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أعلن ســــوق الكويت لألوراق املالية أن اجلمعية 
العمومية العادية لشركة اخلليج للكابالت والصناعات 
الكهربائية (كابالت) سوف تنعقد في ١٠ مارس املقبل 
في وزارة التجارة والصناعة حيث سيتم خاللها مناقشة 
توصية مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية  في 
٣١ ديسمبر ٢٠١٠ بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٦٥٪ من 

القيمة االسمية للسهم (٦٥ فلسا لكل سهم).

أعلن ســـوق الكويت لألوراق املالية أن الشركة 
الدولية لإلجارة واالستثمار أفادته بأن مجلس إدارة 
الشركة وافق على استقالة حجاج محمد بوخضور 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب ومت تعيني 
عبدالوهاب عبدالرحمن املطوع عضوا منتدبا للشركة، 
كما مت تعديل املسمى الوظيفي لفيصل عبدالعزيز 

الزامل ليصبح الرئيس التنفيذي للشركة.

استقالة بوخضور من «الدولية لإلجارة»عمومية «كابالت» ١٠ مارس المقبل

«الوساطة» تسعى لبحث القضايا العالقة
مع «المقاصة» وتحديد األدوار قبل تطبيق «أومكس»

 شريف حمدي
علمت «األنباء» من مصادر مطلعة أن شركات 
الوساطة تسعى ملخاطبة الشركة الكويتية للمقاصة 
لعقد اجتماع يضم ممثلني عن اجلانبني للتشاور 
فيما بينهما حول عدد من القضايا العالقة والتي 
تؤثر بشدة على أداء شركات الوساطة في الوقت 

احلالي.
وقالت املصادر ان شــــركات الوســــاطة تريد 
حتديد االدوار بكل وضوح قبل بدء تطبيق نظام 
التداول اجلديد «ناســــداك اومكس» في النصف 
الثانــــي من العام احلالي، الفتة الى ان شــــركات 
الوساطة ستبحث حال اجتماعها مع «املقاصة» 
حجم العموالت والرسوم الكثيرة التي تفرضها 
الكويتية للمقاصة على شــــركات الوساطة دون 

ان تكون لديها دراية بها.
وذكرت ان شركات الوساطة ال تعترض على 

قوانني «املقاصة»، ولكن عندما تغير هذه القوانني 
فالبد من مناقشة التغيرات مع شركات الوساطة 

نظرا لالرتباط الوثيق في العمل بني اجلانبني.
ولفتــــت الى ان شــــركات الوســــاطة ترى ان 
«املقاصة» ال تنســــق معها في العديد من األمور 
وآخرها عدم قبول الشيكات الصادرة من حسابات 
شخصية نيابة عن مؤسســــات، حتى ان كانت 
مملوكة لهم، مشيرة الى ان الوسطاء يريدون ان 
يعرفوا هل «املقاصة» تتعرض لضغوط من جهة 
ما وبالتالي يقومون هم مبخاطبة هذه اجلهة ام 

انها تتخذ هذه االجراءات من تلقاء نفسها؟
وأشارت املصادر الى ان االجتماع قد يتطرق 
أيضا الى صندوق الضمان وإمكانية تصفيته في 
ظل تفعيل نظام ناسداك اومكس والذي سيؤدي 
من خالل آلياته الى انتفاء السبب الذي من أجله 

أنشئ الصندوق.

من خالل اجتماع مرتقب

مرزوق  اخلرافي

(كرم ذياب)جانب من عمومية «رساميل» 

مرزوق الخرافي: ٤٦٫٢ مليون دينار 
األرباح الصافية لـ «أمريكانا» في ٢٠١٠

وديعة «بوبيان» االستثمارية 
تحقق ٢٫٧٪ عائدًا في ديسمبر ٢٠١٠

اعلن بنـــك بوبيان ان عائد 
شهر ديسمبر املاضي لوديعته 
االستثمارية املضاربة قد بلغ 
١٫٩٤٩٪ ملدة ٦ اشهر و٢٫٠٧٪ ملدة 

٩ اشهر و٢٫٧٪ ملدة عام.
واوضـــح البنك فـــي بيان 
صحافي ان املتوســـط للعام 
بأكمله قد بلغ ٢٫٠١٪ للوديعة 
ملدة ٦ اشهر و٢٫١٥٠٪ لتسعة 

اشهر و٢٫٤٤٩٪ ملدة عام.
يذكـــر ان وديعة املضاربة 
تعتبر من اعلـــى الودائع في 

ارباحا حيث  الكويتي  السوق 
تتمتع ايضا مبجموعة من املزايا 

من بينها تنوع فترات االستثمار 
من ٦ الى ٩ الى ١٢ شهرا.

قال رئيـــس مجلس اإلدارة 
املنتدب للشـــركة  والعضـــو 
الكويتيـــة لألغذية (أمريكانا) 
مـــرزوق ناصـــر اخلرافي إن 
أرباحا صافية  الشركة حققت 
لعام ٢٠١٠ تقـــدر بنحو ٤٦٫٢ 
مليون دينار أي ما يعادل ١١٨ 

فلسا للسهم الواحد.
واضاف اخلرافي في تصريح 
صحافي أن مجلس إدارة الشركة 
أوصى في اجتماعه الذي عقد 
العمومية  إلى اجلمعية  أمس، 
أرباح نقدية  للشركة بتوزيع 

بنسبة ٦٥٪ من رأس املال.
وأضـــاف أن قـــرار مجلس 
االدارة بخصوص هذه التوصية 
خاضعة ملوافقـــة اجلمعـــية 
العامة واجلهات املختصة ومن 
العمومية  ثم قرار اجلمعيـــة 

للشركة.

بما يعادل ١١٨ فلسًا للسهم الواحد والتوصية بتوزيع ٦٥٪ نقداً  

الطواري: ٢٫١ مليون دينار خسائر «رساميل»

مجلس إدارة «اتصاالت» يجتمع ٢٤ الجاري لإلعالن عن توقيع 
شراء ٤٦٪ من «زين» عقب االنتهاء من بيع زين السعودية قريباً

أحمد يوسف
أكــــدت مصــــادر مقربة مــــن مجموعة 
االتصاالت اإلماراتية «اتصاالت» ان مجلس 
إدارة الشركة سوف يعقد اجتماعا في ٢٤ 
من الشهر اجلاري لالعالن عن توقيع شراء 

نسبة ٤٦٪ من مجموعة «زين».
وأكدت املصادر لـ «األنباء» على ان هناك 
توافقا تاما بني اجلانب الكويتي واإلماراتي 
على االنتهاء من عملية الشراء قبل نهاية 

الشــــهر اجلــــاري، مؤكدة علــــى ان جميع 
التحديات التي شابت الصفقة من مد وجزر 
منذ اإلعالن عنها والى االن مت التعامل معها 
بحرفية ومهنية، وانه باإلعالن عن موعد 
توقيع الصفقة سيتم إسدال الستار عن اكبر 
صفقة استحواذ في الشرق األوسط خالل 
العام ٢٠١١. وكشفت مصادر ان هناك توقعات 
بأن يوافق مجلس ادارة زين على العرض 
الذي تقدمت به شركة اململكة القابضة الذي 

تنتهي الفترة احملددة له اليوم االربعاء.
وقالت املصادر: «حاليا يتم االنتهاء من 
جميع األطر الفنية واللمســــات القانونية 
واملاليــــة وإجراءات التحويــــل من البنوك 
العاملية» مؤكدة علــــى ان الصفقة منتهية 
بنهاية فبراير اجلاري، وال مجال لتمديدها 
لوقت آخر، حيث متت املوافقة من قبل ١٨ 
بنكا عامليا لتغطية الصفقة بقيمة ١٢ مليار 
دوالر. من جهة اخرى أعلن سوق الكويت 

لألوراق املالية ان شركة االتصاالت املتنقلة 
(زين) أفادت  بأنه قد ورد اليها كتاب عرض 
غير ملزم مقدم من قبل حتالف ســــعودي 
تقوده   مجموعة الرياض لشراء كامل حصة 
شــــركة االتصاالت املتنقلة (زين) البالغة 
٢٥٪ في شركة زين السعودية، علما بأنه 
لم نتمكن من خالل دراســــتنا للكتاب من 
 حتديد هوية املشتري ومدى املالءة املالية 

وجدية العرض.

عاطف رمضان
أكـــد رئيس مجلـــس االدارة 
والعضو املنتدب لشركة رساميل 
الطواري  املالية عصام  للهيكلة 
متانـــة املركـــز املالي للشـــركة 
وجودة اصولها، متوقعا ان حتقق 
«رساميل» تطورات الفتة على 
صعيد وضعها املالي خالل الفترة 
املالية اجلارية، خصوصا اذا جاء 
اداء الشركات املالية خالل الفترة 
املقبلة على حتسن بنسب مقبولة 
نوعا ما مقارنة بالنســـب التي 
سجلت بسبب االزمة املالية رغم 
التحديات املتنوعة التي عكستها 

االزمة املالية.
الطـــواري، خالل  وأضـــاف 
عمومية الشركة التي عقدت أمس 
بنسبة حضور بلغت ٦٤٫٦٠٪، أن 
اجمالي االصول يبلغ ٤٫٦٣ مرات 
بالنسبة الجمالي اخلصوم، فيما 
بلغت حقوق ملكية املســـاهمني 
٢٤٫٦ مليـــون دينـــار، موضحا 
أن «رســـاميل» حتتفظ بصافي 
أصول، ومعدل حقوق ملكية في 
مركز ايجابي، يبلغ ٢٤٫٦ مليون 
دينـــار وأن القيمة الدفترية ٨٢ 

فلسا للسهم.
واعتبـــر الطـــواري النتائج 
املالية احملققة للشركة ايجابية 
الى حد ما، الفتا إلى أن الشركة 
حققت خسائر مالية بلغت ٢٫١٣ 
مليون دينار عن الســـنة املالية 
املنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٠، بواقع 
٧٫١ فلوس للسهم الواحد، مقارنة 
بخسارة بلغت ٢٢٫٧ فلسا للسهم 
الواحد في السنة املالية ٢٠٠٨ ـ 
٢٠٠٩، مبينا أن «رساميل» متكنت 
من بنـــاء مخصصات احترازية 
مبعدالت كافية في ميزانياتها عن 

هذه الفترة، وذلك باملســـتويات 
التي حددتها املعايير احملاسبية 
الدولية وشـــروط بنك الكويت 

املركزي.
انه رغم  الطـــواري  واوضح 
بأداء  املعلنة مقارنة  اخلســـائر 
العديد مـــن الكيانـــات االخرى 
املشابهة في النشاط، فانها اتت 
غير متوقعة فـــي ظل الظروف 
الراهنـــة التـــي مازالت تضغط 
علـــى اداء الشـــركات، نتيجـــة 
احتساب مستويات غير معتادة 
من املخصصات، مقابل محفظة 
التمويالت، وتقليل أنشطة الديون 
عن طريق مشـــتريات الصكوك 

ومتويل العمالء.
وحول اهم االجنـــازات التي 
اســـتطاعت «رساميل» حتقيقها 
خالل السنة املالية ٢٠٠٩ ـ ٢٠١٠، 
اشـــار الطواري الى أن رساميل 
اســـتطاعت االستثمار في سوق 
الصكوك الثانوية في املنطقة عبر 
البحث بنشاط عن فرص اعمال في 
اسواق البائعني الصعبة، إضافة 
الى حتقيق استرداد وتسويات 
الستثمارات الوكالة مببلغ ٩ ماليني 
دينار وتسوية مدفوعات عدة مع 

شركات االستثمار احمللية.
الطـــواري أن عمليات  وبني 
اصدار الصكوك االجمالية عامليا 
تراجعت من أعلى معدل لها عام 
٢٠٠٧ مببلغ ٣٤ مليار دوالر الى ١٦ 
مليارا في ٢٠٠٩، وزاد معدل البطء 
في وتيرة تراجع قيم االصول مع 
نهاية العام، ووقتها بدأت السوق 
في مرحلة ارتداد الى االمام بصورة 
دائمة بدأت في الربع املالي االخير 

من ٢٠٠٩.
واضاف أن االنخفاض في قيمة 

االستثمارات بسبب تداعيات االزمة 
لـــه تداعياته على  املالية كانت 
املال اجماال، مفيدا  اسواق رأس 
بأن رســـاميل مرت بهذه االزمة 
معتمدة علـــى ميزانية عمومية 
سليمة ومركز مالي قوي مسلح 

بالسيولة والسمعة اجليدة.
وقال الطـــواري ان منظومة 
العمـــل فـــي القطـــاع املالي في 
التعـــاون عانت  دول مجلـــس 
معاناة شديدة خالل عام ٢٠٠٩، 
وتعرضت جلملـــة متنوعة من 
الناجتة عن االزمة  الضغوطات 
املالية العاملية، لعل ابرزها ازمة 
ديون بعض الشـــركات، وتأخر 
البدء في تنفيذ خطط اعادة هيكلة 
تلك الديون، إضافة الى االخفاقات 
امللموسة التي بدت بوضوح في 
سوق الصكوك، وهو ما استتبع 
احلاجة الى بناء معدالت مرتفعة 
من املخصصات ادت الى خسارة 
الوحدات ذات الصلة والعديد من 
املستثمرين، بشكل غير مباشر.

الشـــركة  ان  الطواري  وذكر 
اســـتطاعت ان تواجه تداعيات 
االزمة السلبية بجملة من القرارات 
التـــي أثبتت التجربـــة مقدرتها 
العاليـــة على امتصـــاص اآلثار 
السلبية الناجمة عن االزمة بنجاح، 
اســـتند اولها الى تقليص حجم 
املصروفات في النصف االول من 
السنة املاضية وتركز املجهودات 
لتقليل التكاليف التشغيلية في 
الشركة، وتقليص عمليات التوسع 
االقليمية بتركيز طاقتنا بني مكاتب 

الكويت ودبي.
وقال ان مصلحة املســـاهمني 
والعمـــالء كانـــت علـــى ســـلم 
استحقاقاتنا، وفوق كل االعتبارات 

االخرى.
وأفاد الطواري بأن الشـــركة 
متكنت مـــن التكيف مع ظروف 
السوق والتركيز على احتياجات 
عمالئها، والى ذلك الوقت قامت 
بتعديل منوذج عملها وفقا آلليات 
الســـوق، ومتاشيا مع متطلبات 
ثنائية العرض والطلب اجلديدة 
في الســـوق، والتغييـــرات في 
حجم النمو املتنوع مع احملافظة 
على مواكبـــة التأثيرات العاملية 

واالقتصادية والسياسية.
واشار الى ان «رساميل» تتبنى 
نظام حوكمة فعاال ونظم متابعة 
الدورية لإلدارة،  التقارير  لرفع 
وذلك من خالل اللجان املنبثقة من 
مجلس االدارة، حيث يتم تفعيل 
كافة اللجان ملراقبة اداء الشركة 
ومدى كفاية االجراءات له وكذلك 
االلتزام بجميع اللوائح الداخلية 
الرقابية  وتعليمـــات اجلهـــات 

والنظام.
 ووافقت العمومية على جميع 
البنود املدرجة في جدول االعمال 
والتي من اهمها عدم توزيع ارباح 
عن السنة املالية املنتهية في ٣١ 
مـــارس ٢٠١٠، كذلك متت اضافة 
بند بتالوة اجلزاءات املوقعة على 
الشركة، حيث اشار الطواري الى 
ان هذا البند متت اضافته بناء على 
رغبة البنك املركزي وســـيطبق 
على جميع شـــركات االستثمار 
تباعا، مؤكدا في الوقت ذاته ان 
الشركة لم يوقع عليها أي جزاءات 
خالل السنة املالية، من جانب اخر 
أوضح ان الشركة قدمت ميزانياتها 
الى البنك املركزي منذ شهر ٥ من 
السنة ٢٠١٠، اال ان التأخير كان 

من البنك املركزي.

٢٤٫٦ مليون دينار حقوق المساهمين والقيمة الدفترية لسهمها ٨٢ فلسًا

تحالف سعودي يتقدم بعرض غير ملزم لشراء «زين السعودية»


