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عموميتها أقرت عدم توزيع أرباح وفوضت مجلس اإلدارة إلصدار صكوك

املساهمون أقروها بسعر  100فلس للسهم
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لزيادة رأسمال «العقارات املتحدة»
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من محفظة «اكتتاب» قابلة للتسييل
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أك � � ��د رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س االدارة
العضو املنتدب في شركة اكتتاب
القابضة ال��دك�ت��ور علي الشمالي
أن  80ف � ��ي امل � �ئ� ��ة م � ��ن م� �ك ��ون ��ات
امل�ح�ف�ظ��ة االس �ت �ث �م��اري��ة ال�ت��اب�ع� � ��ة
ل �ل �ش��رك��ة ق��ال �ب��ة ل�ل�ت�س�ي�ي��ل ،حيث
تمثل مساهمات جيدة في بعض
ال � �ك � �ي� ��ان� ��ات ال � �ك � �ب� ��رى ف � ��ي ب �ع��ض
االسواق االقليمية.
وق��ال ان اكتتاب استطاعت ان
ت �ت �ج��اوز ت��داع �ي��ات االزم� ��ة امل��ال�ي��ة
ب�غ��ض ال�ن�ظ��ر ع��ن ال�خ�س��ائ��ر غير
امل�ح�ق�ق��ة ال �ت��ي س�ب��ق ان سجلتها
ف��ي ظ��ل ت��دن��ي االس �ع��ار السوقية
ل �ب �ع��ض االص� � � ��ول االس �ت �ث �م��اري��ة
م �ن �ه��ا م �س��اه �م��ات ف ��ي «ه �ي �ت��س»
وال� �ت ��ي ي�ن�ت�ظ��ر أن ت �ت �ع��اف��ي وم��ن
ث��م تنعكس اي�ج��اب��ًا على محفظة
الشركة خالل املرحلة املقبلة.
وأوض��ح الشمالي على هامش
ع �م��وم �ي��ة ال �ش��رك��ة ال �ت��ي ان�ع �ق��دت
أم � ��س ان اك� �ت� �ت ��اب ات �ب �ع ��ت خ�ط��ة
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ف ��ي ظ ��ل ت��داع �ي��ات
األزم��ة املالية جنبتها الكثير من
املخاطر التي عانى منها العديد
من الكيانات املال ��ية واالستثمارية
محليًا واقليميًا وع��امل�ي��ًا ف��ي ظل
ت� �ل ��ك االح � � � ��داث وذل � � ��ك ع� �ل ��ى وق ��ع
حالة الركود التي عاشها قط � ��اع
االص� ��دارات االول�ي��ة واالكتتابات
العامة والخاصة.
وب��ن الشمالي ف��ي كلمة ل��ه أن
خطة اكتتاب القابضة ركزت على
تقليل امل�خ��اط��ر م��ن خ��الل التنوع
ال �ق �ط��اع��ي وامل ��رح� �ل ��ي م ��ع خ�ف��ض
معدالت االهتمام باالستثمارات
ال�ت��ي ال تتسم بالسيولة وم��ن ثم
اع � � ��ادة ت��وج �ي �ه �ه��ا ن �ح��و أس � ��واق
رأس امل� � � ��ال م � ��ا م �ن �ح �ه��ا امل� �ج ��ال
ل�ت�ج��اوز االزم ��ة واس�ت�غ��الل املتاح
م��ن ال �ف��رص ال �ت��ي ن�ت�ج��ت ف��ي ظل
تداعي��ات واف� ��رازات االزمة املالية.
وأض ��اف ال�ش�م��ال��ي« :ن�ح��ن نقر
ب � ��أن ال� �ت� �غ� �ي ��رات ال� �ت ��ي ش �ه��دت �ه��ا
األس� ��واق ف��ي ظ��ل األزم ��ة ق��د اث��رت
ع �ل��ى «اك �ت �ت��اب» ح �ي��ث واج�ه�ت�ه��ا
ظ � ��روف اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ب��اع �ت �ب��اره��ا
العبًا أساسيًا في قطاع االصدارات

الشمالي مترئسًا الجمعية العمومية امس

ليس فقط على املستوى املحلي بل
على املستوين االقليمي والعاملي،
فيما حاولت الشركة أن تستفيد
من االوضاع التي أوجدتها األزمة
م ��ا ج �ن �ب �ه��ا ال �ك �ث �ي��ر م ��ن امل �خ��اط��ر
وم��ن ث��م وصلت ال��ى النقطة التي
يمكن ان تبدأ من خاللها في ظل
رؤية استراتيجية تبنتها االدارة
التنفيذية».
وك� �ش ��ف ال� �ش� �م ��ال ��ي ع� ��ن ات� �م ��ام
بعض التخارجات من استثمارات
سبق أن دخ�ل��ت فيها ال�ش��رك��ة ،اذ
فضلت اعادة استثمارات الس ��يولة
النات ��جة ع��ن ت�ل��ك ال�ع�م�ل�ي��ات في
اس� ��واق وفرص ج� �ي� ��دة ف ��ي اسواق
ال�خ�ل�ي��ج وال �ش��رق االوس � ��ط ،فيما
اش��ار ال��ى ان السياسة الحاسمة
التي عمدت اكت ��تاب القابضة على
ت�ف�ع�ي�ل�ه��ا ح��ال��ت دون ان�ك�ش��اف�ه��ا
في ظل االزم��ات التي توالت على
السوق خالل الفترة االخيرة.
وبن أن الشركة سجلت خسائر
خ��الل ال �ع��ام امل��اض��ي  2009بلغت
 14.705.935دي �ن��ارًا ت��رت��ب عليها
ت ��راج ��ع ف ��ي ح �ج��م االرب � � ��اح ال �ت��ي

ح�ق�ق�ه��ا ال�س�ه��م م �ق��ارن��ة ب��االع��وام
السابقة ،فيما نوه الى ان الشركة
ح �ق �ق��ت اي� � � ��رادات اج �م��ال �ي��ة خ��الل
ال� �ع ��ام امل ��اض ��ي  2009ت �ص��ل ال��ى
 12.712.169دينارًا في الوقت الذي
اهتمت فيه بمعالجة االلتزامات
امل� ��ال � �ي� ��ة ف � ��ي ظ � ��ل ت � ��واف � ��ر اص � ��ول
ممتازة لديها جعلتها ال تعاني
توفير الضمانات الالزمة.
وب � � ��ن ال� �ش� �م ��ال ��ي أن ال� �ش ��رك ��ة
ت�ع�م��ل ح��ال�ي��ًا ع�ل��ى ت�ج�ه�ي��ز خطة
ال�ت�ع��ام��ل م��ع ف�ت��رة م��ا ب�ع��د االزم��ة
م ��ن خ ��الل ال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى ال �ف��رص
االس � �ت � �ث � �م� ��اري� ��ة امل� � � � � ��درة ل �ل ��دخ ��ل
واالب� �ت� �ع ��اد ع ��ن امل �خ ��اط ��ر ،م��ؤك �دًا
أن �ه��ا ت�ت�م�ل��ك ح�ص�ص��ًا ج �ي��دة في
ب �ع��ض ال �ك �ي��ان��ات ال� ��واع� ��دة ال �ت��ي
ينتظر ان يكون لها م��ردود جيد
على بياناتها املالية للعام الحالي
ال � � ��ذي بدات مؤش � ��راته االيجابية
تت� ��ضح اعتب� ��ارًا من الرب ��ع االول
م ��ن ال� �ع ��ام ال� �ح ��ال� ��ي.
ول �ف��ت ال �ش �م��ال��ي ال ��ى ان دي��ون
اك�ت�ت��اب ال�ق��اب�ض��ة تبلغ ن�ح��و 7.5
مليون دي�ن��ار تمت جدولتها من
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خالل االتفاق مع الجهات الدائنة،
منوهًا ال��ى ان الشركة تعد ضمن
اق ��ل ال �ش��رك��ات االس �ت �ث �م��اري��ة من
حيث االلتزامات املالية.
وع� � � �ل � � ��ى ص� � �ع� � �ي � ��د ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة
العمومية ناقش االجتماع تقارير
مجلس االدارة ومدققي الحسابات
الى جانب بعض البنود االخرى،
ح�ي��ث ق��ام��ت العمومية ب��اق��راره��ا
ج�م�ي�ع��ًا ،ف�ي�م��ا واف �ق��ت ع�ل��ى بقية
ال� �ب� �ن ��ود ال� �ت ��ي ت �ض �م �ن �ه��ا ج� ��دول
االع � �م� ��ال ب �م��ا ف �ي �ه��ا ع� ��دم ت��وزي��ع
ارب ��اح ع��ن السنة امل��ال�ي��ة املنتهية
ف� ��ي  2009/12/31اض� ��اف� ��ة ال ��ى
اق �ت��راح ب �ش��أن ش ��راء  10ف��ي امل�ئ��ة
م��ن أس�ه��م الشركة وف�ق��ًا للقانون،
ف�ي�م��ا اع �ت �م��دت ت �ف��وي��ض مجلس
االدارة ل �ل �ق �ي��ام ب ��اص ��دار ص�ك��وك
سواء بالدينار او باي عملة اخرى
بما ي�ت��واف��ق م��ع األط��ر القانونية
امل �ع �م��ول ب �ه��ا.وش �ه��دت الجمعية
م �ن��اق �ش��ات وم � ��داخ � ��الت م ��ن ق�ب��ل
ب�ع��ض امل�س��اه�م��ن ل �ل��وق��وف على
آخر تطورات الشركة وتوسعاتها
املحلية واالقليمية.

واف�ق��ت الجمعية العمومية
ال � �ع� ��ادي� ��ة ل� �ش ��رك ��ة ال � �ع � �ق� ��ارات
امل �ت �ح��دة ع �ل��ى زي � ��ادة رأس �م��ال
ال� �ش ��رك ��ة ب� �م� �ق ��دار  40م �ل �ي��ون
دينار تمثل نسبة  50.7في املئة
م��ن رأس� �م ��ال ال �ش��رك��ة امل�س�ج��ل
ف��ي دف��ات��ر ال�ش��رك��ة كما ف��ي 31
ديسمبر  ،2009موزعة على 40
مليون سهم.
وت��وق��ع ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي
ف��ي ال�ش��رك��ة ط��ارق عبدالسالم
ردا ع �ل��ى اس �ئ �ل��ة ال�ص�ح��اف�ي��ن
ع �ق��ب ال�ج�م�ع�ي��ة غ �ي��ر ال �ع��ادي��ة
ال�ت� � � � ��ي ع � �ق� ��دت ام ��س تغطية
االك� �ت� �ت ��اب ب ��ال� �ك ��ام ��ل م� ��ن ق�ب��ل
مساهمي الشركة.
واض � � � � ��اف ان ال � �ه � � � � ��دف م��ن
ال��زي� � � � � � ��ادة ت �م� � � � � � ��وي��ل خ�ط� � � � � � ��ط
ال� � � � � �ش� � � � � � ��رك��ة االس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة
واس�ت�ك�م��ال امل �ش��اري��ع القائمة
حاليا داخ��ل وخ ��ارج الكويت،
وت � � �ن � � �ف � � �ي� � ��ذ ب � � �ق � � �ي� � ��ة ال� � �خ� � �ط � ��ة
االس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة ،م �ض �ي �ف��ا ان
ال� �ش ��رك ��ة ل��دي �ه��ا م� �ش ��اري ��ع ف��ي
ال � �ك� ��وي� ��ت وم � �ص� ��ر ول� � � � � � � � �ب �ن��ان
واالردن وع� � � �م � � ��ان ،واص � �ف� ��ا
ت�ل��ك امل �ش��اري��ع ب��ان�ه��ا تنموية
وتتمتع بم � ��واقع استراتيجية،
وق� ّ�در اجمالي قي� ��مة مشاريع
ال � �ش� ��ركة ب� 750مل � �ي � ��ون دينار.
وع � �م� ��ا اذا ك� ��ان� ��ت ال� �ش ��رك ��ة
ستساهم ف��ي تنفيذ مشاريع
امل�س��اك��ن منخفضة التكاليف
التي ستطرحها الحكومة ،قال
عبدالسالم ان الشركة لن تدخل
ف��ي مشاريع ب��ي او ت��ي بسبب
التجربة السابقة للشركة في
م �ث��ل ه� ��ذه امل� �ش ��اري ��ع ،م �ن��وه��ا

(تصوير موسى عياش)

طارق عبدالسالم
ب��أن م�ش��اري��ع ال�ش��رك��ة تنموية
ك ��ون� �ه ��ا ت ��رت� �ب ��ط ب��ال �س �ي��اح��ة
وال � �ت � �س � ��وق وس � �ك� ��ن ال � �ج� ��ودة
العالية والفندقة.
واف ��اد عبد ال�س��الم ردا على
س ��ؤال ان ن�ص�ي��ب ال�ك��وي��ت من
م� �ش ��اري ��ع ال � �ع � �ق ��ارات امل �ت �ح��دة
نحو  20ف��ي امل�ئ��ة ،منوها بأن
الظروف هي التي حتمت على
الشركة ذلك.
وب �س ��ؤاله ع � ��ن رأي��ه بق� � � �ي ��مة
س� � � � �ه� � � � ��م ال �ش� � � ��رك��ة ف ��ي ال �س��وق
حاليا ق � ��ال ان الس� ��هم واع� ��د
وه� � � � � � � ��و االن م�ن�خ�ف��ض واق � � ��ل
م� ��ن قي ��مته الحق � ��يق � ��ية بكثير
واالسباب واضحة وتعود ال ��ى

ام��ري��ن االول ض�ع��ف االداء في
ال �س��وق وث��ان �ي��ا اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
ال �ش��رك��ة م�ب�ن�ي��ة ع�ل��ى م�ش��اري��ع
طويلة االمد.
واك��د ط��ارق عبد السالم ردا
على س��ؤال ان وض��ع الش� ��ركة
ق� � � � � � ��وي ون�س� � � � �ب��ة م��دي��ون�ي�ت�ه��ا
ت � �س� ��اوي واح � � � ��دا ال� � ��ى ح �ق��وق
امل�س��اه�م�ي� � � � � ��ن ،الف� � � � �ت��ا ال� ��ى ان
زي � � � � ��ادة رأس امل� � � � ��ال س �ت �ع ��زز
مديونية الشركة.
واقر املساهمون زيادة رأس
املال من  78.797.442دينارا الى
 118.797.442دينارا ،من خالل
اص��دار  400مليون سهم قيمة
كل سهم  100فلس.

النفط الكويتي بـ  69.77دوالر للبرميل
كونا  -أعلنت مؤسسة البترول أمس ان سعر
برميل النفط الكويتي انخفض  2.5دوالر في
ت�ع��ام��الت اول م��ن ام��س االرب �ع��اء ليستقر عند
مستوى  69.77دوالر للبرميل.
ويعزو املحللون االنخ� ��فاض ال� ��ذي ي� ��أت� ��ي في
اع ��قاب سلسلة من االنخفاضات املت� � �ت� ��الية خالل

االس�ب��وع��ن املاضيي� � ��ن ال��ى االع� ��الن ع��ن ارق��ام
ق�ي��اس�ي��ة ل�ل�م�خ��زون ال�ن�ف�ط��ي االم �ي��رك��ي وت��زاي��د
املخاوف بشأن االقتصاد االوروب��ي خصوصا
بعد ان حظرت السل� ��طات االملانية البيع على
امل�ك�ش��وف ف ��ي بعض األوراق امل��ال�ي��ة بما فيها
أسهم أهم عش� � ��ر مؤسسات مالية أملانية.

