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 عموميتها أقرت عدم توزيع أرباح وال تخارج لكبار مالكها

 عموميتها وافقت على توزيع ١٠٪ نقداً

  بودي: ٤٫٦ ماليني دينار أرباح «الكويتية ـ الصينية» 
في ٢٠١٠ وتقوية مركزها املالي اقتضى ترحيلها 

 اجلحيل: «السفن» لديها عقود قيد التنفيذ 
  خالل ٢٠١١ بقيمة ١٣٥ مليون دينار  

 «أصول» تغير خسارة السهم 
  في الربع األول إلى ١٫٢٧ فلس 

 أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن شركة 
أصول لالستثمار أفادت بأن خسارة السهم قد 
تغيرت بعد انعقاد اجلمعية العمومية العادية 
وغير العادية والتي متت فيها املوافقة على 
تخفيض رأس املال بقيمة اخلسائر املرحلة 
والبالغة ١٥٫٩ مليون دينار حيث أصبح رأس 
املال بعد التعديل ١٨٫٨ مليون دينار بدال من 
٣٤٫٨ مليـــون دينار وبلغ عدد األســـهم بعد 

التعديل ١٨٨٫٧ مليون سهم.
  وبناء على ذلك تغيرت خسارة السهم في 
فترة الـ ٣ أشـــهر املنتهية في ٣١ مارس ٢٠١١ 
لتصبح ١٫٢٧ فلس للسهم مقارنة مع خسارة 
بلغت ١٫٣٣ فلس للسهم للفترة املقارنة من 

العام املاضي. 

التحكم في  الشركة حاولت 
سعر السهم فإن هيئة أسواق 
املال ستخالفها ألنها تعتبر 
محاولة للتالعب في ســـعر 
الســـهم، كمـــا أن أخالقيات 
الشركة ال تسمح لها بالتصرف 
مبثل هذه التصرفات، موضحا 
أن استخدام بند شراء ١٠٪ من 
أسهم الشركة سيؤثر على 
ميزانية الشـــركة ويضرها 
نظرا ألنها ستقتطع أمواال من 
امليزانية لشراء تلك األسهم.  
وبني بودي أن بنك الكويت 
املركزي أرسل مخالفاته عن 
٢٠١٠ للشركة والتي تركزت 
في مخالفة ترشيد السياسة 

االئتمانية للشركة. 
   وقال انه ال صحة مطلقا 
ملـــا يتردد عن قيام شـــركة 
االستثمارات الوطنية ببيع 
حصتها في الشركة للضغط 
على الســـهم بأي شكل من 
األشـــكال، مؤكـــدا أن كبار 
املالك يحافظون على نسبة 
ملكيتهم من األسهم وانه لم 
يتم التخارج من رأســـمالها 

إلميانهـــم بأهمية الشـــركة 
وقدرتها على االستمرارية. 

   وردا على سؤال املساهمني 
بعدم توزيع أرباح على مدى 
الـ ٥ سنوات املاضية، قال إن 
الشركة تكبدت خسائر فادحة 
في ٢٠٠٨ وبالتالي خصصت 
أرباح ٢٠٠٩ لتعويض تلك 
اخلسائر ودخلت في عام ٢٠١٠ 
وهي ال حتمل أرباحا محملة 
وبالتالي رأينا كمجلس إدارة 
أن نرحل األرباح احملققة في 
٢٠١٠ لتقويـــة املركز املالي 
للشركة خصوصا أن صافي 
الربح بلغ ٤٫٦ ماليني دينار 
وبالتالي في حـــال توزيع 
أرباح نقدية فإنها لن تزيد 
على ٢٪، ولهـــذا ارتأينا أن 
نرحلها للعام القادم، مؤكدا 
أن مجلس اإلدارة وكبار مالك 
الشركة الذين ميثلون ٤٠٪ 
من إجمالي الشركة ما زالوا 
محتفظني بأسهمهم في الشركة 
وغير صحيح ما يشاع أنهم 

تخارجوا منها.
 ٭  عمر راشد  

تســـتفيد عمالة السفن من 
التدريب. 

  وكشف ان الشركة فازت 
بنحو ٥ مشاريع كبرى وفي 
انتظار توقيع عقودها وهي 
أعمال تطهير حوض وقناة 
املدخل ملارينا خاصة أعمال 
املســـح اجليولوجي للقناة 
الشـــويخ،  املالحية مبيناء 
وأعمال احلفر اخلاصة بأنابيب 
الغاز، وأعمال تصميم وتوريد 
وإنشاء وتشـــغيل ملشروع 
إنشـــاء مصنع جديد إلزالة 
الغازات احلمضية مبصفاة 
ميناء األحمـــدي، باإلضافة 
الى مشروع إنشاء محطات 
اخلدمات الرئيسية واملباني 

امللحقة مبدينة صباح السالم 
اجلامعية.  واختتم اجلحيل 
تصريحاته قائال: «ســـنبقى 
على نفس النهج وتوجيهات 
العم ناصـــر اخلرافي رحمه 
اهللا وعلـــى نفس اخلطوات 

السابقة».
  الى ذلك وافقت اجلمعية 
العموميـــة على جميع بنود 
جدول األعمال وصادقت على 
تقرير مجلس اإلدارة ومراقبي 
احلسابات وامليزانية العمومية 
للسنة املالية املنتهية في ٣١ 
ديسمبر ٢٠١٠، كما وافقت على 
توصية مجلس اإلدارة بتوزيع 

١٠٪ نقدا.
 ٭  شريف حمدي 

  أثـــار بنـــد املصروفات 
املناقشات  السنوية وتيرة 
بني املساهمني ومجلس إدارة 
الشركة الكويتيةـ  الصينية، 
حيث اعتبر املســـاهمون ان 
بند املصروفات مغالى فيه 
باعتباره ميثل نصف األرباح 
املتحققـــة فـــي ٢٠١٠، إال أن 
نائب رئيـــس مجلس إدارة 
الشركة الكويتيةـ  الصينية 
االستثمارية جاسم مصطفى 
بـــودي أكـــد أن مصروفات 
الشركة في احلدود املقبولة 
وأن تلك املصروفات اخلاصة 
مبوظفي الشركة تعكس درجة 
اإلنتاجية العالية التي متيزت 
بها الشركة خالل ٥ سنوات 

املاضية. 
   واشار بودي في تصريح 
على هامش عمومية الشركة 
التي انعقدت أمس  املؤجلة 
بنصـــاب قانونـــي ٤٦٫٥١٪ 
الـــى أن الشـــركة ال تتحكم 
باملستوى السعري لسهمها 
حتـــت أي ظروف، الفتا إلى 
أنها تستخدم بند شراء الـ ١٠٪ 
من أسهمها فقط فيما يتعلق 
مبصلحة الشركة وحتديدا 
لتخصيص أسهم للموظفني 
واإلدارة التنفيذيـــة، كما أن 
نسبة أسهم اخلزينة حاليا 
ال تتعدى ٢٫٥٪ من إجمالي 
األسهم ولن تشتري الشركة 
املزيد إال فيما يتعلق مبصلحة 

الشركة.
  جاء ذلك خالل رده على 
تســـاؤالت املساهمني خالل 
العادية  العمومية  اجلمعية 
املؤجلـــة للشـــركة والتي 
انعقدت بنسبة نصاب بلغت 
٤٦٫٨٪ من إجمالي الشركة 
والتي وافقت على مجمل بنود 
االجتماع مبا فيها عدم توزيع 

أرباح عن العام املاضي.
  وأضاف بـــودي ان إدارة 

 أفاد رئيس مجلس اإلدارة 
في شركة الصناعات الهندسية 
الثقيلة وبناء السفن جحيل 
اجلحيل بان الشـــركة لديها 
عقود قيد التنفيذ خالل العام 
احلالـــي ٢٠١١ تقـــدر قيمتها 
بــــ ١٣٥ مليون  اإلجماليـــة 

دينار. 
فـــي  اجلحيـــل    وقـــال 
تصريحات عقـــب اجلمعية 
العموميـــة التي عقدت أمس 
بنسبة حضور بلغت ٨٦٫٦٪ 
«نطمح للوصول الى نتائج 
وأرقام قياســـية في ايرادات 
ونتائج الشركة»، متوقعا ان 
يصل مجمل اإليرادات الى ٩٠ 
مليون دينار ومنو في حجم 

املشاريع بنسبة ٢٥٪.
  وفي تصريحات صحافية 
قال اجلحيل ان «السفن» باتت 
شـــركة عاملية اخلدمات في 
املجاالت التي تعمل فيها سواء 
مشـــاريع النفط او الكهرباء 
أو بناء وإصـــالح وصيانة 

السفن. 
  وأضاف: ننافس شركات 
عاملية وتفوقنـــا في العديد 
من املشـــاريع، فضال عن ان 
الشركة في ذات الوقت لديها 
حتالفات مع عدد من كبريات 
العاملية من بينها  الشركات 
«تشـــينا هايبر» و«هونداي 
واسانس» وشركات يابانية 
أخرى، موضحا ان أداء هذه 
الشركات ينعكس على الكفاءة 
التشـــغيلية للشركة حيث 

(سعود سالم)   جاسم بودي مترئسا عمومية الشركة 

 جحيل اجلحيل مترئسا اجلمعية العمومية للشركة

 تشكيل مجلس إدارة «عمار»
 أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن شركة عمار للتمويل واإلجارة أفادته بأنه 
بناء على اجتماع اجلمعية العمومية العادية املنعقدة في ١٦ مايو ٢٠١١ والذي مت 

فيه انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة  فقد مت تشكيل مجلس اإلدارة ليصبح 
على النحو التالي: حمد محمد عبداهللا السعد الرئيس والعضو املنتدب وبشار 
ناصر التويجري نائبا للرئيس وعضوية كل من يوسف عبداللطيف الشايع 

وعبدالعزيز سلمان احلميدان ممثال عن شركة بيت االستثمار اخلليجي 
وعبدالفتاح محمد رفيع معرفي ممثال عن الشركة التجارية العقارية. 

 «احملاسبني واملراجعني»
  نظمت ندوة حول «احلوكمة»

 «بريدجستون» تقيم حملة لسالمة 
اإلطارات واحلفاظ على البيئة

  في جسر املارينا

 «بيتك» يكرم أحد موظفي احلراسة 
ألمانته في إرجاع مبلغ لصالح عميل 

  أعلنت جمعية احملاسبني واملراجعني الكويتية انها نظمت مؤخرا 
نـــدوة عن مفهوم احلوكمة، والتي حاضر فيها املدير التنفيذ ملكتب 
KPMG «صافي املطوع وشـــركاه» Donald Teale ، وبحضور رئيس 
مجلس إدارة اجلمعية د.رشـــيد محمد القناعي وأعضاء من مجلس 
اإلدارة، وعـــدد من أعضـــاء اجلمعية العموميـــة واملهتمني مبفهوم 

احلوكمة.
  وبهذه املناسبة، أكد أمني سر جمعية احملاسبني واملراجعني الكويتية 
د.بدر الشمالي حرص اجلمعية على تنظيم مثل هذه الندوات، حتقيقا 
لرؤية مجلس اإلدارة احلالي، واهتمامه بالثقافة املهنية ونشر الفكر 
العلمـــي واملهني بني أعضـــاء اجلمعية مواكبـــة للتغيرات العاملية 

واملستجدات العصرية على مهنة احملاسبة.
  وأكد الشمالي في تصريح صحافي أهمية تطبيق مفهوم ومبادئ 

احلوكمة للمحافظة على أصول الشركات واملؤسسات. 

 أقامت شركة بريدجستون كوربوريشن حملة لسالمة اإلطارات 
واحلفاظ على البيئة في جناحها في «جسر املارينا» ملارينا مول في 
إطار اجلولة اخلليجية لها للتوعية والتثقيف حول سالمة اإلطارات 

والتي بدأت أمس وتنتهي اليوم.
  وقال نائب املدير العام لتسويق اإلطارات االستهالكية في شركة 
بريدجستون الشرق األوسط وافريقيا دايسوكي هوتا خالل زيارته 
اجلناح أمس «طورت بريدجستون حملتها لسالمة اإلطارات واحلفاظ 
على البيئة لتكون حملة تثقيفية وترفيهية تهدف الى خفض نسبة 
احلوادث املرورية في املنطقة، مشيرا الى انه من خالل تطبيق إجراءات 
بسيطة وخطوات سهلة في احملطة ميكن تعلم كيفية فحص اإلطارات 

بشكل سليم وبالتالي تعزيز سالمة اجلميع على الطرقات.
  وحرصت احلملة على التأكيد على األثر االيجابي البيئي الذي 
ينتج عـــن عملية احلفاظ على ضغط الهـــواء في اإلطارات ضمن 
املســـتوى الصحيح حيث تقلل عملية قيـــادة املركبة التي يكون 
ضغط الهواء في إطاراتها مناسبا من معدل استهالك الوقود والذي 
يحد بدوره من األثر البيئي ويســـاعد الســـائقني على توفير املال 

أثناء رحالتهم.
  هذا وقد حضر العديد من األطفال الى مركز التسوق واستمتعوا 
بالرســــم والنشــــاطات الترفيهية في ركن األطفــــال ضمن اجلناح 
املخصــــص للحملة بينمــــا اقبل االهالي على تعلــــم كيفية فحص 
اإلطارات واحلفاظ على سالمتها وذلك مبساعدة مجموعة من مساعدي 

«بريدجستون».
  وقد اكتسب جميع الزوار معلومات قيمة باتوا من خاللها قادرين 
على فحص اطاراتهم بشكل سريع بفضل الدليل وأداة قياس الضغط 

التي قدمتها «بريدجستون» هدية لهم في احملطة.
  يذكر ان حملة «بريدجســــتون» لسالمة االطارات واحلفاظ على 
البيئــــة لعام ٢٠١١ قد امتت جولتها الطرقية في كل من عمان وقطر 
والســــعودية وســــتختتم جولتها في دول اخلليج في شهر يونيو 

بزيارة امارتي ابوظبي ودبي على التوالي في االمارات.
 ٭  عاطف رمضان 

 كــــرم بيت التمويل الكويتي (بيتــــك) حارس األمن مصطفى 
سمير بعد أن سلم مبلغا وجده عند جهاز السحب اآللي كان قد 
نسيه أحد العمالء بفرع «بيتـك» في السوق اجلديــد مبنطقـــة 
جليـــب الشــــيوخ، حيث قام بتكرميـــه نائب املدير للخدمــات 
العامة بإدارة املوارد البشــــرية واخلدمات عادل عبداهللا الورع 
في تأكيد على اهتمام بيتك بتقدير أمانة احلارس وحرصه على 
أن يكون التكرمي واإلشــــادة جلميع القدرات العاملــة مبختلف 

مستوياتهــم.
  وكان العميل الذي نسي نقوده بعد سحبها قد تقدم بالشكر 
اجلزيل ألمانة موظف األمن الذي ميثل الواجهة لـ «بيتك» وهو ما 
يعزز مفهوم «بيتك» الذي يحمله منذ النشأة «األمان واالطمئنان»، 
وامتدح أخالق حارس األمن وحسن اختيار «بيتك» للنوعية الطيبة 

ممن ميثلونه في حرصهم على حقوق وأموال املتعاملني.
  وذكــــر الورع خــــالل تكرميه حلارس األمن أن هذا الســــلوك 
النبيل يبعث في نفوس الناس االرتياح لوجود من يتقون اهللا 
في حقوق اآلخرين، كمــــا أن االقتصاد يعتمد على وجود عامل 
األمــــن في بيئة العمل، وهو ما يدفع «بيتك» إلى أن يضم مجال 

دعم األمن في منظومة مسؤوليته االجتماعية.
  وبني أن «بيتك» يحرص على انتقاء نوعية مميزة من العاملني 
في مجال األمن ألهمية هذا اجلانب، كما أن هناك متابعة مستمرة 
لتطويرهم في املجال الذي يعملون به مع إطالعهم على اخلبرات 
احلديثة التي ترفع من مســــتوى كفــــاءة األعمال التي يقومون 
بهــــا لتنعكس على بيئــــة العمل في مختلــــف قطاعات وإدارات 

«بيتك».
  وقدم الورع خالل لقائه بحــــارس األمن هدية قيمة ومكافأة 
مالية لنزاهته وتشــــجيعا له ليكون قدوة لبقية موظفي األمن 
حيــــث ان «بيتك» يحرص كل احلرص على تعزيز هذا املبدأ في 
مختلف أعماله التي يقوم بها حفاظا على سلوكيات العمل املالي 

اإلسالمي. 

(متني غوزال)  دايسوكي هوتا خالل حملة سالمة اإلطارات  

 الورع يكرم مصطفى سمير


