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»الجمان«: 2.2 مليون دينار صافي ربح
»مجموعة الراي اإلعالمية« في النصف األول

قال مركز اجلمان لالستشارات االقتصادية في حتليل 
أولي ومختصر لشركة مجموعة الراي اإلعالمية )الراي( 
مبناسبة إدراجها في سوق الكويت لألوراق املالية امس، 
ان الشركة تأسست في 2002/12/1، وهي متخصصة 
في احلقل اإلعالمي، واملتمثل في طباعة ونشر وتوزيع 
الصحف وبث الوس��ائل اإلعالمية الصوتية واملرئية، 
ويبلغ رأسمالها حاليا نحو 23.3 مليون دينار، ويبلغ 
عدد مس��اهميها 8515 مس��اهما في مقدمتهم شركة 
عبدالعزيز وجاسم التي متتلك نسبة 54.93%، وشركة 

مشاريع بودي بنسبة 11.48% من رأس املال.
وتبلغ موجودات »الراي« 62.2 مليون دينار، وتشكل 
املوجودات غير امللموسة 62% من إجماليها مبا يعادل 
38.5 مليون دينار، في حني يشكل النقد والنقد املعادل 
25% من اإلجمالي مبا يساوي 15.3 مليون دينار، بينما 
ميثل املدينون واملستحقات واألرصدة املدينة األخرى 
11% مبا ي��وازي 7.1 ماليني دين��ار، وذلك كما في 30 

يونيو املاضي.
أما مطلوبات »الراي«، فيبلغ إجماليها 37.6 مليون 
دينار، وتشكل القروض والتزام سداد مؤجل 53% منها 
مبا يعادل 19.9 مليون دينار، بينما تبلغ مس��تحقات 
من أطراف ذات صلة وذمم وأرصدة دائنة أخرى 16.5 
ملي��ون دينار مبا ميثل 44% م��ن إجمالي املطلوبات، 
في حني تش��كل مخصصات نهاية اخلدمة ومطالبات 
3% من اإلجمالي مبا يس��اوي 1.2 مليون دينار، وتبلغ 
نس��بة املطلوبات إلى املوج��ودات 60%، وذلك كما في 

30 يونيو املاضي.
وفيما يتعلق بحقوق مساهمي »الراي«، يبلغ إجماليها 
24.6 ملي��ون دينار مبا يع��ادل 40% من املوجودات، 
ويشكل رأس املال البالغ 23.3 مليون دينار، 95% من 
حقوق املساهمني، بينما تبلغ االحتياطيات، املخصوم 
منها قيمة أس��هم اخلزانة البالغة 75 ألف دينار، نحو 
1.3 مليون دينار مبا يعادل 5% من حقوق املساهمني، 
وتبلغ القيمة الدفترية للس��هم 106 فلوس كما في 30 

يونيو املاضي.
وقد بلغ إجمالي إيرادات »الراي« 7.8 ماليني دينار 
للنصف األول 2010، بينما بلغت املصروفات 5.6 ماليني 
دينار، أي 71% من اإليرادات، وبالتالي كان صافي ربح 
الفترة 2.2 مليون دين��ار بهامش 29% من اإليرادات، 
وبذلك تكون ربحية السهم 26.43 فلسا، كما يكون العائد 
7.2% على املوجودات و18.2% على حقوق املس��اهمني، 

وذلك على أساس سنوي.
أما هيكل مصروفات »الراي« فتشكل املصروفات 
التشغيلية 87% مبا يعادل 4.9 ماليني دينار، فيما ميثل 
منخفض ديون مشكوك في حتصيلها 6% من اإلجمالي 
مبا يعادل 350 ألف دينار، بينما بلغت أعباء التمويل 

366 ألف دينار مبا يشكل 7% من اإلجمالي.

اعتبارًا من األمس وكأول شركة إعالمية 

بودي: إدراج »الراي« ُيرسي معايير جديدة في ممارسات 
المؤسسات اإلعالمية المستقلة في الكويت والمنطقة

أعلنت شركة مجموعة الراي اإلعالمية إدراج اسهمها للتداول في سوق 
الكويت لألوراق املالية )بالعربية »الراي«، باالجنليزية )Alrai(، اعتبارا من 
امس لتكون بذلك أول شركة اعالمية في الكويت تتاح اسهمها للتداول ومن 

اولى الشركات العربية على هذا الصعيد.
وتصدر »مجموعة الراي االعالمية« جريدة »الراي« احدى اوس�ع الصحف 
انتش�ارا وأكثرها تأثيرا في الكويت، وتدير تلفزيون الراي الذي يعد من ابرز 
القنوات الفضائي�ة اخلليجية والعربية التي تبث على القمرين نايل س�ات 

و»عربس�ات« وللمجموعة نش�اط قوي في مجال االنتاج االعالمي من خالل 
ش�ركة الراي لإلنتاج اإلعالمي، كما متتلك بالكامل ش�ركة الناشر للطباعة 

احدى اكبر شركات املطابع التجارية والتوزيع في الكويت.
 وتنشط كذلك في قطاع الدعاية واإلعالن من خالل شركة الراي العاملية 

للدعاية واإلعالن.
 وبذلك تشكل الش�ركة واحدة من أكبر املجموعات اإلعالمية وأكثرها 

جاسم بوديتكامال وتأثيرا في الكويت واخلليج.

ادراج اسهم  تعليقا على 
املجموعة في بورصة الكويت، 
إدارة  اعتبر رئيس مجلس 
ش���ركة مجموع���ة ال���راي 
االعالمية جاس���م بودي ان 
الت���زام مجموعتنا مبعايير 
الشفافية واالفصاح املطبقة 
ف���ي اس���واق املال يرس���ي 
معايير جديدة في ممارسات 
املؤسسات االعالمية املستقلة 
في الكويت واملنطقة العربية، 
ويحول االستقاللية الى نهج 
عملي يوم���ي ال يحتاج الى 
برهان، ويس���رنا ان نكون 
السباقني الى وضع جناحنا 
حت���ت معايي���ر الرقابة في 
سوق الكويت لألوراق املالية 
املقبل���ة على مرحلة جديدة 
من التطور مع تأسيس هيئة 
س���وق املال. وقال بودي ان 
الكويتي والعربي  اجلمهور 
الذي يبرهن من خالل مختلف 
الدراسات واالحصاءات على 
ثقت���ه بتلفزي���ون »الراي« 
وصحيفة »الراي« بات بإمكانه 
ان يكون مشاركا في النجاح 
الذي حتص���ده مجموعتنا 
بفض���ل هذه الثق���ة، وهذه 
سابقة في الكويت وجتربة 
العربي  الفض���اء  رائدة في 
نفخر بأن نرسيها في العالقة 
بني مؤسس���اتنا االعالمية 
ومتابعيه���ا. من جهته، قال 
نائب رئي���س مجلس إدارة 

ال���راي االعالمية  مجموعة 
ورئيس حترير جريدة الراي 
يوسف اجلالهمة ان العالقة 
الوثيقة بجمهورنا التي بدأت 
قبل 15 عاما مع دخولنا عالم 
االعالم منحتنا الثقة لتأسيس 
ش���ركة مجموع���ة »الراي« 
االعالمية ع���ام 2002، التي 
اطلقت تلفزي���ون »الراي« 
كأول قناة مستقلة في الكويت 
ومنطقة اخلليج، وبناء صرح 
اعالمي ضخم يشمل اجلريدة 
والتلفزيون وانشطة الطباعة 
والتوزيع واالنتاج االعالمي 

والدعاية واالعالن.
واضاف اجلالهمة ان االداء 
املالي القوي ملجموعتنا خالل 
السنوات املاضية، مبا فيها 
س���نوات االزمة على الرغم 
مما تركته من تداعيات على 
السوق االعالني، يشكل أكبر 
دليل عل���ى املكانة املرموقة 
التي تتبوأها املجموعة في 
القطاع االعالمي في الكويت 

واملنطقة العربية.
وأع���رب اجلالهم���ة عن 
ثقته بأن إدراج اسهم الراي 
في بورص���ة الكويت يقدم 
قيمة مضافة الى سوق املال 
الكويتي���ة، ويوف���ر فرصة 
استثمارية امام املستثمرين 
في شركة تعتمد على النشاط 
التشغيلي احلصيف في أدائها 

وتقدمها.


