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عمر راشد
أف����ادت مصادر مطلعة ل� »األنب����اء« بان مجلس ادارة 
الوطنية للصناعات االس����تهالكية )استهالكية(  الشركة 
سيجتمع 27 اجلاري ملناقشة البيانات املالية للنصف االول، 
متوقعة حتقيق ربحية للربع الثاني. واشارت املصادر الى 
ان االجتماع قد يتطرق ملناقشة فرص استثمارية في دول 
خليجية مجاورة مثل السعودية واالمارات. وكانت الشركة 

الوطنية للمنتجات الورقية واململوكة بالكامل للش����ركة 
ووفقا ملا مت اعالنه في البورصة قد وقعت عقدا مع شركة 
نقل في االردن لتوريد املواد االساسية من الورق بإجمالي 
1.2 مليون دينار. وقد اعلنت الشركة ارباحا صافية للربع 
االول قدرها 38.2 الف دينار بزيادة قدرها 443% وذلك بعد 
خس����ائر صافية لعام 2008 والتي بلغت 137.5 الف دينار 

مقارنة بأرباح قدرها 2.38 مليون دينار عن 2007.

املؤشر »استهالكية« تتجه لتحقيق ربحية في الربع الثاني
السعري 

7544.4
بتغير قدره 

- 35.9

بصدد عقد اجتماع لها خالل األسبوع الجاري لمتابعة أدائها

لجنة االستقرار التابعة لـ »التجارة« لم تتلق
أي طلبات من الشركات لالستفادة من »االستقرار«

عمر راشد
كش���فت مصادر مطلعة ل� »األنباء« ان 
اجتماع جلنة »االستقرار« املشكلة من وزارة 
التجارة ملتابعة ملفات الشركات املستفيدة 
من قانون االستقرار املالي ستجتمع االسبوع 
اجلاري ملتابعة اعمال اللجنة ومعرفة حجم 
اإلجن���از ال���ذي مت من قبل االعض���اء وفقا 
للتكليف���ات التي حدده���ا االجتماع االخير 

للجنة والذي مت منذ اكثر من 3 اشهر.

وتابعت املصادر قولها ان اللجنة لم تتلق 
حت���ى اليوم طلبا واحدا م���ن بنك الكويت 
املركزي يفيد برغبة اي شركة في احلصول 
على متويل حتت مظلة قانون االس���تقرار 

املالي.
واشارت الى ان اللجنة لم جتتمع خالل 
تلك الفترة منذ تأسيسها سوى مرة واحدة، 
نافية ان تكون اللجنة قد تلقت اي طلبات 

من »املركزي« حتى اليوم.

ولفتت املصادر ال���ى ان مصير اللجنة 
وعملها يتوقف على مترير قانون االستقرار 
املالي من قبل املجلس، مشيرة الى ان استمرار 
الشركات في االعراض عن التمويل وفق قانون 

االستقرار املالي لن يستمر الى األبد.
وتوقعت املص���ادر عدم تقدم عدد كبير 
من الشركات الى القانون خوفا من تطبيق 
بعض مواد القانون عليها والتي تراها »غير 

عادلة«.

2.9 مليار دينار إجمالي موجودات البنك

»األهلي« يربح 20.1 مليون دينار بالنصف األول

..وتعرض البنك لمجموعة سعد أقل من 30 مليون دوالر

ان  الب��ن���ك األه��لي  أعل��ن 
مجل�����س ادارة ال��بنك اعت��مد 
البي��ان���ات امل��الي���ة امل�رحلية 
للفت�����رات املن��تهي���ة ف��ي 30 
ي��ونيو 2009، حي��ث ج��اءت 
نت��ائج أعمال البنك ليحقق ربحا 
بلغ 20.1 مليون دينار ما يعادل 
18 فلسا للسهم، مقارنة مع ربح 
بلغ 45.2 مليون دينار ما يعادل 
39 فلسا للسهم، وذلك للفترة 

املقارنة من العام املاضي، علما أن أرباح البنك في الربع الثاني 
بلغت 5 ماليني دينار ما يعادل 4 فلوس للسهم، مقارنة مع ربح 
بلغ 22.2 مليون دينار ما يعادل 19 فلس���ا للس���هم وذلك للربع 
الثاني من العام املاضي. وذكر البنك في بيان نشر أمس على موقع 
البورصة أن بن���ك الكويت املركزي قد وافق على هذه البيانات 
املالية، مشيرا الى ان اجمالي االيرادات من التعامالت مع االطراف 
ذات الصل���ة بلغ 58 الف دينار، وبل���غ إجمالي املصروفات من 

التعامالت مع االطراف ذات الصلة 
مبلغ 155 الف دينار.

وأشار البنك الى ان إجمالي 
املوجودات املتداولة في ال� 6 أشهر 
املنتهية في 30 يونيو 2009 بلغ 
2.3 ملي���ار دينار وبلغ إجمالي 
املوج���ودات 2.9 ملي���ار دينار 
وبلغ إجمالي املطلوبات املتداولة 
2.6 ملي���ار دينار وبلغ إجمالي 
املطلوبات 2.6 مليار دينار وبلغ 
إجمالي حقوق املس���اهمني 313.9 مليون دينار. قياسا بالفترة 
املقارنة من العام املاض���ي واملنتهية في 30 يونيو 2008 حيث 

بلغ إجمالي املوجودات املتداولة 2.4 مليار دينار.
 وبل���غ إجمالي املوج���ودات 2.9 مليار دين���ار وبلغ إجمالي 
املطلوبات املتداولة 2.6 ملي���ار دينار، وبلغ اجمالي املطلوبات 
املتداولة 2.6 مليار دينار وبلغ إجمالي املطلوبات 2.6 مليار دينار 

وبلغ إجمالي حقوق املساهمني 328.4 مليون دينار.

بعائد سنوي قدره 10% عن 2008 والمبالغ أودعت بحسابات العمالء في بنوك الكويت وقطر

»االمتياز لالستثمار« توزع 131 مليون دوالر على المستثمرين بمحفظة بروة الخور 

مشعل املسلم عبدالرحمن زمان

الـمســلـم:
تــوزيـعـات  %10
لـمـالكي نـقـديـة 
وحــدات صـندوق
االمتياز االسـتثماري
نشـاطه بـدء  منـذ 
فـي أكتوبـر 2007
مارس نهايـة  حتـى 

واإلجناز والنم����و امللموس الذي 
حققه الصندوق باإلضافة ملا يتمتع 
به من مزايا عديدة، أهمها تركيبة 
املتمثلة في  األدوات االستثمارية 
أس����هم الش����ركات غير املدرجة، 
واحملافظ العقارية وكذلك التوزيع 
املتوازن للمخاطر يجعله مالذا آمنا 
للمستثمرين حيث أثبت الصندوق 
جودة أصوله وثبات قيمها خالل 
الفترة السابقة حيث لم يتأثر أداء 
الصندوق بتداعيات األزمة املالية 
العاملية. وأشار إلى أداء الصندوق 
وحتقيق نسبة عائد بلغت %19.968 
منذ بدء النشاط حيث بلغ صافي 
قيمة الوحدة 1.19 د.ك للوحدة كما 
ف����ي 2009/03/31، وقد أوضح أن 
هذا النج����اح كان نتيجة تطبيق 
اخلطة االستثمارية واإلستراتيجية 
املوضوعة للصندوق من قبل شركة 
االمتياز لالستثمار مدير الصندوق، 
باإلضافة إلى ثقة املستثمرين، مما 
عزز املركز املالي للصندوق حيث 
بلغ صافي قيمة أصول الصندوق 
31.790 مليون دينار كما في تاريخ 

2009/03/31م.
يذك����ر أن صن����دوق االمتياز 
االس����تثماري يعتبر باكورة عمل 
الش����ركة في مج����ال الصناديق 
االستثمارية، حيث يهدف الصندوق 
إل����ى تنمية رأس املال املس����تثمر 
وحتقيق عوائد جيدة للمستثمرين 
وذلك باالس����تثمار في الشركات 
غير املدرج����ة واحملافظ العقارية 
واستغالل الس����يولة في األدوات 
النقدية املناسبة مبا ال يخالف أحكام 

الشركة اإلسالمية.
وأضاف املسلم اننا في شركة 
االمتياز لالستثمار نوفي بوعودنا 
ملس����تثمرينا فقد تقرر توزيعات 
نقدية بنسبة 10% أي ما يعادل 100 
فلس من القيمة االسمية حيث بدأنا 
في توزيع شيكات األرباح اعتبارا 

من 22 يونيو 2009. 

أعلنت شركة االمتياز لالستثمار 
عن توزيعها مبلغ 478.3 مليون 
ريال قطري ما يعادل 131 مليون 
دوالر على املستثمرين في محفظة 
بروة اخلور وذلك بعائد س����نوي 
قدره 10% عن العام 2008، باإلضافة 
إلى اس����ترداد ما يعادل 30% من 
رأس����مال املبلغ املستثمر، وقد مت 
إي����داع هذه املبالغ في حس����ابات 
املس����تثمرين مباش����رة بالدينار 
القطري لدى  الكويتي والري����ال 
البنوك الكويتية والبنوك القطرية 

بناء على طلب كل مستثمر.
وذكرت الشركة في بيان صحافي 
أمس انها قد وزعت على املستثمرين 
ف����ي محفظة بروة اخلور عن عام 
2007 ما نس����بته 18% من رأسمال 
املبل����غ املس����تثمر، وبذلك تكون 
الشركة قد أعادت للمستثمرين %30 
من رأسمال املستثمر في احملفظة 
فضال عن عوائد س����نوية بنسبة 
14% تقريبا عن كل سنة خالل فترة 

االستثمار حتى اآلن.
النائب  السياق، قال  وفي هذا 
األول للرئيس التنفيذي في شركة 
االمتياز لالستثمار عبدالرحمن زمان 
إننا سعداء لتحقيق هذه النتائج 
الطيبة ملستثمرينا وخصوصا في 
ظل تداعيات األزمة املالية العاملية 
وانعكاساتها على دول املنطقة وتأثر 

معظم شركات االستثمار بها.
وأضاف زمان قائال »استطعنا أن 
نفي بجميع وعودنا للمستثمرين 
معنا في مش����اريعنا في الكويت 
ودولة قطر، وإن هذه النتائج تبني 
مدى جناحنا في رس����م السياسة 
االستثمارية منذ بداية دخولنا في 
السوق القطري الذي أثبتت األيام 
أنه كان اختي����ارا موفقا وهو من 
أفضل أسواق االستثمار في املنطقة 

وأكثرها استقرارا«. 
وأوضح أن هذه النتائج املمتازة 
تدل على السياس����ة االستثمارية 

التي تنتهجها ش����ركة  احلصيفة 
التي تعاملت  االمتياز لالستثمار 
مع تداعيات األزمة املالية العاملية 
بحكم����ة، وم����دى الت����زام اإلدارة 
مبس����ؤولية احلفاظ على حقوق 
املستثمرين وضمان حتقيق أفضل 
العوائد لهم، حي����ث يتطلب ذلك 
الكثير من اجله����د والتضحيات 
في س����بيل حتقيق رضا العمالء 

واملستثمرين. 

معيار الثقة

وأش����ار الى أن شركة االمتياز 
لالس����تثمار تهدف للحفاظ على 
معيار الثقة والسمعة احلسنة التي 
بنيناها خالل سنوات عمل الشركة 
وذلك لتحقيق جميع األهداف التي 
تصبو إليها الش����ركة والعاملون 
فيه����ا، موضحا أن »محفظة بروة 
اخلور« هي محافظ استثمارية مت 
توجيه أموال املستثمرين لالستثمار 

املستثمرين سواء كانوا أفرادا أو 
مؤسسات وشركات في مشاريع 
واستثمارات والفرص التي تعرضها 
وتديرها شركة االمتياز لالستثمار، 
مضيفا أن جميع مستثمرينا في 
محفظة بروة اخلور ال يحتاجون 
ملراجعتنا وكل ما عليهم التأكد من 
حساباتهم املصرفية التي زودونا 
بها مسبقا وسيجدون األموال قد 
أودع����ت فيها فعال منذ يوم األحد 

19 يوليو اجلاري. 

عوائد جيدة

من جانب����ه، صرح مس����اعد 
الرئيس التنفيذي في شركة االمتياز 
لالستثمار مشعل عبداهلل املسلم 
بأن الشركة قد أعلنت عن توزيع 
عوائد بنس����بة 10% في صندوق 
االمتياز االستثماري وذلك منذ بدء 
نش����اطه في أكتوبر 2007 وحتى 
األداء  أن  2009/03/31، وأوض����ح 

غير املباشر في مشروع بروة اخلور 
»مشروع األرجوان« في دولة قطر، 
بإقامة البني����ة التحتية ومتابعة 
تنظيم وتقسيم وتوزيع وتطوير 
وتس����ويق وبيع األراضي، وبيع 
وبناء املنشآت وإدارتها، واالستثمار 
في بعض أراضي املشروع حيث مت 

كمبان ومشاريع قائمة أو تأجيرها. 
وتعتب����ر »منطقة اخل����ور« ثاني 
أكب����ر مدينة في دولة قطر، وذلك 
نظرا للنمو السريع الذي حتققه، 
باإلضافة إلى أنها أصبحت خيارا 
أكيدا إلس����كان ومعيشة للعاملني 
النفط  ف����ي صناع����ة  املختصني 

بيع بعض قطع أراضي املشروع 
ويتم حاليا جتهيز مراحل أخرى من 
املشروع في سبيل بناء البعض منها 
وبيع قطع األراضي بعد التقسيم 
للمطورين العقاريني واملستثمرين 
الراغبني في الشراء، باإلضافة إلى 
تطوير أجزاء من املشروع ثم بيعها 

والغاز، نظرا لكونها أقرب جتمع 
سكاني عمراني للمناطق الصناعية 
املختصة ومصافي النفط وموانئ 
تصديرهما. واختتم زمان حديثه 
عن ارتياحه للنتائج التي حققتها 
»احملفظ����ة« والنمو ف����ي العوائد 
للمستثمرين، األمر الذي يعزز ثقة 

 تجميع 48.7 مليون دينار
من زيادة رأس المال

أنهت االمتياز لالستثمار بنجاح في األسبوع األول من 
الشهر اجلاري تغطية االكتتاب في زيادة بنسبة 50% من 
رأسمال الشركة، حيث اكتتب مساهمو الشركة بعدد 325 
مليون سهم جمعت الشركة مبوجبه مبلغ 48.750 مليون 

دينار ليرتفع رأسمالها الى 110 ماليني دينار.

 : ن مـــــا ز
المـمتازة  النتـائـج 
تـدل على السياسـة 
االسـتـثـمـاريــة
الحصـيفـة فـــي
التعامل مـع تداعيات
الـمالـية األزمـــة 
 العالمـيـة بحــكمة

عبداهلل السميط

رويترز: قال نائب المدير العام بالبنك 
األهلي عبداهلل السميط أمس إن مستوى 
تعرض البنك لمجموعة سعد السعودية 

المتعثرة أقل من 30 مليون دوال.
وذكر الس�������ميط أن تعرض األهلي 
لمجموعة سعد ضئ����يل جدا وان�������ه 
أقل من 30 مليون دوالر ورف���ض االدالء 
برقم م��ح���دد، مضيف���ا ان البنك غير 
المتعثرة  الس���عودية  معرض للشركة 

األخرى مجموع���ة أحمد حمد القصيبي 
واخوانه.

واشار الى أن صافي أرباح الربع الثاني 
من العام تراجع 77.3% بس��بب تجنيب 
مخصصات وانخفاض قيمة استثمارات، 
ورغم هذا قال إن���ه يتوقع تحقيق ربح 
صاف أفضل في 2009 بالمقارنة مع أرباح 
العام الماضي التي بلغت 46.04 مليون 

دينار )160.3 مليون دوالر(.


