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محمود فاروق
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان شركة 
املستثمرون القابضة حققت خسارة تبلغ نحو 
300 الف دينار وذلك للفترة املنتهية في 31 يونيو 
2010 ما يعادل خسارة للسهم 0.2 فلس للسهم 

الواحد.
وبينت املصادر ان الش���ركة حققت خسارة 

نحو 160 الف دين���ار للربع الثاني حيث جاءت 
نتائج اعمال الش���ركة في الربع األول خس���ارة 
بلغت 188.8 الف دينار ما يعادل خسارة للسهم 

بلغت 0.18 فلس.
وتوقعت املصادر أن حتقق الشركة ارباحا عن 
السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2010 وأن 

توزع ارباحا نقدية على املساهمني.

»المستثمرون« تخسر نحو 300 ألف دينار عن النصف األول

في الذكرى الثانية لرحيلك، ونحن اذ نحاسب النفس عما عملت 
ف���ي هذه الفت���رة القصيرة حلياتنا، الطويلة لفراقك، جند كش���ف 
حس���ابنا يدين بالكثير ملا خططت له ولم تكمله وأسست له دون 
ترقب املوت وهو حق، فلقد هبت علينا يا أبا طالل رياح عاتية بعد 
فراقك، طالت، ان صح التعبير، األخضر واليابس، الكبير والصغير، 
رياح الفحة ساخنة، ولكننا وجدنا أنفسنا صامدين وشراعنا اليزال 
قائما مقاوما للريح وذلك بفضل من اهلل عز وجل ثم مبا أسس���ت 
ورسخت وخططت، فلقد راهن الكثير على اننا أول الساقطني واذ بنا 
صامدين ثابتني بفضل اهلل ومنته نسترجع ما قلته فنداوي أخطاءنا، 
ونستذكر ما عملت فنجعله نبراسا لعملنا اليومي واالستراتيجي، 
ولعل جميع مالحظاتك جندها الواقي واحلامي بعد اهلل مما منر به، 
أو ما س���وف مير علينا من ضيق أو فرج وذلك بعد اهلل عز وجل 

وامياننا القوي واملتني به دائما.
اطمئن يا أبا طالل.. اطمئن

وأخيرا وليس آخرا � احلمد هلل رب العاملني على كل شيء، واحلمد 
هلل على نعمائه وضرائه، وان يتقبلك يا أبا طالل القبول احلس���ن 

ويجمعنا بك في جنات النعيم.. اللهم آمني.
بقلم: صالح السلمي

صالح السلمي الفقيد جاسم البحر رحمه اهلل

بودي: »بيت األوراق« تسعى الستكمال سداد 
التزامات بـ 100 مليون دينار نهاية 2010

املاضي شهد إعادة توجيه وتركيز 
لألنشطة في بنك »غيت هاوس« 
في اململكة املتحدة والذي حصل 
على ترخيص من هيئة اخلدمات 
املالية )fsa( ف����ي ابريل 2008، 
وعليه مت دمج جميع األنشطة 
االستشارية واملجاالت األخرى 
التي توفر عوائد مستمرة تخدم 
قاعدة رأسمال البنك، منها على 
سبيل املثال الدخول في صفقات 
عقارية مدرة للدخل بالتعاون 
مع شركة بيت األوراق العاملية 
GSH واملتعلقة بإدارة االلتزامات 
وإعادة هيكلة املديونيات السيما 
ادارة الثروات واألصول والتمويل 
املهيكل مب����ا يتوافق مع أحكام 

الشريعة.
ولفت الى أن البنك قام خالل 
العام املاضي وخالل العام احلالي 
بإمتام عدد من الصفقات املميزة 
التي القت قبوال لدى املستثمرين 
العمالء لتحقق تقييما  وقاعدة 
مستقال من اجلهات االستشارية 
في لن����دن، حيث أظهرت نتائج 
التقييم ان القيمة العادلة لسهم 
البنك تق����ارب مبلغ 62 مليون 
دينار، منها 43 مليونا بعد تطبيق 
نسبة خصم قدرها 3% وهي تفوق 
القيمة اإلجمالية الدفترية للسهم 
في سجالت الشركة األم والبالغة 

12 مليون دينار.
ال����ى ذلك وافق����ت اجلمعية 
العمومي����ة على إطف����اء 30.65 
مليون دينار من خسائر الشركة 
النحو  املتراكمة في 2009 على 
التالي: 3.9 ماليني دينار، خصما 
من رصيد االحتياطي القانوني 
واستنفده بالكامل، وكذلك خصم 
26.1 مليون دين����ار من رصيد 
عالوة اإلصدار واستنفادها ايضا 
بالكامل، وجتديد تفويض مجلس 
اإلدارة في بيع أسهم الشركة من 

اخلزينة.

مبينا أن ذلك س����اهم في حتقيق 
خسارة قدرها 5.7 ماليني دينار، 

بواقع 89.8 فلسا للسهم. 
 واشار الى أن تلك املخصصات 
وخسائر الشركات الزميلة شكلت 
ما يزي����د على 76% من إجمالي 
خس����ائر العام 2009، مبينا أن 
املخصصات العام 2008 بلغت 
20 مليون دينار، وعليه تكون 
املجموعة ق����د احتاطت ملعظم 
املخاط����ر املتوقع����ة، لتجعلها 
ماضية خلف ظهرها لتس����عى 
الى حتس����ني قيم أصولها في 

املستقبل. 
وأكد ان الشركة ال تألو جهدا 
في تخفيض حجم مصروفاتها، 
حيث ان نسبة اخلفض في 2009 
مقارنة بالع����ام 2008 بلغت ما 
نسبته 20%، الفتا الى أن العام 

دينار في بيان الدخل، تتكون من 36 
مليون دينار مخصصات مباشرة 
عن االنخفاض، و8 ماليني دينار 
خسائر ناجتة عن االستثمار في 
شركات تابعة بسبب األزمة املالية، 

انه من األصول اجليدة، مؤكدا ان 
عمدة بريطانيا أشاد بأداء البنك 
وقدمه للواليات املتحدة األميركية 
بافتخار على انه أول بنك إسالمي 

يؤسس في لندن. 
أثير ع����ن بعض  وحول م����ا 
الش����ركات التي فرغت ش����ركات 
تابعة قال بودي إن »بيت األوراق« 
لديها شركات تابعة جميعها تعمل 
في مجال االس����تثمار والنش����اط 
التش����غيلي واسهمها معتدلة وال 
توج����د لديها ما يس����مى تفريغ 

شركات ورقية. 
وقال في كلمته للمساهمني أن 
الشركة استمرت خالل العام املاضي 
في اتباع سياسات واقعية شديدة 
التحفظ لدى اعداد وعرض البيانات 
املالية، حيث مت تسجيل مخصصات 
وخسائر كبيرة بلغت 44 مليون 

شريف حمدي
أفاد رئيس مجلس إدارة شركة 
بيت األوراق املالية امين بودي بأن 
حجم االقتراض 1:2 مقابل حقوق 
املساهمني، مشيرا الى ان إإجمالي 
التزامات الشركة 145 مليون دينار، 
العاملية  املعايي����ر  وهي تتجاوز 
الكويت املركزي  ومعايير بن����ك 

اجلديدة.
وأوضح بودي خالل اجتماع 
اجلمعية العمومية للشركة التي 
عقدت امس بنسبة حضور %83، 
أن الشركة قامت بعمل تسويات 
ان  البنوك، مبينا  اللتزاماتها مع 
الشركة لم تصل الى مرحلة التعثر 

كما يعتقد البعض.
 وأشار الى ان ديون الشركة 
تعد حتت الس����يطرة، خاصة أن 
أصولها مهيأة لالرتفاع، معربا عن 
تفاؤله بأن تستكمل الشركة سداد 
التزامات تصل إلى 100 مليون دينار 

مع نهاية العام احلالي. 
وقال بودي »ته����دف خطتنا 
الديون  االس����تراتيجية خلفض 
املرابحات«،  وبالتال����ي خف����ض 
متوقعا أن يتم االنتهاء من جميع 
التسويات مع نهاية الربع الثالث، 
الفتا إلى أن االنهيارات في األسواق 
على أسعار األسهم كانت لها األثر 
املباشر على تراجع قيمها ورغم 
ذلك مازالت اسهم بيت االوراق في 

وضع ايجابي. 
وذكر أن الش����ركة تسعى إلى 
احداث تغيير جوهري وأساسي 
في اس����تثماراتها، الفت����ا إلى أن 
الشركة تخارجت من جزء صغير 
من استثماراتها وانها متضي في 
التي حتقق  التخارج����ات  بعض 
ربحية وفي الوق����ت ذاته توفير 
السيولة للدخول في استثمارات 

جديدة حتقق عوائد مجزية. 
وتطرق الى أصول الشركة في 
بنك »غيت هاوس« اإلسالمي قائال: 

عموميتها وافقت على إطفاء 30.65 مليون دينار من خسائر الشركة المتراكمة في 2009

الشركة سددت جميع االلتزامات 
عن المرابحات الدائنة

أش��ار بودي الى أن املخصص��ات الكبيرة 
واخلس��ائر أدت الى انخفاض حق��وق امللكية 
اخلاصة ملساهمي الش��ركة األم مبا يزيد على 
30 مليون دينار في العام 2009، مقابل إجمالي 
التزاماته��ا البالغة 182 مليون دينار، األمر الذي 
س��اهم في ارتفاع معدل التمويل الى مستوى 
85%، مبينا أنه عل��ى الرغم من انخفاض حجم 
املرابحات الدائنة للشركة األم خالل العام 2009 
والبالغة 19 مليون دينار بنسبة 10% لتصل الى 
163 ملي��ون نهاية العام املاضي، فإن الش��ركة 
متكنت من سداد جميع االلتزامات الواجبة عن 
املرابحات الدائنة مبا يزيد على 12 مليون دينار 
في مواعيد اس��تحقاقها، كما جنحت الش��ركة 
األم في تخفيض حجم مرابحاتها الدائنة بقيمة 

13 مليون دينار خالل األشهر األولى من العام 
احلال��ي 2010 ليصل حجمها ال��ى 150 مليون 
دينار، موضحا أن الش��ركة قامت خالل العام 
2010 في إبرام صفقات تخارج جوهرية لبعض 
اس��تثماراتها منها ش��ركة األمان لالس��تثمار 
العقاري��ة بغرض  وش��ركة الش��عب الوطنية 

تخفيض حجم الديون البنكية.
واض��اف أنه في إطار اخلطط املس��تقبلية 
قامت الش��ركة باالنتهاء من وضع خطة إعادة 
هيكل��ة مالية متكاملة ملواجهة آثار األزمة املالية 
العاملي��ة بهدف إعادة جدول��ة الديون وخفض 
املرابحات الدائنة لتعزيز قيمة حقوق املساهمني 
على مدى الس��نوات املقبلة مبا يحقق مصلحة 

املساهم.

الشيخ حمود الصباح يعلن موافقة العمومية على تخفيض رأس املال

مساهمو »المدينة« يوافقون على تخفيض 
رأسمالها إلى 40.7 مليون دينار

التعديل:  ليصبح النص بعد 
»حدد رأسمال الشركة مببلغ 
40.706.523 دينارا موزعة على 
407.065.225 سهما قيمة كل 
سهم 100 فلس، وجميع األسهم 

نقدية«.

العمومي���ة العادي���ة وغي���ر 
العادية التي عقدت امس ألخذ 
موافقة املس���اهمني على قرار 
التخفيض ولتعديل املادة رقم 
6 من عقد التأس���يس واملادة 
النظام األساس���ي  رقم 5 من 

محمود فاروق
اعلن نائب رئيس مجلس 
إدارة ش���ركة املدينة للتمويل 
واالس���تثمار الش���يخ حمود 
الصباح عن تخفيض رأسمال 
الشركة من 42.394.588 دينارا 
إلى 40.706.523 دينارا، وذلك 
من خالل إلغاء 3 ماليني سهم 
وهو ما ميثل عدد األسهم غير 
املستخدمة من االسهم الصادرة 
في اط���ار نظام خيار ش���راء 
االسهم للموظفني وإلغاء عدد 
13.8 مليون سهم، وهو ما ميثل 
عدد االس���هم غير املكتتب بها 
ملساهمي شركة صرح املدينة 
العقارية وذلك مبوجب قرار 
اجلمعي���ة العمومية املنعقدة 
بتاري���خ 25 يوني���و لع���ام 

.2009
جاء ذلك خ���الل اجلمعية 

الدبوس: »بوبيان للبتروكيماويات« استحوذت على %24
من »الكوت« وتعتزم التوسع في أسواق إقليمية وآسيوية

أرباح الشركة يكون قد جتاوز 
إجمالي قيمة االستثمار األصلي 

قبل حوالي 4 أعوام.
االس���تثمارات  وع���ن 
االس���تراتيجية للشركة أشار 
الدبوس الى ان الشركة الكويتية 
لالوليفيات )ايكويت 2( والتي 
متتلك الشركة فيها نسبة 9% قد 
متكنت من تشغيل كامل طاقتها 
اإلنتاجية خالل العام املاضي مما 
أدى الى تغطية إجمالي خسائر 
التش���غيل األولية بل وتوزيع 
أرباح على املس���اهمني بلغت 
حصة »بوبيان للبتروكيماويات« 

منها 3 ماليني دينار.
إلى ذلك وافق���ت اجلمعية 
العمومي���ة على جميع البنود 
املدرج���ة في ج���دول أعمالها 
وصادقت على امليزانية العمومية 
للشركة، كما وافقت على توصية 
أرباح  مجلس اإلدارة بتوزيع 
نقدية بنس���بة 30% اي بواقع 
30 فلسا للس���هم الواحد على 
املس���اهمني املقيدين بسجالت 
الشركة بتاريخ انعقاد اجلمعية 
العمومية، كما متت املوافقة على 
جتديد تفويض مجلس اإلدارة 
بش���راء 10% من أسهم الشركة 

وفقا للقانون.

وحول األداء املالي للشركة 
لفت الى ان الشركة حققت صافي 
ربح 21.4 مليون دينار عن السنة 
املالية املنتهية 2010/4/30، مبا 
يعادل 44.2 فلسا للسهم الواحد 
قب���ل اس���تقطاع االحتياطات 

والتوزيعات.
وقال الدب���وس ان إجمالي 
الى  ارتفع  حقوق املس���اهمني 
244.9 مليون دينار وعليه يكون 
العائد على حقوق املساهمني في 
حدود 8.7%، مشيرا الى ان صافي 

دينار، مشيرا الى ان هذه الديون 
قياس����ا الى حقوق املساهمني 
تش����كل اقل م����ن 1:1، وال يتم 
قياسها على رأسمال الشركة.

وتوقع ان يرتفع أداء شركة 
»ايكويت« والتي متلك بوبيان 
بنسبة 10% فيها منوًا في األرباح 
بنسبة تتراوح بني 40 و%50 
وذلك بناء على نتائجها في الربع 
األول، مش���يرا الى ان الشركة 
ستقوم باإلعالن عن نتائجها 

للربع الثاني قريبا.

صناعية قائمة وخصوصا في 
الكيماوية  الصناعات الالحقة 
والبتروكيماوي���ة في قطاعي 
الغاز والنفط، مش���يرا الى ان 
الش���ركة تعتمد على التنويع 
الدخ���ل والتركيز  في مصادر 
على االس���تثمارات ذات موارد 
تش���غيلية األم���ر ال���ذي أدى 
الى اس���تمرارية األداء العالي 

للشركة.
وذكر الدب����وس ان إجمالي 
ديون الشركة تبلغ 164 مليون 

شريف حمدي
أفاد نائ���ب رئيس مجلس 
بوبي���ان  لش���ركة  اإلدارة 
للبتروكيماويات دبوس الدبوس 
بأن الشركة قامت باالستحواذ 
على نس���بة 24% من إجمالي 
رأسمال شركة الكوت للمشاريع 
الصناعية بقيمة 8.1 ماليني دينار 
كما قامت الش���ركة باستكمال 
استحواذها على حصة 20% من 
شركة نور للصناعة والتجارة 
في س���لطنة عمان بقيمة 4.5 
ماليني دينار لتصل بذلك ملكية 
الشركة فيها الى 100% الفتا الى 
ان هذه الشركة متخصصة في 
تصنيع أنابي���ب الري وتقوم 
الالزمة  الدراسات  اآلن بإجراء 

لتطوير املصنع.
الدب���وس خالل  وأوض���ح 
انعق���اد اجلمعي���ة العمومية 
العادية للشركة التي انعقدت 
امس بنسبة حضور 74.1% ان 
الش���ركة تعتزم التوس���ع في 
اسواق اقليمية وآسيوية خالل 

املرحلة املقبلة.
الش���ركة  إدارة  مجل���س 
بدأ في تطبيق إس���تراتيجية 
جديدة متمثلة في التوجه الى 
االستثمار املباشر في مشاريع 

عموميتها وافقت على توزيع 30% نقداً

أمين بودي

)أسامة البطراوي( دبوس الدبوس مترئسا اجلمعية العمومية  

اطمئن يا أبا طالل

عبر إلغاء 16.8 مليون سهم للموظفين و»صرح المدينة«

تأكيداً على دور البنك الريادي في األنشطة االجتماعية والخيرية

إمساكية رمضان في جميع فروع »الوطني«
وبرنامج اجتماعي حافل خالل الشهر الفضيل

في إطار التزامه املتواصل 
جتاه املجتمع ومبناسبة قرب 
حلول شهر رمضان الكرمي، 
الوطني  الكوي���ت  قام بنك 
مؤخ���را بتوزيع إمس���اكية 
رمضان على جميع عمالئه 
الفروع واإلدارات  من خالل 
والديوانيات في جميع مناطق 

الكويت.
وقال نائب مدير العالقات 
العام���ة لدى بن���ك الكويت 
الوطني عبداحملسن الرشيد 
ان بن���ك الكوي���ت الوطني 
يع���د برنامج���ا اجتماعيا 

حافال باألنشطة واملساهمات وأعمال الرعاية 
االجتماعية واألنش���طة اخليرية والتطوعية 
طوال شهر رمضان الكرمي التي أطلقها البنك 

منذ أكثر م���ن 17 عاما، ومن 
إفطار الصائمني  أهمها موائد 
طوال ش���هر رمضان، وذلك 
جتسيدا الستمرار التزام البنك 
مبسؤوليته ورسالته الراسخة 
في خدمة املجتمع ومؤسساته 

االجتماعية واإلنسانية.
وأضاف في تصريح صحافي 
أن توزيع إمس���اكية رمضان 
على عم���الء »الوطني« نابع 
من شعوره باملسؤولية جتاه 
املجتمع كج���زء ال يتجزأ من 
تقاليده ورسالته العريقة، وأن 
النجاحات والريادة املصرفية 
واالقتصادية لبنك الكويت الوطني تؤكد أهمية 
تواصل برامج البنك االجتماعية وريادته أيضا 

في هذا اجلانب.

عبداحملسن الرشيد

الصقر: الجهات الرقابية قادرة على تصفية الشركات الورقية 
عمر راشد 

أوضح احمللل املال���ي فهد الصقر أن 
انخفاض متوسط قيمة التداول اليومي 
جللسات األسبوع املاضي مقارنة باألسبوع 
قبل املاضي يعود إلى حالة الترقب التي 
تسود أوساط املتداولني انتظارا ملا ستؤول 
إليه أوضاع الشركات الورقية بعد عودة 
سمو رئيس مجلس الوزراء من أميركا 
الالتينية، الفتا الى أن السوق رغم تعطشه 
للتصفي���ة إال أن وقوعها س���يؤدي إلى 

تراجعات حادة على املدى القصير.

وبني أن الس���وق تتحكم في مس���ار 
تداوالته 7 عائ���الت وجميعها لن تقبل 
بانهيار شركاتها التابعة باعتبار أن األمر 
سيلحق ضررا كبيرا بأدائها االئتماني على 
املدى البعيد، مشيرا إلى أن انهيار إحدى 
الشركات سيؤثر بشكل مباشر على قطاع 

التمويل واالستثمار في الكويت.
واستدرك بأن التردد في شراء أسهم 
البنوك يعود بشكل رئيسي إلى تخوف 
املتداولني واملس���تثمرين م���ن تصفية 
الش���ركات املدينة له���ا وبالتالي حتول 

مديونيتها إل���ى ديون معدومة، وهو ما 
سيؤثر على أرباحها التي ستتحول إلى 
مخصصات وبالتالي العودة مرة أخرى 
إلى مربع التراجعات التي عاشها السوق 

الفترة املاضية.
وردا على س���ؤال حول م���دى قدرة 
اجلهات الرقابية على تطبيق أكثر من 40 
مادة عقابية ورادعة في قانون الشركات 
التجارية على الشركات املخالفة، أوضح 
الصقر أن تلك اجله���ات الرقابية قادرة 
على تطبيق مثل هذا التوجه، خاصة أن 

هناك دعما من قبل نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
للتنمية ووزير اإلسكان الشيخ أحمد الفهد 
لتوجه إدارة السوق ووزارة التجارة نحو 

معاقبة الشركات املخالفة.
وفي حتليله ملستوى سيولة السوق، 
قال الفهد إن السوق مير حاليا مبرحلة 
تدوير عالية على بعض األس���هم بغية 
التخلص منها في ظل عمليات مضاربية 
عنيفة على تلك األسهم تخوفا مما حتمله 

األيام املقبلة من مخاوف.


