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أعلنت شركة استراتيجيا لالستثمار أن مجلس اإلدارة قرر 
متديد فترة االكتتاب في زيادة رأسمال الشركة إلى 26 أغسطس، 
كما فوض رئيس مجلس اإلدارة بالتمديد لفترة أخرى في حال 
لم تتم تغطية االكتتاب حتى ذلك التاريخ على أال يتجاوز تاريخ 
انتهاء مدة االكتتاب املصرح بها، وعليه فإن املساهمني املقيدين 
في سجل املساهمني بتاريخ 29 يونيو مدعوون لالكتتاب بنسبة 
58.5% بسعر 102 فلس للس����هم الواحد واملتضمن 100 فلس 

قيمة اس����مية و2 فلس عالوة إصدار، مع األخذ بعني االعتبار 
أنه وبعد االنتهاء من زيادة رأس����مال الش����ركة سيتم خفض 
رأس املال اإلجمالي 128.5 مليون س����هم والذي سينطبق على 
أسهم املساهمني املقيدين في سجل مساهمي الشركة بتاريخ 
29 يونيو، وبناء على طلب الشركة فقد مت ايقاف سهم الشركة 
عن التداول اعتبارا من تاريخ 2010/6/30 إلى حني االنتهاء من 

اجراءات االكتتاب في زيادة رأسمال الشركة.

»استراتيجيا« تمدد فترة االكتتاب في زيادة رأسمال الشركة إلى 26 أغسطس
املؤشر 
السعري 

6685.4
بتغير قدره

+31.3

الوقيان: 250 نقطة ارتفاعًا متوقعًا لمؤشر البورصة 
مدعومًا بالتدخل الحكومي اإليجابي لدعم االقتصاد

أكد أن 3 عوامل رئيسية وراء انتعاشه خالل األسابيع الماضية

اإلبراهيم لـ »األنباء«: »ألفا للطاقة« استحوذت 
على وكالة عالمية للمشتقات البترولية

بتقدمي خدمات مساندة للشركات 
النفطية خاصة ما يخص املواد 
احلف���ازة واخلدمات الفنية في 
عمليات احلف���ر والتنقيب عن 
النفط في الس���وق السعودية، 
حيث متتلك الشركة محل الشراكة 
وكالة حصرية في مجال عملها 
على مس���توى الشرق األوسط 
الس���وق  واخلليج وتتخذ من 
الس���عودية مرك���زا لالنطالق 
الى أس���واق جديدة في غضون 

السنوات املقبلة.
هذا وتسعى »الفا للطاقة« عبر 
الشراكات احلصرية التي لديها 
الى تقدمي جميع اش���كال الدعم 
الفني والتقني لشركاتها التابعة 
بغرض تبوؤ مكانة رائدة فيما 
بعد في مجال اخلدمات املساندة 
للقطاع النفطي السيما في ضوء 
التي  الكبي���رة  االس���تثمارات 
تعتزم بلدان اخلليج ضخها في 
قطاعاتها النفطية خالل السنوات 

املقبلة.

باإلضافة إل���ى التدريب التقني 
لشركات البترول، باإلضافة إلى 
أن الشركة متثل شركات عاملية 
هولندية، ومنساوية وأملانية، 
وفرنسية، باإلضافة إلى شركات 

أخرى.
وأفاد بأن »الفا للطاقة« متكنت 
من دخول الس���وق السعودية 
بالشراكة مع شركة عاملية تختص 

متثل 7 ش���ركات عاملية تعمل 
ف���ي مجال النفط، مثل ش���ركة 
مودي إنترناشونال، التي حتقق 
مبيعات س���نوية، تقدر ب� 500 
ملي���ون ي���ورو، وتعتبر طرفا 
ثالثا في خدمات التفتيش، وهي 
شركة رائدة في تقدمي شهادات 
ف���ي أنظم���ة اإلدارة، وخدمات 
التقنية،  التفتيش واخلدم���ات 

محمود فاروق 
كش���ف رئيس مجلس إدارة 
ش���ركة »ألف���ا للطاق���ة« احمد 
االبراهيم في تصريح ل� »األنباء« 
عن استحواذ الشركة على حصة 
مؤثرة من رأسمال وكالة عاملية 
في مجال خدمات فصل الزيوت 
املاء  البترولية عن  واملشتقات 
املستخدم في غسيل السيارات في 
محطات تعبئة الوقود، موضحا 
ان الش���ركة تعتزم الدخول في 
عدد من املناقصات النفطية من 
خالل 4–5 شركات تابعة وزميلة، 
وذلك ضمن خطتها التوسعية في 
مجال تقدمي اخلدمات املساندة 

للقطاع النفطي.
وذكر أن »الفا للطاقة« تركز 
بدرجة كبيرة على االستحواذ 
عل���ى وكاالت عاملي���ة، بالرغم 
التمثيل  من حداثتها، وازدحام 
العامل���ي للطاقة ف���ي الكويت، 
حيث متثل وتتعاون مع شركات 
عاملية، مش���يرا إلى أن الشركة 

تمكنت من دخول السوق السعودي بالشراكة مع شركة عالمية متخصصة في خدمات الشركات النفطية

أحمد اإلبراهيم

725 ألف دينار خسائر لـ »الصلبوخ«
و1.6 مليون أرباح »الشارقة لألسمنت«

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان مجلس ادارة 
ش����ركة الصلبوخ التجارية )الصلبوخ( قد اجتمع 
واعتمد البيانات املالية املرحلية للش����ركة للفترات 
املنتهية في 2010/6/30، حيث بلغت اخلسائر 725 
ألف دينار مبا يعادل 3.6 فلوس للسهم مقارنة مع 
خسائر 205 آالف دينار ومبا يعادل 1.04 فلس للسهم 

مع ذات الفترة من العام املاضي.

كما أعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان مدير 
عام شركة »الشارقة لألسمنت والتنمية الصناعية« 
قد اعتمد البيانات املالية املرحلية للش����ركة للفترة 
املنتهية في 2010/6/30، حيث بلغ ربح الشركة 1.6 
مليون دينار مبا يعادل 3.12 فلوس للسهم مقارنة مع 
255 ألف دينار مبا يعادل 0.78 فلس للسهم خسارة 

في ذات الفترة من العام املاضي.

األحمد: 42.04 مليون دينار أرباح »التجاري« التشغيلية للنصف األول
تم تحويلها إلى المخصصات المكونة مقابل محفظتي القروض واالستثمار وصافي الربح إلى 840 ألف دينار وأصول البنك تسجل 3.6 مليارات

نسبة كفاية رأس مال البنك ترتفع إلى 19.10% بما يفوق المتطلبات الرقابية المحددة من قبل  »المركزي«
وتعادل أكثر من ضعفي النسبة المحددة عالميًا بموجب تعليمات »بازل 2«  تؤكد القاعدة الرأسمالية القوية للبنك

أعلن البنك التجاري عن حتقيق أرباح 
تشغيلية بواقع 42.046 مليون دينار قبل 
خصم بند املخصص���ات )مقارنة بأرباح 
تش���غيلية مقدارها 66.911 مليون دينار 
للفترة املقابلة من 2009(، وقد مت حتويل 
هذه األرباح إلى املخصصات املكونة مقابل 
محفظتي القروض واالس���تثمار، وهو ما 
ترتب عليه تسجيل صافي ربحية ملساهمي 
البنك عن فترة الس���تة أشهر املنتهية في 
30 يوني���و 2010 مقدارها 840 ألف دينار 
مقارنة بصافي ربح مقداره 894 ألف دينار 

للفترة املقابلة من عام 2009.
ومن املعروف أن البنك كان قد أعلن في 
وقت سابق عن تبنيه لسياسة متحفظة 
تهدف إلى بناء قاعدة صلبة من املخصصات، 
ومن ثم فإن النتائج املالية احملققة جاءت 
متماشية مع معطيات وتوقعات هذه الفترة 
وتوجهات البنك القائمة على تدعيم قاعدة 

املخصصات.
وفي تعليقه على البيانات املالية للفترة، 

قال رئيس مجلس إدارة البنك بدر سليمان 
األحمد، ان »التج���اري« يقوم في الوقت 
احلالي مبراجعة خط���ط أعماله احلالية 
واملستقبلية وفقا إلستراتيجية واضحة 
تهدف إلى تأكيد تواجد البنك في س���وق 
اخلدمات املصرفية للشركات واألفراد على 

حد سواء.
وأضاف األحمد قائال: »إن حتسن أداء 
القطاع املصرفي عموما والبنك التجاري 
بصفة خاصة يعتمد على حتس���ن بيئة 
األعمال االقتصادية واملالية خالل الفترة 
القادمة، منوها بأن البنك التجاري يواصل 
عمله من أجل حتس���ني ج���ودة محفظة 
القروض وكذلك محفظته االستثمارية«.

وقد بلغت كفاية رأس املال في 30 يونيو 
2010 نسبة مقدارها 19.10% )19.00% كما في 
2010/3/31( وهذه النسبة تفوق املتطلبات 
الرقابي���ة احملددة من قب���ل بنك الكويت 
املركزي، وتعادل أكثر من ضعفي نسبة 
كفاية رأس امل���ال احملددة عامليا مبوجب 

تعليمات بازل 2، وهو ما يعكس القاعدة 
الرأسمالية القوية التي يتمتع بها البنك 

التجاري.
وكما في 30 يونيو 2010 بلغ مجموع 
أص���ول البنك 3.6 ملي���ارات دينار، )3.7 
ملي���ارات دينار كما في 2010/3/31( بينما 
بلغت حقوق املساهمني 438.6 مليون دينار، 
)441.2 مليون دينار كما في 2010/3/31(.

ويواصل البنك دوره الريادي للسيطرة 
على مصاريف التشغيل والتي انخفضت 
بواقع 8% خ���الل الفترة مقارنة بالنصف 

األول من 2009.
وتعد الكفاءة التشغيلية احدى امليزات 
التنافسية للبنك، حيث يواصل احتفاظه 
بأدنى نسب التكاليف إلى اإليرادات حيث 
بلغت هذه النسبة 26.7% للنصف األول 

من 2010.
وق���د حصل »التج���اري« على جائزة 
تقديرية م���ن وحدة اخلدمات واملعامالت 
املالية العاملية وهي وحدة مالية مبجموعة 

سيتي جروب، وذلك تقديرا لتميزه وتفرده 
في مجال خدمات الدفع العاملية وحتقيقه 
أعلى املستويات في خدمة الدفع الفوري 
املباشر اإللكتروني )STP( ومن املعروف أن 
هذه اجلائزة يتم منحها للمؤسسات املالية 
الرائدة في مج���ال خدمات الدفع الفوري 
املباشر اإللكتروني على نطاق العالم والتي 
تتبع أفضل معايير الدقة العاملية في مجال 
الدفع اإللكتروني املطبقة  مترير خدمات 

لدى البنوك املراسلة.
وقد قام البنك باالحتفال مبرور 50 عاما 
على تأسيس���ه، حيث مت تأسيس البنك 
مبوجب املرسوم األميري رقم 5 الصادر 
بتاري���خ 19 يونيو 1960 حيث كان البنك 
ثاني جهة في الكويت حتصل على ترخيص 

ملمارسة األعمال املصرفية.
وقد حقق البن���ك العديد من اإلجنازات 
الهامة خالل نص���ف قرن من الزمان وذلك 
من خالل تواجده القوي في سوق اخلدمات 
املصرفية لألفراد والشركات على السواء.

وينتهز البنك هذه املناس���بة ليتوجه 
بالش���كر اجلزيل من عمالء البنك األعزاء 
لثقته���م في منتجات البن���ك واختيارهم 
البنك التجاري كمصدر خلدماتهم املصرفية 
ومن اجلهاز التنفيذي بالبنك ومن جميع 
موظفي البنك إلخالصهم وتفانيهم في العمل 
املتواصل  الكرام لدعمهم  ومن املساهمني 

للبنك.
كما يود البنك أن يتقدم بالشكر اخلاص 
لكافة وس���ائل اإلعالم املطبوعة احمللية 
لتغطيتها اإلعالمية الشاملة لذكرى مرور 
50 سنة على تأسيس التجاري واحتفاله 

بيوبيله الذهبي.
وبتش���غيل البنك لثاني أكبر ش���بكة 
فروع مصرفية متكاملة في الكويت تضم 
اآلن 55 فرعا تغطي جميع أنحاء الكويت، 
ويوفر البنك مجموعة متكاملة من اخلدمات 
واملنتجات واحللول املصرفية الش���املة 

بدر سليمان األحمدللعمالء أينما تواجدوا.

500 مليون يورو 
قيمة مبيعات

»مودي إنترناشيونال« 
التابعة لها

في 2009

استقالة بدر بوراشد
من »صكوك القابضة«

أعلن سوق الكويت لألوراق 
املالية بأن مجل���س ادارة ادارة 
شركة صكوك القابضة قد اجتمع 
املوافقة  األسبوع املاضي وقرر 
على قبول االستقالة املقدمة من 
بدر بوراشد نائب رئيس مجلس 
اإلدارة ومت انتخ���اب فراس فهد 
أحمد البحر نائبا لرئيس مجلس 

ادارة الشركة.

عمر راشد
توقع رئيس مجلس إدارة ش����ركة أعيان 
لإلج����ارة القابضة س����ليمان الوقيان ارتفاع 
املؤشر العام للسوق بواقع 250 نقطة قبل شهر 
رمضان مقتربا من مستوى 6900 نقطة، مدعوما 
بتحركات املتداولني على األس����هم الرخيصة 
والقيادية بعد األخبار اإليجابية التي أنعشت 

أداء السوق خالل األسابيع القليلة املاضية.
 وحصر الوقيان أسباب االرتفاع في عدد من 
العناصر أولها نتائج البنوك اإليجابية للنصف 
األول والتي عززها تقليص حجم املخصصات 
وارتفاع أرباحها التش����غيلية مقارنة بالفترة 

نفسها من العام املاضي.
وقال إن ثاني تلك العوامل يتمثل في بدء 

ع����ودة املتداولني من فترة اإلج����ازات الصيفية حيث بدأوا في 
االستثمار في بعض األسهم بدافع من األخبار اإليجابية عنها.

 وبني أن العامل الثال����ث يتمثل في التصريحات احلكومية 

التي أنعش����ت واقع التداوالت بشكل ملحوظ 
م����ن خالل تأكيد نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لإلسكان 
ووزير الدولة للتنمية الشيخ أحمد الفهد صدور 
قرارات تدعم االقتصاد والبورصة خالل الفترة 

املقبلة.
 وحول ما ميكن أن يؤثر في أداء الس����وق 
خالل الفترة املقبلة وحتديدا ما يتعلق باحتمالية 
تصفية بعض الشركات الورقية من السوق خالل 
الفترة املقبلة، أشار الوقيان الى أن محاسبة 
الشركات وتنظيف السوق من الشركات الورقية 
بات مطلوبا للغاية في ظل تعرض بعض األسهم 
للتراجع بسبب وجود مثل تلك الشركات رغم 

أن أداءها التشغيلي جيد للغاية.
 وأكد أن محاسبة املقصرين مطلوبة حتى ال يختلط احلابل 
بالنابل وأن مبدأ مساعدة الشركات اجليدة هو في الواقع تعزيز 

لألداء االقتصادي.
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حقوق المساهمين (مليون دينار كويتي)إجمالي ا�صول (مليون دينار كويتي)
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التجاري... هو إختياري

ا�رباح قبل المخصصات
مليون دينار كويتي 42.0
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