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املؤشر السعري

بتغير قدره

االنتهاء من استحواذ »املسار« على »عمار لإلجارة« نهاية 2011
أفاد مصدر مطلع »األنباء« بأن استحواذ شركة املسار لإلجارة واالستثمار على »عمار للتمويل 
واإلجارة« سيتم االنتهاء منه في نهاية العام احلالي، الفتا الى أن 60% من ملكية رأسمال الشركتني 
متماثلة بني املالك.  وبني أنه مت االنتهاء من اإلجراءات القانونية اخلاصة بعملية االستحواذ، وان التقييم 
املالي لألصول للشركتني يتم حاليا وسوف يتم االنتهاء منه خالل املرحلة املقبلة. وقال املصدر إن 
إدارتي الشركتني ارتأتا التوجه نحو االستحواذ بدال من الدمج وذلك لطول اإلجراءات اخلاصة بالدمج. 

عمر راشد  ٭

عموميتها وافقت على عدم توزيع أرباح وانتخاب مجلس إدارة جديد

الرومي: »الدولية للتمويل« تسعى للدخول في مشاريع جديدة.. والسيولة متوافرة
ادوات االس���تثمار في مختلف 
القطاعات بخدمات مالية جديدة 
العمالء واحملافظة على  لقاعدة 
املكتسبات التي حققتها الشركة 
في الس���نوات الس���ابقة وذلك 
للعب���ور الى ب���ر األمان في ظل 
الكيان االقتصادي اجلديد وغير 
املسبوق بعد ان متت عملية الدمج 
بزيادة رأسمال الشركة الى نحو 
80.3 مليون دينار بزيادة قدرها 

.%74
ان الشركة منيت  الى  ولفت 
بخسائر قدرها 6.7 ماليني دينار 
نتيجة النخفاض قيمة احملفظة 
االستثمارية مقابل ارباح قيمتها 
142.4 الف دينار في عام 2009، 
ادت الى خس���ارة السهم بقيمة 
14.6 فلس���ا مقابل ربحية 0.26 
فلس للسهم في عام 2009، مشيرا 
الى ان أصول الشركة بلغت 101.3 
مليون دينار لعام 2010 بانخفاض 
قدره 24.3% عن عام 2009، وذلك 
نتيجة بيع ما يعادل 75% من قيمة 
احد االستثمارات العقارية، الفتا 
الى ان املطلوبات انخفضت بنسبة 
54% عن عام 2009 نتيجة وفاء 
الشركة بجميع التزاماتها، حيث 
قامت الشركة بسداد كامل قيمة 
السندات من ذات الفائدة الثابتة 

والبالغة 5 ماليني دينار.
واشار في هذا االطار الى ان 

الشركة قامت بسداد باقي قيمة 
الس���ندات ذات الفائدة املتغيرة 
بالكامل والبالغة 10 ماليني دينار 
في م���ارس 2011، الفت���ا الى ان 
مجموع حقوق املس���اهمني بلغ 
بنهاية العام املاضي 77.9 مليون 
ديار مقابل 82.9 مليون دينار في 

عام 2009.
الى ذلك وافقت العمومية على 
جميع البنود الواردة في جدول 
األعمال، حيث وافقت على تقرير 
مجلس االدارة وتقرير مراقبي 
احلسابات وامليزانية العامة للسنة 
املالية املنتهية في 31 ديس���مبر 
2010، كما وافقت العمومية على 
اطفاء اخلسائر املتراكمة بقيمة 
6.253 ماليني دينار البالغ 6.775 

ماليني دينار.
ووافقت العمومية على توصية 
مجلس االدارة بعدم توزيع ارباح 
املنتهية في 31  امليالدية  للسنة 
ديس���مبر 2010، واخالء طرف 
اعضاء مجل���س االدارة وابراء 
ذمتهم، كما مت���ت املوافقة على 
تفويض مجلس االدارة بش���راء 
10% من اس���هم الش���ركة وذلك 
وفقا للقانون، وتفويض مجلس 
االدارة بإصدار س���ندات على اال 
تتعدى قيمة السندات رأس املال 

املدفوع.
شريف حمدي  ٭

دينار.
وأعرب الرومي عن أمله في عام 
2011 وبعد عملية الدمج ان تكون 
الشركة صرحا اقتصاديا كبيرا 
ليساهم في دعم االقتصاد الوطني 
الى االم���ام وان تصبح الكويت 

مركزا ماليا في املنطقة.
وأش���ار الى ان���ه بالرغم من 
الس���وق عل���ى قطاع  تأثيرات 
االس���تثمارات اال ان ثقة االدارة 

امكانياتها وقدرتها بتجاوز  في 
االزمة وترتي���ب االوضاع مرة 
اخرى كان االجناز احلقيقي في 
النجاح بإمتام عملية الدمج مع 
كل من كويت انفس���ت وجيزان 
القابضة من خالل موافقة اجلمعية 
العمومية في نهاية ديسمبر 2010 
مبا يعزز تكوين كيان استثماري 
واقتص���ادي متكامل ذي جودة 
عالية في ادارة االصول وتنوع 

قال نائب رئيس مجلس االدارة 
لشركة الدولية للتمويل خليفة 
الرومي ان الش���ركة س���تحقق 
استفادة كبرى من عملية االندماج 
الثالثية الت���ي متت بينها وبني 
شركتي كويت انفست وجيزان، 
الفتا الى ان االستفادة تتمثل في 
ان الشركة لديها تطلعات للتوسع 
في االنش���طة االستثمارية ولم 
يكن رأس املال يساعد على ذلك، 
مشيرا الى ان الشركة اصبحت 
في وضعية افض���ل بعد الدمج 
وزيادة رأس املال، فضال عن قدرة 
الشركة اآلن على االقتراض من 

البنوك.
واضاف الرومي في رده على 
تساؤالت املساهمني اثناء اجلمعية 
الت���ي انعقدت امس  العمومية 
بنسبة حضور 84.86% ان الشركة 
الدم���ج مقبلة على  بعد عملية 
مشاريع جديدة حتتاج لسيولة 
باتت متواف���رة من خالل زيادة 
اصول الشركة بعد عملية الدمج 
فضال عن حصول الشركة على 
قرض من بنك اخلليج بقيمة 11 
مليون دينار، مشيرا في هذا االطار 
الى ان الشركة تتفاوض مع عدد 
البنوك احمللية واخلارجية  من 
للحصول على تسهيالت ائتمانية 
منها بنك شارتر الذي عرض على 
الشركة قرضا بقيمة 15 مليون 

)هاني الشمري( خليفة الرومي مترئسا »العمومية« والى جانبه نضال املسعود  

العدواني: »أفكار القابضة« تخفض رأس املال لـ 15.5 مليون دينار

معرفي: »األولى للفنادق« تنجز تطوير »راديسون بلو« خالل 2011

أكد رئيس مجلس ادارة شركة 
أفكار القابضة عدوان العدواني 
ان الشركة استطاعت أن حتافظ 
على رأسمالها املدفوع وحتقق 
نتائج مميزة وأرباحا في معظم 
التي استثمرت فيها  الشركات 
مما انعكس إيجابا على املوقف 
املالي للش����ركة، وأدى ذلك الى 
حتسن كبير في صافي أعمالها 
حيث انخفض����ت قيمة صافي 
خس����ائرها من 418 الف دينار 
خالل عام 2009 الى 51 الف دينار 

للعام 2010.
وأض����اف العدوان����ي خالل 
عمومية الشركة العادية وغير 
العادي����ة الت����ي عق����دت امس 
بنس����بة حضور بلغت %82.2 
أن الش����ركة التزال تسعى الى 
اقتناص الفرص املجدية وانتقاء 
االستثمارات الواعدة، السيما في 
القطاع الصناعي وقطاع اخلدمات 
الصناعية وفرص اخرى ضمن 
نط����اق عملها، متأم����ال امتامها 
في املس����تقبل القري����ب والتي 
ستنعكس ايجابيا على النتائج 

املالية للشركة.
وبنينّ أن الش����ركة استمرت 
اتباع  العام املنصرم في  خالل 
سياسة استثمارية انتقائية تقوم 
على اختيار االستثمارات اجليدة 

قال رئي���س مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة األولى 
للفنادق عبداإلل���ه معرفي إن 
الشركة تأمل في أن تنهي أعمال 
تأهيل وتطوير فندق راديسون 
بلو � الكويت خالل العام 2011 
وأن يعاود الفندق نشاطه املميز 
في الربع األول من العام 2012 
الفتا الى ان ذلك يعني ان العام 
2011 ميثل مرحلة انتقالية مهمة 
في مسيرة الشركة، حيث تعمل 
إدارة الشركة وكذلك إدارة فندق 
راديس���ون بلو � الكويت على 
االحتفاظ بسمعة الفندق املميزة 
حلني االنتهاء من أعمال إعادة 
التأهي���ل والتطوي���ر اخلاصة 
بالفندق ليعود لس���ابق عهده 
ويحصل على حصة مميزة من 

السوق الكويتي.
وأوضح معرفي في كلمته 
أمام املس���اهمني في اجلمعية 
العمومية التي انعقدت امس ان 
مجموع إيرادات الشركة في نهاية 
2010 بلغ 5.877 ماليني دينار، 
الفتا الى ان املصروفات بلغت 
3.547 ماليني دينار، مشيرا الى 
انه مبقارنة نتائج أعمال السنة 
املالية املنتهية في 2009/12/31 
مع نتائج اعمال السنة املالية 
املنتهية في 2010/12/31 يالحظ 
وجود انخفاض في مجمل ربح 
التشغيل مقداره 873.371 دينار 
وذلك يعود الى بداية اعمال اعادة 

اداء الشركة.
وافقت العمومية العادية على 
تفويض مجلس االدارة بالقيام 
بإبرام اتفاقيات لتمويل عمليات 
الش����ركة بالتعامل مع البنوك 
احمللية واالجنبية وكذلك ببيع 
عقارات الشركة أو رهنها او اعطاء 
الكفاالت وابرام عقود التمويل 
باحلد األقصى املسموح به وفقا 
للقانون سواء بالدينار الكويتي 
أو أي عمالت اخرى، وكل ذلك 
مبا يتوافق مع أحكام القانون 
والنظام األساسي للشركة ومبا 
ال يتعارض مع احكام الشريعة 

االسالمية.
وافق����ت اجلمعية العمومية 
غي����ر العادية عل����ى تخفيض 
رأس����مال الش����ركة املصرح به 
من 30 ملي����ون دينار الى 15.5 
مليون دينار والذي ميثل رأسمال 

الشركة املدفوع بالكامل.
وتعديل ن����ص املادة رقم 6 
من عقد التأسيس واملادة 5 من 
النظام االساسي للشركة املتعلقة 
برأس املال لتصبح كالتالي: حدد 
رأسمال الشركة ب� 15.5 مليون 
دينار موزعة على 155 مليون 
سهم وقيمة كل سهم 100 فلس 

وجميع االسهم نقدية.
عاطف رمضان  ٭

2.339.582 دين���ار مما يعني 
ان اخلسائر املتراكمة للشركة 
14.211 دينارا وهذا  أصبح���ت 
يؤدي الى عدم قدرة الش���ركة 
على توزيع اي ارباح عن السنة 
املالية املنتهية في 2010/12/31.

ولفت معرفي الى ان مجلس 
اإلدارة اوصى مبتابعة ومراقبة 
االستثمارات احلالية للشركة 
والوق���وف عل���ى اي تطورات 
ايجابية في هذه االستثمارات 
الدخول في استثمارات  وعدم 
جديدة حلني وض���وح الرؤية 
بالنسبة لألوضاع االقتصادية 

احمللية والعاملية.
الى ذل���ك، وافقت اجلمعية 
العمومي���ة على بن���ود جدول 
األعم���ال وصادقت على تقرير 
مجلس اإلدارة وتقرير مراقبي 
احلسابات وامليزانية العمومية 
للس���نة املالية املنتهية في 31 
ديس���مبر 2010، ووافقت على 
إخ���الء طرف اعض���اء مجلس 
اإلدارة وابراء ذمتهم، كما وافقت 
اجلمعية على توصية مجلس 
اإلدارة بع���دم توزي���ع ارباح، 
واملوافقة على تفويض مجلس 
اإلدارة ببيع وش���راء عقارات 
الشركة ورهنها وعقد القروض 
وإعطاء الكفاالت وفتح احلسابات 
داخل وخارج الكويت وفقا ملا 

تقتضيه مصلحة الشركة.
شريف حمدي  ٭

والواعدة والتنوع في األصول 
والتوازن اجلغرافي والقطاعي 
وانتقاء االستثمارات التي متثل 
فرصا طويلة األمد مع األخذ بعني 
االعتبار البعد عن املضاربات مما 
جعل الشركة تركز استثماراتها 

في اصول انتاجية.
وقال العدواني ان الشركة 
قامت خالل 2010 باالستحواذ 

على 10% من اجمالي اسهم شركة 
الكوت للمشاريع الصناعية، 
مش���يرا الى ان اعمالها تتميز 
املالي���ة االيجابية  بالنتائ���ج 
والربحية كما تقوم بتوزيعات 
نقدية بشكل مستمر مما عزز 
هذا االستثمار محفظة شركة 
أفكار االستثمارية بقيمة مضافة 
اث�����رت ايجاب���ا على مجم�ل 

تأهيل وتطوير فندق راديسون 
بلو � الكويت خالل الربع األخير 
من العام 2010 مما اثر بالسلب 
اي���رادات الفن���دق خالل  على 
هذا العام الفت���ا الى انه نظرا 
لتحسن االوضاع االقتصادية 
في الكويت فقد حققت القيمة 
العادلة للعقارات االستثمارية 
ربحا مقداره 1.085.604 دينار 
خالل العام 2010 والذي بدوره 
ادى الى حتقيق الشركة لصافي 
ق���دره 2.329.926 دينار  ربح 

عن الس���نة املالية املنتهية في 
.2010/12/31

وذكر انه بالرغم من حتقيق 
الشركة لصافي ربح عن السنة 
املنتهية في 2010/12/31  املالية 
بلغ 2.329.926 دينار فقد اوصى 
مجل���س إدارة الش���ركة بعدم 
توزيع ارباح عن هذه الس���نة، 
التي منيت  حيث ان اخلسائر 
بها الش���ركة عن السنة املالية 
املنتهية في 2009/12/31 ادت الى 
وجود خسائر متراكمة قيمتها 

)قاسم باشا( عدوان العدواني مترئسا عمومية »أفكار القابضة«  

عبداإلله معرفي مترئسا عمومية »األولى للفنادق«

الصانع: »كميفك« أطلقت مجموعة من الصناديق 
واحملافظ املالية بدول املنطقة في 2011 

االدارة والعضو  كش���ف رئيس مجل���س 
املنتدب لش���ركة الكويت والش���رق االوسط 
لالس���تثمار املالي )كميفك( حامد الصانع عن 
قيام الشركة خالل العام احلالي باطالق مجموعة 
من الصناديق اجلديدة وسلسلة من احملافظ 
املالية في اسواق اخلليج حلفظ وزيادة الثروات 
كعنصر أساسي لبرنامج شامل في ادارة االصول 
التقليدية واالصول املتوافقة مع أحكام الشريعة 

االسالمية. 
وقال الصانع، أمس، ان عام 2010 كان مخيبا 
لآلمال وانعكس سلبا على أداء الشركة االمر 
الذي دفع بالشركة الى حتقيق اجمالي ايرادات 
بلغ 4.59 ماليني دينار بانخفاض نسبته %36 
مقارنة بالعام السابق الذي بلغت فيه االيرادات 

7.19 ماليني دينار.
وأضاف الصان���ع أن الدخل من العموالت 
واالتعاب االدارية ميثل احلصة الرئيسية في 
اجمالي ايرادات الشركة حيث شكلت ايرادات 
الدخل من العموالت احلصة الكبرى من اجمالي 
االيرادات مببلغ 1.88 مليون دينار بانخفاض 
نسبته 39% مقارنة بالعام املاضي الذي بلغت 
فيه 3.07 ماليني دينار لتشكل 41% من اجمالي 
االيرادات، بينما بلغت ايرادات االتعاب االدارية 
2.27 ملي���ون دينار بانخفاض نس���بته %26 
مقارنة بالعام املاض���ي الذي بلغت فيه 3.06 
ماليني دينار لتش���كل بذلك أيضا نحو %49.4 
من اجمالي االيرادات. وقال ان ايرادات الفائدة 
بلغت 0.278 مليون دينار بانخفاض 75% مقارنة 
بالعام املاضي الذي بلغت فيه 1.11 مليون دينار 
لتشكل بذلك 6% من اجمالي االيرادات، مضيفا 
أن االنشطة االستثمارية سجلت صافي ارباح 
53 الف دينار مقارنة باجمالي خسائر بلغ 169 
ال���ف دينار في العام الس���ابق بينما انخفض 

اجمالي االيرادات بنسبة %36.
وأوضح الصانع ان املصاريف التشغيلية 
سجلت انخفاضا نسبته 3% خالل العام لتصل 
الى 7.8 ماليني دينار بسبب انخفاض حساب 
املصاريف الفائدة ومصاريف املوظفني في املقام 
االول وانخفضت املخصصات االضافية على 
الذمم املدينة واالستثمارات املتاحة للبيع بقيمة 
5.7 ماليني دينار مقارنة مببلغ 8.6 ماليني للعام 
السابق، مشيرا الى أنه وسعيا الى مواجهة االزمة 
املالية احلالية فقد قامت الشركة باتخاذ اجراءات 
جوهرية خلفض التكاليف الرئيس���ية والتي 
انعكست اثارها على تكاليف العمليات والتي 

تأثرت بزيادة تكاليف صيانة نظام تكنولوجيا 
املعلومات اجلديد مما أدى الى انخفاض اجمالي 

بلغت قيمته 253 ألف دينار خالل العام.
وقال انه بالنظر الى مجمل العوامل سالفة 
الذكر فقد حققت الش���ركة خسائر بلغت 8.91 
ماليني دينار في 2010 مقارنة بصافي خسائر 
بلغ 9.44 ماليني دينار في العام 2009 وقد نتج 
عن ذلك خس���ارة مرجحة للسهم بلغت 34.1 
فلس���ا في 2010 مقارنة بخسارة السهم بلغت 

36.2 فلسا في 2009«.
 وأوضح أن الشركة قامت باعادة توظيف 
رأسمالها في االسهم ذات اجلودة العالية بني 
أس���واق مجلس التعاون اخلليجي واالسواق 
الناشئة لتعزيز ايرادات املستثمرين آخذة في 
االعتبار تقلبات أسواق املال، عالوة على ذلك 
قامت الشركة في النصف الثاني من العام باضافة 
خدمة جديدة بالبحوث من خالل فريق بحوث 
املتخصص في تقارير الشراء buy-side نتج 
عنه تغيير ديناميكي ونوعي في ادارة محافظ 
الثروات والتي مت تطبيقه بدعم النظام اجلديد 

الدارة احملافظ املالية.
وعن النظرة املستقبلية للشركة خالل العام 
احلالي أشار الصانع الى أن »كميفك« ستقوم 
بتقدمي منتجات استثمارية جديدة والعمل على 
تطوير استراتيجياتها والتي ستمكن الشركة من 
توفير ايرادات جيدة وقيمة لعمالئها ومساهميها، 
ناصحا عمالء »كميف���ك« بالتأني في توجيه 
اس���تثماراتهم في االسواق املالية خاصة بعد 
تقلبات السوق العكسية التي مرت بها االسواق 
خالل العامني املنصرمني. وتال الصانع مخالفات 
بنك الكويت املركزي الواردة على الشركة في 
2010 حيث أشار الى أن الشركة ال توجد علها 

أي مخالفات خالل العام احلالي.
وقد أقرت عمومية الش���ركة املوافقة على 
اصدار 1.6 مليون س���هم مبتوسط سعر 100 
فلس للسهم ضمن برنامج خيار االسهم ملوظفي 
الشركة وذلك للعام احلالي تصدر في 2012/1/1 
كما وافقت اجلمعية عل���ى عدم توزيع ارباح 
للمساهمني وعدم تخصيص العضاء مجلس 
االدارة كما وافقت عمومية الشركة غير العادية 
عل���ى تعديل الفقرة االولى من مادة 8 من عقد 
التأسيس ومادة 6 من النظام االساسي اخلاص 
بتعديل رأسمال الشركة ليصبح 26.5 مليون 

دينار بدال من 26.3 مليون دينار.
عمر راشد  ٭

)قاسم باشا( حامد الصانع مترئسًا عمومية الشركة 

عموميتها رفعت رأسمالها إلى 26.5 مليون دينار

لقطات من  العمومية
٭ اوضح الرومي ان الشركة ال تتدخل لدعم السهم في السوق 
على اعتبار ان ذلك يخضع للعرض والطلب وذلك في رده على 

احد املساهمني الذي ابدى غضبه من تراجع سهم الشركة في 
السوق بشكل متواصل.

وقال ان هناك الكثير من الشركات التي تراجعت قيم اسهمها 
بسبب عزوف املتداولني عن الشراء.

الفتــا الى ان مجلس االدارة بعد الدمج يسعى الى رفعة الشركة 
قــدر املستطــاع وان تعــود لالربــاح مــرة اخــرى.

٭ ذكر ان هناك مالحظات لبنك الكويت املركزي على الشركة 
متثلت في عدم تعديل بيانات الشركة املالية عن عام 2009 في 
سجل شركات االستثمار مبا يشكل مخالفة صريحة للمادة 16 

للنظام االساسي.
وكذلك اجراء اجلمعية العمومية لسنة 2009 دون احلصول على 

موافقة مسبقة من املركزي.
٭ انتخبت اجلمعية العمومية مجلس ادارة جديدا للسنوات 

الثالث املقبلة وهم شركة ضاحية السرة العقارية، وشركة كيفان 
العقارية، وشركة الديرة العقارية.

وشركة مـنارة األفق العقاريــة، وعمــار طالــب حاجيــة، ومت 
اختيــار شركة البحار السبعة للمنتجعات وشركــة الرنــا 

كاحتيــاط.


