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اإلبراهيم: »ألفا للطاقة« حققت أرباحًا قياسية
 للربع األول من 2010 تتجاوز مليون دينار

املؤشر 
السعري 

6512.7
بتغير قدره 

-28

املركز  ذكر مدي���ر صن���دوق 
انه أوص���ى بتوزيع  العق���اري 
5.833 فلوس للوحدة أي ما يعادل 
7% س���نويا من القيمة االسمية 
للوحدة، عن الفترة من 2010/6/1 
ال���ى 2010/6/30، وذلك حلاملي 
وحدات الصن���دوق املقيدين في 

سجل املس���اهمني كما في نهاية 
تداول يوم االحد املوافق 18 يوليو 
2010. علما ان���ه قد مت احلصول 
على موافقة بنك الكويت املركزي 
على اجراء هذه التوزيعات، وان 
التوصية املذكورة اعاله تخضع 

ملوافقة اجلهات املختصة.

مدير صندوق المركز العقاري يوصي بتوزيع 5.8 فلوس للوحدة

الجاسم: »األمان« ستركز على إدارة محافظ الغير 
والبحث عن مساهمين إستراتيجيين

شريف حمدي
أف����اد رئيس مجل����س اإلدارة في ش����ركة األمان 
لالستثمار خلف اجلاسم بأن استراتيجية الشركة 
خالل املرحلة املقبلة ستركز على إدارة محافظ الغير 
والبحث عن مس����اهمني استراتيجيني، الفتا الى انه 
مت ذلك بالفعل من خالل دخول مساهم استراتيجي 
واستحواذه على نسبة 17.9% من رأسمال »االمان« 
وهي متثل 87 مليون س����هم م����ن خالل مزاد مت في 

سوق الكويت لألوراق املالية.
وأوض����ح اجلاس����م في تصري����ح صحافي على 
هام����ش اجلمعية العمومية العادية للش����ركة التي 
مت تأجيلها لعدم اكتمال النصاب القانوني والبالغ 
34.99% النتخاب عضو مكمل ملجلس اإلدارة، الفتا 
الى ان املساهم لديه أهداف وخطط لدعم أداء الشركة 

واملساهمة في حتقيق وتطوير نتائجها.
وأش����ار إلى أنه لن يكون هناك تطور كبير فيما 
يتعلق باالس����تثمارات االخرى، مش����يرا الى انه مت 
تأجيل هذا األمر حتى تتضح الرؤية على املستوى 

االقتصادي العام.
وقال اجلاسم ان الشركة استطاعت هيكلة قروضها 
ومتديدها إلى سنتني واربع سنوات للمحافظة على 
السيولة لديها للتوسع االستثماري حال توافر الفرص 
االستثمارية خاصة في السوق السعودي الذي يعد 
من االسواق الكبرى في مجال العقار والصناعة حيث 
يوجد تط����ور كبير فيهما، الفتا الى ان هناك فرصا 
مطروحة على الش����ركة، وانه جتري دراستها االن 
بهدف احلصول على افصل العوائد منها، مشيرا الى 
ان بعضها يصل إلى 9% وهي نس����بة جيدة جدا في 
ظل الظروف احلالية. وأكد اجلاسم على ان »االمان« 
قادرة على التوافق مع معايير بنك الكويت املركزي 
اجلديدة واملتعلقة مبعايير الرفع املالي والسيولة 
السريعة واالقتراض اخلارجي. وحول نتائج الربع 
الثاني من العام احلالي اكد اجلاسم انها ستكون جيدة، 
غير انها لن تكون في نفس مستوى ارباح الربع األول 
من العام احلالي والتي بلغت 1.5 مليون دينار نظرا 

لتراجع اسواق املال في الفترة االخيرة.

عموميتها تأجلت لعدم اكتمال النصاب القانوني

الشركة قادرة على التوافق مع معايير »المركزي« الجديدة

الشركة تنتهج سياسة دمج نشاط شركات تسويق الوقود التابعة لها
واالستحواذ على حصص في شركات قائمة بالقطاع النفطي محلياً وإقليمياً

)فريال حماد( عدم اكتمال النصاب أجل عمومية »األمان«  خلف اجلاسم
شاكر الصالح

عمومية »المدينة« 
29 الجاري

املدينة للتمويل  ذكرت شركة 
واالستثمار ان جمعيتها العمومية 
املوافق  س����تنعقد يوم اخلميس 
2010/7/29 حيث س����يتم خاللها 
تخفيض رأسمال الشركة من 42.3 
مليون دينار ال����ى 40.7 مليونا، 
وذل����ك من خالل الغ����اء 3 ماليني 
س����هم وهو ما ميثل عدد االسهم 
غير املستخدمة من االسهم الصادرة 
في اطار نظام خيار شراء االسهم 
للموظفني وإلغاء عدد 13.880.655 
سهما وهو ما ميثل عدد االسهم غير 
املكتتب بها ملساهمي شركة صرح 
املدينة العقارية، وذلك مبوجب قرار 
اجلمعية العمومية املنعقدة بتاريخ 
2009/6/25. كما ستتم مناقشة بنود 

اخرى على جدول االعمال.

»عبدالوهاب وأوالده« و»الزمردة«
تتقدمان لصفقة بيع 46.52% من »صفوان«

تغيير ممثل الشركة القطرية
في »الصفاة لالستثمار«

أعلنت ش���ركة علي عبدالوهاب وأوالده وش���ركاهم وشركة 
الزمردة االستثمارية انهما تقدمتا لدخول املزاد املقرر عقده أمس 
لبيع 46.52% من أسهم شركة صفوان للتجارة العامة واملقاوالت، 
وبذلك س���تتم املزايدة بني املتقدمني وسيرسو املزاد على اعلى 

سعر وفقا للشروط املعلن عنها مسبقا.

أعلنت شركة الصفاة لالس���تثمار ان الشركة القطرية )ذات 
مس���ؤولية محدودة( قد غيرت ممثلها في مجلس ادارة ش���ركة 
الصفاة لالستثمار ليكون عبداهلل احمد الشاهني بدال من ممثلهم 

السابق صالح فضل صالح الصالحي.

»غلف إنفست«: التفاؤل بالقرارات الحكومية  
وراء تحسّن األداء العام للبورصة

قال التقرير االس����بوعي إلدارة 
التحليل والدراسات االستثمارية 
الدولية  في الشركة اخلليجية 
لالستثمار »غلف انفست« ان مؤشر البورصة شهد 
ارتفاعا في جميع مؤشراته الرئيسية بنهاية االسبوع 
املاضي حيث ارتفع املؤشر السعري بواقع 81.8 نقطة 
وبنسبة 1.27% كما ارتفع املؤشر الوزني بواقع 6.28 

نقاط وبنسبة %1.58.
وارجع التقرير هذا االرتفاع الى عدة عوامل أهمها 
حالة التفاؤل بالقرارات احلكومية لتحس���ني أداء 
البورصة، باإلضافة إلى ان اإلعالن عن البدء بتفعيل 
خطة التنمية وطرح املشاريع احلكومية أدى إلى 
ارتفاع مؤشرات السوق الرئيسية، وأدت عمليات 
الشراء املكثفة على األسهم القيادية والتشغيلية 
وبعض املجاميع االستثمارية، وإعالن أرباح بنك 
الكويت الوطني للنص���ف األول من العام والتي 
بلغت 145.2 مليون دينار بربحية 45 فلسا للسهم 
إلى عودة الثقة في قطاع البنوك ومتاسك مؤشرات 
الس���وق خالل األس���بوع. وتذبذب السوق خالل 
األسبوع بس���بب ترقب إعالنات أرباح الشركات 
للربع الثاني من العام وباألخص الشركات القيادية 

والتشغيلية.
وقد تصدر قطاع اخلدمات أعلى تداول بنس����بة 
30.9% من إجمالي القيمة املتداولة لألسبوع حيث 
شهد سهم زين تداوال ب� 12.3 مليون سهم بقيمة 14.5 

مليون دينار وأيضا ش����هد سهم اجيليتي تداوال ب� 
11.4 مليون س����هم بقيمة 4 ماليني دينار وحل قطاع 
البنوك ثانيا بنسبة 22% وذلك بسبب التداول على 
سهم بيتك حيث مت تداوله ب� 7.7 ماليني سهم بقيمة 

7.5 ماليني دينار.
واوضح التقرير انه وكما ذكر في حتليل االسبوع 
املاضي نتوقع أن املؤش����ر يجب عليه جتاوز نقطة 
املقاومة األولى عند 6500 نقطة ومن ثم نقطة املقاومة 
الثانية عن����د 6667 نقطة ليتمكن من تخطي القناة 
السعرية التنازلية، وإن لم يحصل ذلك واستمر في 
التذبذب داخل القناة السعرية التنازلية فمن املمكن 
نزول املؤشر إلى نقطة الدعم األولى عند 6380 نقطة 

ومن ثم نقطة الدعم الثانية عند 6270 نقطة.
وبالفعل فقد استمر املؤشر في التذبذب داخل القناة 
السعرية التنازلية ولكن ارتفع املؤشر فوق نقطة 

املقاومة األولى حيث أقفل عند 6512.7 نقطة.
أما بالنسبة لتحليلنا للفترة املقبلة، فاننا نتوقع 
أن املؤشر يجب عليه جتاوز نقطة املقاومة األولى 
عند 6544 نقطة ومن ثم نقطة املقاومة الثانية عند 
6667 نقط����ة مع ارتفاع القي����م والكميات املتداولة 
ليتمكن من تخطي القناة الس����عرية التنازلية، وإن 
لم يحصل ذلك واس����تمر في التذبذب داخل القناة 
الس����عرية التنازلية فمن املمكن نزول املؤشر إلى 
نقط����ة الدعم األولى عند 6500 نقطة ومن ثم نقطة 

الدعم الثانية عند 6380 نقطة. 

تقــرير

الصالح لـ »األنباء«: 69679 معاملة أصدرها السجل 
التجاري بـ »التجارة« في 2009

التجارية وفروعها واملؤسس����ات 
الفردية وعددها 10011 شهادة.

� تسجيل الرخص الصناعية 
وعددها 150 شهادة.

� تس����جيل رخ����ص التأم����ني 
بالعمولة وعددها 10 شهادات.

� شركات مس����اهمة وفروعها 
وعددها 100 شهادة.

� تس����جيل قيد الرهن وعددها 
157 شهادة.

� تسجيل إنهاء إفالس وعددها 
50 شهادة.

وب����ني الصالح انه بذلك يكون 
التي أجنزت  املعام����الت  إجمالي 
خالل العام 2009 على مس����توى 
اإلدارة كالتالي: 17902 معاملة بقسم 
االس����تيراد و2380 معاملة بقسم 
الوكاالت التجارية و27071 معاملة 
بقسم اإلفادات التجارية و22326 
التجاري  الس����جل  معاملة بقسم 
ليكون إجمالي املعامالت 69679 

معاملة.
وقال الصالح ان إجنازات إدارة 
السجل التجاري خالل العام 2009 
تتمثل في تق����دمي ورقة عمل في 
احللقة النقاش����ية الت����ي نظمتها 
وزارة األش����غال العامة ملوضوع 
االختناقات املرورية وإعداد مشروع 
قانون جديد لالستيراد وقد أحيل 
للفتوى والتشريع، والتشدد في 
إجراءات استيراد املواد الكيميائية 
بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة، 
وعدم تسجيل األسماء التجارية ذات 
العالقة بأسماء أو ألقاب أحد أمراء 
أو األماكن ذات االرتباط  الكويت 
التاريخي مبؤسسة احلكم وحتسني 
وسائل اخلدمة للمراجعني وتنظيم 
املعامالت من خالل وضع الشاشة 

الرقمية.

إجمالي المعامالت التي أنجزت على مستوى اإلدارة
العددالقسم

17902االستيراد

2380الوكاالت التجارية

27071االفادات التجارية

22326السجل التجاري

69679االجمالي

تراخيص االستيراد العام
المجموعمساهمةذ.م.متوصية بسيطةتضامنيةالنوع

4637372742511401جديد

256742740955376039543جتديد

2030500481627965410944املجموع

20757 مستخرجا، ومستخرجات 
تطلبها جه����ات حكومية )وزارة 
العامة لشؤون  الهيئة   � الشؤون 
القّصر � وزارة العدل(، وبلغ عددها 

3614 مستخرجا.
وذكر الصالح ان قسم السجل 
التجاري أصدر 22326 شهادة خالل 

2009 موزعة على النحو التالي:
� تسجيل شركات جديدة وعددها 

5591 شهادة.
التأش����ير والتعديل لألفراد   �
والشركات وعددها 6257 شهادة.

� مس����تخرجات عن الشركات 

� 585 جتديد وكالة جتارية.
� 111 تعديل وكالة جتارية.

� 35 إصدار ب����دل فاقد لوكالة 
جتارية.

� 527 إجابة على استفسارات 
الوزارات والش����ركات بخصوص 

الوكاالت التجارية.
وبني الصالح ان قسم اإلفادات 
التجارية أصدر 27071 مستخرجا 
خالل العام 2009، مش����يرا الى ان 
هذه املس����تخرجات على ش����قني: 
مس����تخرجات ألش����خاص تقدم 
للجهات احلكومي����ة وبلغ عددها 

لشركات »تضامنية« و»توصية 
بسيطة« و»ذات مسؤولية محدودة« 

و»مساهمة«.
وأوضح ان تراخيص االستيراد 
املؤقت عددها 6958 رخصة تتضمن 
استيرادا مؤقتا لبضائع وسيارات 

ومواد كيماوية.
ولفت الى ان قس����م الوكاالت 
التجارية بالوزارة قام بإجناز 2380 
معاملة خالل العام 2009 موزعة 

على النحو التالي:
� 1122 تسجيل وكالة جتارية 

جديدة.

عاطف رمضان
أكد الوكيل املس����اعد لشؤون 
الس����جل والعالمات التجارية في 
وزارة التجارة والصناعة ش����اكر 
الصالح ل�»األنباء« ان إدارة السجل 
التجاري بالوزارة أصدرت 69679 
معاملة خالل العام 2009 موزعة 
فيما بني 4 أقس����ام استحوذ قسم 
االستيراد على 17902 »معاملة أو 
رخصة«، كما ان قس����م الوكاالت 
التجارية أجنز 2380 معاملة، في 
حني أصدر قسم اإلفادات التجارية 
27071 معاملة ليستحوذ أيضا قسم 
السجل التجاري على 22326 معاملة 

خالل العام املاضي.
وأض����اف الصال����ح ان قس����م 
االستيراد الذي أصدر 17902 رخصة 
استيراد خالل العام املاضي منها 
10944 رخصة استيراد عام و6958 

رخصة استيراد مؤقت.
وأش����ار الصالح الى ان قطاع 
السجل والعالمات التجارية بالوزارة 
اعد تقريرا عن اإلجنازات واجلهود 
التي متت خالل العام 2009، مشيرا 
الى ان هذا التقرير أظهر ان ال� 10944 
العام تتضمن  رخصة لالستيراد 
رخصا جدي����دة وجتديد رخص 

منها 17902 رخصة استيراد و2380 معاملة بالوكاالت التجارية

وهندس����ة الع����وازل احلرارية 
النمساوية  وشركة ثراي بآخر 
واملتخصصة ف����ي إعادة تدوير 
املواد احلفازة باالضافة الى شركة 
توك هام الفرنسية واملتخصصة 

في صناعة مضخات الوقود.

جمعية عمومية

هذا وأقرت عمومية الشركة 
بنس����بة حضور بلغت %70.5 
املوافق����ة علي كافة البنود التي 
تضمنها جدول األعمال عن السنة 
املنتهية في 2009/12/31  املالية 
حي����ث أقرت تقري����ري مجلس 
اإلدارة ومراقبي احلسابات عن 
نفس الفترة، كما أقرت توصية 
مجلس االدارة بعدم توزيع أرباح، 
وكذلك عدم مكافأة مجلس اإلدارة 
عن السنة املالية املنتهية بنهاية 
ديس����مبر من الع����ام 2009 كما 
وافقت على إخالء طرف أعضاء 
مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق 
بتصرفاتهم القانونية عن السنة 
املالية املنتهية في 31 ديس����مبر 

.2009

املقبلة نتوقع أن تكون واعدة، 
مبا يعزز عوائد املساهمني.

وبني االبراهيم في كلمته أمام 
اجلمعية العمومية أن ألفا للطاقة 
قامت بدمج شركة السور للوقود 
معها، حيث أصبحت املوجودات 
حت����ت اإلدارة نح����و 111 مليون 
النتائج  ف����إن  دينار، وبالتالي 
املالية للشركة مدمجة مع شركة 
السور للوقود في السنة املالية 
املنتهية ف����ي 2009/12/31 حيث 
حققت الشركة إجمالي ايرادات 
بنحو 6.5 ماليني دينار بعد خصم 
التكاليف اإلدارية والعامة )3.3 
ماليني دينار( ومصاريف الفوائد 
)1.5 مليون دينار( وبعد احلصول 
على حصة الش����ركة من خالل 
مساهمتها وإيرادات أخرى فإن 
صافي أرباح الشركة مدمجة بلغ 

نحو 2.7 مليون دينار.
وأوضح االبراهيم أن الشركة 
استطاعت إضافة ثالث شركات الى 
نشاط التمثيل بالسوق الكويتي 
وهي شركة ثيرمو هيت الهولندية 
املختص����ة بصناع����ة وتركيب 

عملها على نطاق الشرق األوسط، 
وشمال أفريقيا. 

وتابع قائال: تركز إستراتيجية 
»ألفا للطاقة« بدرجة كبيرة على 
االستحواذ على وكاالت عاملية، 
وبالفعل جنحت الشركة، بالرغم 
التمثيل  من حداثتها، وازدحام 
العاملي للطاقة في الكويت، في 
أن متثل وتتعاون مع ش����ركات 
عاملية، حي����ث متثل »ألفا« اآلن 
نحو 7 شركات عاملية، مثل شركة 
مودي إنترناشونال، التي حتقق 
مبيعات س����نوية، تقدر ب� 500 
مليون ي����ورو، وتعتبر كطرف 
ثالث في خدمات التفتيش، وهي 
شركة رائدة في تقدمي شهادات في 
أنظمة اإلدارة، وخدمات التفتيش 
واخلدمات التقنية، باإلضافة إلى 
التدريب التقني لشركات البترول، 
باإلضافة إلى أننا منثل شركات 
عاملي����ة هولندية، ومنس����اوية 
وأملانية، وفرنسية، باإلضافة إلى 
شركات أخرى، وعليه فإن شركة 
ألفا للطاقة ماضية في حتقيق 
هذه اإلستراتيجية، والسنوات 

تعت����زم احلكوم����ة ضخها في 
القطاع النفطي من خالل اخلطة 
اخلمس����ية، حيث ان ذلك يعني 
مزيدا من اإليرادات وفرص النمو 
امام مستقبل الشركة وشركاتها 
التابعة، خاصة ان الشركة اجتهت 
خالل الفترة املاضي الى الدخول 
في ش����ركات كبرى مع شركات 
عاملية لها تواجد وحضور كبير 
القطاعات املساندة  في مختلف 
للقط����اع النفطي في العديد من 

دول العالم.

أصول تشغيلية

وأوضح اإلبراهيم، أن أصول 
الش����ركة ترتكز عل����ى أصول 
تش����غيلية رئيس����ية، أال وهي: 
»شركة األولى لتسويق الوقود«، 
اململوكة بنسبة 23.7%، و»شركة 
السور لتسويق الوقود« بنسبة 
26.6%، باإلضافة إلى نسبة %35 
من أسهم شركة ميتالكس للطاقة، 
املتخصصة ف����ي أعمال تركيب 
خطوط األنابيب اخلاصة بالقطاع 
النفطي، والقطاع العام، وميتد 

محمود فاروق 
كش����ف رئيس مجلس إدارة 
شركة ألفا للطاقة احمد االبراهيم 
عن أن الشركة متكنت من حتقيق 
أرباح قياسية خالل الربع األول 
من العام احلالي مقارنة مع نفس 
الفت����رة من الع����ام 2009 حيث 
املليون  جتاوز إجمالي األرباح 
السياس����ة  دينار بفضل جناح 
اإلستراتيجية للشركة وتطوير 

عدد من محطات الوقود.
وقال االبراهيم في تصريح 
صحاف����ي على هام����ش انعقاد 
اجلمعية العمومية العادية أمس 
ان تعاظم إيرادات »ألفا للطاقة« 
خ����الل العام احلالي نظرا لعزم 
الش����ركة االنته����اء من حتديث 
وتطوي����ر عدد آخر من محطات 
الوقود لتواكب احدث  تسويق 
التصاميم العاملية بغرض تقدمي 
اخلدمة بصورة أسرع وأفضل، 
فضال عن إضافة خدمات متطورة 
الى احملط����ات احلالية ومراعاة 
البعد البيئي وس����المة املناطق 
احمليط����ة مبحط����ات الش����ركة 
وتوفير باقة متميزة من اخلدمات 
وحتويل احملطات من مجرد أماكن 
للتزود بالوقود الى مراكز خدمة 
ش����املة من خالل عملية إعادة 
التأهيل التي بدأتها الشركة العام 

املاضي.
 وأكد أن الشركة استطاعت 
مضاعفة حجم اإليرادات خالل 
النصف األول من العام احلالي 
بفضل انتهاجها سياسة راسخة 
تعتم����د على مس����ارين، األول 
ويتمثل في دمج نشاط شركات 
تس����ويق الوق����ود التابعة لها 
الثاني على  فيما يعتمد املسار 
االس����تحواذ عل����ى حصص في 
شركات قائمة في القطاع النفطي 

محليا وإقليميا.
 وأش����ار االبراهي����م الى ان 
الش����ركة تع����ول كثي����را على 
التي  االس����تثمارات الضخم����ة 

6.5 ماليين دينار صافى إجمالي اإليرادات وتعتزم االنتهاء من تطوير عدد من محطات تسويق الوقود

)محمد ماهر(  احمد اإلبراهيم متوسطا أعضاء مجلس اإلدارة خالل اجلمعية العمومية  

نسب القيم والكميات المتداولة خالل األسبوع
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