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عموميتها انتخبت عضوين احتياطيين وأقرت عدم توزيع أرباح

القبندي: 70% من عوائد بيع مصنع األدوية
سنسدد بها ديونًا مستحقة على »الرتاج القابضة«

منى الدغيمي 
قال رئي���س مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة الرتاج 
القبندي، ان  القابضة عبداهلل 
الش���ركة وقعت على بيع أحد 
انتظار  مصانعها لألدوية في 
حتصيل املبلغ من املش���تري، 
مشيرا إلى أن الشركة ستقتصر 
على تطوير نشاط مصنعيها 
لألدوي���ة في الفت���رة احلالية 
دون الدخول في اس���تثمارات 

جديدة.
وأض����اف خ����ال اجلمعية 
العمومية العادية للشركة التي 
انعقدت أمس بنسبة حضور 
93% ردا على استفس����ار أحد 
املساهمني عن أن الشركة قررت 
بيع أحد مصانعه����ا لألدوية 
للتخفيف م����ن أعبائها املالية 
وتس����ديد جزء م����ن ديونها 
املستحقة، موضحا انه كان من 
أموال بيع  املفروض حتصيل 
املصنع منذ ش����هر مضى لكن 
لظروف خاصة باملشتري تأجل 

حتويل األموال إلى حني.
الش���ركة بصدد  وتابع أن 
التفاوض مع جهات أخرى راغبة 
في شراء املصنع، مستدركا أنه 
التزاما بعقد البيع املبدئي فان 
انتظار  القابضة« في  »الرتاج 
حتصيل األموال قبل البت في 
قراراها النهائي لعملية البيع.

وأفاد القبندي ردا على احد 
املساهمني بأن من أسباب بيع 
مصن���ع األدوية أن الفارق بني 
املتداولة للش���ركة  املطلوبات 

الشركة قامت بتملك شركة تابعة 
في طاجيكستان.

وأف���اد ب���أن »الفرعوني���ة 
الدوائية« بلغت  للصناع���ات 
مبيعاتها 149.7 مليون جنيه 
مصري بزيادة مقدارها 22 مليون 
جنيه بنسبة بلغت 17% مقارنة 
بحجم املبيعات الذي بلغ 127.9 
مليون جنيه في 2008، الفتا إلى 
أن الشركة حققت أرباحا صافية 
قدرت مببلغ 45.6 مليون جنيه 

مصري في 2008.
وأضاف أن الشركة الوطنية 
للصناعات الدوائية قامت بإنشاء 
مختبر لألبحاث وتطوير األدوية 
ووضع برنامج له، مشيرا إلى 
انه خال السنة احلالية سيتم 
العمل على استغال كامل الطاقة 
القدرات  التشغيلية وحتسني 
والدخول في أس���واق جديدة 
والعمل املشترك مع الشركات 

األخرى.

جدول األعمال

هذا ومتت املوافقة على كل 
البنود الواردة في جدول أعمال 
العمومية، السيما منها اإلقرار 
بع���دم توزيع أرباح عن 2009 
وانتخاب عضوين احتياطيني 
ملجل���س اإلدارة يتمث���ان في 
ش���ركة تابعة لشركة االمتياز 
لاس���تثمار )ش���ركة االمتياز 
العقارية( كاحتياطي  العاملية 
أول وش���ركة تابع���ة للرتاج 
لاستثمار)شركة لوجستية( 

كاحتياطي ثان.

املتداولة كبير  واملوج���ودات 
مم���ا اضط���ر الش���رك���ة إلى 

البي��ع.
وردا على س���ؤال »األنباء« 
حول النسبة املتوقعة من عملية 
بيع مصنع األدوية واملوجهة 
الديون املس���تحقة  لتس���ديد 
القبندي بأنها  أفاد  للش���ركة، 
في حدود 70%، مشيرا إلى أنه 
بعد حتويل أموال بيع املصنع 
ستتفاوض »الرتاج القابضة« 
مع البنوك احمللية لتحويل مبلغ 
القروض املستحقة من قصيرة 

املدى إلى متوسطة املدى.
هذا وقال القبندي في كلمته 
خال اجتماع عمومية الشركة 
العادية ان اس���تمرار تداعيات 
األزمة املالية العاملية واألثر الذي 
سببته في صعوبة احلصول على 
التمويل خال هذا العام لم مينع 
الشركة من حتقيق نتائج تعتبر 
استثنائية لها، وإن كانت أقل 
بكثير من مستوى طموحاتها، 
إلى أن 2009 استمرت  مشيرا 
خال���ه االس���تحقاقات املالية 
للشركة من ناحية املصاريف 

ارتفعت نظرا  التي  التمويلية 
ملواعيد استحقاقاتها.

وأوضح في ذات السياق أن 
ارتفاع قيم���ة األصول وزيادة 
اإليرادات عوضت جزءا كبيرا 

من املصاريف.
واس���تعرض القبندي أبرز 
النتائ���ج للش���ركات التابعة، 
السيما منها الدلتا للصناعات 
الدوائية التي ارتفعت أصولها 
إلى 132 مليون جنيه مصري 
بزي���ادة تبل���غ 60 مليون عن 
السنة املاضية، مشيرا إلى أن 

سنعمل على تطوير نشاط مصنعي األدوية في الفترة الحالية
 )قاسم باشا(عبداهلل القبندي خالل عمومية الشركة

المؤشرات المالية لـ »الرتاج«
عن ابرز املؤشرات املالية التي تعكس 
أداء الشركة للسنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2009 قال القبندي ان املوجودات 
ارتفعت حيث وصل����ت قيمتها إلى 73.6 
مليون دينار بزيادة نسبتها 5.29% مقابل 

69.9 مليون دينار في .
واش����ار الى ان االيرادات التش����غيلية 
ارتفعت بنس����بة 33.3% لتصل إلى 22.4 
مليون دينار مقابل 16.7 مليون دينار في 

..2008
وع����ن مجمل الربح اف����اد القبندي انه 

ارتفع بنس����بة 29.11% ليبلغ 10.2 مايني 
دينار في 2009 مقابل 7.9 ماي�ني دين��ار 

في 2008.
ولفت الى ان املصاريف ارتفعت بنسبة 
45% لتبلغ 11.6 ملي����ون دينار في 2009 
مقابل 8 مايني دينار في 2008 نظرا الرتفاع 

تكلفة التمويل.
واشار القبندي الى ان صافي خسائر 
الش����ركة بلغ 1.2 مليون دينار في 2009 
مقارنة بأرب����اح بلغت 715 الف دينار في 

.2008

الخرافى: خسائر »الكويتية - األردنية«
بسبب نقص قيمة الودائع وتراجع عوائدها

موجودات الشركة تراجعت 3% إلى 17.1 مليون دينار

QWERTY، وعند تردد يبلغ 2.4 
غيغاهرتز، ميكن التحكم عبر تقنية 
Wi-Fi واألش����عة حتت احلمراء 
 STB املدمجة بالتلفزيون، وأجهزة
وAV من خال األزرار التي تظهر 
على الشاشة. وترسخ سامسونغ 
مكانتها الريادية في مجال توفير 
قمة األداء واجلودة من خال تقنية 
العرض ثاثي األبعاد، وتوصيل 
 media streamer وبرنامج ،WiFi
 ،DLNA املتواف����ق م����ع معايي����ر
وتطبيقات سامسونغ، وخاصية 

.Planet Firstو ،Internet@TV
وتتمتع سلسلة 9000 مبعدل 
Clear Motion Rate 800، وه����و 
معيار الوضوح احلركي اجلديد 
الذي يعتمد على املقياس الفعلي 
للدقة أثناء مشهد مفعم باحلركة، 
ومحرك Hyper Real ثاثي األبعاد 
ومعالج سامسونغ ثاثي األبعاد 

املدمج األول من نوعه.
ويعتبر ه����ذا املعالج األمثل 
للتوافق مع الصيغ املتعددة ثاثية 
األبعاد مبا في ذلك الصيغ متوسطة 
الوض����وح )جنبا إلى جنب ومن 
األعلى لألس����فل(، وكذلك معيار 
الدق����ة الكامل����ة Blu-ray ثاثي 
إل����ى ذلك،  األبع����اد، وباإلضافة 
تعرض تقنية سامسونغ ثاثية 
األبع����اد الصور باس����تخدام كل 
األلوان لتمنحك جتربة مشاهدة 

منقطعة النظير.

 9000 LED TV وتتميز سلسلة
الفائقة بسطح خلفي وحواف من 
الفوالذ املقاوم للصدأ ذات نحافة 
فريدة. وتتعزز أناقة التلفزيون من 
خال النحافة املدهشة مع املوالف 
املدمج، ومكبرات الصوت املتضمنة 
ف����ي احلامل، والعنق الش����فاف، 
ولوحة اللمس التي تنزلق تلقائيا. 
ومت جتهيز سلس����لة تلفزيونات 
9000 مبأخذ HDMI، يشتمل على 
مأخذ USB لتشغيل مختلف ملفات 
الوس����ائط املتعددة مباشرة من 
سواقة فاش أو محرك األقراص 

.USB HDD الصلبة
وتأتي سلسلة 9000 مع جهاز 
التحكم عن بعد املزود بشاش����ة 
تعمل باللمس مع شاشة عرض 
ملونة بقياس 3 إنشات تتميز ببث 
مباشر للقناة التي تشاهدها حاليا 
أو القناة التي تريد مشاهدتها أثناء 
مشاهدة تطبيقات تقنية بلو راي 
وDVD- ويبدو هذا اجلهاز كالهاتف 
الذكي ويعمل بش����كل مشابه له 
إذ يستخدم نظاما سها وسريعا 

لتصفح احملتويات.
وهو يأتي مع مقبس للسماعة 
ونظام »الرؤية املزدوجة«، الذي 
ميكنك من مشاهدة التلفزيون أو 
تطبيق����ات تقنية بلو راي دي و

DVD في نفس الوقت.
ويتضمن هذا اجلهاز خاصية 
التحكم AllShare ولوحة مفاتيح 

أعلنت ش����ركة سامس����ونغ 
لإللكترونيات احملدودة عن اطاق 
 full HD 3D سلس����لة تلفزيونات
LED TV 9000 األكث����ر نحافة في 
العال����م، حيث يتناغ����م في هذه 
التصميم  التلفزيونات كل م����ن 
املتقدمة،  الرفيع والتقنية  الفني 
مما يوفر جتربة ترفيهية عالية 
التي حتققت بفضل  املس����توى، 
تكنولوجيا سامس����ونغ احلائزة 

على جوائز عاملية.
وقد صممت سلسلة تلفزيونات 
HD 3D LED TV 9000 الفائقة لتكون 
مبستوى أناقة وإلهام الصور التي 
التلفزيون، وهي  نشاهدها على 
تعتبر األكثر إثارة لإلعجاب حتى 
اليوم من خال سمكها الرقيق جدا 
والبالغ 7.98 مليمتر مع موالف 
التلفزيونات  مدمج، مما يجعلها 

األكثر نحافة في العالم.
كما كشفت سامسوجن عن جهاز 
التحكم عن بعد املزود بشاش����ة 
تعم����ل باللمس واألول من نوعه 
العالم مع شاش����ة »للتحكم  في 
باللمس«، والذي يأتي مع سلسلة 
9000 وميك����ن من خاله متابعة 
جتربة مشاهدة التلفزيون من أي 

مكان في املنزل.
وفي هذا الصدد، قال مدير عام 
قسم وسائط اإلعام الرقمية لدى 
سامس����ونغ اخلليج رام موداك: 
 full HD 3D LED جتسد سلسلة«
TV 9000 الرمز املثالي ألس����لوب 
احلياة الكاسيكية، إذ توفر األداء 
األفضل، وحتظى بجمالية وأناقة 
الرغبات  مذهلة، وتلب����ي جميع 
النفس����ية لتضفي على  للراحة 

حياتك جتربة بصرية ممتعة«.
 ،LED 9000 ومن أجل إب����داع
قام مصممو سامسونغ بتسخير 
أفضل االبتكارات في مجال تصميم 
التلفزيون����ات لتجس����يد معنى 

الرهافة حسيا وعاطفيا.
وعبر استخدام هيكل من الفوالذ 
املقاوم للصدأ وتشكيل حافة فنية 
متناهية الدقة لهذا املنتج، سعى 
ارتباط عاطفي  الفريق إلنش����اء 

وجاذبية فائقة للمنتج.

»سامسونغ« تكشف النقاب عن تلفزيونات 
»LED TV 9000« ثالثية األبعاد

محمود فاروق
كشف رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية - 
االردنية القابضة عدنان اخلرافي أن اخلسائر التي 
تكبدتها الشركة خال العام املاضي كانت نتيجة 
لتخفيض قيمة الودائع احملتفظ بها وتراجع عوائد 
الودائع حيث سجلت خسائر بنحو 800 الف دينار 

بواقع 4.8 فلوس خسارة للسهم الواحد
وأوضح اخلرافي في كلمته للمساهمني خال 
اجلمعية العمومية للشركة التي عقدت أمس بنسبة 
حضور 90.6% ان اجمالي االيرادات بلغ 460 الف 
دينار خال 2009 مقابل 877 ألف دينار في العام 
الس���ابق بتراجع 47.5% وعل���ى الصعيد املقابل 
فق���د تراجعت املصروف���ات االجمالية الى 1.303 
الف دينار مقارنة ب���� 1.676 ألف دينار في العام 
السابق بانخفاض بنسبة 22.3% وجاء ذلك بشكل 
أساسي نتيجة لتأثير اخلسائر غير احملققة من 

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خال بيان 
الدخل بقيمة 728 الف دينار.

وأفاد اخلرافي بانه نتيجة خلسائر العام فقد 
تراجعت موجودات الشركة من 17.7 مليون دينار في 
عام 2008 الى 17.1 مليون دينار في 2009 بنحو %3 
وتأثر معدل العائد على متوسط حقوق املساهمني 
والذي انخفض من 4.2% للعام 2008 الى 4.8 للعام 
2009 حيث شهدت حقوق املساهمني تراجعا بواقع 
3%. وقد أقرت العمومية عدم توزيع أرباح للسنة 
املنتهية كم���ا أخلت طرف أعضاء مجلس االدارة 
وتضمن���ت املوافقة على التعامل مع اطراف ذات 
صلة وذلك بعد املصادقة عل���ى البيانات املالية 
املجمعة للشركة كما أقرت العمومية استقالة بنك 
االحتاد لادخار واالستثمار من عضوية مجلس 
االدارة وانتخاب عضو مكمل لبقية املدة الباقية 

من عمر اجللسة.

)كرم ذياب(عدنان اخلرافي مترئسا عمومية الشركة


