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»اتش. اس. بي. سي«: الصناديق السيادية 
تعاود االستثمار في أصول مدرة للدخل

لندن - رويترز - ذكرت رئيسة قسم الصناديق 
التابعة  العاملية  االص��ول  ادارة  بوحدة  السيادية 
ان  بارنز  اتش.اس.بي.سي سينثيا سويني  لبنك 
ص��ن��ادي��ق ال���ث���روة ال��س��ي��ادي��ة ال��ت��ي ت��دخ��ر االم����وال 
لالجيال القادمة بدأت تسترد شهيتها لالستثمار 
في أصول حقيقية تدر دخال ومكاسب رأسمالية.

وق��ال��ت سويني ب��ارن��ز ال��ت��ي ت���رأس فريقا يقدم 
فوق  وامل��ؤس��س��ات  السيادية  للصناديق  امل��ش��ورة 
تفويضات  على  حصلت  مؤسستها   أن  القومية 
الثروة  مليار دوالر من صناديق  بأكثر من  تقدر 

السيادية منذ بداية العام.
وتشكل صناديق االستثمار التي تملكها الدول 
-أغلبها من االسواق الناشئة - صناعة تقدر بنحو 
القومية  االرب�����اح  ت��دي��ر  ت��ري��ل��ي��ون��ات دوالر  ث��الث��ة 
االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة م���ن م���ص���ادر م��ث��ل ف���وائ���ض ال��ن��ف��ط 

والسلع والتجارة.
ولكنها أصبحت من أكبر ضحايا أزمة االئتمان 
العاملية بعد أن ضخت نحو  80 مليار دوالر في 
ش���راء أس��ه��م ف��ي ق��ط��اع ال��ب��ن��وك لتنهار قيمة تلك 

االستثمارات في غضون أشهر قليلة.
ول��ك��ن م���ع ارت���ف���اع أس���ع���ار امل�����وارد وم��س��ت��وي��ات 
التصدير فان الثقة املتزايدة في تعاٍف اقتصادي 
وش���ي���ك ت���ض���ع ض���غ���وط���ا ع���ل���ى ص���ن���ادي���ق ال���ث���روة 
ال����س����ي����ادي����ة ل���ت���س���ع���ى ال������ى ت���ح���ق���ي���ق ع�����وائ�����د ع��ل��ى 
استثماراتها مرة أخرى لالدخار من أجل االجيال 

القادمة.
وذك��������رت س���وي���ن���ي ب����ارن����ز ف����ي م���ق���اب���ل���ة اواخ������ر 
االس��ب��وع امل��اض��ي م��ع روي��ت��رز »م��ن��ذ نهاية الربع 
االول قلت االضطرابات املرتبطة بوتيرة التراجع 
م��ازال��ت تشهد  السيادية  الصناديق  االق��ت��ص��ادي. 

تدفقات داخلة«.

أضافت »انهم واقعون أيضا تحت ضغط - في 
ظ���ل م��ع��دل ال��ف��ائ��دة امل��ن��خ��ف��ض - ل��الس��ت��ث��م��ار بما 
سيكون  ل��ه��م.  املمنوحة  التفويضات  م��ع  ي��ت��واف��ق 
عليهم في النهاية أن يستثمروا واال فربما يتعني 

عليهم اعادة االموال للبنك املركزي مرة أخرى«.
وأض���اف���ت س��وي��ن��ي ب��ارن��ز أن ص��ن��ادي��ق ال��ث��روة 
ال��س��ي��ادي��ة ت��ف��ض��ل االص�����ول ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة ال��ت��ي بها 
دخ��ل  لتحقيق  عليها  االع��ت��م��اد  يمكن  اح��ت��م��ال��ي��ة 
وأرباح رأسمالية مثل العقارات والبنية التحتية.

خدمات  السيادية  الثروة  صناديق  وتستخدم 
ات��ش.اس.ب��ي. العاملية ببنك  ادارة االص���ول  وح��دة 

س��ي ف��ي م��ج��االت مثل ال��دخ��ل ال��ث��اب��ت ف��ي منطقة 
ال��ي��ورو واالس����واق الناشئة وال��ع��ق��ارات واالس��ه��م 

االسيوية.
وق�����ال�����ت س���وي���ن���ي ب�����ارن�����ز »ص����ن����ادي����ق ال����ث����روة 
قادمة  االدخ���ار الج��ي��ال  لها مهمة  التي  السيادية 

يمكنها االستثمار بأفق طويل االجل جدا«.
بنك  دوي��ت��ش��ه  م��ن  لتقرير ص��در حديثا  وطبقا 
حول قطاع صناديق الثروة السيادية فان محافظ 
االسهم القياسية اململوكة لتلك البنوك ربما تكون 
خسرت 45 باملئة بني اواخر عام 2007 وأوائل عام 
2009 وهو ما خفض اجمالي املحافظ بنسبة 18 

باملئة.
هيئة  قالت   2008 لعام  السنوي  تقريرها  وف��ي 
استثمار الصني وهي صندوق ثروة سيادي رأس 
ماله 200 مليار دوالر ان لديها ما يكفي من النقد 
لتستغل ال��ف��رص االس��ت��ث��م��اري��ة ال��ت��ي رب��م��ا تظهر 

هذا العام.
كبيرة  ب��درج��ة  تستثمر  أن��ه��ا  الهيئة  وأض��اف��ت 
ف��ي االستثمار  أق��ل  املالية وب��درج��ة  املنتجات  ف��ي 

املباشر.

جانب من توقيع العقد بني »كابيتال العربية« ومحافظة حلوان املصرية

تتفاوض لتنفيذ مشروعني في الرياضة واملواقف الذكية في مصر

»كابيتال العربية القابضة« وقعت عقدا
لتنفيذ »دجلة سفاري بارك« في حلوان

أك��������د ال�����رئ�����ي�����س ال����ت����ن����ف����ي����ذي ف��ي 
ش��رك��ة ك��اب��ي��ت��ال ال��ع��رب��ي��ة ال��ق��اب��ض��ة 
م���ح���م���ود ف������راج أن امل���رح���ل���ة امل��ق��ب��ل��ة 
س��ت��ش��ه��د ال���ت���رك���ي���ز ع���ل���ى اق��ت��ن��اص 
ال���ع���دي���د م���ن ال���ف���رص االس��ت��ث��م��اري��ة 
ال���ن���اج���ح���ة م����ن خ�����الل ال�����دخ�����ول ف��ي 
ت��ح��ال��ف��ات اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة وش���راك���ات 
ك����ب����رى ف�����ي امل���ن���ط���ق���ة، ان����ط����الق����ا م��ن 
تنويع  عملية  على  ال��ش��رك��ة  ح��رص 
امل������ج������االت االس����ت����ث����م����اري����ة ل��ت��ش��م��ل 
ج���م���ي���ع ال����ق����ط����اع����ات االق����ت����ص����ادي����ة 

واالستثمارية وتوزيعها جغرافيا.
واوض�������������ح ف�����������راج ف�������ي ت���ص���ري���ح 
ص����ح����اف����ي ع����ق����ب ان����ع����ق����اد امل���ؤت���م���ر 
ال���ص���ح���اف���ي ال�������ذي ع���ق���د ب��م��ن��اس��ب��ة 
توقيع الشركة على عقد مشروعها 
العربية  مصر  بجمهورية  ال��ج��دي��د 
»دجلة سفاري بارك« وذلك بالتعاون 
م���ع ال��ح��ك��وم��ة امل��ص��ري��ة م��م��ث��ل��ة في 
م���ح���اف���ظ���ة ح�����ل�����وان وت����ح����ت رع���اي���ة 
ووزارة  امل��ص��ري��ة  االس��ت��ث��م��ار  وزارة 
التجارة املصرية والذي يأتي ضمن 
ن��ط��اق م��دي��ن��ة ال��ت��ج��ارة وال��خ��دم��ات 
امل��ص��ري��ة  ال��ح��ك��وم��ة  تقيمها  وال���ت���ي 
ب��م��ح��اف��ظ��ة ح����ل����وان ب���ال���ت���ع���اون م��ع 
والعاملية،  العربية  الشركات  كبرى 
أن شركة كابيتال العربية القابضة 
تتجه حاليا للتركيز على االستثمار 
خططها  ضمن  املصري  السوق  في 
االس���ت���رات���ي���ج���ي���ة ال����رام����ي����ة ل��ت��ع��زي��ز 
ت����واج����ده����ا ف����ي ه������ذا ال����س����وق امل��ه��م 
لتنفيذ  التخطيط  خ���الل  م��ن  وذل����ك 
العديد من املشاريع املستقبلية مع 
الحكومة املصرية والقطاع الخاص 
في مصرحيث ياتي مشروع »دجلة 
س�����ف�����اري ب����������ارك« واح����������دا م�����ن اه����م 
املشاريع السياحية في مصر كونه 
يعتبر أكبرمدينة ترفيهية وخدمية 
وتجارية في منطقة الشرق االوسط 
مفتوحة  ح��ي��وان  حديقة  وتتضمن 
وم��دي��ن��ة م�����الٍه م��ت��ك��ام��ل��ة ال��خ��دم��ات 
ف���ي م��ن��ط��ق��ة ال���ش���رق االوس������ط حيث 
يتضمن املشروع منتجعا سياحيا 
كبيرا »رويال سفاري« يحتوي على 
الكلفة  ان  شاليهات وفنادق، مبينا 
التقديرية لهذا املشروع سوف تبلغ 
مليارات جنيه مصري  أرب��ع��ة  نحو 
وس�����وف ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذ امل���ش���روع على 
ارب��ع مراحل مدتها الزمنية نحو 6 

سنوات.
وأض������اف أن »ك���اب���ي���ت���ال ال��ع��رب��ي��ة 
القابضة« تقوم حاليا بالتعاقد مع 

استشاريني عامليني لعمل الدراسات 
النهائية  والتصميمات  التفصيلية 
ل���ل���م���ش���روع ح���ي���ث ت�����م االت�����ف�����اق م��ع 
ش���رك���ة »ش��ي��ب��ر ف��ي��ل��د« ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة 
ل���ت���ك���ون ب��م��ث��اب��ة امل����ط����ور ال��رئ��ي��س��ي 
ل������ل������م������ش������روع وش��������رك��������ة »ك�������ي�������وب« 
ل��الس��ت��ش��ارات ال��ه��ن��دس��ي��ة امل��ص��ري��ة 
وذل�����ك ل��ل��ق��ي��ام ب���اع���م���ال ال���رس���وم���ات 
ال��ه��ن��دس��ي��ة ل��ل��م��ش��روع اض���اف���ة ال��ى 
ش���رك���ة »ل�������ودج« ال���ج���ن���وب اف��ري��ق��ي��ة 
ذات الخبرة العريقة في هذا املجال 
بحيث تكون شركة كابيتال العربية 
القابضة هي قائد فريق التنفيذ من 
خالل شركتها التابعة شركة دجلة 
س��ف��اري ب���ارك وال��ت��ي ت��م تأسيسها 

لهذا الغرض.
ووج��ه ف��راج دع��وة للمستثمريني 
الكويتيني املهتمني باالستثمار في 
قطاعات الترفيه والفنادق للمشاركة 
ف���ي ه����ذا امل����ش����روع وامل��س��اه��م��ة فيه 
ي��ك��ون بمثابة وجهة  وال���ذي س��وف 
س��ي��اح��ي��ة ج��دي��دة ف��ي م��ص��ر تتمتع 
ب��اه��م��ي��ة خ��اص��ة ن��ظ��را مل��ا يتضمنه 
من مجموعة من الخدمات املتكاملة 
وال������ت������ي ي���ب���ح���ث ع���ن���ه���ا امل���ه���ت���م���ون 
ب���ه���ذا ال����ن����وع م����ن ان�������واع ال��س��ي��اح��ة 
ال��ت��رف��ي��ه��ي��ة وس���ي���اح���ة امل����غ����ام����رات، 
مبينا ان املشروع يقع على مساحة 
ك��ب��ي��رة وي��ب��ع��د ع��ن منطقة امل��ع��ادي 
املصرية بنحو 10 دقائق وه��ي من 
والسكنية  السياحية  املناطق  ارق��ى 
ف����ي م���ص���ر وم�����ن امل���ت���وق���ع ان ي��ص��ل 
ع������ددال������زائ������ري������ن ل����ل����م����ش����روع ن��ح��و 
3.5م��ل��ي��ون زائ��رس��ن��وي��ا وذل����ك وفقا 
اعداها  تم  التي  املبدئية  للدراسات 

لهذا الغرض.
وم������ن ج���ه���ة اخ�������رى اش�������ار ف����راج 
ال�����ى ان ش���رك���ة ك���اب���ي���ت���ال ال��ع��رب��ي��ة 
اح��دى  وه��ي  واالستثمار  للتمويل 
القابضة  العربية  كابيتال  شركات 
ق���ام���ت ب���االس���ت���ح���واذ اخ����ي����رًا ع��ل��ى 
ب���ع���ض ال���ح���ص���ص امل����ؤث����رة وال���ت���ي 
ت���زي���د ن��س��ب��ت��ه��ا ع���ل���ى 20 ف����ي امل��ئ��ة 
ف������ي ب����ع����ض ال�����ش�����رك�����ات امل����ص����ري����ة 
وقطاع  التعليم  قطاع  ف��ي  العاملة 
ال��ص��ن��اع��ة م��ث��ل ال��ت��ع��دي��ن وصناعة 
البتروكيماويات وهو يعد توجها 
اس���ت���رات���ي���ج���ي���ا ل���ل���ش���رك���ة ل��ت��ن��وي��ع 
اس��ت��ث��م��ارات��ه��ا وم���ج���ال ن��ش��اط��ه��ا، 
اضافة الى نشاطها العقاري والذي 
العديد من االستثمارات  يعمل في 
الواعدة في مصر من خالل شركتها 

ال��ت��اب��ع��ة »ب���واب���ة م��ص��ر ال��ع��ق��اري��ة« 
ل��ه��ذا الغرض  ت��م تاسيسها  وال��ت��ي 
ال��ع��دي��د من  ف��ي  وه��ي تعمل حاليا 
امل����ش����اري����ع ال���ع���ق���اري���ة ال���ك���ب���رى ف��ي 
م���ص���ر، ك��م��ا ت���ق���وم ش���رك���ة ك��اب��ي��ت��ال 
ال���ع���رب���ي���ة ل���ل���ت���م���وي���ل واالس���ت���ث���م���ار 
املصرية  الحكومة  م��ع  بالتفاوض 
ع��ل��ى م���ش���روع���ني ح��ي��وي��ني ل��خ��دم��ة 
قاعدة عريضة من الشعب املصري 
في مجال الرياضة ومجال املواقف 

الذكية. 
وف�������ي ك���ل���م���ت���ه ل����ل����م����ؤت����م����ر، وج����ه 
م���ح���اف���ظ ح�����ل�����وان ال����دك����ت����ور ح�����ازم 
ال���ق���وي���ض���ي دع����وت����ه ل��ل��م��س��ت��ث��م��ري��ن 
النسبية  امل��زاي��ا  استغالل  ب��ض��رورة 
امل�������وج�������ودة ف�����ي ج����م����ه����وري����ة م��ص��ر 
ال��ع��رب��ي��ة ك���ون م��ص��ر ت��ع��د م��ن اجمل 
امل���ن���اط���ق ال��س��ي��اح��ي��ة ب��ال��ع��ال��م ذات 
التاريخ العريق الذي يمثل حضارة 
سبعة االف سنة  اضافة الى وجود 
ال����ع����دي����د م�����ن ال������ث������روات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
وال����ف����رص االس���ت���ث���م���اري���ة ال���ج���اذب���ة 
خ����اص����ة م���ح���اف���ظ���ة ح�����ل�����وان وال���ت���ي 
املحميات  من  العديد  على  تحتوي 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وال����غ����اب����ات امل��ت��ح��ج��رة 
واط���الل���ة ت��ب��ل��غ ن��ح��و 3.6 ك��ي��ل��و متر 
الساحرة  ال��ه��رم  هضبة  على  م��رب��ع 
والتي يأمها السياح والزائرين من 
على  واحتوائها  العالم  مناطق  ك��ل 
م��ي��ن��اء ب���ري ل��ج��م��ي��ع وس���ائ���ل النقل 
ل��خ��دم��ة االق��ل��ي��م وجمهورية  ص��ال��ح 

مصر العربية.
وم���ن ج��ان��ب��ه��ا، ذك���رت مستشارة 
وزي���ر ال��ت��ج��ارة وال��ص��ن��اع��ة امل��ص��ري 
س���ح���ر ال�����س�����الب ف�����ي ال���ك���ل���م���ة ال���ت���ي 
القتها امام املؤتمر ان اهداف وزارة 
التجارة والصناعة املصرية تتمثل 
ال��دول��ي��ة والتي  ال��ت��ج��ارة  ف��ي تنمية 
نمت م��ن 1،4ال���ى 8 ف��ي امل��ئ��ة سنويا 
اض���اف���ة ال����ى ت��وف��ي��ر م��ل��ي��ون ف��رص��ة 
عمل مباشرة مع زيادة استثمارات 
ال���ت���ج���ارة ال���داخ���ل���ي���ة ال����ى 25 م��ل��ي��ار 
جنيه مصري وهو ب��دوره ما يدعو 
ال���ى ع��م��ل��ي��ة ت��ش��ج��ي��ع االس��ت��ث��م��ارات 
املجال  ه��ذا  ف��ي  واالجنبية  العربية 
م�������ع ت�����ح�����دي�����د االط�������������ار امل����ؤس����س����ي 
توقيع  ان  مبينة  ل��ه��ا،  والتشريعي 
انطالقة  بمثابة  تعد  التفاقات  ه��ذه 
هذا  في  املصري  لالقتصاد  جديدة 
وبعدا  م��وردا جديدا  ويمثل  املجال 
ل��ل��ت��ع��اون ال��ع��رب��ي واالق��ل��ي��م��ي على 

وجه الخصوص.

نتائج النصف األول
»التقدم«:

2.2 مليون دينار أرباحا
قالت شركة التقدم التكنولوجي ان صافي ارباحها في النصف 
االول من العام الحالي بلغ 2.28 مليون دينار بعدما سجلت 1.38 
وبلغت  الحالي.  العام  من  الثاني  الربع  في  ارب��اح��ا  دينار  مليون 
ربحية السهم في النصف االول 22.80 فلس بعد ان كانت ربحية 

السهم في الربع الثاني 13.80 فلس.
العام  م��ن  االول  النصف  ف��ي  الصافية  الشركة  ارب���اح  وك��ان��ت 
املاضي قد سجلت 1.31 مليون دينار منها 907 االف دينار في 
الثاني من العام نفسه. وبلغت ربحية السهم انذاك 13.16  الربع 

فلس للنصف االول منها 9.07 فلس في الربع الثاني.
ال���ش���رك���ة 65.16 م���ل���ي���ون دي���ن���ار  وب���ل���غ اج���م���ال���ي م�����وج�����ودات 
حقوق  اجمالي  وب��ل��غ  للمطلوبات.  دي��ن��ار  مليون     42.13 مقابل 

املساهمني23.03 مليون دينار.  
الحسابات يحتوي على  تقرير مراقبي  ب��أن  الشركة  وأف��ادت 

الفقرة التوضيحية   التالية: 
بدون إبداء تحفظ على استنتاجنا. نلفت االنتباه الى ايضاح 
)3( حول املعلومات   املالية املرحلية والذي يشير الى ان الشركة 
عمالئها  م��ن  ديونها  تحصيل  عملية  ف��ي  عاما  تأخيرا  شهدت 
األس��واق  تشهدها  التي  وامل��ال��ي��ة  االقتصادية  للمصاعب  نتيجة 
املالية العاملية بشكل عام والتي أثرت بدورها على األسواق املحلية 
ذل��ك وضعا  واعتبرت  الوضع  ه��ذا  وتقدير  بتقييم  اإلدارة  قامت 
الخطط  بعض  ب��دراس��ة  الكويت  دول��ة  تقوم حكومة  موقتا حيث 
له  الوضع ليس  ان ه��ذا  اإلدارة  ت��رى  املحلي كما  لدعم االقتصاد 
للتجاريني  املدينني  لبند  الدفترية  القيم  على  عكسي  م��ادي  أث��ر 

واألرصدة املدينة األخرى كما في تاريخ املركز املالي املرحلي. 

»اكتتاب«:
2.2 مليون دينار أرباحا

قالت شركة اكتتاب القابضة انها حققت خسارة صافية في 
النصف االول من العام الحالي بلغت 2.61 مليون دينار بعدما 
الف دينار. وبلغت  الثاني بلغت 137  الربع  سجلت خسارة في 
ب��ع��د ان كانت  ف��ل��س  ال��ن��ص��ف االول 5.05  ف��ي  ال��س��ه��م  خ��س��ارة 

خسارة السهم في الربع الثاني 0.27 فلس.
العام  م��ن  االول  النصف  ف��ي  الصافية  الشركة  ارب���اح  وك��ان��ت 
املاضي قد سجلت 13.48 مليون دينار منها 7.07 مليون دينار 
ان��ذاك  السهم  ربحية  وبلغت  نفسه.  ال��ع��ام  م��ن  الثاني  ال��رب��ع  ف��ي 

26.22 فلس للنصف االول منها 13.78 فلس في الربع الثاني.
وبلغ اجمالي موجودات الشركة 66.37 مليون دينار مقابل   
15.78مليون دينار للمطلوبات. وبلغ اجمالي حقوق املساهمني 

44.82 مليون دينار.  
الحسابات يحتوي على  الشركة بان تقرير مراقبي  واف��ادت 
 )5( رق��م  بااليضاح  ما ورد  ال��ى  ب��االش��ارة  املتحفظ:   االستنتاج 
من هذه املعلومات املالية املرحلية  قامت املجموعة بتحويل احد 
الدخل  خ��الل  من  العادلة  بالقيمة  استثمارات  من  استثماراتها 
الى استثمار في شركة زميلة على اعتبار انها مارست تأثيرًا 
هام لالسباب   البينة في االيضاح املشار اليه ولم تقم املجموعة 
بدراسة االنخفاض في قيمة   االستثمار كما في تاريخ املعلومات 
املالية وفقا ملتطلبات معايير املحاسبة   الدولية والتفسيرات ذات 
العالقة، في حال تمكننا من استكمال مراجعة  االستثمارات في 
شركة زميلة كان يمكن ان ينمو الى علمنا امور تشير الى وجود 

 تسويات مهمة على املعلومات املالية املرحلية املجمعة املكثفة. 

»ايكاروس«:
1.059 مليون دينار خسارة 

اعلنت شركة ايكاروس للصناعات  النفطية انها حققت 1.059 
مليون دينار خسارة صافية في النصف االول من العام الحالي 
بعد ان حققت 3.37 مليون دينار ربحا في الربع الثاني من العام 
الحالي. وبلغت خسارة السهم في النصف االول 1.41 فلس في 

حني بلغت ربحية السهم في الربع الثاني 4.5 فلس.
الف  امل��وج��ودات 43.93 مليون دينار مقابل  74  وبلغ اجمالي 
دينار للمطلوبات. وبلغ اجمالي حقوق املساهمني 43.85 مليون 

دينار.
وكانت الشركة قد حققت 536 الف دينار في النصف االول 
الثاني. وبلغت  الربع  العام املاضي منها 258 الف دينار في  من 
ربحية السهم انذاك 1.79 للنصف االول منها 0.86 فلس للسهم 

في الربع الثاني.
وبلغ اجمالي االيرادات من التعامالت مع االطراف ذات الصلة 
م��ب��ل��غ 2.42 م��ل��ي��ون دي���ن���ار، ف��ي��م��ا ب��ل��غ اج��م��ال��ي امل��ص��روف��ات من 

التعامالت مع االطراف ذات الصلة مبلغ 12 الف دينار.
وكانت الشركة قد حققت ارباحا صافية بلغت 6.34 مليون 
دينار ارباحا في النصف االول من العام املاضي منها 2.41 مليون 
دينار في الربع الثاني من العام نفسه. وبلغت ربحية السهم انذاك 

8.5 فلس للنصف االول منها 3.22 فلس للربع الثاني.
واملطلوبات  دي��ن��ار  مليون   128.98 امل��وج��ودات  اجمالي  وب��ل��غ 

42.48 مليون دينار وحقوق املساهمني 86.50 مليون دينار.

قامت بإعادة هيكلة ديونها قصيرة األجل إلى ما بعد 2009

»الصفوة« تحقق 1.55 مليون دينار
أرباحا صافية في النصف األول

أع��ل��ن ال��ع��ض��و امل��ن��ت��دب ف���ي ش��رك��ة 
م����ج����م����وع����ة »ال�����ص�����ف�����وة ال����ق����اب����ض����ة« 
حققت  ال��ش��رك��ة  ان  الصقعبي  ع���ادل 
ارب��اح��ا ف��ي ال��رب��ع ال��ث��ان��ي املنتهي في 
2009/6/30 بلغت 4.06 مليون دينار، 
وق��ال »بما ان��ه قد تم تحقيق خسارة 
ف��ي ال��رب��ع األول م��ن ه���ذا ال��ع��ام بمبلغ 
وقدره 2.5 مليون دينار يصبح صافي 
االرباح للنصف االول من العام الحالي 
1.55 مليون دينار، حيث بلغت ربحية 
ال���واح���د،  ل��ل��س��ه��م  ال��س��ه��م 1.20 ف��ل��س 
الطفيف في سوق  التحسن  ادى  وق��د 
ال��ك��وي��ت ل����الوراق امل��ال��ي��ة إل���ى انعكاس 
ذلك على ارب��اح املجموعة خالل الربع 

الثاني من العام الحالي.
وقال الصقعبي ان اجمالي مبيعات 
الشركات التابعة )شركة دانة الصفاة 
الصناعية  الشعيبة  وش��رك��ة  الغذائية 
وشركة رعد للتجارة والتسويق( حتى 

بلغ 66.13 مليون دينار   2009/6/30
في حني انه بلغ في الفترة نفسها من 
ال��ع��ام امل��اض��ي 11.48 م��ل��ي��ون دي��ن��ار، 
بنسبة ن��م��و ت��ع��ادل 19 ف��ي امل��ئ��ة، ام��ا 
للفترة  التشغيلية  ل��الرب��اح  بالنسبة 
املنتهية في 2009/6/30 فبلغت 4.03 
مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها 
امل��اض��ي، حيث بلغت 2.60  ال��ع��ام  م��ن 
مليون دينار وبنسبة نمو 55 في املئة 
ح��ي��ث ن��ت��ج��ت ه���ذه ال���زي���ادة م��ن خ��الل 

زي��ادة في االنتاجية وتخفيض تكلفة 
االنتاج للشركات املذكورة اعاله.

أما بالنسبة اللتزامات الشركة فقد 
ب��اع��ادة هيكلة وج��دول��ة  االدارة  ق��ام��ت 
إلى  االج���ل  قصيرة  امل��ال��ي��ة  التزاماتها 
م��ا ب��ع��د ال��ع��ام 2009 م��ن س��ن��ة إل���ى 3 
س����ن����وات االم������ر ال������ذي ي��ع��ك��س ج����ودة 
اص���ول ال��ش��رك��ة وم��ت��ان��ة امل��رك��ز املالي 

للشركة.
وب���ل���غ اج���م���ال���ي اص������ول امل��ج��م��وع��ة 
م��ل��ي��ون   217.19  2009/6/30 ح��ت��ى 
دينار وبلغت حقوق املساهمني 72.52 
للسهم  دف��ت��ري��ة  بقيمة  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون 

تعادل 56 فلسًا للسهم الواحد.
وت���م���ن���ى ال���ع���ض���و امل���ن���ت���دب ان ي��ت��م 
العبور بسالم من هذه السنة الصعبة 
ب���ك���ل امل����ق����اي����ي����س، م�����ؤك�����دا م���واص���ل���ة 
ال��ج��ه��ود ن��ح��و ت��ح��ق��ي��ق ع���وائ���د ج��ي��دة 

للمساهمني.

• الصقعبي:
تحسن السوق 

انعكس على أرباح 
الربع الثاني

»الصالحية«: 2.96 مليون دينار أرباحا
ذكرت شركة الصالحية العقارية انها حققت ارباحا صافية في النصف 
العام الحالي بلغت 2.96 مليون دينار منها 2.79 مليون دينار  االول من 
ارباحا في الربع الثاني. وبلغت ربحية السهم في النصف االول 7.6 فلس 

منها 7.1 فلس في الربع الثاني.
وكانت الشركة قد حققت ارباحا صافية بلغت 8.09 في النصف االول 
الثاني. وبلغت ربحية  الربع  العام املاضي منها 4.3 مليون دينار في  من 
السهم انذاك 20.6 فلس للسهم في النصف االول من العام املاضي منها 

10.9 فلس للسهم في الربع الثاني.
مليون  دينار مقابل 133.21  مليون  امل��وج��ودات 267.83  اجمالي  وبلغ 

دينار للمطلوبات. وبلغ اجمالي حقوق املساهمني 122.35 مليون دينار. 
اس��اس  على  يحتوي  الحسابات  مراقبي  تقرير  ب��ان  الشركة  واف���ادت 

النتيجة املتحفظة: 
تتضمن البيانات املالية املرحلية املكثفة املجمعة حسابات االدارة التي 
بيانات  تتوفر  ال  ف��ي شركة محاصة حيث  مراجعتها الستثمار  تتم  ل��م 
مالية مرحلية   تمت مراجعتها في ما يتعلق بشركة املحاصة تبلغ القيمة 
املكثف  املرحلي  املالي  املركز  بيان  في  املحاصة  املدرجة  لشركة  الدفترية 

املجمع 13.465.155 دينارا.  
وال���  اشهر    3 ال���  لفترتي  املحاصة  نتائج شركة  ف��ي  الحصة  تبلغ  كما 
املرحلي  ال��دخ��ل  ب��ي��ان  ف��ي  امل��درج��ة  ف��ي 09-06-30  املنتهيتني  اش��ه��ر     6
املكثف املجمع   خسارة 1.475.181 دينارا وخسارة 638.599 دينارا على 

التوالي. 

»السورية«: 311 ألف دينار خسارة
اعلنت الشركة الكويتية السورية انها حققت 311 الف دينار خسارة 
صافية في النصف االول من العام الحالي بعد ان حققت 12 الف دينار 
ربحا في الربع الثاني من العام الحالي. وبلغت خسارة السهم في النصف 
ال��ث��ان��ي 0.04  ال��رب��ع  ف��ي  السهم  بلغت ربحية  ف��ي ح��ني  فلس  االول 1.04 

فلس.
دينار  ال��ف  مقابل  74  دي��ن��ار  مليون   43.93 امل��وج��ودات  اجمالي  وب��ل��غ 

للمطلوبات. وبلغ اجمالي حقوق املساهمني 43.85 مليون دينار.
وكانت الشركة قد حققت 536 الف دينار في النصف االول من العام 
املاضي منها 258 الف دينار في الربع الثاني. وبلغت ربحية السهم انذاك 

1.79 للنصف االول منها 0.86 فلس للسهم في الربع الثاني.
وبلغ اجمالي االيرادات من التعامالت مع االطراف ذات الصلة مبلغ 2.42 
مليون دينار، فيما بلغ اجمالي املصروفات من التعامالت مع االطراف ذات 

الصلة مبلغ 12 الف دينار.

»جيزان«: 267 ألف دينار خسارة
اعلنت شركة جيزان القابضة انها حققت خسارة صافية في النصف 
االول من العام الحالي بلغت 267 الف دينار منها 182 الف دينار خسارة 
في الربع الثاني. وبلغت خسارة السهم 0.99 فلس في النصف االول منها 

0.67 فلس خسارة في الربع الثاني.
وكانت الشركة قد حققت خسائر صافية بلغت 2.37 مليون دينار في 
النصف االول من العام املاضي. وبلغت الخسارة في الربع الثاني من العام 
نفسه 3.54 مليون دينار. اما خسارة السهم في النصف االول من العام 

املاضي فكانت 8.78 فلس فيما بلغت في الربع الثاني 13.09 فلس.
وبلغ اجمالي املوجودات 52.71  مليون دينار مقابل 6.16 مليون دينار 

للمطلوبات. وبلغ اجمالي حقوق املساهمني 46.55 مليون دينار.

»الدواجن«:
309 آالف دينار 

خسارة
ق���ال���ت ال���ش���رك���ة ال��ك��وي��ت��ي��ة امل��ت��ح��دة 
للدواجن انها حققت خسارة صافية 
النصف  ف��ي  دي��ن��ار  االف   309 بلغت 
االول من العام الحالي منها 274 الف 
دينار خسارة في الربع الثاني. وبلغت 
خسارة السهم 2.76 فلس في النصف 

االول منها 2.54 في الربع الثاني.
وكانت الشركة قد حققت خسائر 
ص��اف��ي��ة ف��ي ال��ن��ص��ف االول م��ن ال��ع��ام 
امل���اض���ي ب��ل��غ��ت 2.66 م��ل��ي��ون دي��ن��ار. 
وبلغت خسارتها في الربع الثاني 2.7 
السهم في  اما خسارة  دينار.  مليون 
النصف االول من العام املاضي فبلغت 
بلغت خسارة  ح��ني  ف��ي  فلس   23.84
العام  الثاني من ذلك  الربع  السهم في 

24.13 فلس.
امل�����وج�����ودات 16.1  وب���ل���غ اج���م���ال���ي 
 م��ل��ي��ون دي���ن���ار م��ق��اب��ل 5.77  م��ل��ي��ون 
دينار للمطلوبات. وبلغ اجمالي حقوق 

املساهمني 10.33 مليون دينار. 

»صافتك«:
1.73 مليون دينار 

أرباحا
اعلنت شركة الصفاة تك القابضة 
ان����ه����ا ح���ق���ق���ت ارب�����اح�����ا ص���اف���ي���ة ف��ي 
بلغت  الحالي  العام  االول من  النصف 
1.73 مليون دينار منها 1.68 مليون 
دي����ن����ار ف����ي ال����رب����ع ال���ث���ان���ي م����ن ال���ع���ام 
 4.33 السهم  ربحية  وبلغت  ال��ح��ال��ي. 
فلس   4.22 منها  االول  ال��ن��ص��ف  ف��ي 

للسهم في الربع الثاني.
وك��ان��ت ال��ش��رك��ة ق��د ح��ق��ق��ت 4.64 
مليون دينار ارباحا في النصف االول 
ب��ع��د ان سجلت  امل����اض����ي،  ال���ع���ام  م���ن 
في  دي��ن��ار  مليون   4.84 بلغت  ربحية 
ال���رب���ع ال��ث��ان��ي م���ن ذل���ك ال���ع���ام. وبلغت 
من  االول  النصف  ف��ي  السهم  ربحية 
ال��رب��ع  ال���ع���ام 11.61 ف��ل��س وف����ي  ذل����ك 

الثاني 12.10
 وب��ل��غ اج��م��ال��ي امل����وج����ودات 64.82 
مقابل   21.39  مليون دينار للمطلوبات. 
وبلغ اجمالي حقوق املساهمني 42.79 

مليون دينار.  


