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االقتصادية

المؤشر يرتفع 1.2% مع ختام األسبوع بتداول 1.9 مليار سهم

حجم أصول الشركة بلغ حتى نهاية الفترة المالية 19.5 مليون دينار

العجمي: »سبائك« ال تعاني من أزمة  ديون مالية وإيراداتها أكثر من 3.275 ماليين دينار
التأثر نتيجة ما تعيشه األسواق من 
خالل سياسة حتفظية فيما يتعلق 
بخف����ض املصاري����ف والتكاليف 
وحتسني جودة األنشطة التشغيلية 
في شركات املجموعة لتحقق عائدا 
أفضل، وتسعى الشركة للحصول 
على متويالت طويلة األجل لتمويل 
التشغيلية  مشاريعها وأنشطتها 
احلالية أو تل����ك املخطط لها مبا 
يعزز من قدرة الشركة على حتقيق 
ربحية متنامي����ة وتوزيع عوائد 

مجزية ملساهميها،
التطوي����ر  وعل����ى مس����توى 
الداخلي للشركة، قال العجمي ان 
»سبائك« تسعى إلى حتقيق جملة 
من األهداف تصب في نهايتها في 
حتقيق احلوكمة كهدف استراتيجي 
وصوال إلى الرؤية االستراتيجية 
التي تتطلع لها الشركة، مؤكدا في 
هذا الص����دد على التطور الذي مت 
في الشركة ومجموعتها من خالل 
تطبيق وتأس����يس لوائح منظمة 
متثل أساسا تنظيميا للعمل ويسهم 

في حتقيق الرقابة والشفافية.
هذا وقد أقرت عمومية الشركة 
العادي����ة وغير العادية بنس����بة 
حضور 87.2% جميع بنود جدول 
األعم����ال وأهمها اقتطاع نس����بة 
10%من صافي االرباح حلس����اب 
االحتياط����ي القانوني للش����ركة 
و10%آخر لالحتياطي العام واعطاء 
مجلس االدارة اوس����ع السلطات 
الش����ركة والقيام بجميع  الدارة 
االغراض عل����ى اال يحد من هذه 
السلطة اال ما نص عليه القانون او 
النظام او قرارات العمومية ويجوز 
ملجلس االدارة بيع عقارات الشركة 
او رهنها او اعطاء الكفاالت وعقد 

القروض.

إسالمي 26.739، إضافة إلى استهالك 
877.836، وتكاليف متويل 56.089، 
وكذلك زكاة 9.872 الى جانب حصة 
مؤسس����ة الكويت للتقدم العلمي 
8.243، ومكاف����أة أعضاء مجلس 
اإلدارة 7.000 ليص����ل مجم����وع 

املصروفات 2.391.288.
أن����ه رغ����م األزمة  وأوض����ح 
االقتصادي����ة التي متر بها البالد، 
إال أن الش����ركة ق����د حققت ربحا 
صافيا بعد حصة مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي وحصة الزكاة قدره 
884.096 دينارا، وما يخص حصة 
غير مسيطرة مبلغ 6.678 دينارا، 
علما أن هذه النتائج تخص الفترة 
من 23 ابريل 2007 إلى 31 ديسمبر 
2008، فيما بلغت ربحية الس����هم 
عن الفترة من 23 ابريل 2007 إلى 
31 ديس����مبر 2008 نحو 6 فلوس 

تقريبا.

ايرادات الشركة

ولفت إلى ان مجموع إيرادات 
الشركة عن السنة املالية املنتهية 
في 31 ديسمبر 2008 بلغ 3.275.384 
دينارا، يتضمن مبيعات ب� 152.118، 
وإيرادات متويل إسالمي 942.716، 
إيرادات تأجير 1.167.128،  وكذلك 
إضافة إلى إيرادات خدمات النقل 
139.061، وأتعاب ترتيبات 72.031، 
وتغير في القيمة العادلة لعقارات 
استثمارية 71.511، إلى جانب حصة 
في نتائج ش����ركة زميلة 243.513 
وربح محقق بيع استثمارات متاحة 
للبي����ع 396.642 وإيرادات أخرى 
90.664، علما أن مجموع اإليرادات 

.3.275.384
وأشار العجمي إلى أن »سبائك« 
تسعى حلماية مركزها املالي من 

مليون دينار حتى نهاية الفترة، أي 
ما يعادل نسبة 38% من رأس املال، 
وقد تنوعت قائمة األصول املؤجرة 
لتشمل تنوعا نوعيا شمل األجهزة 
واملعدات الطبية وأساطيل النقل 
مبختلف أحجامها اخلفيفة والثقيلة 
ومعدات وجتهيزات املطاعم واملدن 
الترفيهي����ة وغيرها، مب����ا يؤكد 
املنتجات  استهداف الشركة لهذه 

كركيزة أساسية في بنيتها.

اجمالي المصروفات

وأضاف ان إجمالي مصروفات 
الشركة عن السنة املالية املنتهية في 
31 ديسمبر 2008 بلغت 2.391.288 
دينارا موزعة على تكلفة املبيعات 
ب� 130.080 ومصروفات عمومية 
وإداري����ة 1.275.429 ومخصص 
انخف����اض قيمة مدين����ي متويل 

الفترة املالية 19.5 مليون دينار، 
وبلغ����ت إيراداتها أكثر من 3.275 
ماليني، يأتي مجملها من األنشطة 

التشغيلية.

صافي الربح

 كما بلغ صافي الربح عن الفترة 
6 فلوس للس����هم أي م����ا يقارب 
884 ألف دينار بعد خصم بعض 
املخصصات االحترازية مبا يعزز 
للشركة قدرتها على مواصلة أدائها 
اإليجابي في ظ����ل ظروف األزمة 
العاملية وانعكاساتها على الكويت 
على وجه اخلصوص، مشيرا إلى أن 
حقوق املساهمني منت إلى 16.072 
مليون دينار، فيما بلغ حجم نشاط 
اإلجارة 5.8 ماليني دينار شكلت 
منها اإلجارة التشغيلية مبلغ 3.234 
ماليني، واإلجارة التمويلية 2.564 

البضائع  املدير لنقل  منها شركة 
التي بلغ رأسمالها 600 ألف دينار، 
إلجارة أس����اطيل النقل اجلماعي 
75%، إضافة إلى االستحواذ على 
حصة في شركة األسطول املاسي، 
وكذلك تأسيس ش����ركة لإلجارة 
لتقدمي اخلدمات املساندة لنشاط 
اإلجارة، إضافة إلى شركة الفاخرة 
لإلجارة مقفلة برأسمال 3 ماليني 
التشغيلية  دينار لتقدمي اإلجارة 
الفاخرة  والتمويلية للس����يارات 
واخلدمات اخلاصة 100%، إلى جانب 
املساهمة في شركة ألفا القابضة 
ب� 50 مليون دوالر، لالستثمار في 
الشركات العاملة في قطاع اإلجارة 

في الدول االسالمية.
وفيم����ا يتعلق ب����األداء املالي 
للش����ركة، أفاد العجمي بأن حجم 
أصول »سبائك« بلغ حتى نهاية 

والكويت لم تكن مبنأى عن هذه 
التطورات التي أسهمت في انعكاسها 
على الش����أن االقتصادي الداخلي 
ونشوء أزمة متويل أعقبتها أزمة 
مالية للعاملني في هذه األس����واق 
نتيجة التعثر في السداد، وانعكاس 
هذه األوضاع على جميع املتعاملني 
في األسواق على جميع املستويات 
من أصحاب املش����اريع الصغيرة 
مرورا باملتوسطة وانتهاء بالشركات 
الكبرى من مختلف القطاعات ولم 
تستثن األزمة القطاع املصرفي الذي 

تضرر هو اآلخر من هذه األزمة.
وحول قطاع اإلجارة، أوضح 
العجمي أن »س����بائك« استطاعت 
خالل فترة وجيزة من إنش����ائها 
من تأس����يس وبناء قاعدة ألعمال 
أذرعا للش����ركة  اإلجارة وكونت 
الدخول لألسواق املستهدفة،  في 

السلبية وتراجع االقتصاد احمللي 
منذ أوائل الع����ام املاضي وانهيار 
الس����وق العاملي في أواخر العام 
أن  نفسه، اس����تطاعت »سبائك« 
تبدأ خطواتها األولى بالتعامل مع 
الكويت وخارجها  مشاريع داخل 
تدخل ضمن نشاطاتها األساسية 
واإلستراتيجية، وهو ما ساهم في 
حتقيق عوائد مرضية للش����ركة 
تتماشى مع ما كانت تستهدفه عند 
التأسيس، السيما أنها اعتمدت في 
حتقيق ذلك على سياسة استثمارية 

متحفظة.

االداء المالي للشركة

وأوض�����ح أن األداء املرض�����ي 
ل����� »س����بائك« رغ����م االنهيارات 
في اس����واق املال ج����اء من خالل 
املس����اهمة في عدد من املشاريع 
االس����تثمارية والتشغيلية داخل 
الكويت وخارجها، مشيرا إلى أن 
الشركة تسعى جاهدة إلى حتقيق 
أداء إيجابي يف����وق العام احلالي 
لكنه يظل مرهونا بتطور األوضاع 
في الكويت على املسار االقتصادي 
وانفراج خطوط التمويل وجتاوز 

آثار األزمة االقتصادية.
وب����ني العجمي أن »س����بائك« 
شأنها شأن جميع املؤسسات تعاني 
من تبع����ات وآثار تلك األزمة وما 
خلفتها م����ن انهيار للثقة وفقدان 
للمصداقية، األمر الذي انعكس على 
األسواق سلبا وعلى املتعاملني فيه، 
وأدت هذه الظ����روف القاهرة إلى 
الداخلية  التمويل  توقف مصادر 
واخلارجية كنتيجة مباشرة ألزمة 
االئتمان العاملية وانهيار األسواق 
الواليات  العاملية وخصوصا في 
املتحدة مرورا باألسواق الرئيسية، 

  عاطف رمضان
اإلدارة  أكد رئي����س مجل����س 
املنتدب لشركة سبائك  والعضو 
لإلجارة واالستثمار مشهور العجمي 
أن الشركة ال تعاني من أزمة ديون 
والتزامات جتاه اجلهات التمويلية 
وال يوجد لديها التزام يذكر سوى 
شيء بسيط قصير األجل ال يشكل 
سوى 1.6% من موجودات الشركة 
وال يشكل عبئا للشركة في سداده 

في أي وقت. 
واضاف العجمي، خالل تصريح 
صحاف����ي على هام����ش عمومية 
الش����ركة امس، ان سوق االجارة 
واالستثمار حاليا يعانى من عدم 
التزام غالبية العمالء بالسداد مما 
يفرض على الش����ركات مزيدا من 
التحوط واحلذر، مش����يرا إلى ان 
س����بائك لم تهتم يوما باملضاربة 
على األسهم بل تنتهج سياسة تقوم 
على االستثمارات اآلمنة حفاظا على 

اموال مساهميها. 
وأوضح ان الشركة تستهدف 
السوق العقاري لكن على حذر، وقد 
دخلت بحصة في مشروع لؤلؤة 
اخليران حي����ث يتوقع ان حتقق 

عوائد جيدة على املدى الطويل.
اش����ار الى ان القطاع العقاري 
يعاني من قوانني غير مرنة كقانوني 
8 و9، ما اجبر الشركات املستثمرة 
بالقطاع على عدم توظيف العقار 
في الوق����ت احلالي وعدم اللجوء 

الى تصريفه.
وبني العجمي ان صدور حكم 
نهائي ملصلحة البنوك االسالمية 
فيما يخص متويل السكن اخلاص 
سيكون له انعكاس جيد وسيخدم 

القطاع بالكامل.
وقال انه على الرغم من املؤشرات 

عن طريق طرح 113.02 مليون سهم لالكتتاب

»بيت األوراق المالية« يتجه لرفع رأسماله
إلى 67.8 مليون دينار بسعر إصدار 275 فلساً

الشركة قطعت نصف الشوط في تنفيذ إستراتيجيتنا للتوسع دوليًا

السلطان: نمو أصول »الوطنية العقارية«
 إلى 533 مليون دينار بنهاية 2008

الش�ركة اس�تطاعت الحف�اظ عل�ى مركزها عب�ر امتالكها
نس�بيًا عوائ�ق  أي  تعترضه�ا  ال  عقاري�ة  لمحفظ�ة  وتش�غيلها 

محمود فاروق
عل���مت »األنب����اء« من مصادر ذات صلة أن شركة يبت األوراق 
امل����الية ت������تجه لزي����ادة رأس����مالها عن ط���ريق طرح 113.02 
مليون سهم لالكتتاب بسعر إصدار 275 فلسا بواقع 100 فلس قيمة 
اسمية و175 فلسا عالوة إصدار. وأشارت املصادر إلى أن مجلس 
اإلدارة ل���م يحدد حتى اآلن مدير االكتتاب أو البنوك التي س���يتم 
االكتتاب من خاللها، موضحة أن رأسمال الشركة بعد االكتتاب في 

زيادة رأس املال سيصبح 67.8 مليون دينار.
 وم���ن ناحية أخرى، أكدت املصادر أن موعد قيام بيت االوراق 
املالية بزيادة رأسمال بنك »غيتهاوس« في بريطانيا من 50 مليون 
جنيه استرليني إلى 100 مليون استرليني سيتم خالل الربع الثالث 
من العام اجلارى، مبينا ان هناك مؤسس���ات اجنبية ستس���اهم 
بحصة تزيد على 28% من عمليات الزيادة على سعر 3.5 جنيهات 

استرليني.
وجتدر االشارة إلى أن بيت األوراق املالية سجل خ���سائر قدرها 
6.46 م�����اليني دينار بنس���بة -180% بنهاية الربع األول من عام 
2009 بواقع 9.5 فلوس للس���هم مقارنة بأرباح قدرها 8.07 ماليني 

دينار عن نفس الفترة من العام 2008.

الشركة تزيد رأسمال بنك »غيتهاوس« إلى 100 مليون جنيه إسترليني في الربع الثالث

إلى حوالي 379.64 مليون سهم 
تقريبا، بينما كان هذا املتوسط 
في األسبوع املاضي في حدود 

343.39 مليون سهم.
كما بلغ إجمالي قيم التداول 
بنهاية هذا األس���بوع 453.27 
مليون دينار تقريبا، مقارنة مع 
إجمالي بلغ حوالي 433.6 مليون 
دينار األسبوع املاضي، بارتفاع 
في إجمالي القيم بلغت نسبته 
4.5% تقريبا، ليصل متوسط 
القيم خالل هذا األس���بوع إلى 
حوالي 90.65 مليون دينار خالل 
اجللسة الواحدة، بينما كان هذا 
املتوسط في األسبوع املاضي 

86.7 مليون دينار تقريبا.
في حني بلغ عدد الصفقات 
التي مت تنفيذه���ا بنهاية هذا 
األسبوع 41.066 صفقة مقارنة 
ب���� 38.095 صفق���ة، ما يعني 
حتقيق منو ف���ي إجمالي عدد 
الصفقات بنهاية هذا األسبوع 
بلغ���ت نس���بته 7.8% تقريبا 
مبتوسط صفقات بلغ حوالي 
8.213 صفق���ات في اجللس���ة 
الواحدة، بينما كان متوسط عدد 
الصفقات في األسبوع املاضي 

7.619 صفقات.

زكي عثمان
الكويت  اس���تطاع س���وق 
ل���الوراق املالي���ة ان يختت���م 
جلس���ات االس���بوع اجلاري 
مبحصلة ايجابية ليعود السوق 
إلى االرتفاع م���رة أخرى بعد 
التراج���ع الكبير الذي تعرض 
له خالل األسبوع املاضي، حيث 
جنح املؤشر السعري في نهاية 
تداوالت االسبوع اجلاري من 
ارتفاع نس���بته  االغالق على 
1.2% مبكاسب بلغت 89.7 نقطة 
ليصل إلى مستوى 7580.3 نقطة 
ليس���تقر فوق مستوى 7500 
نقطة بعد أن تخلى عنه األسبوع 
املاضي عندما أنهى األس���بوع 
عند مستوى 7490.6 نقطة، أما 
املؤشر الوزني للسوق فقد أنهى 
تداوالت هذا األسبوع بارتفاع 
بلغ���ت نس���بته 3.4% تقريبا 
مضيفا 13.88 نقطة إلى رصيده 
وصل بها إلى مستوى 425.23 
نقطة بنهاية هذا األسبوع، وكان 
إغالقه بنهاية األسبوع املاضي 

عند مستوى 411.35 نقطة.
واستطاع املؤشر السعري 
للس���وق أن ينهي كل جلسات 
هذا األسبوع باللون األخضر 

أقل التراجعات من نصيب قطاع 
البنوك بتراجع بلغت نسبته 
0.35% تقريب���ا، وقد ارتفعت 
معدالت الت���داوالت خالل هذا 
األسبوع بشكل طفيف باملقارنة 
مبعدالت األسبوع املاضي، حيث 
الكميات بنهاية  بلغ إجمال���ي 
األسبوع 1.9 مليار سهم تقريبا 
مقارنة مع حوالي 1.7 مليار سهم 
كان���ت في األس���بوع املاضي، 
بارتفاع نسبته 10.56% تقريبا، 
ما أدى الرتفاع متوسط كميات 
التداول في اجللس���ة الواحدة 

اخلدمات والعقارات بنس���بة 
ارتفاع واحدة تقريبا بلغت %3 
وجاء بع���د ذلك قطاع األغذية 
بنسبة 2.6% ثم قطاع االستثمار 

بنسبة %1.9.
وعلى اجلان���ب اآلخر فقد 
جاء على رأس التراجعات هذا 
األسبوع قطاع الصناعة بتراجع 
نس���بته 1.7% تاله قطاع غير 
الكويتي بنسبة 1.48% ثم جاء 
قطاع التأمني في املرتبة الثالثة 
بني التراجعات بنسبة تراجع 
بلغت 0.68% تقريبا بينما كانت 

باستثناء جلسة واحدة فقط جاء 
باللون األحمر، وهي اجللسة 
الثانية من األسبوع والتي أنهاها 
بتراجع كبير بلغت نس���بته 
1.67%، أما املؤشر الوزني فقد 
حقق ارتفاعا في ثالث جلسات 
وأغل���ق بالل���ون األحم���ر في 
جلستني، وجاء ارتفاع السوق 
بدعم من أربع���ة قطاعات من 
قطاعات الس���وق الثمانية في 
حني جاءت األربعة األخرى على 
تراجع، وكانت أعلى االرتفاعات 
هذا األسبوع من نصيب قطاع 

»أصول« تخسر 652 ألف دينار
أعلنت شركة أصول لالستثمار أنها حصلت 
على موافقة بنك الكويت املركزي على بياناتها 
املالي����ة املرحلية للفترة  املنتهية في 31 مارس 
2009 حيث جاءت نتائج أعمال الشركة لتحقق 
خسارة بلغت 652 الف دينار ما يعادل خسارة 
للسهم بلغت 1.88 فلس للسهم، مقارنة مع ربح 
بلغ 1.5 مليون دينار م����ا يعادل 4.97 فلوس 
للسهم للفترة املقارنة من العام املاضي.  وذكرت 
الشركة أن إجمالي االيرادات من التعامالت مع 
األطراف ذات الصلة بلغ 205 آالف دينار وبلغ 
إجمالي املصروفات من التعامالت مع األطراف 

ذات الصلة صفر دينار، علما ان تقرير مراقبي 
احلس����ابات يحتوي على التالي:  كما هو وارد 
في االيضاح رقم )5( من هذه املعلومات املالية 
املرحلية املجمعة  املكثفة قامت املجموعة خالل 
الس����نة املنتهية في 31 ديسمبر 2008 بتدعيم 
االنخفاض  في القيمة الدفترية ألحد استثماراتها 
في صندوق محلي مببلغ 2.1 مليون دينار نظرا 
لعدم اصدار بيان����ات مالية نهائية للصندوق 
وذلك في ظل عدم التأكد نتيجة  االزمة املالية 
احلالية كما هو وارد في ايضاح رقم 10 من هذه 

املعلومات  املالية املرحلية املجمعة املكثفة.

التاريخاليوم
الوزنيالسعري

تغير %تغيرإغالقتغير %تغيرإغالق

2009/7/127493.83.20.04417.956.61.6األحد

-1.13-413.214.74-1.67-2009/7/137368.8125االثنني

2.28-2009/7/147511.5142.71.94422.629.41الثالثاء

2009/7/157545.734.20.46427.124.51.06األربعاء

-0.44-2009/7/167580.334.60.46425.231.89اخلميس

عاطف رمضان 
اكد رئيس مجلس ادارة شركة الوطنية العقارية 
جميل السلطان أن النتائج املالية التي حتققت عام 
2008 متثلت في منو مجموع األصول بنسبة %35 
ليصل إلى 533 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2008، 
مشيرا إلى أن الشركة حافظت على القيمة السوقية 

لرأسمالها بواقع 200 مليون دينار تقريبا.
وأضاف السلطان في كلمته بالتقرير السنوي 
للش���ركة والتي ألقاها نياب���ة عنه عضو مجلس 
اإلدارة طارق السلطان امام عمومية الشركة امس 
ان الشركة استطاعت مع نهاية عام 2008 احلفاظ 
على مركزها من خالل امتالكها وتشغيلها حملفظة 
عقارية ال تعترضها أي عوائق نسبيا وبالرغم من 
انخفاض نس���بة التعزيز املالي باالقتراض التي 
تتميز بها الشركة، مت تخفيض مستويات املخاطر 
من خالل تنويع احملفظة االس���تثمارية من حيث 

الطبيعة واملوقع.
وبني ان���ه نظرا المتداد وتفاق���م األزمة املالية 
العاملية، فإن الشركة الوطنية العقارية بادرت وعلى 
نحو حاس���م من أجل احتواء التأثيرات السلبية 
لهذه األزمة على الش���ركة ومشاريعها وأنه خالل 
عام 2008 واصلت العقارات القائمة التابعة للشركة 
الوطنية العقارية حتقيق معدالت إشغال وإيرادات 
صافية مرتفعة، كما مت إطالق عدة مشاريع جديدة 
طموحة وهي تسير وفق اخلطة املقررة. ومن أبرز 
هذه املشاريع مشروع جنمة أبوظبي في عاصمة 
اإلمارات العربية املتحدة، ومشروع جراند هايتس في 
مصر. ولتوفير القدرات اإلدارية الالزمة للتعاطي مع 
األزمة والنمو املتسارع للشركة الوطنية العقارية، 
قمن���ا بإجراء إعادة هيكلة داخلية واس���عة خالل 

عام 2008.
وقال ان ذلك أوجد إدارة للمشاريع أكثر جدوى 
وكفاءة تقوم على أفضل املمارس���ات العاملية في 
هذا الش���أن. وبالنظر نحو املس���تقبل، سنواصل 
إس���تراتيجيتنا في التركيز على الفرص البارزة 
في األسواق الدولية واحمللية كما سنواصل تعزيز 
ومتتني شراكاتنا الدولية مع احلكومات، بحيث ال 
يقتصر سعينا على أن نصبح مطورين عقاريني 
وحس���ب بل املس���اهمة أيضا في تلبية احلاجات 

االجتماعية واالقتصادية للمجتمعات التي نعمل 
فيها والتي نعتقد أنها من صلب مسؤوليتنا.

وأشار السلطان إلى انه رغم أن قطاع العقارات 
الكويتي تضرر بش���كل عام بسبب األزمة املالية 
العاملية التي جتلت بشكل واضح خالل عام 2008، 
إال أن أداء محفظة العقارات احمللية للشركة الوطنية 
العقارية كان جيدا، إذ ظلت معدالت اإلشغال فيها 
مرتفعة من دون تخفيض بدالت اإليجار. مؤكدا أنه 
ليست على الشركة أي التزامات نحو أي مشاريع 
محلية جديدة في الوقت احلالي. كما أن مشاريعنا 
الدولية لم تتأثر بش���كل كبي���ر باألزمة العاملية، 
فكلها تسير وفق ما هو مخطط وقد بلغت مراحل 
مختلفة تتراوح بني إعداد املخططات الرئيس���ية 

واإلجناز التام.
وبني ان الشركة قطعت حتى اآلن نصف الشوط 
في تنفيذ إستراتيجيتنا التي متتد خلمس سنوات 
للتوسع دوليا، وعملنا على تنفيذ مشاريع كبيرة 
في 8 بلدان منها »مشروع جراند هايتس« الواقع 
مبحافظة الس���ادس من أكتوبر بجمهورية مصر 
العربية، وهو يعتبر مدين���ة صغيرة بحد ذاته، 
حيث يتميز بهندسته املعمارية العصرية ومناظره 
الطبيعية اخلضراء الكثيفة. وسيضم هذا املجمع 
حوالي 25.000 ش���خص عند اكتماله في غضون 
اخلمس إلى السبع س���نوات القادمة، و»مشروع 
جنمة أبوظبي« الواقع ف���ي جزيرة الرمي التابعة 
إلمارة أبوظبي، والذي يعتقد أنه املشروع األكبر 
م���ن نوعه في العاصم���ة اإلماراتية ويضم مركزا 
ضخما للتسوق وأربعة أبراج سكنية من 25 طابقا. 
وسيوفر مركز التسوق وحده 200.000 متر مربع 
من املساحات اإلجمالية املعدة لإليجار تضم 700 
منف���ذ جتاري. ومن املقرر أن يبدأ العمل باملرحلة 
اإلنشائية االولى من املشروع في الربع الثالث من 
عام 2009، ويكتمل إجناز املشروع في عام 2012.

ووافقت عمومية الشركة العادية على تفويض 
مجلس االدارة بش���راء وبيع اس���هم خزانة مبا ال 
يزي���د عن 10% من اس���هم الش���ركة طبقا ألحكام 
القانون والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن 
ومت تأجيل اجلمعية العمومية غير العادية لعدم 

اكتمال النصاب. 

»)اسامة البطراوي(طارق السلطان األول من اليمني مترئسا عمومية »الوطنية العقارية« 

)أسامة البطراوي(مشهور العجمي متوسطا عمومية »سبائك« 

املؤشر 
السعري 

7580.6
بتغير قدره

+ 34.6

اعتمد مجلس ادارة ش���ركة جي���ران القابضة 
البيانات املالية املرحلية للشركة للفترات املنتهية 
في 31 مايو 2009 حيث جاءت نتائج أعمال الشركة 
لتحق���ق ربحا بلغ 697 ألف دين���ار ما يعادل 5.11 
فلوس للس���هم، مقارنة مع رب���ح بلغ 236.8 الف 
دينار ما يعادل 1.67 فلس للسهم للفترة املقارنة 

من العام املاضي.

من جهة أخرى، اعلن س���وق الكويت لألوراق 
املالية أن ش���ركة منا القابضة أفادته بأن مجلس 
ادارة الش���ركة اجتمع في 15 اجلاري ومت تشكيل 
مجلس االدارة ليصبح على النحو التالي: سميحة 
احلميضي رئيس مجلس اإلدارة، صالح املباركي 
نائبا للرئيس، محمد اجلمعة عضوا وعضوا منتدبا، 

محمد العجمي عضوا.

»جيران« تربح 697 ألف دينار


