمات الطبية أنها 
حققت ارباحا بقيمة 89 الف دينار اي بربحية 
1.18 فلس للسهم مقارنة بتحقيقها لربح نحو 
364.2 ألف دينار بربحية سهم 4.7 فلوس في 
ذات الفت���رة من 2009، في ح���ن بلغ اجمالي 
املوجودات املتداولة 4 مالين دينار مقابل 3.9 

مالين في االشهر الثالثة االولى من 2009.

اما اجمال���ي املطلوبات املتداولة فقد بلغت 
10.32 مالين دينار مقارنة ب� 4.9 مالين دينار 

في ذات الفترة من 2009.
فيما بلغ اجمال���ي االيرادات من التعامالت 
مع االط���راف ذات صلة 34.24 ألف دينار، اما 
اجمالي املصروفات من التعامالت مع االطراف 

ذات الصلة فقد بلغ 15.6 ألف دينار.

89 ألف دينار أرباح »الكويتية للخدمات الطبية« في الربع األول

نفى شراء حصة »جنرال إليكتريك« في »تركي غرانتي بنكاسي«

دبدوب: »الوطني« يدرس شراء مصرف تركي 
بشراكة مع هيئة قطر لالستثمار

نور الغربللي تفوز بالسحب الثاني 
لحملة »حول راتبك مع الوطني«

وسط إقبال كبير قام بنك الكويت الوطني بإجراء 
الس����حب الثاني حلملته غير املسبوقة حتت شعار 
»حول راتبك وقد تربح 5000 دينار«، وتس����تهدف 
هذه احلملة الضخمة الت����ي كانت قد انطلقت في7 
مارس املاضي وتستمر حتى 03 يونيو املقبل، إتاحة 
الفرص����ة أمام جميع عمالء حس����اب الراتب اجلدد 
الذين يقومون بتحوي����ل رواتبهم إلى بنك الكويت 
الوطني لدخول سلسلة من السحوبات األسبوعية 
الثمانية التي س����يجري تنظيمها على امتداد فترة 
ه����ذه احلملة والفوز بجوائ����ز نقدية قيمة كل منها 

5000 دينار أسبوعيا.
وقد فازت العميلة نور الغربللي بجائزة السحب 
الثاني وقدرها خمس���ة آالف دينار والتي كانت 
ق���د زارت موقع البنك في أح���د املعارض، حيث 
قام موظفو البنك بعرض مزايا فتح حس���اب لك 
لتحويل الراتب، وبعد شهرين من حتويل راتبها 
تلقت الفائزة اتصاال من أحد موظفي بنك الكويت 
الوطني وأخبرها بأنها قد ربحت هذا األسبوع في 
السحب على 5000 دينار فلم تصدق هذا اخلبر، 
إال عندما أتت إلى فرع السرة، حيث قالت انها من 
شدة فرحها ستخبر صديقاتها وأقرباءها وزمالءها 

بتحويل رواتبهم لدى بنك الكويت الوطني.
وأضافت الغربللي ان: »ه����ذا العرض من أروع 
العروض التي قدمه����ا بنك الكويت الوطني وكانت 
احلملة على هذا العرض كبيرة جدا، حيث نراها في 
الصحف واملجالت وفي الشوارع، فكان عرضا يجذب 
االنتباه فعال، فمنذ فترة كنت أفكر في حتويل راتبي 
على بنك الكويت الوطني ولكن بعد هذا العرض لم 
أتردد حلظة مع العلم انني لم أتوقع أنني س����أربح 
5000 دينار ولم أصدق ه����ذا اخلبر حتى وصولي 
للبنك ورأيتهم في انتظاري للتكرمي، فمن املعروف 
أن بنك الكويت الوطني يتميز بعروضه ومن أكثر 
العروض التي استفدت منها عندما كنت عميلة في 
حساب الشباب هي اخلصومات لدى العديد من احملالت 

باإلضافة إلى املزايا املوجودة في هذا احلساب«.
 واختتمت الغربللي بالقول: »ان هذا العرض أتى 
في موسم تكثر فيه املشاريع الترفيهية واإلجازات 
الصيفية فمبلغ ال� 5000 تكفي أن متتع من يربحها 
طوال فترة الصيف أما بالنسبة لي فسأستغلها في 
استعدادات والتزامات شخصية، واختم حديثي بأنني 
سعيدة جدا باحلصول على هذه اجلائزة ووجودي 

كعميلة في بنك الكويت الوطني«.

.. والبنك يدّرب القانونيين حديثي التخرج 
بالتعاون مع »التأمينات االجتماعية«

قال الرئي���س التنفيذي في بنك الكويت 
الوطن���ي ابراهي���م دب���دوب ان البن���ك قد 
يدخل مش���اركة مع هيئة قطر لالس���تثمار 
في اس���تحواذات في تركي���ا، مضيفا انهم 
يدرسون امكانية ش���راء مصرف تركي في 

العام املقبل.
ونفى دب���دوب وفقا ملا أوردته نش���رة 
بلومبي���رغ ان تكون ل���دى البنك النية في 
شراء 21% من األسهم اململوكة لشركة »جنرال 
اليكتريك« في بنك »تركي غرانتي بنكاسي« 

التركي.
واض���اف ان حص���ة البن���ك التركي في 
جن���رال اليكتريك كبيرة ج���دا باعتبار ان 
رغبة البنك تتجه الى البنوك التركية ذات 
األحجام املتوس���طة مثل »تكتس���ي بانك« 

و»أنادولوبانك«.

الوطني  الكوي����ت  قام بن����ك 
العامة  بالتعاون مع املؤسس����ة 
للتأمين����ات االجتماعية بتدريب 
وتأهي����ل الش����باب الكويتي من 
القانونين حديثي التخرج ميدانيا 
ملدة ش����هرين في مجاالت العمل 
القانوني لدي����ه. وقد كرم البنك 
املتدربن عند انتهاء فترة التدريب، 
وبهذه املناسبة قالت نائب الرئيس 
التنفيذي لدى بنك الكويت الوطني 
شيخه خالد البحر: »ان استجابة 

العامة  البنك لبرنامج املؤسسة 
للتأمينات االجتماعية، تأتي من 
واقع إميانه بأهمية إثراء خبرات 
وجتارب الشباب الكويتي وتنمية 
مهاراته����م ف����ي مج����االت العمل 
القانوني، ولتوفير كفاءات وطنية 
مؤهلة وق����ادرة على االضطالع 
مبهامها في هذه املجاالت، خاصة ان 
البنك الوطني لديه خبرات كبيرة 
في مختلف املج����االت القانونية 
والفنية التي تستعن بها كبرى 

املؤسسات احمللية والدولية«.
وأوضحت ان التدريب اشتمل 
على تعريف املتدربن بأساسيات 
عمليات البنوك واملبادئ القانونية 
احلاكم����ة له����ا، وكذلك احلضور 
م����ع محامي البنك في جلس����ات 
احملاكم للتع����رف عن كثب على 
نظم وإجراءات التقاضي، الفتة إلى 
أن املتدربن ابدوا جتاوبا ملحوظا 
كان له أثره في جناح هذا التدريب 

امليداني.

ابراهيم دبدوب

شيخة البحر خالل تكرمي القانونيني الكويتيني حديثي التخرج

د.علي الشمالي متحدثا خالل اجلمعية العمومية

.. ومترئسا عمومية »العقارات املتحدة« طارق عبدالسالم

الفائزة نور الغربللي تتسلم جائزتها من ابتهاج الرومي بحضور طارق الشطي

جزء منه يوجه لسداد المديونية و750 مليون دينار قيمة مشاريع الشركة الحالية والمتوقع تنفيذها 

وضعت خطة »ما بعد األزمة« ترّكز على الفرص االستثمارية المدرة للدخل واالبتعاد عن المخاطر

عمومية »العقارات المتحدة« أقرت زيادة رأسمالها 
إلى 118.7 مليون دينار واالكتتاب خالل شهرين 

الشمالي: »اكتتاب« تخارجت من بعض استثماراتها 
وأعادت توجيه سيولتها إلى فرص بالمنطقة

من عقد التأسيس واملادة 5 من 
النظام األساسي ليصبح النص 
بعد التعديل: حدد رأسمال الشركة 
مببلغ 118.79 مليون دينار مقسما 
على 1.18 مليار سهم قيمة كل سهم 

100 فلس. 
هذا، وكانت اجلمعية العمومية 
غير العادية قد مت تأجيلها لعدم 
اكتمال النصاب القانوني النعقادها 
حيث عقدت العمومية العادية فقط 

منذ أسبوعن.

قيمة مديونية الشركة في الوقت 
الراهن، أوضح عبدالس���الم أن 
وضع الشركة املالي قوي ونسبة 
املديونية إل���ى حقوق امللكية ال 
تتعدى 1%، وهي من أقل النسب 

املوجودة في الكويت.
وقد أقرت عمومية الش���ركة 
زيادة رأس املال بنس���بة %50.7 
من 78.79 مليون دينار إلى 118.79 

مليون دينار.
كما مت تعدي���ل نص املادة 6 

سعر الس���هم في سوق الكويت 
لألوراق املالية بالقول إن ضعف 
أداء الس���وق من حي���ث القيمة 
السوقية وكذلك التراجع امللحوظ 
الس���هم  األداء انعكس على  في 
وتداوالته، مس���تدركا أن سعر 
السهم السوقي ال يعكس قيمته 
العادلة حيث ان الشركة ذات أداء 
تشغيلي »جيد« وستحقق عوائد 

جيدة خالل املرحلة املقبلة.
وردا على سؤال »األنباء« حول 

أي اس���تثمارات في أوراق مالية 
للشركة، ومعظمها ينحصر في 

الكويت واألردن ومصر. 
وعن األسباب وراء تدني نصيب 
الكويت من مشاريع الشركة، أشار 
عبدالسالم إلى أن غياب احملفزات 
اإليجابية والبيروقراطية وكذلك 
انخفاض العوائد املتوقعة وراء 
تراجع حصة الكويت في مشاريع 

الشركة.
وعلق عبدالسالم على تدني 

عمر راشد
التنفيذي في  الرئيس  توقع 
ش���ركة العقارات املتحدة طارق 
عبدالسالم بدء االكتتاب في زيادة 
رأسمال الشركة خالل شهرين بعد 
صدور املرسوم األميري وكذلك 
االنته���اء من جمي���ع اإلجراءات 

القانونية املتعلقة بهذا األمر.
وأوضح عبدالسالم، في تصريح 
صحافي على هام���ش عمومية 
العادية )املؤجلة(  الشركة غير 
بنسبة حضور 65.8%، أن جزءا 
من زيادة رأس املال سيوجه لسداد 
الش���ركة، فيما سيتم  مديونية 
اس���تخدام اجلزء اآلخر لتمويل 
مشروعات الشركة االستراتيجية 

داخل الكويت وخارجها.
وبن أن مش���روعات الشركة 
احلالية واملتوقع تنفيذها تصل 
إل���ى 750 مليون دينار  قيمتها 
نصي���ب الكويت منها ال يتعدى 

20% من اإلجمالي. 
ولف���ت إلى أن كل مش���اريع 
الش���ركة تنحصر في مشاريع 
حيوي���ة وتنموي���ة مرتبط���ة 
بالسياحة والتسوق والفندقة، 
موضحا أن أغلب تلك املشروعات 
تتشكل في االستثمار بالقطاعات 
السياحية والفندقية والتسوق، 
مش���يرا الى أن���ه ال يوجد هناك 

األزمة مما جنبها الكثير من املخاطر 
ومن ثم وصلت الى النقطة التي 
ميك����ن ان تبدأ من خاللها في ظل 
رؤية استراتيجية تبنتها االدارة 

التنفيذية«.

بيانات مالية

وبن أن الشركة سجلت خسائر 
خالل عام 2009 بلغت 14.7 مليون 
دينار ترتب عليها تراجع في حجم 
األرباح التي حققها السهم مقارنة 
باألعوام الس���ابقة، حيث جاءت 
نتيجة تغيير تصنيف ش���ركة 
زميلة إلى ش���ركة متاحة للبيع 
وهي »هيتس تليكوم القابضة«، 
فيما اشار الى ان الشركة حققت 
ايرادات اجمالية خالل عام 2009 
تصل الى 12.7 مليون دينار في 
الوقت الذي اهتمت فيه مبعاجلة 
االلتزام���ات املالية في ظل توافر 
اصول ممت���ازة لديها جعلتها ال 
تعاني توفير الضمانات الالزمة 
ملشروعاتها املستقبلية، كما أشار 
إلى إمكانية حتقيق أرباح تشغيلية 
العام  املتبقية من  أرباع  للثالثة 

احلالي.

جمعية عمومية

وعل���ى صعي���د اجلمعي���ة 
العمومية ناقش االجتماع تقارير 
مجلس االدارة ومدققي احلسابات 
حيث قامت العمومية بإقرارهما، 
واملوافقة على جميع البنود التي 
تضمنها جدول االعمال مبا فيها 
عدم توزيع ارباح عن السنة املالية 
2009 إضافة الى مقترح بش���أن 
شراء 10% من أسهم الشركة وفقا 

للقانون.

حيث واجهتها ظروف استثنائية 
باعتبارها العبا أساسيا في قطاع 
االصدارات ليس فقط على املستوى 
احمللي بل على املستوين االقليمي 
والعاملي، فيما حاولت الشركة أن 
تستفيد من األوضاع التي أوجدتها 

املجال لتجاوز األزمة واس����تغالل 
املتاح من الفرص التي نتجت في 
ظل تداعيات وافرازات األزمة املالية. 
وأردف الش����مالي: »نحن نقر بأن 
التغيرات التي شهدتها االسواق في 
ظل األزمة قد اثرت على الشركة، 

القابض����ة« رك����زت عل����ى تقليل 
املخاطر من خالل التنوع القطاعي 
واملرحل����ي مع خف����ض معدالت 
االهتمام باالستثمارات التي ال تتسم 
بالسيولة ومن ثم إعادة توجيهها 
نحو أسواق رأس املال مما منحها 

محمود فاروق
كش����ف رئيس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب في شركة اكتتاب 
القابضة د.علي الشمالي عن امتام 
بعض التخارجات من استثمارات 
سبق أن دخلت فيها الشركة مؤخرا، 
اذ فضلت اعادة استثمار السيولة 
الناجت����ة عن تل����ك العمليات في 
اسواق وفرص جيدة في اسواق 
اخلليج والش����رق االوسط، فيما 
اش����ار الى ان السياسة احلاسمة 
التي عمدت اكتتاب القابضة على 
تفعيلها حالت دون انكشافها في 
ظل االزمات التي توالت على السوق 

خالل الفترة األخيرة. 
وبن الشمالي في كلمته على 
هامش اجلمعي����ة العمومية التي 
عقدت أمس أن الشركة تعمل حاليا 
على جتهيز خطة التعامل مع فترة 
ما بعد االزم����ة من خالل التركيز 
على الفرص االس����تثمارية املدرة 
للدخ����ل واالبتعاد ع����ن املخاطر، 
أنها تتملك حصصا جيدة  مؤكدا 
التي  الواعدة  الكيانات  في بعض 
ينتظر ان يكون لها مردود جيد على 
بياناتها املالية للعام احلالي الذي 
بدأت مؤشراته االيجابية تتضح 
اعتبارا من الربع االول من العام 
احلالي. وأكد ان الش����ركة اتبعت 
خطة استراتيجية في ظل تداعيات 
األزمة املالي����ة جنبتها الكثير من 
املخاطر التي عان����ى منها العديد 
من الكيانات املالية واالستثمارية 
محليا وإقليميا وعامليا في ظل تلك 
األحداث وذلك على وقع حالة الركود 
التي عاشها قطاع االصدارات األولية 

واالكتتابات العامة واخلاصة.
وأوض����ح أن خط����ة »اكتتاب 

»غلف إنفست« : شح السيولة وراء تراجع البورصة
الش���ركة اخلليجية  قال تقرير 
الدولية لالستثمار »غلف انفست« 
الكويت لألوراق  أداء سوق  عن 
املنتهي  املالية خالل األس���بوع 
في 20 اجلاري ان الس���وق شهد 
انخفاضا في جميع مؤش���راته الرئيسية حيث انخفض 
املؤشر السعري بواقع -91.90 نقطة وبنسبة -%1.28، 
كما انخفض املؤشر الوزني بواقع -5.58 نقطة وبنسبة 

.%1.29-
وع���زا التقرير هذا االنخفاض إلى عوامل عدة أهمها: 
استمرار حالة القلق بشأن أزمة ديون اليونان والتخوف 
من تفاقم األزمة لتشمل دوال أوروبية أخرى والذي كان 
له األثر السلبي على معظم األسواق اخلليجية والعاملية 
خالل األس���بوع، وانخفاض أسعار النفط عامليا بسبب 

األزمة، باإلضافة إلى اس���تمرار شح السيولة والعزوف 
عن الشراء وحالة التشاؤم بسبب ترقب إعالنات أرباح 
الشركات املدرجة للربع األول من العام واستمرار وقف 
الشركات عن التداول التي لم تعلن عن أرباحها للربع األول 
بعد انتهاء املهلة القانونية لذلك، فضال عن عمليات جني 
األرباح التي طالت معظم الشركات املدرجة وخصوصا 

املجاميع االستثمارية.
وأشار التقرير إلى تصدر قطاع اخلدمات أعلى تداول 
بنسبة 27.8% من إجمالي القيمة املتداولة لألسبوع، حيث 
شهد سهم شركة زين تداوال ب� 13.8 مليون سهم بقيمة 
18.8 مليون دينار، وأيضا شهد سهم شركة الرابطة تداوال 
ب� 32.3 مليون سهم بقيمة 7.5 مالين دينار، وحل قطاع 
البنوك ثانيا بنسبة 27% وذلك بسبب التداول على سهم 
بنك اخلليج حيث تداول ب� 37.9 مليون س���هم بقيمة 16 

مليون دينار، وش���هد سهم »بيتك« تداوال ب� 8.8 مالين 
س���هم بقيمة 9 مالين دينار، بينما حل قطاع االستثمار 
ثالثا بنسبة 19.3% وذلك بسبب التداول على سهم شركة 
الساحل حيث تداول ب� 48.8 مليون سهم بقيمة 7.9 مالين 
دينار، وشهد سهم شركة مشاريع تداوال ملحوظا حيث 

تداول ب� 11.4 مليون سهم بقيمة 4.5 مالين دينار.
وعن أداء الس���وق للفترة املقبل���ة، أفاد التقرير بأن 
املؤشر يجب أن يتماسك فوق نقطة الدعم النفسية عند 
7.000 نقطة ويتجاوز االجتاه التنازلي ليستمر باالرتفاع 
نحو نقطة املقاومة األولى عند 7110 نقاط ومن ثم يتجه 
نحو نقطة املقاومة الثانية عند 7300 نقطة، مع ضرورة 
ارتفاع الكميات والقيم املتداولة، وان لم يحصل ذلك فمن 
املمكن نزول املؤش���ر إلى نقطة الدعم األولى عند 7000 

نقطة ومن ثم نقطة الدعم الثانية 6900 نقطة.

تـقرير

3 تحفظات لـ »التجارة« قد تؤدي 
إلى إلغاء تراخيص »اكتتاب« في 2010

حتفظت وزارة التج��ارة والصناعة على 3 
مخالفات قد تؤدي إلى إلغاء تراخيصها في العام 
املقبل في حال��ة عدم األخذ بها وتكرارها العام 

املقبل تضمنت اآلتي:
� تأخر الشركة في تقدمي بياناتها املالية.

� قيد أسهم محفوظة باسم أطراف ذات صلة 
بقيمة 221 ألف دينار.

� جتميع البيانات املالية للشركات التابعة 
من قبل إدارة الش��ركة دون تدقيق مراقبي 

احلسابات عليها.
وعليه اتخذت التج��ارة عدة إجراءات جتاه 

ذلك األمر وهي على النحو التالي:
� إعداد تقرير باملخالفات املذكورة.

� دعوة النعق��اد جمعية عمومية للنظر في 
املخالفات.

� إبالغ اجلهات املختصة.
� إص��دار قرار م��ن وزير التج��ارة بإلغاء 

تراخيص الشركة في حالة تكرارها في 2010.


