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العادية  العمومية  عقدت اجلمعيـــة 
لشركة الشامل الدولية القابضة أمس، ومت 
خاللها انتخاب عضوين بديلني مبجلس 
االدارة هما عبدالعزيز عبدالعزيز املشعل 
وياســـر مصطفى ديب ممثال عن شركة 

أموال الدولية لالستثمار.

أفادت الشـــركة اخلليجية لالستثمار البترولي «بترو 
جلف» على موقع ســـوق الكويت لالوراق املالية بانه مت 
تكليف مكتب استشاري في دولة اندونيسيا «جي ان في 
كونســـولتنج ـ اندونيسيا» بالبحث في امكانية التخارج 
وإيجاد مشتر حلصة الشركة البالغة ١٦٫٥٪ في حق انتفاع 

االستكشافات البترولية في جزيرة سيرام ـ اندونيسيا.

«الشامل القابضة» تنتخب 
عضوين بديلين بمجلس اإلدارة

«بترو جلف» تكلف مكتبًا استشاريًا
بإيجاد مشتر لحصتها في حق انتفاع بإندونيسيا

متوقع أن تتم في الربع األوللالستثمار في األنشطة االستهالكية والصحية والتعليمية بنهاية عام ٢٠١٢

الشركة إلى السوق الرسمي اليوم

«الصفاة للطاقة» تتلقى عرضًا شفهيًا «بيتك» يعتزم إطالق صندوق بقيمة ٣٠٠ مليون دوالر
للتخارج من حصة في شركة تابعة

الحميدان: «زيما القابضة» تعتزم االستثمار
 في مشاريع بقطر وتركيا واألردن وجنوب العراق

«الجمان»: ٢٩١ ألف دينار صافي أرباح «زيما» 
لفترة ثالثة أرباع من ٢٠١٠

قال مركز اجلمان لالستشارات 
االقتصادية في حتليل مختصر 
القابضة مبناسبة  ــركة زميا  لش
إدراجها في سوق الكويت لألوراق 
املالية اليوم، ان الشركة تأسست 
في سبتمبر عام ٢٠٠٤، ويبلغ رأس 
مالها حاليا ١٠ ماليني دينار، وقد متت 
زيادته خالل العام ٢٠٠٨ نقدا بواقع 
٩٧٫٥٪ بنحو ٩٫٧٥ ماليني دينار.
ويتركز نشاط الشركة الرئيسي 
في مجال اخلدمات خاصة في متلك 
ــهم أو احلصص للشركات  األس
وإدارتها وإقراضها وكفالتها لدى 
الغير، وكذلك متلك حقوق امللكية 

الصناعية لتأجيرها، وذلك داخل الكويت وخارجها 
بصفة أصلية أو بالوكالة، ويشغل منصب رئيس 
مجلس اإلدارة بالشركة تركي حميدان احلميدان، 
كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة محمد 
عبدالعزيز العتيبي.ويبلغ عدد مساهمي «زميا» ٢٢٤ 
مساهما، ويسيطر اثنان من املالك اإلستراتيجيني 
على ٢٦٪ من رأسمالها، ومتتلك شركة اخليارات 
لألسهم والعقارات والشركة الكويتية لتجهيز حقول 
البترول ما نسبته ١٣٪ من رأس املال لكل منهما. 

واشار «اجلمان» إلى أن االسم السابق للشركة 
كان «شركة البطاقة الذكية للتوزيع اآللي» والذي مت 
تغييره إلى االسم احلالي خالل العام ٢٠٠٨، والذي 
مت فيه حتويل الكيان القانوني وإعادة هيكلة الشركة 
ماليا. ويبلغ إجمالي موجودات «زميا» ١٦٫٦ مليون 
دينار كما في نهاية الربع الثالث لعام ٢٠١٠، ويتركز 
٤٨٪ من اجماليها في كل من بند مدينون وأرصدة 
مدينة أخرى وبند األصول الثابتة ما نسبته ٢٤٪ 
من إجمالي املوجودات لكل منهما بأرصدة تبلغ ٤٫٠ 
و٣٫٩ ماليني دينار على التوالي، ويليهما باألهمية، 
ــتثمارات متنوعة مببلغ ٢٫٨ مليون دينار  بند اس
مبا نسبته ١٧٪ من إجمالي املوجودات، كما يشكل 
ــهرة وأصول غير ملموسة وبند  كل من بند الش
النقد والنقد املعادل وبند مستحق من أطراف ذات 
صلة ما يعادل ١٠ و٩ و٨٪ على التوالي من إجمالي 
املوجودات بأرصدة تبلغ ١٫٦ و١٫٥ و١٫٤مليون دينار 

على التوالي، وذلك كما في ٢٠١٠/٠٩/٣٠.
من جهة أخرى، يبلغ إجمالي مطلوبات «زميا» 
ــني دينار، ويتركز ٦٢٪ من اجماليها في  ٤٫٦ مالي
بند مرابحة (اجلزء املتداول + اجلزء غير املتداول) 
مببلغ ٢٫٩ مليون دينار، ويليه باألهمية، بند دائنون 
وأرصدة دائنة أخرى ومخصص مكافأة نهاية اخلدمة 
مببلغ ١٫٧ مليون دينار مبا نسبته ٣٨٪ من إجمالي 

أعلن رئيس مجلــــس اإلدارة 
في شركة «زميا القابضة» تركي 
حميدان احلميدان عن إدراج أسهم 
الشركة اليوم في سوق الكويت 
لألوراق املالية (السوق الرسمي – 
قطاع اخلدمات) كشركة مساهمة 
كويتية قابضــــة، معربا عن أمله 
في حتسن األوضاع في البورصة 
بعد مرور ســــوق األوراق املالية 
بالعديد من األحداث والتداعيات في 
املرحلة املاضية.وأوضح احلميدان 
في تصريح صحافي بهذه املناسبة 
أن عملية ادراج الشــــركة جاءت 
في هذا التوقيت رغبة من مالكها 
في إعطائها دفعة قوية للنشاط 
التشغيلي، معززة بتواجدها داخل 
البورصة، ما يكسبها زخما قويا 
للتعامــــل مع الشــــركات األخرى 
واجلهــــات ذات الصلة وما يعزز 

انفتاحها على السوق العاملي.
وأضاف احلميدان أن الشركة 
لديها فرصة كبيرة للنمو والتوسع 
في ظل الطرح املقبل للعديد من 
املشــــاريع التنموية الكبرى في 
الكويت، ما سيكون له بالغ األثر 
في نتائج الشركة املالية، منعكسا 
على نشاطها التشغيلي في املرحلة 
املقبلة، مشيرا إلى أن الشركة من 
خالل تواجدها في سوق الكويت 
لألوراق املالية ستكون لها القدرة 

على تقدمي العروض للمشاركة في 
مثل هذه املشاريع التي تعود على 

اجلميع بالنفع العام.
واشار احلميدان الى ان «زميا 
القابضة» تنتهج إســــتراتيجية 
مدروسة وواضحة املعالم مرتكزة 
على االستثمار في مجال املشاريع 
اخلدمية، من خالل سياسة تعتمد 
على التوســــع املدروس في املدى 
الطويــــل ممــــا يكون لــــه مردود 
عظيم األثر على إيرادات الشركة 
ويبعدها عن الهزات املالية كونها 
تنتهج سياســــة االعتمــــاد على 
مشــــاريع ذات طابع تشــــغيلي 
يضمن لها االســــتمرارية والبقاء 
داخل الســــوق، ويعــــود بالنفع 

على مســــاهميها االستراتيجيني، 
من خــــالل أداء متوازن بعيدا عن 
املغامرة واملضاربة.واشار احلميدان 
الى انه انسجاما مع إستراتيجية 
الشركة الهادفة للتوسع والنمو 
املستدام، قامت الشركة في الفترة 
املاضية بانتقاء العديد من الفرص 
االستثمارية من خالل الدخول في 
العديد من العالقات التشــــاركية 
واملشاريع املشتركة مع العديد من 
اجلهات ذات السمعة املرموقة ما 
ساهم في تعزيز االنتشار اجلغرافي 
للشركة وفتح آفاقا جديدة لتنويع 
اســــتثمارات الشركة في مجاالت 
متعددة من خالل استغالل كامل 
الطاقات اإلنتاجية املتاحة، مبينا أن 
الشركة تقوم حاليا بدراسة العديد 
من املشاريع املتميزة والفريدة من 
نوعها فــــي كل من الكويت وقطر 
وتركيا واململكة األردنية الهاشمية 
ومنطقة جنوب العراق، األمر الذي 
ســــيكون له بالغ األثر فى تنويع 
إيرادات الشركة، إضافة الى قيام 
الشركة بدراسة بعض املشاريع 
العقارية بواسطة شركتها التابعة 
«زميا العقارية» بغرض توظيف 
أموال الشركة على املدى القصير 
واملتوسط لتعظيم أرباح الشركة 
خالل السنوات القليلة املقبلة التي 

ستعلن عنها الشركة في حينه.

شريف حمدي
علمــــت «األنباء» من مصادر مطلعة أن شــــركة 
الصفاة للطاقة تلقت عرضا شفهيا من جهة خارجية 
لشراء حصة في إحدى شــــركاتها التابعة، مشيرة 
الى ان الصفاة للطاقة ستدرس األمر في حال تلقت 
عرضا رسميا بعد انتهاء املفاوضات اجلارية حاليا 

حول نسبة البيع وقيمة الصفقة.
وقالت املصادر ان شركة الصفاة للطاقة ال تستبعد 
فكرة التخارج الكلي من هذه الشــــركة في حال كان 
العرض املالي مناسبا، الفتة الى املفاوضات مازالت 

في طور البحــــث، وانه في حال التوصل الى اتفاق 
نهائي ســــيتم االعالن عن الشــــركة التابعة وقيمة 
الصفقة.وتوقعت املصادر انــــه اذا مت التوصل الى 
اتفاق فســــيتم التخارج في الربــــع األول من العام 
احلالي، مشيرة الى ان الهدف من التخارج هو توفير 
السيولة لدعم بعض املشروعات اجليدة التي أوقفتها 
شركة الصفاة للطاقة في وقت سابق بسبب نقص 
السيولة.وأشــــارت املصادر الى انــــه في حال عدم 
التوصل الى اتفاق مرضي حول املقابل املالي فسيتم 

رفض العرض. 

 كواالملبـــور ـ رويترز: قال 
مدير االســـتثمار املباشـــر في 
بيت التمويـــل الكويتي إلدارة 
األصول لو أون يو إن الشركة 
ســـتطلق صندوقا بقيمة ٣٠٠ 
مليـــون دوالر لالســـتثمار في 
األنشطة االستهالكية والصحية 

والتعليمية بنهاية عام ٢٠١٢.
 وقـــال إن بيـــت التمويـــل 
الكويتي إلدارة األصول - وهي 
املاليزية  شركة تابعة للوحدة 
لبيت التمويل الكويتي- سيجمع 
أمواال من مستثمرين خليجيني 
لهذا الصندوق الذي سيستثمر 
النفايات  فـــي معاجلـــة  أيضا 
وشركات الصناعات اخلفيفة، 
مضيفا أن تدفق الصفقات مازال 
قويا جدا بوجه عام وأن بيتك 
إلدارة األصـــول يتطلـــع أيضا 
إلـــى اجتذاب مســـتثمرين من 
ســـنغافورة واليابان لتنويع 
قاعدة مســـتثمريه التي تشمل 
حاليا أمواال من الكويت وماليزيا 

وبروناي.
 وأضاف أن الصندوق اجلديد 
سيسعى لالستثمار في أنشطة 
في ماليزيا وسنغافورة وتايلند 
وڤيتنام واندونيسيا والصني.

وتابع قائال: «في اندونيسيا 
نريد أن نؤسس وجودا محليا 
قويا للحصول على معدل أقوى 

لتدفق الصفقات من السوق».
 وأشار إلى أن السوق مازال 
إلى حـــد كبير حتت ســـيطرة 

العائـــالت الكبيـــرة واختراقه 
يتطلب شركاء محليني جيدين 
وهـــذا األمر نعكـــف عليه منذ 

عامني.
 وقال إن الصندوق اجلديد 
سيستثمر في شـــركات بقيمة 
منشـــأة تبلغ نحو ١٠٠ مليون 
دوالر وهـــو مـــا يفـــوق حجم 
الشـــركات التـــي كان يجـــري 

االستثمار فيها سابقا.
 ونفذت الشركة في السابق 
استثمارات مباشرة في قطاعات 
التعليم واألغذية واملشروبات 
والصناعات اخلفيفة والتجزئة 

والتوزيع.
 واشـــترى صندوق الفايز ١ 
الذي تديره بيت التمويل الكويتي 
إلدارة األصول وشـــركة األمان 
لالستثمار حصة ٢٤٫٩٪ في شركة 
باسيفيك هيلث كير هولدجنز 

السنغافورية في ٢٠٠٩.
 وقـــال لو إن من املتوقع أن 
تشهد املنطقة مزيدا من صفقات 
االستثمار املباشر هذا العام مع 

عودة الشـــركات التي أحجمت 
بسبب جمع رأس املال إلى السوق 
املنافســـة على الصفقات  لكن 
ستشتد بسبب وفرة السيولة.

 وبلغ حجم السوق اإلسالمي 
لالســـتثمار املباشر نحو ثالثة 
مليارات دوالر في ٢٠٠٩ مقارنة 
مع الســـوق العاملـــي الذي بلغ 
حجمـــه ٢٫٢ تريليـــون دوالر. 
وتعرض االســـتثمار املباشـــر 
اإلسالمي لضربة في اخلليج بعد 
انهيار  تضرر االستثمارات من 

في أسواق العقارات.
 ويتطلع كثير من املستثمرين 
اخلليجيني إلى أصول آسيوية إذ 
من املرجح أن يكون تعافي أسواق 
العقارات بطيئا. وتوقع محللون 
في اســـتطالع لـ «رويترز» في 
أكتوبر انخفاض أسعار املنازل 
في دبي بنسبة ١١٪ قبل أن تصل 
إلى أدنى مستوى لها في ٢٠١٢ 
رغم أنها هوت بالفعل بنســـبة 
٥٨٪ من الذروة التي بلغتها في 

عام ٢٠٠٨. 

لنمو استثماراتها في األسواق اإلقليمية

٢٠٪ نقدًا و٥٪ منحة التوزيعات المتوقعة 
لـ «مشاريع الكويت» عن ٢٠١٠ 

 محمود فاروق
ــة أن مجلس ادارة  ــت «األنباء» من مصادر مطلع علم
ــاريع الكويت القابضة يتجه الى توزيع أرباح  شركة مش
نقدية بواقع ٢٠٪ نقدا و٥٪ منحة عن السنة املالية املنتهية 

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.
ــائد اآلن لدى مجلس  ــذا التوجه هو الس وبينت ان ه
ــة بتوزيعات بلغت ٢٥٪ نقدا و٥٪ منحة عن  االدارة، مقارن
ذات الفترة من العام ٢٠٠٩، علما أن الشركة حققت أرباحا 
للـ ٩ أشهر األولى من العام املاضي بلغت ٣١ مليون دينار 

مبا يعادل ٢٧٫٦٨  فلسا للسهم.
وأفادت املصادر بان مشاريع الكويت تعتبر من الشركات 
التي تتمتع مبالءة مالية عالية مبا يتوافر لديها من سيولة 
كبيرة وتدفقات نقدية كبيرة نتيجة ملساهمتها في شركات 
وبنوك تتمتع بأرباح تشغيلية متميزة األمر الذي يساهم 

في حتقيق الشركة لألرباح بشكل متواصل ودائم.
وأكدت ان التوزيعات تأتي بعد حتقيق الشركة ألرباح 
ــتثماراتها بشكل عام وخاصــة  جيدة جنمت عن منو اس

االستثمارات القائمة باألسواق اإلقليمية.

تركي احلميدان

«الجمان»: ٢٩١ ألف دينار صافي أرباح «زيما» 

املطلوبات، وتبلغ نسبة املطلوبات إلى املوجودات 
٢٨٪، وذلك كما في ٢٠١٠/٠٩/٣٠.

ــا» البالغة  ــا يتعلق بحقوق ملكية «زمي وفيم
ــون دينار، فإن رأس املال البالغ ١٠ ماليني  ١١٫٩ملي
دينار ميثل ما نسبته ٨٤٪ من اجماليها، كما ميثل 
بند أرباح مرحلة ما نسبته ١٤٪ من إجمالي حقوق 
امللكية مبا يساوي ١٫٧ مليون دينار، وتبلغ نسبة 
حقوق امللكية إلى إجمالي املوجودات ٧٢٪، وجتدر 
اإلشارة إلى أن القيمة الدفترية للسهم تبلغ نحو 

١١٩٫٣ فلسا، وذلك كما في ٢٠١٠/٠٩/٣٠.
أما فيما يتعلق بقائمة الدخل، فقد بلغ إجمالي 
إيرادات «زميا» ١٫١ مليون دينار، ويتركز ٩١٪ من 
إجماليها في بند صافي إيرادات التشغيل مببلغ ٩٧٢ 
ألف دينار، كما ميثل بند إيرادات أخرى ما يعادل 
٦٪ من إجمالي اإليرادات مبا يساوي ٦٥ ألف دينار، 
ــك لثالثة أرباع ٢٠١٠.وفي املقابل، بلغ إجمالي  وذل
املصاريف العمومية واإلدارية واألعباء األخرى لـ 
«زميا» ٧٨٢ ألف دينار، والتي تعادل ٧٣٪ من إجمالي 
ــن إجمالي املصاريف  ــكل ٥٠٪ م اإليرادات، ويش
العمومية واإلدارية واألعباء األخرى بند استهالكات 
وإطفاء حق انتفاع مببلغ ٣٩٤ ألف دينار، كما يشكل 
كل من بند مصاريف عمومية وإدارية وإيجارات وبند 
تكلفة املوظفني ومكافأة نهاية اخلدمة ما يعادل ٢٨ 
و١٧٪ على التوالي من إجمالي املصاريف العمومية 
واإلدارية واألعباء األخرى بأرصدة تبلغ ٢١٦ و١٣٦ 
ألف دينار على التوالي، وذلك لثالثة أرباع ٢٠١٠.أما 
صافي أرباح «زميا» فبلغ ٢٩١ ألف دينار مبا يعادل 
ــهم الواحد، والذي يشكل  ٢٫٩ فلس كربحية للس
نحو ٢٧٪ من إجمالي اإليرادات لفترة ثالثة أرباع 
العام ٢٠١٠، وبذلك يكون العائد على حقوق امللكية 
٣٫٢٦٪، بينما بلغ ٢٫٣٤٪ على إجمالي املوجودات، 

وذلك على أساس سنوي. 

هيكل الموجودات

استثمارات 
متنوعة

٪١٧

مشاريع تحت التنفيذ ودفعات 
لتأسيس شركات ٤٪

مدينون وأرصدة 
مدينة أخرى

الشهرة ٤٢٪
وأصول غير ملموسة

٪١٠

النقد والنقد 
العادل ٩٪

مستحق من
 أطراف  ذات

 صلة ٨٪

بضاعة وقطع غيار مكائن
 طوابع ٥٪

األصول الثابتة
٪٤٢


