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»االستثمارات«: توزيعات »زين« تحلحل 
معضلة عمق السيولة في السوق

قال تقرير شركة االستثمارات 
الوطنية االسبوعي ان االرباح التي 
املساهمني  ع��ل��ى  ت��وزي��ع��ه��ا  سيتم 
وامل��س��ت��ث��م��ري��ن االس��ت��رات��ي��ج��ي��ني 
وال���ح���ك���وم���ة ج������راء ص��ف��ق��ة »زي����ن 
مليون   650 والبالغة  افريقيا«،   -
دي�����ن�����ار، س��ت��ع��م��ل ع���ل���ى ت��ح��س��ني 
م���ع���دالت ال��س��ي��ول��ة، وت��س��اه��م في 
حلحلة معضلة عمق السيولة التي 

يعاني منها سوق رأس املال.
واف����اد ت��ق��ري��ر »االس��ت��ث��م��ارات« 
املالية  ل����اوراق  ال��ك��وي��ت  ان س���وق 
ان����ه����ى ت���ع���ام���ات���ه ه������ذا االس����ب����وع 
ع���ل���ى ان���خ���ف���اض ف����ي ادائ�������ه وذل����ك 
باملقارنة مع اداء االسبوع املاضي 
ح��ي��ث ت��راج��ع��ت امل���ؤش���رات العامة 
 )NIC50 - ال���وزن���ي   - )ال��س��ع��ري 
في  و3.4  و3.6   3.6 بلغت  بنسب 
امل��ئ��ة ع��ل��ى ال���ت���وال���ي، وك���ذل���ك االم���ر 
ب��ال��ن��س��ب��ة ال����ى امل���ت���غ���ي���رات ال��ع��ام��ة 
 - املتداولة  للكمية  اليومي  )املعدل 
انخفضت  والتي  الصفقات(  عدد 
املئة على  ف��ي  بلغت 4 و7  بنسب 
اليومي  املعدل  ارتفع  فيما  التوالي 
ب��ن��س��ب��ة طفيفة  امل���ت���داول���ة  ل��ل��ق��ي��م��ة 
تعادل 4 في املئة والتي بلغت 36 
مليون دينار باملقارنة مع متوسط 

34 مليون دينار لاسبوع قبله.
والت������زال ازم�����ة م��ن��ط��ق��ة ال���ي���ورو 
ت��ل��ق��ي ب���ظ���ال���ه���ا ع���ل���ى ات���ج���اه���ات 
ال��ع��امل��ي��ة س���واء بالنسبة  االس����واق 
ل����اوراق امل��ال��ي��ة او اس��ع��ار صرف 
ال��ع��م��ات او ح��ت��ى الس��ع��ار النفط 
ايا  ان  ورغ���م  الرئيسية،  وامل��ع��ادن 
من املصارف او الشركات املدرجة 

لم تعلن عن انكشافها على االزمة 
او ح��ت��ى ت���أث���ره���ا ب��ت��غ��ي��ر اس��ع��ار 
ومشتقاتها  ال��رئ��ي��س��ي��ة  ال��ص��رف 
م���ازال���ت  االس��������واق  ان  إال  امل���ال���ي���ة 
ت�����رزح ت��ح��ت ال���ض���غ���وط ال��ن��ف��س��ي��ة 
لتطوراتها واملخاوف من امتدادها 
بطبيعة  اث���ر  م��ا  وه���و  تفاقمها  او 
املحلي،  السوق  توجه  على  الحال 
وقد بدا واضحا االرتباط النفسي 
ال��س��وق املحلي  ف��ي ح��رك��ة  الكبير 
الرئيسية  االقليمية  االس����واق  م��ع 
ف���ي امل��ن��ط��ق��ة ح��ي��ث ك��س��ر امل��ؤش��ر 
العام للسوق حاجز 6.800 نقطة 
ن������زوال اث����ن����اء ت��������داوالت م��ن��ت��ص��ف 
االس�����ب�����وع وال��������ذي ل����م ي���ص���ل ال��ي��ه 
في   ،2009 ل���ع���ام  دي��س��م��ب��ر  م��ن��ذ 
ح����ني ل����م ي��ش��ت��م��ل ذل�����ك االرت����ب����اط 
االعتيادية  الفنية  التحركات  على 
س����واء ب��ال��ص��ع��ود او االن��خ��ف��اض 
ال��ج��وه��ري  التغير  ع��ل��ى  واق��ت��ص��ر 
ف��ي االت��ج��اه مثل م��ا حصل بيوم 
الثاثاء الذي انخفض فيه مؤشر 
ال����س����وق ال���س���ع���ري ب���م���ع���دل 186 
نقطة ساهمت فيه بعض املخاوف 
ال�����ت�����ي اش����ي����ع����ت ع������ن اح���ت���م���ال���ي���ة 
لشركة  الجمعية  اج��ت��م��اع  تأجيل 
زي��ن وه��ي تمثل اك��ب��ر ش��رك��ة من 
بالسوق  الرأسمالية  القيمة  ناحية 
وب��ن��س��ب��ة ت��ف��وق اك��ث��ر م��ن 15 في 
امل���ئ���ة الج���م���ال���ي ق���ط���اع���ات���ه، إال ان 
في  الشركة  حققته  ال���ذي  النجاح 
ال����وف����اء ب��اع��ان��ه��ا ل��ب��ي��ع وح��دت��ه��ا 
االفريقية )عدا السودان واملغرب( 
دوالر،  م��ل��ي��ار   10.7 ت��ب��ل��غ  ب��ق��ي��م��ة 
ت��ع��ادل بحجمها اك��ث��ر من  وال��ت��ي 

نسبة 10 في املئة الجمالي القيمة 
الرأسمالية لسوق الكويت لاوراق 
املالية ولالتزام الذي ابدته في عقد 
اجتماع الجمعية العمومية باملوعد 
النقدية  التوزيعات  واق��رار  املحدد 
املئة  ف��ي   170 وال��ب��ال��غ��ة  القياسية 
قد انعكس نحو تحقيق استقرار 
باليومني  للسوق وتحديدا  نسبي 
األخيرين قبل نهاية االسبوع حيث 
استقر املؤشر على مستواه البالغ 
6.810 نقطة. وهو ما يبرر طريقة 
ت��ف��اع��ل ال��س��وق م��ع اع����ان شركة 
الى املحفزات،  زين ويبرز حاجته 
حيث ان قيمة االرب��اح التي سيتم 
ت��وزي��ع��ه��ا ه���ذا ال��ع��ام ف��ق��ط وخ��ال 
ايام املقبلة تبلغ اكثر من  العشرة 
650 م��ل��ي��ون دي��ن��ار س���وف تعود 
واملستثمرين  املساهمني  لصغار 
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ني وح��ص��ة حكومة 
الكويت فيها وهو ما سيعمل على 
تحسني معدالت السيولة ويساهم 
في حلحلة معضلة عمق السيولة 
التي يعاني منها سوق رأس املال.

وذك��������ر ال���ت���ق���ري���ر ان������ه ب��ن��ه��اي��ة 
ت�������داول االس����ب����وع امل����اض����ي ب��ل��غ��ت 
ال���ق���ي���م���ة ال���س���وق���ي���ة ال���رأس���م���ال���ي���ة 
ل��ل��ش��رك��ات امل����درج����ة ف���ي ال��س��وق 
دينار  مليون   32.425.1 الرسمي 
مليون   1.226.1 ق��دره  بانخفاض 
دي���ن���ار وم���ا ن��س��ب��ت��ه 3.6 ف���ي امل��ئ��ة 
م��ق��ارن��ة م���ع ن��ه��اي��ة االس���ب���وع قبل 
املاضي والبالغة 33.651.2 مليون 
 1.740.3 ق�����دره  وارت����ف����اع  دي���ن���ار 
مليون دينار وما نسبته 5.7 في 

املئة عن نهاية عام 2009.

»املدينة«: السوق في املرحلة املقبلة
يحتاج الى عودة السيولة مرة أخرى

ذكر تقرير شركة املدينة للتمويل 
واالس��ت��ث��م��ار ان ال��س��وق ف��ي املرحلة 
املقبلة يحتاج الى عودة السيولة مرة 
أخرى والثبات أعلى خط االتجاه العام 
الصاعد. وفي حال قدرة السوق على 
االرتداد ألعلى فان مستوى املقاومة 
التالي هو 7.100 نقطة. أما في حال 
التحرك أسفل خط االتجاه العام فان 
املؤشر السعري يستهدف مستوى 

6.600 نقطة. 
السوق  ان قطاعات  التقرير  وأكد 
األس��ب��وع  خ���ال  ت��س��اب��ق��ت جميعها 
املاضي في تحقيق خسائر واضحة. 
وس������ط ح����ال����ة ال���ب���ي���ع وال����ق����ل����ق ال���ت���ي 
املستثمرين  س��ل��وك  ع��ل��ى  س��ي��ط��رت 
بشكل كبير. حيث هبطت قطاعات 
ال��س��وق ك��اف��ة ب��ش��ك��ل م��ل��ح��وظ. وق��د 
ت��ص��در ق��ط��اع االس��ت��ث��م��ار ال��خ��س��ارة 
األسبوعية والتي بلغت 4.7 في املئة. 
بينما جاء قطاع الصناعة في املرتبة 
الثانية بخسارة أسبوعية بلغت 4.1 
ف��ي امل��ئ��ة. وك��ان��ت أق��ل الخسائر من 
العقارات وال��ذي بلغت  نصيب قطاع 

خسائره األسبوعية 2.4 في املئة.
ال��ه��ب��وط املستمر  ون��ت��ي��ج��ة ح��ال��ة 
التي أصابت السوق خال األسابيع 
املاضية. فقد قلصت بعض القطاعات 
مع  حققتها  التي  الجيدة  مكاسبها 
مطلع العام في حني خسرت غالبية 
القطاعات تلك املكاسب لتتحول الى 
جانب الخسارة. فقد بلغت خسائر 
قطاع التأمني من أول العام 15.7 في 
امل��ئ��ة وق��ط��اع ال��ع��ق��ارات 10 ف��ي املئة 
ب��ي��ن��م��ا اس��ت��م��رت ق��ط��اع��ات األغ���ذي���ة 
وال����ب����ن����وك وال����خ����دم����ات ف����ي ت��ح��ق��ي��ق 
العام والتي  اول  املكاسب من  بعض 
بلغت 11 في املئة و6.8 في املئة و2.7 

في املئة على الترتيب. بينما تحولت 
بقية قطاعات السوق الى الخسارة.

وم������ن ج���ه���ة أخ��������رى، ف���ق���د م��ال��ت 
ال��ى  ال��ح��ال  أس��ع��ار األس��ه��م بطبيعة 
املاضي.  األسبوع  االنخفاض خال 
ح��ي��ث ان��خ��ف��ض��ت اغ���اق���ات أس��ع��ار 
أسهم 120 شركة مقابل 17 شركة 
واستقرت  اغاقاتها  ارتفعت  فقط 
أس����ع����ار 74 ش���رك���ة األخ�����ي�����رة ع��ن��د 
اغاقات األسبوع قبل املاضي. وقد 
ت���ص���درت وث�����اق ل��ل��ت��أم��ني ال��ت��ك��اف��ل��ي 
الرابحة لهذا األسبوع  قائمة األسهم 
وحققت ارتفاعات بلغت 8 في املئة. 
بينما كانت األولى للتأمني التكافلي 
أكبر الخاسرين لهذا األسبوع والتي 

بلغت 21 في املئة.
امل���ؤش���ر  أن  ال���ت���ق���ري���ر  وأوض���������ح 
ال���س���ع���ري ل���س���وق ال���ك���وي���ت ل�����أوراق 
املالية أغلق جلسات تداول األسبوع 
نقطة   6.810 مستوى  ع��ن  امل��اض��ى 
م��ح��ق��ق��ا خ���س���ارة أس��ب��وع��ي��ة بلغت 
م��ن  امل�����ئ�����ة. وس�������ط ح����ال����ة  ف�����ي   3.6
أطاحت  التي  الشديدة  البيع  عمليات 
ب��م��ؤش��رات ال���س���وق ال��رس��م��ي��ة ك��اف��ة 
وأل��ق��ت ب��ظ��ال��ه��ا ع��ل��ى أداء ق��ط��اع��ات 
كما شهدت  بالسلب.  ك��اف��ة  ال��س��وق 
م����ع����دالت ال�����ت�����داول خ�����ال األس���ب���وع 
ت��ب��اي��ن��ا ط��ف��ي��ف��ا ف���ي األداء.  امل���اض���ى 
حيث سجلت كمية األسهم املتداولة 
ارتفاعات  مقابل  طفيفا  انخفاضا 
ط��ف��ي��ف��ة ف���ي ق��ي��م األس���ه���م امل���ت���داول���ة. 
من  حالة  ال��س��وق  أداء  على  وسيطر 
الخوف والقلق ساهمت بشكل كبير 
التوجه  املستثمرين عن  ع��زوف  في 
للشراء مقابل عمليات بيع محمومة 
ضغطت على أسعار األسهم بشكل 

واضح.

ألداء  الفني  التحليل  خ��ال  وم��ن 
املؤشر خال األسبوع املاضي نرى 

ما يلي: 
- ي��ت��ح��رك امل���ؤش���ر ال��س��ع��ري في 
االت����ج����اه ال���ع���ام ال���ه���اب���ط ع��ل��ى امل���دى 

القصير.
- يتحرك املؤشر أسفل املتوسط 
القصير  ل��ل��م��دى  امل������وزون  امل��ت��ح��رك 
واملتوسط املتحرك البسيط للمديني 

املتوسط والطويل.
البيعي  االن���دف���اع  عمليات  أدت   -
ال���ى ك��س��ر امل���ؤش���ر م��س��ت��وى ال��دع��م 

.6.875 - 6.850
- اس��ت��ق��ر اغ�����اق امل���ؤش���ر خ��ال 
ال����ج����ل����س����ات ال�����ث�����اث األخ������ي������رة م��ن 
م���س���ت���وى 6.800  أع���ل���ى  األس����ب����وع 
نقطة. على الرغم من التحرك أسفل 
هذا املستوى اال أنه عاد وأغلق أعلى 

منه خال ذات الجلسات.
- ب��ال��ن��ظ��ر ل��ح��رك��ة امل���ؤش���ر على 
م���دى أوس���ع م��ن األس���ب���وع امل��اض��ي. 
س��ن��ج��د أن امل���ؤش���ر ي��ت��ح��رك أع��ل��ى 
الصاعد كما هو مبني  االتجاه  خط 
منذ م��ارس 2009. ولم يقم املؤشر 
ب��ال��ت��ح��رك أس��ف��ل ه���ذا االت��ج��اه ال��ع��ام 
منذ ذلك التاريخ. ويوفر خط االتجاه 
هو  كما  للمؤشر  دعما جيدا  ال��ع��ام 

مبني.
- استطاع خ��ط االت��ج��اه ال��ع��ام أن 
ل��ل��م��ؤش��ر دع��م��ا فعليا خ��ال  ي��وف��ر 
األس��ب��وع امل��اض��ى. ح��ي��ث ق��ل��ت ح��دة 
ال��ش��يء وظ��ه��رت بعض  البيع بعض 
ب�����وادر ال��ت��م��اس��ك ع��ل��ى أداء امل��ؤش��ر 

خال آخر جلستني في األسبوع.
النسبية  ال���ق���وة  م���ؤش���را  أظ��ه��ر   -
وت��ش��ب��ع ال���س���وق ال����ى م��ي��ل ال��س��وق 

للصعود خال الجلسات املقبلة.

تبلغ 160 مليون دينار

»أبيار« تستهدف سداد 20 في املئة
من التزاماتها نهاية العام الحالي 

|   كتب حسين كمال |

قال نائب رئيس مجلس اإلدارة 
العضو املنتدب في شركة »أبيار« 
للتطوير العقاري مرزوق الرشدان 
إن الشركة تهدف إلى سداد 20 في 
امل��ئ��ة م��ن ال��ت��زام��ات��ه��ا ن��ه��اي��ة ال��ع��ام 
ال���ش���رك���ة  أن  م���س���ت���درك���ًا  ال����ح����ال����ي، 
ت���م���ك���ن���ت م�����ن س�������داد 20 ف�����ي امل���ئ���ة 
خالل 2009، الفتًا في الوقت نفسه 
إل��ى أن ال��ش��رك��ة تسعى إل��ى تنفيذ 
ال��ت��ي هي  وتسليم امل��ش��اري��ع ك��اف��ة 

قيد اإلنجاز.
ك��الم ال��رش��دان ج��اء في تصريح 
ص���ح���اف���ي، ع��ل��ى ه���ام���ش ع��م��وم��ي��ة 
الشركة أمس والتي عقدت بنسبة 
ح���ض���ور ب��ل��غ��ت 65 ف���ي امل���ئ���ة، ق��ال 
تبلغ  الشركة  التزامات  إن  خاللها 
160 م���ل���ي���ون دي����ن����ار م����وزع����ة ع��ل��ى 
للبنوك  دي��ون��ا  مليونا   80 أس���اس 
م��ل��ي��ون دي��ن��ار  وامل���ؤس���س���ات و60 
التزامات سداد قيمة أراض خاصة 
ال��ت��زام��ات  ب��ال��ش��رك��ة و20 م��ل��ي��ون��ًا 

تجاه تسليم العقار.
ف��ي  ب���������دأت  ال����ش����رك����ة  إن  وق���������ال 
بعد  دب��ي  في  استكمال مشروعها 
ت���وق���ف مل�����دة ط���وي���ل���ة ب��س��ب��ب أزم����ة 
الشركة،  واجهتها  ال��ت��ي  السيولة 
م���وض���ح���ًا أن ال����ب����رج ال�������ذي ت��ق��وم 
إلى  يصل  حاليًا  بتنفيذه  الشركة 
40 ط��اب��ق��ا، وم���ن امل��ت��وق��ع االن��ت��ه��اء 

منه نهاية العام الحالي.
وأوضح أن الشركة لديها اهتمام 
بأرض الشركة املوجودة في مدينة 
ج���دة ف��ي ال��س��ع��ودي��ة، م��وض��ح��ًا أن 
أع��ل��ى  ح���ال���ي���ًا  األرض  م���ت���ر  س���ع���ر 
مما تم شراؤه في 2008، مبينًا أن 
يعد  بالسعودية  العقاري  ال��س��وق 
أس��واق  للغاية بني  مغريًا وجاذبًا 

العقار الخليجية.

م�����ن ج����ان����ب آخ��������ر، ق�������ال رئ���ي���س 
مجلس إدارة الشركة هشام العبيد 
ال���ب���ال���غ���ة 29  ال���ش���رك���ة  ان خ����س����ارة 
ف��ي 2009 تعود إلى  مليون دي��ن��ار 
من  العقاري  القطاع  منه  عانى  ما 
تراجع حاد بلغت نسبته في دبي 
م���ا ب���ني 70 و75 ف���ي امل��ئ��ة م��ق��ارن��ة 
في  60 و65  ب���ني  ت����ت����راوح  ب��ن��س��ب 
األس���واق، مستدركًا  بقية  ف��ي  املئة 
املالية  الشركة وتحوطًا لألزمة  أن 
ملحفظتها  مخصص  بعمل  ق��ام��ت 
دينار  مليون   26 بقيمة  ال��ع��ق��اري��ة 

وال���ت���ي س��ي��ك��ون ل��ه��ا أث����ر إي��ج��اب��ي 
للشركة  املستقبلية  النتائج  على 
وذل��������ك ع����ن����د ح��������دوث ال��ت��ص��ح��ي��ح 

املتوقع في السوق العقاري.
املخصصات  إج��م��ال��ي  أن  وب���ني 
االح�����ت�����رازي�����ة ع����ن ال���خ���س���ائ���ر غ��ي��ر 
امل���ح���ق���ق���ة وال�����ت�����ي ق����ام����ت ال���ش���رك���ة 
ب��أخ��ذه��ا بلغت 39 م��ل��ي��ون دي��ن��ار، 
وذلك في إطار خطتها وسياستها 
امل��ت��ح��ف��ظ��ة ال���ت���ي وض��ع��ت��ه��ا ل��ع��ام 
ال���ع���ام  االق����ت����ص����ادي  امل����ن����اخ   2009
ن����ظ����رًا ل���ت���داع���ي���ات األزم��������ة امل���ال���ي���ة 

األس��واق  بها جميع  تأثرت  والتي 
العاملية.

وأضاف ان إجمالي األصول بلغ 
271 مليون دي��ن��ار ف��ي ح��ني بلغت 
م��ل��ي��ون   107.5 امل��س��اه��م��ني  ح��ق��وق 
دي��ن��ار، ف��ي ال��وق��ت ال��ذي انخفضت 
ف��ي��ه ال��ت��زام��ات ال��ش��رك��ة بنسبة 20 

في املئة مقارنة بعام 2008.
ال����رش����دان ع��ل��ى اس��ت��ف��س��ار  ورد 
ألح���������د امل�����س�����اه�����م�����ني إل���������ى وج�������ود 
عن  ص���ادرة  صحافية  تصريحات 
م���س���ؤول���ي ال���ش���رك���ة ب�����أن »أب����ي����ار« 
ب��ات��ج��اه ت��ح��ق��ي��ق أرب�����اح ف���ي ال��رب��ع 
األول م���ن ال���ع���ام ال���ح���ال���ي، ب���أن���ه ال 
ي��م��ك��ن ل��ل��ش��رك��ة أن ت��ح��ق��ق رب��ح��ي��ة 
خالل العام الحالي، وتركيز الشركة 
حاليًا ينصب على سداد التزامات 
قيد  مشروعاتها  وتنفيذ  الشركة 
اإلن����ج����از وال���ع���م���ل ع���ل���ى ت��ح��ص��ي��ل 
إيرادات من عقاراتها املدرة تمكنها 

من سداد التزاماتها في السوق.
وبني الرشدان أن ع��ودة الشركة 
ل���ت���ح���ق���ي���ق ال����رب����ح����ي����ة خ��������الل ع����ام 
السوق  العام بعد صعود  ونصف 
العقاري م��رة أخ��رى وف��ق توقعات 

وتحليالت السوق العقاري.
وف����ي رد م��ن��ه ع��ل��ى ت���أث���ر وض��ع 
ال���ش���رك���ة امل����ال����ي ب���م���ا ت���ع���ان���ي م��ن��ه 
واالستثمار  لإلجارة  أعيان  شركة 
ح�����ال�����ي�����ًا، أش����������ار رئ�����ي�����س م��ج��ل��س 
ال��ى  ال��ع��ب��ي��د  ال��ش��رك��ة ه��ش��ام  إدارة 
أن »أب����ي����ار« ه���ي ال���ت���ي ت���ؤث���ر على 
»أعيان« وليس العكس، مشيرًا إلى 
أن حصة »أعيان« تبلغ 18في املئة 
م��ن رأس��م��ال ال��ش��رك��ة، مبينًا أن��ه ال 
ض��رر م��ن حصة »أع��ي��ان« ف��ي أداء 
املرحلة  خ���الل  التشغيلي  ال��ش��رك��ة 

املقبلة.
م����ن ج���ه���ت���ه���ا، واف����ق����ت ع��م��وم��ي��ة 
بنودها حيث  الشركة على جميع 
صادقت على تقرير مجلس اإلدارة 
وت���ق���ري���ر ه��ي��ئ��ة ال���ف���ت���وى وال���رق���اب���ة 
ال���ش���رع���ي���ة وك����ذل����ك س����م����اع ت��ق��ري��ر 
م���راق���ب���ي ال���ح���س���اب���ات ع����ن ال��س��ن��ة 
31 ديسمبر  ف���ي  امل��ن��ت��ه��ي��ة  امل��ال��ي��ة 
2009 واملوافقة على إعادة انتخاب 
 3 مل��������دة  ال�����ش�����رك�����ة  إدارة  م���ج���ل���س 
سنوات نظرًا النتهاء فترة توليهم 
رق��م 20 من  للمادة  منصبهم وفقًا 

النظام األساسي.
وقد تمت إعادة انتخاب مجلس 
اإلدارة للثالث سنوات املقبلة نظرًا 
ت��ول��ي��ه��م منصبهم  ف���ت���رة  الن��ت��ه��اء 
ال����ن����ظ����ام  م������ن  ل�����ل�����م�����ادة 20  وف�����ق�����ًا 

األساسي للشركة وهم:
1 - شركة أعيان القابضة.

2 - شركة عنان السماء.
للتطوير  مساهمات  ش��رك��ة   -  3

العقاري.
ل��ل��ت��ج��ارة  ان���ف���س���ك���و  4 - ش����رك����ة 

العامة واملقاوالت.
5 - مصرف الشارقة اإلسالمي.

- ش��رك��ة س��م��اري للتجهيزات   6
الغذائية.

7 - قتيبة يعقوب الخرافي.

أش��ار ال��رش��دان إل��ى ان الشركة تمكنت م��ن إن��ج��از 80 ف��ي املئة من 
م��ش��روع أك��اس��ي��ا أف��ي��ن��وز، ف��ي ح��ني ان��ت��ه��ت م��ن تنفيذ م��ش��روع مركز 

األعمال الواقع في منطقة مجمع دبي لاستثمار بالكامل.
وبني أن الشركة انتهت من تسليم 42 فيا من إجمالي 50 فيا هي 
إجمالي مشروع الشركة في منطقة الجميرة في إمارة دبي، الفتا إلى أن 
الشركة تمكنت من إنجاز املشروع بعد الحصول على تمويل من أحد 
البنوك العاملة هناك، متوقعًا تسليم مشروع فلل الجميرة نهاية 2010.

مشروع فلل الجميرة... نهاية العام 

رفعت رأسمالها إلى 6.5 مليون دينار 

»رسن القابضة« بدأت اإلنتاج التجريبي 
من بئرين في مشروعها بأميركا 

|   كتب إيهاب حشيش |

االدارة  م���ج���ل���س  رئ����ي����س  اك������د 
ال���ع���ض���و امل���ن���ت���دب ل���ش���رك���ة رس���ن 
القابضة فؤاد الحمود ان الشركة 
وص����ل����ت ال�������ى م����رح����ل����ة م��ت��ق��دم��ة 
مشروع  م��ن  التجريبي  ل��إلن��ت��اج 
ال�����غ�����از ف�����ي ال�������والي�������ات امل���ت���ح���دة 
»رسن  ان  ال��ى  مشيرا  األميركية، 
ل��ل��ط��اق��ة« ب�����دأت ف���ي االن���ت���اج من 
باالضافة  مشروعها  ف��ي  بئرين 
الى العمل في البئر الثالث خالل 

الوقت الراهن. 
واض�����������������������اف ال���������ح���������م���������ود ف����ي 
تصريحات صحافية على هامش 
ال��ج��م��ع��ي��ة ال���ع���م���وم���ي���ة ال���ع���ادي���ة 
وغير العادية للشركة ان »رسن« 
وص����ل����ت ف�����ي اع���م���ال���ه���ا مل���ش���روع 
ال����غ����از ال�����ى امل����راح����ل امل��س��ت��ه��دف��ة 
االنتاج  االن��ت��اج، وان كميات  من 
ال���ح���ال���ي���ة م�����ن امل�����ش�����روع ت��ع��ت��ب��ر 
ال��ت��ج��اري��ة،  للعمليات  تجريبية 
ال����ث����الث����ة  األش������ه������ر  ان  م���ض���ي���ف���ًا 
املقبلة سوف تشهد بدء االنتاج 

التجاري للمشروع. 
وقال الحمود ان هناك عددا من 
الشركات الراغبة في شراء انتاج 
الغاز تقدمت فعليا بطلبات شراء 
ان��ت��ظ��ارا مل��وع��د االن��ت��اج الفعلي، 
م��ض��ي��ف��ًا ان »رس�����ن« اس��ت��ح��وذت 
على شركة استشارات رأسمالها 
يقدر بنحو500 الف دينار وذلك 
ل��ت��أه��ي��ل��ه��ا ح���ت���ى ت����ك����ون اح����دى 
الشركات التي تقدم االستشارات 
الالزمة  االقتصادية  وال��دراس��ات 
لتنفيذ امل��ش��روع��ات، ف��ي ظ��ل بدء 
الحكومة املضي قدما في الخطة 
التنموية التي تم إقرارها أخيرًا. 
»رس�������ن«  ان  ال����ح����م����ود  وأك���������د 
تسعى إل���ى ال��دخ��ول ف��ي ال��س��وق 
امل��ح��ل��ي م���ن خ����الل االس���ت���ش���ارات 
املتعلقة  للمشاريع  وال���دراس���ات 
ب���ال���ن���ف���ط وال������غ������از، وت����رك����ز ع��ل��ى 
الدخول في تحالفات مع شركات 
تركية وماليزية تعمل في قطاع 
ال����ط����اق����ة ت���ع���د »رس���������ن« وك��ي��ل��ه��ا 

ف���ي ال���س���وق ال���ك���وي���ت���ي، م��ت��وق��ع��ًا 
دخ���ول تلك ال��ش��رك��ات ف��ي بعض 

املشروعات النفطية الكويتية. 
م��ال��ي��ا  اداء  ال���ح���م���ود  وت����وق����ع 
مماثال للشركة خالل العام على 
م��س��ت��وى ال���ع���ام امل���اض���ي ن��ف��س��ه، 
مشيرًا إلى تحقيقها 20 في املئة 
ارب���اح���ا ع��ل��ى رأس امل�����ال، م��ؤك��دًا 
ح������رص ال����ش����رك����ة ع���ل���ى ت��ح��ق��ي��ق 
رب��ح��ي��ة ملساهميها  ن��س��ب  أع��ل��ى 
م�����ن خ������الل ت���ن���ف���ي���ذ امل����ش����روع����ات 

التشغيلية الواعدة. 
الشركة  ان  ال��ى  الحمود  ولفت 
ت��س��ت��ه��دف ال����دخ����ول ف���ي ال��س��وق 
ال��ف��ت��رة املقبلة  ال��س��ع��ودي خ���الل 
ف��ي ق��ط��اع التطوير ال��ع��ق��اري في 
ك����ل م����ن ال�����ري�����اض وج��������دة، ع��ل��ى 
اعتباره اكبر االسواق الخليجية 
ال�����ذي ي���دف���ع ال���ش���رك���ات ل��ل��دخ��ول 
تشغيلية  م��ش��روع��ات  تنفيذ  ف��ي 
واع������دة ت����در رب���ح���ا م��ق��ن��ع��ا لتلك 

الشركات. 
ووص�����������ف ال�����ح�����م�����ود ال�����س�����وق 
األس��واق  باملنفتح على  السوري 
امل���ج���اورة وه���و م���ا دع���ا ال��ش��رك��ة 
إل�������ى ال����س����ع����ي ل�����دخ�����ول ال����س����وق 
ال���س���وري ف���ي ق���ط���اع االت���ص���االت 
وم��������زودات االن���ت���رن���ت ب��اع��ت��ب��اره 
س��وق��ًا واع����دًا ل��ل��ش��رك��ات النتهاز 

الفرص االستثمارية فيه. 
وقال الحمود خالل العمومية 
العادية وغير العادية ان النتائج 
امل���ال���ي���ة ل��ل��ش��رك��ة أظ���ه���رت ت��م��ي��زًا 
لشركة  بالنسبة  أن��ه  إل��ى  مشيرًا 
ف�����ي م���رح���ل���ة ال�����ب�����داي�����ات ون���ظ���رًا 
ألوضاع السوق في هذه املرحلة، 
ح��ي��ث ب��ل��غ ص��اف��ي رب����ح ال��ش��رك��ة 
مليون دينار وبنسبة 20في املئة 
م��ن رأس امل���ال وب��واق��ع 20 فلسًا 
ل��ل��س��ه��م، وق����د واف���ق���ت ال��ج��م��ع��ي��ة 
املقدمة  ال��ت��وص��ي��ة  مناقشة  ب��ع��د 
ت��وزي��ع  ع��ل��ى  اإلدارة  م��ن مجلس 
املئة  10ف���ي  بنسبة  أس��ه��م منحة 
كما أقرت زيادة رأسمال الشركة 
بمبلغ ستمئة ألف دينار موزعة 
ع��ل��ى س��ت��ة م���الي���ني س��ه��م بقيمة 

 100) الواحد  للسهم  110 فلوس 
ف��ل��س ق��ي��م��ة اس��م��ي��ة و10 ف��ل��وس 

عالوة إصدار). 
النتائج  أن  ال��ح��م��ود  وأوض����ح 
امل��ح��ق��ق��ة ف��ي ظ��ل ظ����روف ال��س��وق 
انطالقة  تعتبر  النشأة،  وح��داث��ة 
م��������م��������ت��������ازة ل������ل������ش������رك������ة ت����ع����ك����س 
استراتيجية وخطط عمل فعالة 
ه��ذه  ع��ل��ى وض����ع  ق������ادرة  وإدارة 
مؤكدًا  التنفيذ.  م��وض��ع  الخطط 
أن ال��ش��رك��ة ق���د أك��م��ل��ت ت��أس��ي��س 
لها  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ش��رك��ات  منظومة 
وه������ي ش����رك����ة رس������ن ل��ل��م��ش��اري��ع 
 4 برأسمال  (ش.م.ك.م):  العقارية 
ماليني دينار وتبلغ حصة ملكية 
ال��ش��رك��ة ف��ي��ه��ا 30 ف���ي امل��ئ��ة وق��د 
ب����دأت »رس����ن ال��ع��ق��اري��ة« م��زاول��ة 
نشاطها في السوق الكويتي كما 
أكملت تأسيس شركتني تابعتني 
لها ف��ي مصر وس��وري��ة، بغرض 

الدخول في مشاريع عقارية. 
ال���ح���م���ود أن ت��وج��ه  وأوض�������ح 
الشركة على ضوء حجم نشاطها 
والفرص االستثمارية املتاحة لها 
ه��و زي���ادة رأس امل���ال إل��ى عشرة 
م���الي���ني دي���ن���ار خ����الل ال��س��ن��وات 
مراحل،  ع��دة  على  املقبلة  الثالث 
وكمرحلة أولى وافق املساهمون 
الحاليون في الشركة على زيادة 
رأس املال بمقدار 600 ألف دينار 
الذاتي للتوسع  التمويل  إليجاد 
في استثمارات الشركة واقتناص 
الفرص املواتية وتعظيم العوائد 
املتوقعة للمساهمني. مضيفًا ان 
ل��م تقتصر على الشركة  ال��زي��ادة 
ك��ل شركات  ب��ل شملت  القابضة 
امل��ج��م��وع��ة ح��ي��ث ف��رض��ت ظ��روف 
ال����س����وق غ���ي���ر امل����وات����ي����ة وض��ي��ق 
قنوات التمويل املعتادة منذ عام 
على  االعتماد  اآلن  وحتى   2008
امل��س��اه��م��ني ف���ي دع���م ش��رك��ات��ه��م، 
ال��ش��رك��ات  ك���ان���ت  إذا  خ��ص��وص��ًا 
ل����دي����ه����ا ن������م������وذج ع����م����ل واض������ح 
تحقق  أن  وتستطيع  وتشغيلي 
نتائج مرضية للمساهمني، كما 
هي الحال في »رسن القابضة«. 

)تصوير نور هنداوي( الحمود خال عمومية الشركة  

دشتي مترئسا عمومية الشركة  )تصوير نور هنداوي(

»التنظيف« تتقدم لـ 17 مناقصة
تتنافس عليها 26 شركة محلية 

|   كتب حسين كمال |

كشف رئيس مجلس اإلدارة في الشركة الوطنية للتنظيف فؤاد دشتي 
عن دخول الشركة في 17 مناقصة طرحتها بلدية الكويت والتي من املتوقع 
ان يتم حصول الشركات املتقدمة عليها خال الثاثة أشهر املقبلة والتي 

يتجاوز عدد الشركات املتقدمة لها بحدود 26 شركة.
الشركة  انتهاء عمومية  الصحافية عقب  وقال دشتي في تصريحاته 
أمس إن »الوطنية للتنظيف« تقوم حاليا من خال خطتها التوسع داخل 
السوق الكويتي والخارجي في كل من االمارات والبحرين، الفتا في الوقت 

نفسه الى أن الشركة اوقفت نشاطها في السعودية.
وتوقع دشتي ان تحقق الشركة ارباحا أفضل خال العام الحالي، الفتا 
في الوقت نفسه الى أن الشركة بدأت فعليا بتنفيذ مشاريعها الحالية والتي 

كانت متوقفة.
وقال »االزمة االقتصادية التي يمر بها العالم أجمع والتي كان لها تأثير 
تفادي  فاننا مستثمرون في  اآلن  الشركة، ولكن حتى  كبير على نشاط 
نتائج االزمة بقدر االمكان الستكمال مسيرة الشركة لتحقيق اكبر عائد 

للمساهمني والوفاء بكافة التزامات الشركة«.
ه��و تتويج واستكمال ملسيرة نجاح  ال��ع��ام  ه��ذا  أن  إل��ى  وأش���ار دشتي 
االع��وام السابقة وذلك من خال استمرارها في اداء رسالتها على الوجه 
الجاد  وبالعمل  تجاه عمائها  واق��ت��دار  بنجاح  ع��ام 2009  خ��ال  االك��م��ل 

والجهد املستمر املثمر لتنمية العائد ملساهميها.
العام  خ��ال  ع��دة  بتنفيذ مشاريع  ب��دأت  الشركة  أن  إل��ى  ولفت دشتي 
امل��اض��ي وه���ي م��ش��روع اع��م��ال تنظيف ف��ي ش��رك��ة ن��ف��ط ال��ك��وي��ت، وخ��دم��ة 
مكافحة الحشرات في شركة شيفرون العربية السعودية، ومشروع اعمال 
تنظيف في جامعة الكويت موقع كيفان ومشروع اعمال تنظيف ايضا في 
الشركة األولى للتسويق املحلي للوقود، باالضافة إلى أن الشركة تقدمت 

إلى العديد من املناقصات الخارجية وبانتظار النتائج.
وبني دشتي أن الشركة لها نظرة ورؤي��ة مستقبلية من خال السعي 
وراء املنافسة في مشاريع التنظيف الصناعي وتنظيف املخلفات النفطية.

وتابع » الشركة أعدت عدة برامج للتطوير املتميز لرفع كفاءة العاملني 
بها ملواكبة هذا التطور في انشطتها«.

وأك���د دش��ت��ي أن االس��ب��اب الرئيسية ال��ت��ي ادت إل��ى زي���ادة ال��رب��ح خال 
العام ترجع إلى نوعية العقود التي تم الحصول عليها ذات ربحية جيدة، 
والسياسة التي اتبعتها الشركة منذ فترة وهي ضغط التكاليف للعناصر 
املرتبطة بالتنفيذ إلى أقل حد ممكن الوصول اليه دون املساس بمستوى 
تقريبيا  االداء  تكاليف  ثبات  إل��ى  باالضافة  للعماء،  املقدمة  الخدمة  اداء 

بالرغم من زيادة حجم التشغيل وعدد العقود وتنوعها.
وقال دشتي إن إجمالي ايردات الشركة من االنشطة بلغ 28.871 مليون 
دينار، في حني بلغ إجمالي تكلفة الشركة لكافة انشطتها 28.143 مليون 
دينار، بينما صافي الربح املحقق هو 727.777 ألف دينار، وصافي ربح 

مساهمي الشركة األم 894.066 ألف دينار.
من جانب آخر، وافقت عمومية الشركة العادية على بنودها كافة والتي 
واملوافقة  العمومية،  امليزانية  واعتماد  اإلدارة  مجلس  تقرير  اب��رزه��ا  ك��ان 
على زي��ادة رأسمال الشركة من 9.623 مليون دينار إلى 10.296 مليون 
املئة ومقدارها  دي��ن��ار، وذل��ك عن طريق توزيع اسهم منحة بنسبة 7 في 
6.736.200 سهم للمساهمني املسجلني بتاريخ انعقاد الجمعية وتفويض 

مجلس اإلدارة بالتصرف في كسور االسهم الناتجة عن الزيادة.
ومل��دة 18 شهرا بشراء  اإلدارة  تجديد مجلس  ايضا على  وافقت  كما 
ما ال يتجاوز عن 10 في املئة من اسهم الشركة طبقا للقانون والقرارات 
الوزارية الصادرة في هذا الشأن وانتخاب مجلس ادارة للفترة املقبلة والتي 
املرابطون بدال من محمد  العمومية وتم تغيير فقط شركة  وافقت عليها 

الوزان.
كما وافقت عمومية الشركة غير العادية على زيادة رأسمال الشركة من 

9.623 مليون إلى 10.296 مليون دينار.

)تصوير نور هنداوي( العبيد والرشدان يتوسطان مجلس اإلدارة في الجمعية  

تقارير

• الرشدان: 
الشركة بدأت 
في استكمال 

مشروعها في 
دبي بعد توقف 

واالنتهاء منه 
نهاية 2010


