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سراج البكر

جانب من تسلم اجلائزة

تطورها شركة »صروح« والذي 
انتهت الشركة مؤخرا من أعمال 
االساس���ات والتدعيم، وجار 
العمل حاليا على إسناد مرحلة 
الهيكل الخرس���اني إلى إحدى 
الشركات االماراتية، وتعقيبا 
على ذل���ك قال البكر ان جميع 
البحوث والدراس���ات أشارت 
إلى مدى ثبات السوق العقاري 
في إمارة أبوظبي ومدى نجاح 
االس���تثمارات فيه مما يعطي 

نهاية النصف االول من العام 
2009 بل���غ 45 ملي���ون دينار 
مقارنة ب� 59 مليون دينار في 
الفترة ذاتها م���ن 2008، االمر 
الذي يؤكد على المالءة المالية 
للشركة وحصانتها، مع االخذ 
بعين االعتبار جودة االصول 
العقارية التي تمتلكها الشركة 

في ذات الوقت.
واضاف أن إجمالي حقوق 
الش���ركة بلغ خالل  مساهمي 
نهاية النصف االول من العام 
97.5 ملي���ون دينار مقارنة ب� 
29 مليونا خالل الفترة نفسها 
م���ن العام الماض���ي. واختتم 
البك���ر قائال ان الفترة المقبلة 
بالنسبة ل� »دبي االولى« ستشهد 
استقرارا نس���بيا في نتائجها 
المالية وذلك ف���ي إطار خطة 
تنفيذ المشاريع التي تم التطرق 
إليها سالفا، الفتا في ذات الوقت 
إلى أن القيمة السوقية الحالية 
لسهم الشركة ال تعكس أيا من 
القيمة الدفترية أو التشغيلية 

العادلة للسهم.

ضم���ن منظومة اللي���وان في 
دبي الند، والذي يضم خمسة 
مبان سكنية تم بيعها بالكامل، 
والذي بلغت نسبة االنجاز فيه 
نحو 45%، ه���ذا باالضافة إلى 
مشروع »سكاي جاردنز« الذي 
تم بيع نسبة 60% منه في فترة 
ماضية والذي يزمع استثمار 
الجزء المتبقي منه ضمن حملة 
تس���ويقية ضخمة تنطلق في 
سبتمبر المقبل وتشمل طرح 
وحدات سكنية ومحال تجارية 
بنظام االيجار، هذا وتعول »دبي 
االولى« كثيرا على هذا االستثمار 
الفارقة  العالمات  كونه احدى 
في مرك���ز دبي المالي العالمي 
المستثمرين  ومقصدا لجميع 
والراغبين في السكن على حد 

سواء.
وتابع البكر قائال ان خطة 
الخمس���ية لألعوام  الش���ركة 
المتقبية س���تتضمن تطوير 
مشروع »مورينا السكني« الواقع 
في إمارة أبوظبي ضمن منظومة 
مشاريع »شمس أبوظبي« التي 

الدعم الكبير للمضي قدما في 
مش���روع »مورينا الس���كني« 
والذي يضم برجا سكنيا يتكون 
من 29 طابقا و4 سراديب عالوة 
على منتجع صحي يضم حدائق 

وبحيرات وحمامات سباحة.
وأضاف أن رأس���مال »دبي 
االول���ى« قد بل���غ 100 مليون 
دينار خ���الل العام 2008 األمر 
الذي حملها المسؤولية الكبيرة 
ودفعها نحو مواصلة النجاحات 
وتحقي���ق االرب���اح المرجوة 
إلى  المساهمين، الفتا  لجميع 
أن الشركة لم تتوان لحظة في 
ال���دؤوب عن مصادر  البحث 
إبان الظروف  مختلفة للدخل 
االقتصادي���ة الت���ي ش���هدتها 

االسواق العالمية.
وق���ال ان إجمال���ي أصول 
الش���ركة ق���د بلغ م���ع نهاية 
النصف االول من العام 2009 
نحو 142.5 مليون دينار، مقارنة 
ب� 88.5 مليون دينار في الفترة 
ذاتها م���ن 2008، في حين أن 
إجمالي التزامات الش���ركة مع 

أعلن مجلس إدارة شركة دبي 
العقاري بعد  األولى للتطوير 
اجتماعه ظه���ر أمس بحضور 
رئيس مجلس اإلدارة س���راج 
البكر عن النتائج المالية للشركة 
لألشهر الستة الماضية، حيث 
حققت شركة دبي االولى أرباحا 
بلغت 7.2 ماليين دينار للنصف 
االول م���ن العام مقارنة ب� 7.4 
ماليين للفترة نفسها من عام 
2008، حيث بلغت ربحية السهم 
عن النصف األول من عام 2009 

نحو 7.19 فلوس.
وقال رئيس مجلس اإلدارة 
سراج البكر في تصريح صحافي 
انتهاء االجتماع أن لدى  عقب 
»دبي األولى« خطة عمل لالعوام 
الخمسة المقبلة، بدءا من العام 
الحالي 2009 والذي استهلت به 
الشركة بإنهاء تسليم مشاريعها 
في دبي والتي تتضمن مشروع 
»الڤيلال السكني« في دبي الند، 
والذي بلغت نسبة االنجاز فيه 
نحو 85%، عالوة على مشروع 
»كيوبوينت« السكني والواقع 

 »فاست تلكو« توّقع عقد شراكة
مع »إيرون ماونتين« العالمية

النصار: أصول »الدرة الوطنية العقارية« 
بلغت قيمتها السوقية 5.1 ماليين دينار

أعلنت شركة »فاست تلكو« عن توقعيها عقد 
 Iron« شراكة إستراتيجية مع شركة« ايرون ماونتني
Mountain، إحدى الشركات العاملية املتخصصة في 

مجاالت تخزين وحماية املعلومات والبيانات.
وذكرت الشركة أنها وقعت اتفاقية شراكة مع 
واحدة من كبريات الش���ركات التي تقدم حلول 
التخزين واحلماية في العالم، مش���يرة إلى أنها 
أرادات من هذه االتفاقية أن تواصل ريادتها في هذه 
الصناعة بتقدمي خدمات ذات قيمة مضافة تتالقى 
مع طموحات عمالئها من الشركات واملؤسسات 

واألفراد.
وقال مدير عام شركة فاست تلكو عمر الكعكي 
بعد توقيع العقد ان فاست تلكو عودت السوق 
الكويتية على تقدمي مبادرات عديدة من شأنها 
أن تقدم كل ما هو جديد على ش���بكة االنترنت، 
موضحا أن إستراتيجية الشركة التجارية تتسم 
بالدينامكية واحلركة املستمرة مع اجتاه األسواق 
العاملية في هذه الصناعة التي تنمو بشكل كبير 

من يوم إلى يوم. 
وأشار إلى أن فاس���ت تلكو عندما فكرت في 
تنفيذ هذا املشروع رأت في شركة إيرون ماونتني 
أنها الشريك األفضل نظرا ملا تتمتع به الشركة 
من سمعة طيبة في هذه املجاالت مبينا أن هذه 
الشراكة تقدم إضافة جديدة إلى اخلدمات التي 
تقدمها فاست تلكو التي عودت السوق الكويتية 

على طرح أحدث تكنولوجيا املعلومات.
ووصف الكعكي هذه الش���راكة بأنها النواة 

التأسيسية لبناء قاعدة عريضة من املعلومات 
والبيانات، موضحا أن عميل فاست تلكو يستطيع 
أن يحتفظ بكافة بياناته ومعلوماته بطريقة آمنة 

يستطيع أن يستدعيها وقت احلاجة.
وأكد أن هذه االتفاقية ستقدم مساهمة فعالة 
للش���ركات واملؤسسات نظرا ملا ستوفره عليها 
من كلفة ومصاريف االس���تثمار ف���ي األجهزة 
الالزمة لتخزي���ن وحماية املعلومات  والعمالة 
محليا، خصوصا أن فاس���ت تلكو ستوفر هذه 
اخلدمات للشركات بشكل مركزي على األجهزة 

املتاحة إليها.
وبني الكعكي أن فاس���ت تلكو تبذل مساعي 
جادة في تقدمي األفضل دائما لعمالئها لبث شعور 
قوي لديهم بأنهم مميزون في اس���تخدام شبكة 
االنترنت في السوق الكويتية وذلك سواء كان 
من خالل ابتكار املنتجات واخلدمات التي تتواءم 
مع احتياجاتهم أو من خالل تقدمي اخلدمات ذات 
القيمة املضافة التي تدخل وترتبط مع مجاالت 

تكنولوجيا نقل البيانات واملعلومات. 
يذكر أن شركة فاست تلكو واحدة من كبريات 
الشركات التي تقدم خدمات االتصاالت واإلنترنت 
في الكويت ومتلك قطاعا عريضا من العمالء سواء 
من األفراد أو الش���ركات على حد سواء، ومتلك 
أكبر محطت���ني أرضيتني لالتصاالت في منطقة 
الش���رق األوس���ط، كما أنها تعد الشركة األولى 
في تغطية كامل أنحاء دولة الكويت وبأس���رع 

طرق االتصال.

عاطف رمضان
أكد رئيس مجلس ادارة ش����ركة الدرة الوطنية 
العقارية فيصل النصار ان االداء املالي للشركة قد 
تأثر سلبا بس����بب تداعيات األزمة املالية وتطبيق 
املعايير احملاسبية على بعض االستثمارات بسبب 
انخفاض قيمتها السوقية التي ميكن استعادتها في 

حال حتسن أوضاع السوق املالي مستقبال.
وأضاف النصار خالل عمومية الشركة العادية التي 
عقدت أول من امس بنسبة حضور بلغت 98% انه رغم 
اخلسائر التي بلغت 23.4 مليون دينار خالل 2008 
وهي مجملها خسائر غير محققة نتيجة انخفاض قيم 
األصول السوقية وتطبيق املعايير احملاسبية العاملية 
اال ان اصول الش����ركة بلغت قيمتها السوقية 5.136 
ماليني دينار. ولفت الى ان الشركة بدأت منذ بداية 
2008 بتسييل بعض استثماراتها متاشيا مع سياسة 
االنتقال نحو االس����تثمارات طويلة األجل واملدرة، 
مبينا انه مت بيع 5.1 ماليني دينار ومت استغالل هذه 

االيرادات في استثمارات طويلة األجل.
وأشار الى انه مت شراء 18 مليون سهم من أسهم 

شركة املباني بقيمة 20 مليون دينار لتصل نسبة 
املشاركة في رأسمال شركة املباني الى 20% لتدرج 

ضمن استثمارات في شركات زميلة.
ورأى انه حسب استراتيجية الشركة املخطط لها 
العام املاضي والتوزيع اجلغرافي لالستثمارات يتم 
االستثمار في أسواق املنطقة عن طريق املشاركة في 
رؤوس أموال الشركات بهدف تناقل اخلبرات وتوسيع 
قاعدة االستثمارات للمحافظة على التنوع والسيولة. 
وأضاف النصار انه وطبقا لهذه االس����تراتيجية مت 
الدخول في تأسيس شركة في أبوظبي لتكون ذراع 
الشركة االس����تثماري في امارة أبوظبي وان نسبة 
الدرة الوطنية منها 20% بقيمة استثمار 2.4 مليون 

دينار وهي شركة تعمل في السوق العقاري.
ولفت الى انه متت املش����اركة في محفظة شركة 
االمتياز لالستثمار )شركة ملشروع بروة احلي املالي 

� قطر( بقيمة 5.1 ماليني دينار.
هذا وقد وافقت عمومية الشركة على عدم توزيع 
ارب����اح باالضافة للموافقة عل����ى باقي بنود جدول 

األعمال.

لتوفر كلفة االستثمار في تخزين وحماية المعلومات 

عموميتها أقرت عدم توزيع أرباح للمساهمين

»دبي األولى« تربح 7.2 ماليين دينار للنصف األول

»مؤسسة الخليج« تحصد جائزتي التميز وأفضل صفقات العام 
فازت مؤسسة الخليج لالستثمار بجائزتي تقدير 
مرموقتين، جائزة التميز 2008 وجائزة أفضل صفقات 
العام � منحتهما للمؤسسة Agency / Ram Ratings وكالة 
رام للتصنيف االئتماني الماليزية الرائدة واألرفع على 
صعيد وكاالت التصنيف في القارة اآلسيوية، وذلك 
بعد طرح المؤسسة سندات مالية في ماليزيا بقيمة 

308.6 ماليين دوالر.
تأتي الجائزة األولى تكريما لما تتسم به مؤسسة 
الخليج لالستثمار من فكر متطور ورؤية بعيدة نافذة، 
والثانية عرفانا بتميز المؤسسة وإدراكها قيمة اإلصدار 
وأهميته الكبرى على الرغم من توقيته الزمني حيث 
تش���هد أس���واق المال العالمية الكثير من التقلبات 

واالضطرابات.
وقد عقب الرئيس التنفيذي في مؤسسة الخليج 
لالستثمار هشام عبد الرزاق الرزوقي قائال: »ان بادرة 
المؤسسة لطرح السندات الماليزية تعد خطوة غير 
مسبوقة، فهي األولى من نوعها في السوق الماليزي 

واألولى خليجيا وعلى مستوى المنطقة«. ويستطرد 
مشيدا بهذا االنجاز: »لقد منحنا هذا الطرح تصنيف

AAA م���ن إحدى وكاالت التصنيف الماليزية الرائدة، 
وهو األول الممنوح إلى مؤسسة مالية خليجية«.

يذكر ان السندات قد القت إقباال كبيرا من المستثمرين 
إذ تجاوز الطلب 2.7 مرة عن قيمة السندات المطروحة 
التي طرحت على مجموعتين أوالهما حدد لها تاريخ 
اس���تحقاق بعد مضى 5 س���نوات وثانيتهما بعد 15 
س���نة. وقد حضر حفل التكريم ممثال عن المؤسسة 
السيد محمد الملحم رئيس إدارة المشاريع الخليجية 

المتنوعة.
من جهة اخرى، فقد عزز هذا الطرح وما أعقبه من 
تكريم وتقدير كبيرين من مكانة مؤسس���ة الخليج 
لالستثمار وريادتها على المستوى المحلي واإلقليمي 
والدولي كما عكس ثقة المستثمر الكبيرة بتفوق أداء 
المؤسسة وسالمة سياساتها االستثمارية. فضال عن أن 
بادرة مؤسسة الخليج االستثمارية الماليزية تنطلق 

من سياق إستراتيجية وأهداف المؤسسة الرامية إلى 
تنويع مصادر دخولها وتوسعة قاعدة عمالئها ولعب 
دور مالي ريادي خليجي عالمي يس���اهم في تطوير 
ودعم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بشكل 

خاص ومميز.
تجدر اإلشارة إلى أن مؤسسة الخليج لالستثمار 
مؤسسة مالية إقليمية رائدة في صناعة المال واالستثمار 
أنش���ئت في العام 1983 وتملكها بالتساوي حكومات 
الدول الس���ت أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج 
العربي بهدف دعم التعاون االقتصادي اإلقليمي وتطوير 
القطاع الخاص وتعزيز النمو االقتصادي في المنطقة. 
باإلضافة إلى تطوير المنتجات االستثمارية في أسواق 
المال لدول الخليج العربي وقد اس���تطاعت مؤسسة 
الخليج لالس���تثمار أن تحقق إنجازات في مشاريع 
ضخمة بمختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، وأن توزع مشاريعها في مختلف القطاعات 

واألنشطة االقتصادية.

الشركة مستمرة في إستراتيجيتها المتحفظة في 2009 لتعزيز نجاحاتها لألعوام المقبلة و142.5 مليون دينار حجم األصول

بواقع 7.9 فلوس للسهم و13 مليون دينار إجمالي إيرادات الشركة

البدران: »ڤيڤا« تطلق بعدًا جديدًا لخدمات الدفع اآلجل
الخدمة الجديدة تطرح رس�ومًا ثابت�ة للمكالمات وتوفر للعمالء فرص�ة تصميم الباقات

باقات شهرية برسوم ثابتة للمكالمات وحرية التصميم واستخدامات فعلية للرصيد

أعلن رئيس قطاع التكنولوجيا ونائب الرئيس التنفيذي في ڤيڤا 
م.سلمان البدران عن إطالق باقات الدفع اآلجل »شهري 8، شهري 16 
وش���هري 25« التي صممت لتتناسب مع مختلف احتياجات العمالء 
والت���ي تضع في متناولهم مجموعة متنوع���ة من امليزات اإلضافية 
القيمة وتوفر االستخدام الكامل للرصيد، لتحقق ڤيڤا مرادها بالتميز 
واإلبداع في ابتكارها ملجموعة الباقات اخلاصة بخدمات الدفع اآلجل 
التي تتميز باملرونة والفاعلية والتي تضم مزايا حصرية أعطت بعدا 

جديدا خلدمات الدفع اآلجل في الكويت.

باقات شهرية

وأوضح م.ال��بدران أن باقات ال��دفع اآلجل الثالث اجلديدة أعطت 
بع���دا جديدا خلدمات الدفع اآلجل في الكويت من خالل طرح ميزات 
مبتك���رة وحصرية تقدمها الش���ركة لعمالئها، وم���ن ضمن امليزات 
احلصرية قدمت الش���ركة � في حال اختيار أي من الباقات � رسوما 
ثابت���ة للمكاملات داخل الكويت وذلك في حال اتصل العميل على أي 
رقم من ش���بكة »ڤيڤا« أو الشبكات األخرى وحتى خطوط الهواتف 

األرضية.
وأضاف أنه من مبدأ تطبيق الشفافية بني الشركة والعميل، أتاحت 

الشركة للعمالء ميزة االستفادة الكاملة من رسوم الباقات الشهرية 
التي يختارها العميل من خالل خصم سعر استخداماته مثل املكاملات 
الدولية وا�لمحلية واالشتراكات األسبوعية واستخدامات االنترنت 
واملزايا اإلضافية من الرسم الشهري الذي يختاره ويلتزم به العميل 

وبذلك تتم االستفادة التامة من املبلغ املدفوع.
وبني البدران أن بإمكان العميل االستفادة من املزايا اإلضافية التي 

تقدمها الباقات والتي ست��خصم من رسم الباقة.
ومن هذه املزايا ميزة احلصول على مكاملات مجانية ضمن نطاق 
ش���بكة ڤيڤا وذلك حسب اختيار العميل إما في عطل نهاية األسبوع 

أو في الفترة املسائية.
باإلضافة إلى اس���تطاعة العميل االش���تراك ب� 300 رسالة نصيه 
قصيرة ش���هريا واس���تخدامها جلميع األرقام احمللية، كما يستطيع 
العميل اس���تخدام حتى 100 ميغابايت مجانية شهريا الستخدامات 

االنترنت.
وقال البدران ان االشتراك في بطاقات شهري يتم عبر موقع ڤيڤا 

االلكتروني وعبر افرعها املختلفة.

خدمات جديدة

ووع��د البدران في ختام إعالن���ه، بتقدمي املزيد من املفاجآت مبا 
يتوافق مع إس���تراتيجية الش���ركة لتمييز عمالئها من خالل طرح 
أحدث اخلدمات وأكثرها فاعلية، وتطبيق أكثر االستخدامات تطورا 

م.سلمان البدرانوإبداعا.

لق���د أصابت األزم���ة املالية 
العاملي���ة العدي���د م���ن كب���رى 
اقتصادات العالم بأضرار بالغة. 
لقد رأينا عدة اقتصادات وصلت 
إلى حافة االنهي���ار االقتصادي 
وتقدمت شركات عمالقة بطلبات 
إلش���هار إفالس���ها، وم���ع ذلك 
فالصورة ليست سوداء وقامتة 
متاما حيث كانت هناك اقتصادات 
قليلة استطاعت احملافظة على 
حصانتها من تأثيرات الطاعون 
املالي ولبنان خير مثال على هذه 

االقتصادات. 
الس���ياق صرحت،  وفي هذا 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
ادفانت���ج  لش���ركة  املنت���دب 
لالستشارات صفاء الهاشم أثناء 
اإلعالن عن نش���ر أحدث تقرير 
مصغر لها بعنوان »ال شيء سوى 
الفطرة السليمة« الذي نشره قطاع 
ادفانتج،  أبحاث السوق بشركة 

قائلة »رغم أن معظم العالم يداوي 
جراح���ه احملترقة بلهيب األزمة 
املالية، إال أن األمر غير عادي عندما 
جند بلدا قد حصد أرباحا فعلية 
من قطاعه املصرف���ي«. ويركز 
اللبناني  التقرير على االقتصاد 
ومكوناته التي مكنته من حماية 
نفسه من األزمة املالية. يتناول 
التقرير مختلف جوانب االقتصاد 
اللبناني مثل مؤشراته االقتصادية 

وقطاعي السياحة والبنوك.
التقرير أن لبنان  ويكش���ف 
يحتل اآلن املرتبة التاسعة من بني 
17 دولة في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا من حيث حرية 

االقتصاد برصيد 58.1 نقطة. 
ونظرا لكونه اقتصادا يعتمد 
على اخلدمات، فإن قطاعات النمو 
الرئيسية تشمل قطاع السياحة 
والقطاع املصرفي حيث ان القطاع 
املصرفي في لبنان يعادل ما يزيد 

على 2.5 ضعف قطاعه االقتصادي، 
فال توجد قيود على صرف العمالت 
األجنبية أو حركة رأس املال أو 
على االس���تثمار األجنبي وتنفذ 
البنوك بصرامة. ميثل  س���رية 
القطاع املصرفي وقطاع اخلدمات 
ما نسبته 70% من إجمالي الناجت 

احمللي للبالد بينما يشكل قطاعا 
الزراعة والصناعة 10% و20% على 

التوالي. 
التقري���ر أن أهم  ويكش���ف 
عامل س���اعد االقتصاد اللبناني 
في اكتساب احلصانة من األزمة 
املالية كان قوة سياساته الرقابية 
والتنظيمية حيث ان لبنان يتبع 
عرف التنظيم احملافظ في قطاعه 
املالي. لقد جتنب البنك املركزي 
البنوك  املال���ي في  الرفع  زيادة 
وتوجب األنظمة املعمول بها في 
لبنان على البنوك توفير ائتمان 
يصل إلى 70% من ودائعها بينما 
كان���ت بعض البن���وك العاملية 

تتجاوز 100% من ودائعها. 
وأضافت الهاش���م: »ما يثير 
إعجابن���ا أن البن���وك اللبنانية 
كانت قادرة على رؤية أن األزمة 
التدابير حلماية  قادمة واتخذت 
أنفس���ها من أي تأثير س���لبي 

ومن خالل الرقاب���ة الفعالة من 
جانب البن���ك املركزي، فقد وفر 
اللبناني من  احلماية لالقتصاد 
أي تأثير مباش���ر لألزمة املالية 
العاملية«.  نس���بة القروض إلى 
الودائع منخفضة نس���بيا لدى 
البنوك اللبنانية )%33 - %34( 
مما يعد دليال على وجود مزيد من 
السيولة في امليزانيات العمومية 
مقارنة بالبنوك األخرى باملنطقة. 
مع األخذ في االعتبار الس���يولة 
القوية للبنوك حتى أثناء األزمة، 
فمن املتوقع أن تس���تمر البنوك 
اللبناني���ة ف���ي األداء اجليد مع 
احلصانة املناسبة ضد أي مخاطر 
مباشرة لألزمة املالية العاملية. 

واختتمت حديثها قائلة: »لقد 
أظهرت لنا البنوك في لبنان أهمية 
التنظي���م والرقابة والدور الذي 
ميكن أن تلعبه احلوكمة الفعالة 

في تطبيقها بفاعلية«.

رغم تداعيات األزمة المالية العالمية

الهاشم: المصارف اللبنانية تحصد أرباحًا فعلية محققة

صفاء الهاشم


