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األقل إصدارًا للضجيج

سامسونج تطرح أصغر وأخف طابعة ليزر باأللوان
دبي، اإلمارات: أطلقت سامسونج لإللكترونيات، الشركة 
المتخصصة في بيع الطابعات، طابعتها الليزرية المدمجة 
باأللوان CLP-315، الطابعة األصغر في العالم التي تنقل 
الطباعة إلى مستوى جديد من التوفير. فهي تقّدم الكثير 
لقاء ثمنها، مع طباعة بنوعية جّيدة بشكل عام وطباعة 

رسوم ممتازة.

خصائص متطورة

أعلن الس�يد مهدي حيدري، رئي�س أعمال الطابعات 
في قسم الطباعة الرقمية في سامسونج الخليج: »تشكل 

CLP-315، الطابع�ة الجدي�دة واألصغر في العالم ضمن 
فئة الطابعات الليزرية باأللوان، سببًا مثاليًا إلقتنائها، 
ال س�يما بوجود خصائ�ص متطّورة كمح�ّرك الطباعة 
الحصري ™No NOIS. فان ش�ركة سامس�ونج مستمرة 
في تقدبم أفض�ل المنتجات بأعل�ى معايير االعتمادية 
وقيمة مثالية مقابل الثمن وفي تعزيز سهولة االستخدام 

 مكان«.
ّ

لعمالئنا في كل
وُتعّد CLP-315 من أصغر طابعات ليزرية باأللوان في 
العالم. وبحجم يبل�غ 9.6×15.3×12.3 بوصة، تصبح من 
أصغر الطابعات التي تخضع لالختبار ومن أخّفها )24.3 

رطال(. في الواقع، CLP-315 واحدة من طابعَتين ليزريتين 
باأللوان ليس إال بحجم صغير كفاية لتصنيفها طابعة 
. إذ تّتس�ع بس�هولة على سطح المكتب 

ّ
ش�خصية بحق

بدون االستئثار بالمكان كله، وهي منخفضة كفاية لكي 
ال تشعر بأنها تحجب الرؤية.

 CLP-315 الطابعة األخف 
ّ

وقد صّنف اختبار BLI Lab أن
صوتًا ف�ي فئتها من ناحيَتي االرتج�اج ومعّدل إصدار 
الضجيج. فان محّرك الطباعة الحصري No NOIS™ هو 
نفسه المحّرك الموجود في طابعات سامسونج التي سّجلت 

أفضل مبيعات ضمن فئة الطابعات باأللوان.

 وللمحافظة على الوزن الخفيف، حّد المصّممون عدد 
األوراق ف�ي ُدرج األوراق ب�� 150. فعن�د طباعة أكثر من 
30 صفح�ة تقريبًا في اليوم باإلجمال، قد يصبح تزويد 
الدرج باألوراق خيارًا مزعجًا. بيد أن ذلك ليس بمش�كلة 
 CLP-315 طابعة شخصية توصلها 

ّ
في معظم الحاالت ألن
بكابل USB فحسب.

إع�داد CLP-315 غاي�ة في الس�هولة. فيمكنك تركيب 
خرطوش�ات الحبر داخل الطابعة بدون أي تحضير قبل 
استعمالها. وُترفق الطابعة أيضًا ببرامج تحّكم ألنظمة 
 ،Vista x64و ،Vistaو ،Windows 2003و ،Windows 2000

وLinux، وMac OS م�ن نس�خة 10.3 إلى 10.5، فضاًل عن 
توافر برنامج تحّكم لنظام XP x64 على موقع سامسونج 

على اإلنترنت.
ومن بين الطرق التي اعتمدتها سامسونج بتخفيض 
الكلفة اعتماُد شعاع ليزري واحد وطباعة رباعية المرور – 
أي أن الورقة بحاجة إلى أربعة حركات مرور عند الطباعة 
باأللوان، بمعّدل مرور لكل خرطوشة لون. وقد أعطى هذا 
التصميم معّدل 17 صفحة في الدقيقة للون األحادي، مقابل 
 CLP-315 4 أوراق في الدقيقة لأللوان. بيد أن األهّم هو أن

أسرع بكثير من معظم الطابعات بنفس الحبر.

2009 لن يشهد أي مشروعات جديدة

المال: توسعنا بالخليج مرهون باستقرار السوق
دينا حسان:

اوضح نائب رئيس مجلس االدارة في 
شركة المال العالمية للتمويل واالجارة 
عبد اهلل المال، ان حجم اصول الش�ركة 
انخف�ض م�ن 120 ملي�ون دين�ار في 
2008 الى 110 ماليي�ن دينار في العام 
الماضي، كما ان عام 2009 لن يشهد اي 
مشاريع جديدة للشركة ولكن بالنسبة 
للمشاريع المستقبلية ستتبلور عندما 
تتضح الرؤية االقتصادية بش�كل عام 
ويتحقق االستقرار السياسي في الكويت، 
واقرار قانون االس�تقرار المالي الن كل 
هذه العوامل سوف تزيد الدعم للشركات 
المحلية وستساعد على وضع الخطط 
االستراتيجية لعام 2010، ونحن لدينا 
تطلع للتوسع في دول الخليج في مجال 
التمويل واالس�تثمار، لكننا لن ندخل 
االن في اي مش�اريع الى حين استقرار 
الوضع في هذه الدول ايضا، مع العلم ان 
ثلثي اعمالنا في مجال التمويل والتركيز 
عليه اكثر. واشار المال في تصريحات 
صحافية عقب انعقاد الجمعية العمومية 
العادية للشركة امس نقوم بتمويل جميع 
المشاريع بحد اقصى »5« ماليين دينار، 
الن تمويلنا الشخاص وتمويل شركات 
صغيرة وش�ركات متوسطة ولكننا ال 

نقوم بالتمويل العقاري.

املالءة جيدة

كما اكد عدم احتياج الشركة للدخول 
في قانون االس�تقرار المالي الن وضع 
الش�ركة المالي جيد، ل�ذا لن نطالب ان 
ندخل تحت بند قانون االستقرار كما ان 
عالقتنا مع البنوك فيها تسهيالت وال 
تشوبها اي مشكالت او عقبات خاصة 
فيما يتعلق بالسيولة المالية لذا ال يوجد 
لنا توجه في الفترة الحالية لهذا االمر اال 
في حالة اذا رأينا ان القانون سيعطينا 

اضافة الى وضعنا المالي.

توسع غير مباشر

كما اوضح ان التوسع في دول الخليج 
سوف يكون عن طريق شركة المال مباشرة، 
كما اننا سنعمل وفقا لقانون كل دولة، 
بمعن�ى انه اذا احتاج االم�ر الن تكون 
هناك شركة مستقلة في بلد ما ، فسوف 
نقوم بتأس�يس شركات فيها مؤكدا ان 
هذا التوس�ع سوف يبدأ بدول الخليج 
الن للش�ركة اعماال في ه�ذه الدول في 
قطاعات اخرى لش�ركة المال ليس فقط 
في التمويل واالس�تثمار فلدينا قطاع 
السيارات وقطاع المقاوالت ولدنيا خبرة 

في كيفية الدخول في هذه االسواق.

)تصوير: علي الموسى( المال »اليسار« أثناء الجمعية 

»الخليج« يعلن أسماء الفائزين 
بالسحب األسبوعي للدانة

»باناسونيك« تطلق نظامًا سينمائيًا متكاماًل

6.7 ماليين طن حموالت 590 سفينة

ارتفاع الحاويات المكافئة 
في الشويخ والشعيبة بنسبة 6.2٪

أعلنت مؤسس�ة الموانئ الكويتية أن إجمالي عدد 
الحاويات المكافئة الواردة والصادرة في ميناءي الشويخ 
والش�عيبة خالل الربع األول في الفت�رة المنتهية 30 
يونيو 2009 بل�غ 211.9 ألف حاوية مقارنة مع 199.3 
ألف حاوية الربع األخير 2009/2008 بنسبة زيادة 6.3 

في المئة.
وأوضحت المؤسس�ة في بيان صحافي أن تراجع 
عدد الحاويات المكافئة بنسبة تصل إلى 4.6 في المئة 
مقارن�ة مع 222.2 ألف حاوية مكافئة الفترة ذاتها من 
العام الماضي يرجع الى انخفاض حجم التجارة العالمية 
بسبب األزمة المالية العالمية والتي تأثرت بها جميع 

الموانئ العالمية.
وأش�ارت إلى أن عدد الحاويات الواردة خالل الربع 

األول بلغ�ت 104.6ألف حاوية مكافئة مقابل 97.0 ألفا 
الفت�رة ذاتها من الربع األخي�ر 2009/2008 فيما بلغ 
ع�دد الحاويات الصادرة 170.2ألف حاوية مقارنة مع 

. 107.200
وقالت إن إجمالي حموالت السفن خالل الربع األول بلغ 
6.7 ماليين طن بمقدار 5.7 ماليين طن مواد تم تفريغها 
و954 جرى تحميلها مقارنة مع إجمالي حموالت عن 
الفترة ذاتها العام الماضي بلغت 7.8 ماليين طن بمقدار 

6.6 حموالت تم تفريغها و1.2 مليونا تم تحميلها.
وذكرت أن إجمالي عدد السفن الصادرة والواردة بلغ 
590 س�فينة الربع األول بينها 537 سفينة واردة و53 
سفينة صادرة مقارنة مع إجمالي 664 سفينة الفترة 

ذاتها الربع األخير 2008.

أعلن بنك الخليج أسماء الفائزين 
في سحب الدانة األسبوعي حيث 
نالت نج�اة علي جمعان عباس 
الجائ�زة الكبرى وقدرها 10000 
دينار كويتي، بينما فاز كل من: 
أنيسة سعيد علي، فراس محمود 
عبد عودة، معتمد محمد عثمان 
محمد، حسان عبداهلل اسحق محميد 
وديالفروز اريسوفا بجائزة قدرها 

1000 دينار كويتي.
ومع إطالق حملة الدانة سوف 
يتعين على عمالء البنك إيداع مبلغ 
قدره 400 دينار كويتي فقط وهو 
الحد األدنى لفتح حساب الدانة. 
وبمج�رد إبقاء هذا الحد األدنى 
س�يدخل العمي�ل  تلقائي�ًا في 
السحوبات األسبوعية، الشهرية 
والسنوية. ويتميز سحب الدانة عن 
غيره من السحوبات أنه ال يمنح 
العميل فرصة توفير النقود فقط، 
بل يمنحه أيضًا فرصا متعددة 
للفوز في السحوبات األسبوعية، 
الشهرية والسنوية مع العلم أنه 
كلم�ا زاد المبلغ المودع وطالت 
مدة بقائه، زادت الفرص المتاحة 

للفوز.  
هذا ويتيح حساب الدانة لعمالء 
بنك الخلي�ج المزيد من الفرص 
للفوز بجوائز أسبوعية وشهرية 
وسنوية. والقيمة المضافة تبدأ 
بفتح حساب الدانة الجديد قبل 
5 أيام عمل تس�بق السحب، مما 

يخولهم تلقائيا بدخول السحب 
األسبوعي، أو بفتح حساب الدانة 
قبل شهر لدخول السحب الشهري 
أو السنوي. أما بالنسبة للعمالء من 
أصحاب حساب الدانة، فيتمتعون 
بميزة إمكانية اإليداع قبل يوم واحد 

فقط من السحب ليتأهلوا.
وإلى جانب فرصة الفوز بأكبر 
جائزة، يمنح حساب الدانة عمالءه 
العديد من الخدمات المتميزة منها 
خدمة بطاقة الدانة لاليداع اآللي فقط 
التي تمنح عمالء الدانة حرية ايداع 
النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة 
إلى خدمة »الحاسبة« التي تمكن 
عمالء الدانة من حساب ما لديهم 
من فرص للفوز في سحب الدانة 

بواسطة الخدمة اإللكترونية. 
ويمك�ن فت�ح حس�اب الدانة 
البساطة، وذلك بزيارة  بمنتهى 
أي م�ن فروع بنك الخليج البالغ 
عددها 49 فرعًا، أو االتصال عبر 
الخدمة المصرفية الهاتفية على 
الرقم 1805805.  كما يمكن زيارة 
الموقع اإللكتروني ثنائي اللغة 
www.e-gulfbank.«   لبنك الخليج

.»com

أعلنت باناسونيك إطالق أول أنظمتها السينمائية 

المنزلي�ة الالس�لكية المتكامل�ة في أس�واق الكويت. 

ر   نظام SC-ZT1 يوِفّ
ّ

وقالت الشركة العالمية العمالقة إَن

 بإبهار 
ٌ

لمستخدميه تجربة ترفيهية متكاملة، وهو كفيل

ن ال يرضون إال بتجربة مضاهية  عش�اق الس�ينما مَمّ

للتجربة السينمائية الحقيقية.

وقال هيتيش أوجها، مدير المنتجات لدى باناسونيك الشرق 

 التقنية الفائقة 
ّ

األوس�ط للتس�ويق: »في اعتقادن�ا أَن

مة لتمكين المستخدمين من تحقيق ما يتطلعون  مصَمّ

إليه بالش�كل األمثل، وبفضل هذه التقنية الالس�لكية 

الفائقة من باناس�ونيك، س�تكون المنازل في الكويت 

على موعٍد مع تجربة ترفيهية السلكية ال مثيَل لها في 

إبهارها ودقتها«. وتابع أوجها قائاًل: »وإذا ما أردنا أن 

نصَف نظاَم SC-ZT1 بإيج�از، يمكننا القول إنه يمثل 

 
ّ

نظامًا سينمائيًا فائقًا ينقل التجربَة السينمائيَة بكِل

إثارتها وروعتها إلى غرفة المعيشة في منازلنا. كما أن 

تقنية السماعات العمودية ستوفر للمشاهدين درجَة 

نق�اء صوتي�ة ال نظير له�ا«. وأوضحت باناس�ونيك 

ز بقدرت�ه على توليد البيانات   نظ�ام SC-ZT1 يتمَيّ
ّ

أَن

د السلكية 2.4  الصوتية غير المضغوطة عبر حزمة ترُدّ

 
ُ

جيجاهيرتز تضمن درجَة نقاء استثنائية. كما تضمن

تة داخل أعمدة نحيفة  السماعات األربع العمودية المثَبّ

ر تجربًة صوتيًة محيطيًة  نظام�ًا صوتيًا متوازيًا يوِفّ

م. مًة ومتوافقًة مع نظام القنوات 7.1 المتقِدّ ُمجَسّ

¶ 10 آالف دينار 
قيمة الجائزة 

الكبرى

وفرت سيولة بـ 3.7 ماليين دينار

نجاح االكتتاب في زيادة رأسمال »أجوان الخليج«
أعلنت ش�ركة أجوان الخلي�ج العقارية نجاح عملية 
االكتتاب في زيادة رأس�مالها م�ن نحو6.2 ماليين إلى 
10 ماليين دينار أي بزي�ادة بلغت 3.78 ماليين دينار، 
حيث تمت تغطية مبلغ االكتتاب بالكامل وبنسبة 100 
في المئة من قبل المساهمين الحاليين بالشركة بتاريخ 

29 يوليو الماضي.

ثقة املساهمني

أعلن ذلك رئيس مجلس إدارة ش�ركة أجوان الخليج 
العقاري�ة ل�ؤي القطامي ال�ذي قال انه عل�ى الرغم من 
الظروف االقتصادية الصعبة التي شهدها العالم اجمع 
في ظل األزمة المالية العالمية، إال أن الشركة استطاعت 
وبنجاح زيادة رأس�مالها بشكل كبير، األمر الذي يدلل 

على مدى ثقة المساهمين الحاليين بأداء الشركة الحالي 
والمستقبلي.

وأشار القطامي إلى أن شركة أجوان الخليج ستقوم 
باس�تثمار الس�يولة النقدية التي تدفقت على الشركة 
جراء تلك الزيادة في مشاريع جديدة تتم دراسة جدواها 
االقتصادية داخل الكويت، ومنها على سبيل المثال تنفيذ 

مشاريع لشقق التمليك وشراء عقارات مدرة للدخل.

توسع خارجي

وأضاف أن الشركة تدرس كذلك الدخول في مشروعات 
جديدة خارج الكويت، والتوسع في مجال التطوير، باإلضافة 
إلى فتح أسواق جديدة وتوفير منتجات عقارية تتماشى 

مع الظروف االقتصادية الحالية.

وتوقع القطامي أن تشهد الفترة المقبلة انتعاشًا على 
الصعيد العقاري، خاصة بعد أن شهد القطاع العقاري 
ركودًا في تداوالته خالل السنة الماضية، وذلك ألسباب 
عديدة منها ظروف األزمة المالية العالمية، وعزوف البنوك 
عن التمويل العقاري، وكذلك في ظل ظروف الترقب والحذر 

التي اتبعها الكثير من المستثمرين خالل تلك الفترة.

عودة االستقرار

وأضاف أنه بعد مرور نحو عام على تداعيات األزمة 
العالمي�ة، فإنه يمكن القول ان الصورة قد بدأت تتضح 
بش�كل أكبر على الصعيد العالمي والمحلي، حيث بدأ 
االس�تقرار يعود من جديد إلى أس�واق الكثير من دول 

العالم.

في ضوء االرتفاعات السريعة األخيرةربح )وطنية( بلغ 13.3 مليون د.ك 

»صناديق االستثمار« تتوقع »تصحيحًا« في أسواق المنطقة
 أعلن سوق الكويت لألوراق المالية أن مجلس 
ادارة الش�ركة الوطنية العقارية  )وطنية( قد 
اجتم�ع، واعتمد البيان�ات  المالية المرحلية 

للشركة للفترات المنتهية في 2009-06-30.
وقد حققت الشركة ربحا قدر ب�13.3 مليون 

دينار. 
وربحية السهم 17.23   

المتداول�ة  الموج�ودات  واجمال�ي 
  35.233.443

واجمالي املوجودات 574.587.038   

واجمالي المطلوبات المتداولة 91.917.062 
  

واجمالي المطلوبات 318.418.044  
ِواجمالي حقوق المساهمين 256.168.994 

  
كما بلغ اجمالي االيرادات من التعامالت مع 

االطراف ذات الصلة مبلغ 498.748 د.ك. 
وبلغ اجمالي المصروفات من التعامالت مع 

االطراف ذات الصلة مبلغ 115.408 د.ك 
وافادت الشركة بان تقرير مراقبي الحسابات 

يحتوي على الفقرة التوضيحية.  

ايضاح رقم )6(   

ويتعلق هذا االيضاح بصافي المستحق من 
مؤسسة الموانئ الكويتية في دفاترالشركة 

والذي قامت الشركة الوطنية العقارية بتسجيل 

مخصص لكامل صافي الرصيد المس�تحق   
من المؤسس�ة بعد فس�خ عقد ادراة المنطقة 
الح�رة وذلك من مبدأ الحيطة والحذر وليس 

تسليما بصحة قرار الفسخ .  

ايضاح رقم)15(   

يتعلق هذا االيضاح بااللتزامات المحتملة 
واالرتباطات الرأسمالية للمجموعة كما يبين 
اهم القضايا الخاصة بالشركة ومنها القضية 
بين الشركة ووزارة التجارة والصناعة حول 
فس�خ عقد المنطق�ة التجارية الح�رة والتي 
ال ت�زال  منظورة حاليا ام�ام القضايا وادارة 
الخبراء،حيث ت�رى ادارة المجموعة بان هذا 
الحكم لن   يكون له تأثيرات مادية سلبية على 
نتائج اعمالها نظرا لوجود المخصصات  الالزمة 

له في دفاترها. 

ايضاح )17(   

يتعل�ق هذا االيضاح ب�راس المال العامل 
للمجموعة ، حيث زادت مطلوبات  المجموعة 
المتداولة على موجوداتها المتداولة كما في 
تاريخ البيانات المالية   بقيمة 56.683.619 د.ك 
مقارنة بمبلغ 87.721.065 د.ك كما في 08-12-31  ، 
حيث نجحت االدارة في التفاوض مع المؤسسات 
المالية المقرضة لها على تجديد  واعادة هيكلة 
التسهيالت التجارية للشركة مما اثر ايجابيا 

على راس المال   العامل للمجموعة. 

دبي – األسواق.نت :

قالت وكالة التصنيف االئتماني العالمية »ستاندرد 

آند بورز« إن مديري صناديق االستثمار في منطقة الشرق 

األوسط وش�مال افريقيا يتوقعون حدوث »تصحيح« 

في أس�واق المنطقة بعد االرتفاعات »الس�ريعة« التي 

شهدتها األسواق مؤخرًا.

ونقلت » ستاندرد آند بورز« عن مدير ادارة األصول 

في )SICO( شكيل سروار قوله »ان األسواق في منطقة 

الخليج ارتفعت بش�كل س�ريع جدًا، لذل�ك فإن الخبرة 

السابقة تشير الى أنها ستشهد تصحيحًا«. 

ويعتقد المحللون ومديرو الصناديق الذين استطلعت 

»ستاندرد آند بورز« آراءهم أن الهبوط الموسمي الذي 

تشهده األسواق في الربع الثالث من العام الحالي سيترافق 

مع انخفاض في أسواق األسهم العالمية، وهو ما سيؤدي 

الى تصحيح في أسعار األسهم بمنطقة الشرق األوسط 

وشمال افريقيا. 

السعودية األفضل

وقال المحلل الرئيس في »ستاندرد آند بورز« أليسون 

كراتش�لي إن مديري الصناديق الذين أجريت اللقاءات 

معهم أظهروا اتفاقًا برغم اختالف الدول والقطاعات التي 

يستثمرون فيها، لكنه أشار الى أن السعودية هي السوق 

األفضل في المنطقة معززًة باإلنفاق الحكومي، ثم قطر 

برغم تراجع اآلمال بش�أن النمو، بينما نصح المحلل 

في »ستاندرد آند بورز« بتجنب السوق الكويتي بسبب 

هيمنة الشركات العقارية وشركات االستثمار عليه. 

وأبدى صندوق »مكاسب« المصنف من قبل »ستاندرد 

آند بورز« عند مستوى )AA( اعتقاده أن أفضل القطاعات 

االس�تثمارية هي األغذية، والمش�روبات والتبغ، لكن 

الصندوق يستثمر في سوق األسهم االماراتية بقطاعي 

االتصاالت والخدمات. 

قطاع االتصاالت

أما شكيل سروار فقال ل�»ستاندرد آند بورز« أنه يفضل 

االستثمار في قطاعات االتصاالت والمواد االستهالكية، 

والصناعات الدفاعية، فيما يعتمد الحذر في القطاعين 

المالي والعقاري بدبي.

وقال كراتشلي ان أسواق المنطقة كان أداؤها خالل 

الشهور الستة األولى من العام الحالي أدنى بكثير مقارنة 

بغيرها من األسواق النامية في العالم.

وقال إن مؤش�ر مورغان ستانلي لألسواق العربية 

)MSCI( ارتفع خالل الفترة المش�ار اليها بنسبة 12.7 

في المئة، مقارنة مع ارتفاع بنس�بة 37.8 في المئة في 

مؤشر )IFCI(، معتبرًا أن هذه األرقام تعكس وجود قناعة 

لدى المستثمرين بأن هذه المنطقة تتأثر بصورة عالية 

جدًا باالقتصاد األميركي نتيجة اعتمادها على العوائد 

النفطية.

تشديد االجراءات
وفيما يتعلق بتحفظات الش�ركة 
على التمويل اثر تعثر الش�ركات في 
عملية السداد قال: لقد قمنا بالتشديد 
في اجراءاتنا على التمويل الن اليوم 
نسبة تعثر الشركات واالفراد، اكبر من 
االول، كما ان الس�وق االن ليس سوق 
نمو بل بالعكس فالسوق الكويتي االن 
يمر بمرحلة انكماش بشتى مجاالته 
ان كان القطاع التجاري او االغذية او 
القطاعات االخرى، لذا لم تكن التسهيالت 
كما كانت في السابق ووضعنا اجراءات 
وقائية حتى نتفادى اي تعثرات االفراد او 
الشركات في حالة عدم استمراريتهم في 
سداد التمويل، فالجميع متأثر باالزمة 
وال يمكن القول انه يوجد قطاع معين 
متأثر دون االخر، وان كانت ش�ركات 

كبي�رة او صغيرة فال�كل تأثر بدليل 
مشاهدتنا لشركات ضخمة جدا وكان 
لهم وضع في السوق، اختفوا عن االنظار 
في الفترة الماضية لتزعزع وضعهم 
المال�ي. في حين انه يوجد ش�ركات 
اخرى اس�تطاعت  ان تثبت وجودها 
وتتخطى اي عقبات امامها وهو االمر 
الذي يرجع بالدرجة االولى الى سياسة 
كل مجلس ادارة لذا ال يمكن القول بان 
الشركات الصغيرة هي التي تأثرت اما 
الشركات الكبيرة فثابتة على مكانتها، 
وال يمكن التفريق بين حجم الشركات 
فالكل متأثر وبصف�ة عامة لنتفادى 
هذه االزمة، يجب تغيير مجلس االدارة 
الذين لم يوفقوا في ادارة ش�ركاتهم 
خالل هذ الفترة الحرجة، حفاظا على 
حقوق المساهمين ومكانة الشركة في 

السوق، وهي احد الحلول التي تعيد 
الثقة الى هذه الشركات.

وق�در المال نس�بة تراج�ع التمويل 
بصفة عامة في حدود 10-15 في المئة، 
فل�م تتراجع بش�كل كبير النه ال يوجد 
تقديم جديد على هذا المجال، وجميع 
الشركات الممولة تطالب باعادة التمويل 
لذا ال يوجد نسب جديدة دخلت في هذا 
المجال، ومن انتهى تمويلهم لم يعيدوا 
طلبهم للتمويل لعدم قدرتهم على السداد او 
الشركة لم تقم بتمويلهم انطالقا من قناعة 
الشركة بعد الدراسة وتحليل الوضاعهم، 
انهم غيرقادرين على السداد  وهو ما يعد 

من ضمن االجراءات االحترازية..

حجم االرباح

واوضح المال ان نسبة ارباح الشركة 
تراجعت ولكن هذا ال يعني وجود خسائر 
للشركة، بل ان الشركة لديها ارباح ولكنها 
انخفض�ت قليال، وتبل�غ حجم االرباح 
3.710 ماليين دينار مقارنة بعام 2008 
البالغ فيها حجم االرباح 5.917 ماليين 
دينار متوقعا انه سيتم المحافظة على  
االرباح اذا لم تستطع النهوض بمستوى 
االرباح وهذا االمر متوقف على الوضع 

في السوق بصفة عامة.
واضاف: لقد اثرت ظروف سوق المال 

الحرجة على هوامش الربح نتيجة للزيادة 
في تكاليف االقتراض وانخفاض اسعار 
االقراض. وعالوة على ذلك، فان اداء محفظة 
القروض عانى بس�بب تقصير العديد 
من المقترضين في تسديد التزاماتهم. 
ومع لجوء االدارة الى الحذر من اعطاء 
قروض جديدة والتركيز بقدر اكبر على 
التحصيالت، انخفضت المحفظة بنسبة 
16.3 في المئة بينما تأثر صافي الربح 
بس�بب مخص�ص االنخف�اض االعلى 
للذم�م المدينة الذي انخفض بنس�بة 

37.2 في المئة.

اعمال العمومية

بعد سماع تقرير كل من مجلس االدارة 
ومراقبي الحسابات ومناقشة البيانات المالية 
للسنة المالية المنتهية في 2009/3/31 
والمصادقة عليها، تمت الموافقة  على 
اقتراح مجلس االدارة بتخصيص مبلغ 
668.423 الف دينار لحساب االحتياطي 
االختي�اري والتجديد العضاء مجلس 
االدارة الحالية لفترة ثالث سنوات قادمة 
وهم ش�ركة المال القابضة وشركة بدر 
المال و ش�ركة المال لتأجير المركبات 
والمكائن وشركة المسيلة التجارية وشركة 
السور للتمويل واالجارة وشركة المال 

للصيانة  والتنظيف.


