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عموميتها أقرت عدم توزيع أرباح وانتخبت مجلس إدارة جديداً

املطوع: »بيان لالستثمار« تركز على انتقاء األسهم التشغيلية

املط���وع حرص  وأك���د 
إدارة الشركة على  مجلس 
القوانني  تطبي���ق جمي���ع 
وااللتزام بالقرارات الصادرة 
عن اجله���ات الرقابية، فقد 
رك���زت الش���ركة جهودها 
م���ن خ���ال فري���ق عملها 
عل���ى حتديث السياس���ات 
واإلجراءات الداخلية للشركة 
لتتوافق مع متطلبات الائحة 
التنفيذي���ة لقان���ون هيئة 
أس���واق املال رقم 7 لسنة 
2010 وتعديات���ه الصادرة 
بتاريخ 2015/11/9، كما قامت 
إدارات  الشركة باستحداث 
الداخلية  خاصة بالرقاب���ة 
وإدارة املخاطر واستقطاب 
الكوادر املهنية املتخصصة 
لش���غلها، في إطار عملية 
استكمالها ملتطلبات هيئة 

أسواق املال.
ومن جهة أخرى، حتدث 
املطوع عن س���وق الكويت 
لألوراق املالية بأنه شهد أداء 
إيجابيا نسبيا خال األشهر 
األولى من الع���ام، عاد إلى 
سلس���لة من االنخفاضات 
احلادة التي أعادت مؤشراته 
ال� 3 إلى مستويات متدنية 
لم تشهدها منذ سنوات عدة، 
خاصة املؤشر السعري الذي 

فق���د أكثر م���ن 900 نقطة 
تقريبا، أي ما نس���بته %14 
منذ بداية السنة، ليعود إلى 
مستوياته قبل 10 سنوات 

تقريبا.
إلى أن  وأش���ار املطوع 
سوق الكويت لألوراق املالية 
شهد انحسارا في عمليات 
الشراء خال العام املنقضي، 
ما ادى إلى تراجع مستويات 
السيولة املتداولة فيه بشكل 
واضح، لتبلغ مستويات أدنى 
بكثير مما وصلت إليه خال 
التي  العاملية  املالية  األزمة 
اندلعت ف���ي أواخر 2008، 
حيث انخفض إجمالي قيمة 
التداول خال 2015 ليصل إلى 
ما يقرب من 3.94 مليارات 
دينار، أي بانخفاض نسبته 
35.21% عن مستواه في عام 
2014، والذي بلغ 6 مليارات 
دينار. ووافق���ت اجلمعية 
العادية على كل  العمومية 
البنود والتي كان من اهمها 
اقتراح مجلس اإلدارة بعدم 
توزيع مكافأة مجلس اإلدارة 
عن العام املالي املنتهي في 
2015/12/31، وتفويض مجلس 
اإلدارة بشراء أو بيع أسهم 
الشركة مبا ال يتجاوز %10 
من عدد أسهمها، وذلك وفقا 
ملواد القانون رقم 7 لس���نة 
التنفيذية  2010 والئحت���ه 
وتعدياتهم���ا، وانتخ���اب 
مجلس إدارة الشركة احلالي 
للسنوات ال� 3 املقبلة )2016، 

.)2018 ،2017
كما مت تأجيل اجلمعية 
العمومية غير العادية لعدم 
اكتمال النصاب، حيث كان من 
املقرر ان تتم مناقشة تعديل 
املادة 5 من عقد التأسيس، 
واملادة 4 من النظام األساسي 
للشركة واملتعلق بأغراض 
الشركة لتتوافق أغراضها 
مع أنش���طة األوراق املالية 
املرخص بها للش���ركة من 

هيئة أسواق املال.

بلغ إجمال���ي املخصصات 
واملصاريف واألعباء األخرى 
للشركة 2.61 مليون دينار 
املالية 2015  تقريبا للسنة 
بانخفاض نسبته %60.79 
املاض���ي، مقابل  العام  عن 
6.67 ماي���ني دينار تقريبا 
خ���ال الع���ام 2014، حيث 
اإلدارية  بلغت املصاري���ف 
والعمومية 1.16 مليون دينار 
املالية 2015  تقريبا للسنة 
بانخفاض نس���بته %5.65 
املاض���ي، مقابل  العام  عن 
1.23 ملي���ون دينار تقريبا 
خال الع���ام 2014، وبلغت 
األعباء التمويلية 428 ألف 
دينار تقريب���ا للعام 2015 
بانخفاض نس���بته %21.88 
املاض���ي، مقابل  العام  عن 
548 ألف دينار تقريبا خال 
ع���ام 2014. وبلغ���ت قيمة 
املخصصات 172 ألف دينار 
تقريب���ا مت أخذها من باب 
التحوط مقابل االنخفاض 
في قيمة االستثمارات بسبب 
االنخفاض املستمر في قيم 
األصول خ���ال العام 2015 
والناجت عن املناخ االقتصادي 
الع���ام، غي���ر أن األرب���اح 
التش���غيلية احملققة بلغت 

1.63 مليون دينار تقريبا.

يوسف الزم

قال فيصل علي املطوع 
رئيس مجلس إدارة شركة 
بيان لاستثمار ان الشركة 
حاولت خ���ال العام 2015 
احملافظة على أداء محافظها 
االستثمارية، على الرغم من 
التراجع املس���تمر في أداء 
الوطني، وعدم  االقتص���اد 
اتخاذ احلكومة أي إجراءات 
فورية لطمأنة املستثمرين 

واحلد من اخلسائر.
وأوضح خال اجلمعية 
العمومية العادية التي عقدت 
امس أن إدارة الشركة حرصت 
على اتباع سياسة استثمارية 
متحفظة في انتقاء األسهم 
ذات األداء التشغيلي، والبعد 
عن املضاربة العشوائية في 
األس���هم الصغيرة، ورفع 
نس���بة الس���يولة ملعظ���م 
احملاف���ظ حل���ني اتض���اح 
الرؤية باجتاهات الس���وق 
املقبلة، س���عيا  الفترة  في 
لتحقيق أداء أفضل وإلدارة 
املخاطر بشكل جيد. وأشار 
من خال كلمته في التقرير 
الس���نوي إلى أن البيانات 
املالية للسنة املنتهية في 31 
ديسمبر 2015 أظهرت خسارة 
إجمالية بلغت قيمتها 50.34 
ألف دينار تقريبا أي بواقع 
خس���ارة 0.14 فلس للسهم 
الواحد، مقارنة بربح إجمالي 
حققته الشركة خال العام 
2014 بلغت قيمته 2.51 مليون 
دينار تقريبا وبواقع 6.93 
الواحد، هذا  فلوس للسهم 
وقد بلغت إيرادات الشركة 
2.05 ملي���ون دينار تقريبا 
للس���نة املالية املنتهية في 
31 ديسمبر 2015 بانخفاض 
نس���بته 76.56% عن العام 
املاضي، مقابل إيرادات بقيمة 
8.74 ماي���ني دينار تقريبا 

للعام 2014.
انه  وأض���اف املط���وع 

)ريليش كومار( فيصل املطوع  مترئسا عمومية الشركة وبجواره محمد حمد املطوع  

حصل على املوافقات الرسمية

»بوبيان«: طرح وتسويق صكوك حتى 250 مليون دوالر
تنظيم جولة تس����ويقية في 
عواصم العال����م االقتصادية 
واملالية وف����ي مقدمتها لندن 
وس����نغافورة وهونغ كونغ 
وجنيڤ وزيوريخ، باإلضافة 
الى أبوظبي ودبي لتسويق 

هذه الصكوك.
من ناحية أخرى، قال املاجد 
ان االكتتاب في صكوك بنك 
بوبيان يعتبر فرصة جيدة 
لاستثمار انطاقا مبا حققه 
البنك في السنوات اخلمس 
االخيرة ومعدالت النمو اجليدة 
سواء من حيث منو االصول 
او الودائع، الى جانب ارتفاع 
االرباح التشغيلية وحصصه 
الس����وقية. لكنه يس����تلزم 
اإلشارة الي ان قرار االستثمار 
في هذه الصكوك ال يجب ان 
يعتمد على ما حققه البنك في 
السنوات اخلمس االخيرة في 
توقع النتائج املستقبلية لهذا 

االستثمار.
وأشار املاجد الى استقرار 
تقييم����ات البنك لدى جميع 
العاملية،  التقييم  مؤسسات 
الى جانب التقارير االيجابية 
التي تنشر من فترة ألخرى 
الى  البن����ك، باإلضافة  حول 
حصول البن����ك على العديد 
املميزة  العاملية  من اجلوائز 
وأبرزها جائ����زة أفضل بنك 
اسامي في العالم في مجال 
اخلدمات املصرفية االلكترونية 
)الرقمية( من مؤسسة غلوبل 

فاينانس العاملية 2015.
وأكد ان جميع املؤشرات 
الى اس����تمرار منو  تش����ير 
الطلب عل����ى االدوات املالية 
واالس����تثمارية االس����امية 
استنادا الى معدالت النمو في 
العقدين االخيرين وتوقعات 
الوتيرة  اس����تمرارها بنفس 

االيجابية.

لبنك بوبيان( ستقوم بتولي 
ادارة اصدار ه����ذه الصكوك 
اكبر  اثنني من  بالتعاون مع 
 )HSBC( البنوك العاملية وهما
 )Standard Chartered(و
كمنس����قني عامليني لإلصدار. 
ولفت الى ان بنك بوبيان عني 
كا من شركة بوبيان كابيتال 
وشركة بيتك كابيتال وبنك 
 )HSBC(الكوي����ت الوطني و
و)Standard Chartered( وبنك 
دبي اإلسامي وبنك اإلمارات 
دبي الوطني كمدراء اإلصدار 

ووكاء البيع واالكتتاب.
واش����ار املاجد الى اهمية 
الذي لعبت����ه بوبيان  الدور 
كابيت����ال باعتباره����ا الذراع 
االستثمارية للبنك في الترتيب 
الكامل لهذه الصكوك وادارتها 
من خال تعاونها مع كبرى 

املؤسسات املالية العاملية. 
ان����ه س����يتم  وأوض����ح 

أعل����ن بنك بوبي����ان عن 
االج����راءات  اس����تكمال كل 
الرسمية إلصدار  واملوافقات 
وط����رح وتس����ويق صكوك 
بغرض تعزيز قاعدة رأسماله 
أدوات الشريحة األولى  عبر 
لرأس امل����ال وفقا لتعليمات 
بازل 3 على أس����اس صيغة 
املتوقع أن  املضاربة، وم����ن 
يبلغ إجمال����ي اإلصدار نحو 

250 مليون دوالر.
وقال نائب رئيس مجلس 
االدارة والرئي����س التنفيذي 
لبنك بوبيان عادل املاجد ان 
هذه الصكوك تعتبر االولى 
في الكويت من����ذ عام 2007 
الى جانب كون هذه الصكوك 
االولى لبنك كويتي بغرض 
تعزيز الشريحة األولى لرأس 

املال.
واضاف ان شركة بوبيان 
كابيتال )الذراع االستثمارية 

عادل املاجد

تفاؤل بارتفاع أسعار النفط.. ونقل مهام اإلدارة للقطاع اخلاص

460 مليون دينار مكاسب البورصة في أبريل

الشركات خال الشهر عزمها 
االنس���حاب االختياري من 
البورص���ة، ما ألقى بظاله 
التي  على تعامات األسهم 
أعلنت ع���ن توصيات في 
هذا الش���أن، والتي حددت 
مواعيد فعلية لانس���حاب 

من السوق.
٭ ش���هد النص���ف الثاني 
الشهر اجلاري جنوحا  من 
للهدوء نس���بيا بعد انتهاء 
موسم اإلفصاح عن النتائج 
املالي���ة لع���ام 2015، حيث 
انته���ت مهلة الكش���ف عن 
هذه النتائج وكانت الفترة 
األخيرة من مهلة اإلفصاح 

شهدت الكشف عن خسائر 
وانكماش الفت على مستوى 

األرباح.
الرأسمالية  القيمة  وحققت 
زيادة تقدر بنحو 460 مليون 
دينار بنهاية تعامات الشهر 
إل���ى 25.316 مليار  لتصل 
ارتفاعا  دينار بنسبة %1.8 
من 24.857 مليارا في مارس 
املاضي، وبذلك تكون القيمة 
الرأسمالية لبورصة الكويت 
العام  تراجعت م���ن بداية 

احلالي بنسبة %3.2.
وتراجعت السيولة بنسبة 
تصل إلى 16%، حيث بلغت 
بنهاية الش���هر 276 مليون 
دينار مبتوسط يومي 13.8 
مليون دينار مقارنة مع 328 
مليون دينار مبتوسط يومي 
14.2 مليون دينار في الشهر 

املاضي.
البورصة  وأنهت مؤشرات 
الش���هرية على  تعاماتها 

النحو التالي:
٭ ارتفع املؤش���ر السعري 
بنسبة 3.1%، محققا ارتفاعا 
مبقدار 163 نقطة ليصل إلى 

5391 نقطة.
٭ حقق املؤشر الوزني زيادة 
بنسبة 1.9% من خال إضافة 
7 نقاط ليصل املؤش���ر إلى 

366 نقطة.
٭ ارتفع مؤش���ر كويت 15 
بنسبة 1.5% بإضافة 13 نقطة 

ليصل إلى 863 نقطة.

التي تبعت ه���ذه اخلطوة 
التاريخية حسبما وصفها 
رئيس مجل���س املفوضني 
د.نايف احلجرف، كما تزامن 
مع هذا اإلعان عزم شركة 
البورصة ط���رح منتجات 
جديدة لتنشيط مجمل أداء 

السوق في الفترة املقبلة.
٭ ع���زز حال���ة التف���اؤل 
ب���دء إعان���ات  بالس���وق 
الكبرى  البنوك والشركات 
عن نتائ���ج الربع األول من 
2016، والتي جاءت محملة 

بنمو في األرباح.
٭ تأثر السوق سلبا جراء 
اس���تمرار إعان الكثير من 

شريف حمدي
حققت مؤش���رات سوق 
املالية  ل���ألوراق  الكوي���ت 
مكاس���ب خال شهر ابريل 
الذي انتهت تعاماته بانتهاء 
جلسة أمس، فيما كان الفتا 
أن السيولة شهدت تراجعا 
بنسبة 16% مقارنة بتعامات 

شهر مارس املاضي.
وتأثر أداء السوق خال 
أبريل بعدة  تعامات شهر 

عوامل أبرزها ما يلي:
٭ حاف���ظ خام »برنت« 
عل���ى وتي���رة االرتفاع في 
اآلون���ة األخي���رة، وحقق 
نحو 20% مكاس���ب خال 
ش���هر ابريل، حيث استهل 
تعام���ات الش���هر عند 39 
دوالرا للبرمي���ل، وأنه���ى 
التعام���ات عند 47 دوالرا، 
وهو ما انعكس على النفط 
الكويتي الذي شهد ارتفاعا 
ليامس مستوى 40 دوالرا 
للبرمي���ل، وهو ما انعكس 
على أداء البورصة الكويتية 

بشكل إيجابي.
٭ حال���ة م���ن التفاؤل 
سادت بني أوساط املتعاملني 
بالسوق خال األيام املاضية 
بنقل إدارة س���وق الكويت 
املالي إلى القطاع اخلاص من 
خال نقل مهام إدارة مرفق 
السوق إلى شركة البورصة، 
وهو ح���دث إيجابي تفاعل 
معه السوق خال اجللسات 

نشاط إيجابي ملؤشرات البورصة في تعامالت أبريل

مرزوق اخلرافي رئيسًا لـ »أمريكانا«
أجرى مجلس إدارة الشركة الكويتية 

لألغذية »امريكانا« تشكيل مجلس اإلدارة 
للسنوات الثالث املقبلة، اعتبارا من 
2016/4/24، وذلك على النحو التالي:

مرزوق ناصر اخلرافي رئيسا ملجلس 
اإلدارة، وبدر محمد عبدالوهاب اجلوعان 

نائبا للرئيس. باإلضافة إلى عضوية كل من:
عبداهلل محمد السعد، مهند محمد 

عبداحملسن اخلرافي، الشيخ عبداهلل سالم 
صباح الصباح، فيصل نزار النصف، 

باإلضافة إلى محمد عبدالعزيز السديراوي 
كعضو احتياطي.

املجتمع الكويتي.
واجلدير بالذكر أن ش����ركة 
اخلدمات اآللية - eNet هي أول 
شركة من نوعها في الكويت تقدم 
خدمات الدف����ع اآللي للمواطن 
الفواتير  واملقيم م����ن س����داد 
اخلاصة لش����ركات االتصاالت 
)زين � أوريدو � فيفا(، إلى إعادة 
ش����حن بطاقات الدفع املسبق، 
املنار،  وتسديد أقساط شركة 
شركة التس����هيات التجارية، 
ش����ركة يوريكا، وإلكترونيات 
الغامن Xcite � ش����ركة السور � 
شركة املا، كما تتوافر جميع 
اخلدمات الترفيهية املتنوعة من 
شراء بطاقات اإلنترنت واأللعاب 
إلى جتديد اشتراكات احملطات 

الفضائية وغيرها.
وتعتبر ش����ركة س����لطان 
لاتصاالت واحدة من الشركات 
ف����ي مج����ال حلول  الرائ����دة 
التحتية  االتصاالت والبني����ة 
من جميع القطاعات وتعد من 
الكويت  الش����ركات في  كبرى 

»سلطان لالتصاالت« و»eNet« تشتركان 
لتقدمي خدمات الدفع السريع

الداخلية  في مجال االتصاالت 
واخلارجية وقد س����اهمت في 
كثير م����ن املش����اريع الكبرى 
داخل الكويت وخارجها ولدى 
الشركة فرع في دولة البحرين 

ودول اخرى.
 »iZONE.services« يذكر أن
قد مت تطويره من قبل ش����ركة 
ArabianITS احلائزة على شهادة 
آيزو للجودة رقم: 9001:2008 
وهي تابعة لش����ركة س����لطان 
لاتص����االت وملجموعة مركز 
سلطان. واليوم تتضمن خدمات 
ال� »iZONE Services« خدمات 
االنترنت، االكسسوارات، إصاح 
الهواتف واشتراكات OSN، حيث 
مت التعاقد في وقت سابق مع 
ش����ركات كبرى مثل KEMS و

Mada وAramex وOSN لتقدمي 
خدماتها وجتديدها.

عق����دت ش����ركة س����لطان 
لاتصاالت شراكة إستراتيجية 
مع ش����ركة ش����بكة اخلدمات 
اآللي����ة eNet لتق����دمي خدمات 
الدفع السريع جلميع شركات 
االتصاالت والشركات التمويلية 
وشركات اإلنترنت واملدارس 
اخلاصة والكثير من اخلدمات 
التي تسهل على املواطن واملقيم 
تسديد جميع مستحقاته بكل 

سهولة ويسر.
إلى أن  الش����ركة  وأشارت 
خدمات الدفع أصبحت متوافرة 
 iZONE.Services اآلن في فروع
املنتشرة في أفرع مراكز سلطان 
»الشويخ، مجمع الكوت، سوق 
شرق، العقيلة، الساملية، الشعب 
وحولي« على أنه سيتم تقدمي 
هذه اخلدمات في باقي األفرع 
تباعا لتش����مل جمي����ع مراكز 

سلطان.
وجاءت هذه اخلطوة لتساهم 
إلى حد كبير في تقدمي وخلق 
آلية س����هلة وميس����رة لدفع 
املستحقات واألقساط املترتبة 
على املواطن واملقيم عن طريق 
هذه اخلدمة في تلك املراكز دون 

عناء.
التنفيذي  املدي����ر  وأش����ار 
اآللية  لشركة شبكة اخلدمات 
eNet عفي����ف مكح����ل إلى أن 
الش����راكة االس����تراتيجية مع 
سلطان لاتصاالت هي شراكة 
فعلية ضمن خطط توس����عة 
ف����ي ع����دد اخلدمات،  وزيادة 
مما يحق األهداف املرجوة في 
ممثال »سلطان لالتصاالت« وeNET بعد توقيع عقد الشراكةالوصول إلى أكبر شريحة من 

سياحة املؤمترات واملعارض متثل منطا 
سياحيا هاما حيث يتيح موقع الكويت 
اجلغرافي ومكانتها السياسية فرصة 
كبيرة الستضافة عشرات املؤمترات 

الدولية سنويا في املجاالت السياسية 
واالقتصادية والثقافية والطبية واملهنية، 
وهذا ميكن ان يشكل رافدا وموردا هاما 

للدولة اذا احسن استغالله، خصوصا 
مع اعتماد الكويت على النفط ومشتقاته 

كمصدر رئيسي للدخل القومي.
ولكن اجتاه الدولة في السنوات األخيرة 
إلى محاولة خلق مصادر جديدة لتنويع 

الدخل من خالل الصناعات اجلديدة 
وكان من ضمن خياراتها التنموية 

املستقبلية االهتمام بالقطاع السياحي 
والترفيهي، قد تشكل مساهمة فعالة 
كبيرة في النمو االقتصادي والدخل 
القومي خالل املرحلة املقبل. وال شك 
في ان فنادق الكويت تتضمن العديد 

من القاعات املجهزة مبا تشمله من 
إدارة وتنظيم وترجمة وإعالم، والتي 

قد تشكل نواة انطالق فعالة لهذا النوع 

من السياحة، كما يساهم حضور رجال 
األعمال في حدوث انتعاشة في حركة 
السياحة الوافدة للكويت، حيث ميثل 
هذا النوع تسهيالت إلمتام الصفقات 

التجارية، عالوة على اإلقامة واالنتقاالت 
واستخدام اخلدمات املعاونة كالتاكسي 

واملطاعم وخالفه.
وبالتأكيد ستساعد املجمعات التجارية 

الكبيرة والفنادق القريبة منه على خلق 
رواج للنشاط السياحي ومقصد لعقد 
املؤمترات والدورات التدريبية داخل 
الكويت، فضال عن الذهاب خارجها، 
فاآلن دور املسؤولني عن القطاعات 

املهتمة بالسياحة في الكويت في بحث 
سبل تنمية السياحة وتنشيطها ستجعل 

الكويت تأخذ املكانة التي تستحقها. 
ويعتبر السباق مع الزمن فرصة 

لتعويض فترة الركود التي متر بها 
السياحة وخاصة في فترة الصيف، اذن 
نحن بحاجة الى وضع صورة تقديرية 

مستقبلية للنشاط السياحي املرجو 
حتقيقه.

ارتفاع املؤشرات 
الثالثة.. والسيولة 

تتراجع بـ %16

ارتفاع أرباح »سامسونغ« 
14% إلى 4.5 مليارات دوالر

سيئول - د.ب.أ: أعلنت 
شركة اإللكترونيات الكورية 
اجلنوبية العماقة سامسونغ 
الكترونيكس امس ارتفاع 
أرباحها خال الربع األول من 
العام احلالي بفضل زيادة 
مبيعات هاتفها الذكي اجلديد 

»غاالكسي إس7«.
وذكرت الشركة أن صافي 
أرباحها خ���ال الربع األول 
من العام احلالي زاد بنسبة 
14% إلى 5.25 تريليون وون 

)4.57 مليارات دوالر(.
وأش���ارت الش���ركة إلى 
الطل���ب القوي على الهاتف 
الذك���ي »غاالكس���ي إس7« 
و»غاالكس���ي إس7 إيدج« 
اللذين طرحتهما في األسواق 

في مارس املاضي.
وتتوق���ع سامس���ونغ 
تراجع الطلب على الهواتف 
الذكي���ة في الرب���ع الثاني 

من الع���ام احلالي. يذكر أن 
إلكترونيكس«  »سامسونغ 
هي أكبر منتج لرقائق الذاكرة 
وأجهزة التلفزيون في العالم 

حاليا.


