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»الخليج لالستثمار«: توزيع 10% أرباحًا 
نقدية لصندوق الخليج اإلسالمي سنويًا 

والش���ركات، أما ع���ن صندوق 
مؤسسة اخلليج للسندات فهو 
يس���تثمر في السندات املصدرة 
في سوق الكويت وهو الصندوق 
السنة،  أداء لهذه  احلائز أفضل 
ناهيك عن كثي���ر من املنتجات 
االس���تثمارية العاملية املتطورة 
واملتميزة. وأش���ار العجيل إلى 
حرص مؤسسة اخلليج لالستثمار 
على تطوير أنشطة ادارة األصول 
واألموال للغي���ر بحيث وظفت 
فريقا متكامال لهذا الغرض، فضال 
عن جهاز استثماري متخصص 
متكامل يعمل في مضمار إدارة 

األموال والثروات.
يذك���ر أن مؤسس���ة اخلليج 
لالس���تثمار مؤسس���ة مالي���ة 
إقليمي���ة رائدة في صناعة املال 
واالس���تثمار أنشئت عام 1983، 
متلكه���ا بالتس���اوي حكومات 
الدول الس���ت أعض���اء مجلس 
العربية  التعاون لدول اخلليج 
بهدف دعم التعاون االقتصادي 
اإلقليمي، وتطوير القطاع اخلاص، 
وتعزيز النم���و االقتصادي في 
املنطق���ة، باإلضافة إلى تطوير 
املنتجات االستثمارية في أسواق 
املال لدول اخلليج العربي. وقد 
اس���تطاعت مؤسس���ة اخلليج 
لالستثمار حتقيق إجنازات في 
مشاريع ضخمة مبختلف دول 
مجلس التع���اون لدول اخلليج 
العربية، وتوزيع مشاريعها في 
القطاعات واألنش���طة  مختلف 

االقتصادية.

املعاجلة الواضحة والتي أدت الى 
تفاقم اخلسائر واستمرار التدهور 
االقتصادي لفترة قد متتد الى ما 
بعد عام 2009، األمر الذي ينبئ 
مبزيد من االنكماش والركود في 
عاملي االقتصاد واالستثمار وعلى 
املستوى احمللي داخل األسواق 

الوطنية.
وقد أقرت عمومية الش���ركة 
العادي���ة بنودها ال���� 7 وأبرزها 
ادارة جديد  انتخ���اب مجل���س 
للش���ركة واملوافقة على خفض 
رأسمال الشركة وزيادته ليصل 

الى مليون دينار.
كما ناقشت عمومية الشركة 
غير العادية بن���د النظر في أمر 
الشركة نظرا للخسائر التي طالت 
رأسمالها مبا يتجاوز 75% واتخاذ 
قرار في هذا الشأن مبا يقتضيه 

القانون.
الش���ركة  كما أقرت عمومية 
إدارة جديد  انتخ���اب مجل���س 
مكون من: حسني العتال، حسني 
جوهر وممثلني من شركة مشاريع 
الكويت إلدارة األصول وممثلني 

من بنك الكويت الدولي.
وأوض���ح حس���ني العتال ان 
مجلس ادارة الش���ركة سيجتمع 
الختيار رئي���س مجلس إدارتها 

خالل األسبوعني املقبلني.

عمر راشد
املالية  أق���رت املجموع���ة 
الكويتية خيار زيادة رأسمال 
الشركة بديال عن التصفية من 
خالل اكتتاب تقوم به الشركة 

فور انعقاد مجلس ادارتها.
وقد انتخبت عمومية الشركة 
املنعقدة امس، بنسبة حضور 
99%، مجلس ادارتها املكون من 
العتال وحسني جوهر  حسني 
وممثلني من ش���ركة مشاريع 
الكويت إلدارة األصول )كامكو( 
وممثلني عن بنك الكويت الدولي، 
وذلك وفق اقتراح تقدم به احد 

أعضاء مجلس اإلدارة.
وبهذه املناسبة، اشار عضو 
مجلس إدارة الش���ركة حسني 
العتال في تصريح للصحافيني 
ال���ى ان مالك الش���ركة جددوا 
ثقتهم في اداء الشركة واقترحوا 
زيادة رأسمالها بدال من التصفية 
وذلك وفقا ملواد قانون الشركات 
التجارية التي تقر باتخاذ قرار 
جتاه الشركة اذا بلغت خسائرها 
ما يتجاوز 75% من رأسمالها.

وقال ان اجلمعية العمومية 
اقترحت انتخاب أعضاء مجلس 
اإلدارة وزيادة رأس مال الشركة 
بع���د إطفاء خس���ائرها بنحو 

مليون دينار.
وأوضح ان خسارة الشركة 
املتحقق معظمها دفترية وليست 
محققة نتيجة انخفاض قيمة 
االص���ول، الفتا الى ان مجلس 
ادارة الشركة سيسعى لتحقيق 

استراتيجية بعيدة املدى.
ونفى العتال ما تردد مؤخرا 
من ان الش���ركة كانت متجهة 
للتصفية، الفتا الى ان الشركة 
س���تتجه للحفاظ على حقوق 
املس���اهمني ومتابع���ة قضايا 

الشركة.
ووفق���ا لبيان ص���ادر عن 
الشركة فإن النتائج املالية عن 
السنة املنتهية في 2008/12/31 
قد أظه���رت ان اجمالي اصول 
الشركة بلغ 1.03 مليون دينار 
وان صافي حقوق املساهمني بلغ 
258 الف دينار، كما بلغ اجمالي 
مطلوبات والتزامات الش���ركة 

عقد جمعية عمومية غير عادية 
للنظر في تصفية الشركة طبقا 

ملواد قانون الشركات.
وبني البيان الصادر ان تداعيات 
العاملية قد خيمت  املالية  األزمة 
القطاعات  بآثارها على جمي���ع 
الوطني���ة وكانت  االقتصادي���ة 
القطاعات املالية واالستثمارية من 
أكثر القطاعات تأثرا باألزمة، ونظرا 
الستمرار تلك األزمة مع عدم ايجاد 

770 الف دينار.
ووفقا للعائ���د على االصول 
وحقوق امللكية فإن صافي خسائر 
الشركة بلغ 1.4 مليون دينار، كما 
بلغت نسبة العائد على االصول 
120.8% والعائ���د عل���ى حقوق 

املساهمني %482.17.
البي���ان ان مجلس  وأوضح 
االدارة اوصى بعقد اجتماع التخاذ 
االجراءات القانونية الالزمة نحو 

زيادة رأسمال الشركة
اش����ار حسني العتال الى ان مجلس االدارة اقترح اطفاء 
خس����ارة الش����ركة ب� 1.24 مليون دينار والتي مت اطفاؤها 
بالكامل من خالل 500 الف من االحتياطي القانوني للشركة 
وكذلك 742 الف دينار من خالل تخفيض رأس املال وزيادته 
بالرقم نفسه ليصبح رأسمال الشركة مليون دينار، مبينا 
ان االقتراح متت املوافقة عليه بعد طلب تقدم به كبار مالك 
الشركة واملمثلون في شركات عقارات الكويت وكامكو وبنك 
الكويت الدولي. كما اش����ار حس����ني العتال الى ان الشركة 
ستتجه في املستقبل حلفظ حقوق مساهميها والسعي نحو 
انهاء جميع القضايا اخلاصة بها. واوضح ان الشركة اغلقت 
محفظة الباب بشكل نهائي وال رجعة فيه. كما اشاد العتال 

بثقة مالك الشركة في ادائها ودعمها بدال من التصفية.

عوائد مرضية جيدة. وهذا يفسر 
تقييم صندوق اخلليج اإلسالمي 
على أنه األفضل أداء بني صناديق 
األس���هم اخلليجية األخرى من 
قبل »زاوية«، اجلهة املتخصصة 
في رصد األداء املالي للشركات 
والصنادي���ق ف���ي دول مجلس 
التع���اون اخلليج���ي وتقييمها 
على وجه اخلصوص، وباقي دول 
منطقة الشرق األوسط وشمال 

افريقيا »مينا« بشكل عام.
من جهت���ه، قال رئيس إدارة 
تطوي���ر األعمال في مؤسس���ة 
اخلليج لالستثمار مالك العجيل 
ان املؤسسة اكتسبت اخلبرات 
الطويلة على مدى سنوات طويلة 
تناهز 26 عاما مضافة إليها جهود 
جهاز تطوير األعمال واملنتجات 
في املؤسس���ة واملناط به طرح 
أدوات مالية واستثمارية مميزة 

وتسويقها.
وأوضح ان االزمة أفضت إلى 
أدوات مالية واستثمارية  طرح 
العدي���د من  ممي���زة وتق���دمي 
الصناديق اخلليجية والعاملية 
وف���ي مقدمتها صندوق اخلليج 
املمي���ز، أول صن���دوق أس���هم 
اس���تثماري خليجي وصندوق 
اخلليج اإلسالمي أفضل صندوق 
الستثمار أسهم الشركات بالتوافق 
مع أحكام الش���ريعة اإلسالمية 
لهذه السنة، وصندوق السندات 
اخلليجي الوحيد الذي يستثمر في 
السندات والصكوك املطروحة في 
دول اخلليج من قبل احلكومات 

أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ 
سالم العبدالعزيز أن البنك بالتعاون مع 
اتحاد مصارف الكويت ومجموعة االقتصاد 
واألعمال سينظمون ملتقى الكويت المالي 
في األول من شهر نوفمبر المقبل ويستمر 

لمدة يومين.
وقال الش���يخ س���الم العبدالعزيز في 
تصريح���ات صحافية ام���س إن الملتقى 
س���يتناول مواضيع ومح���اور مهمة ذات 
عالقة بالتحديات التي تواجهها االقتصاديات 
العربية على إثر األزمة المالية االقتصادية 

العالمية.
وأضاف أن ذلك يتضمن التغيرات التي 

أحدثتها تلك األزمة على توجهات السياسات 
التحفيزية  االقتصادية واإلستراتيجيات 
واالنمائية وسبل تطوير قواعد عمل األسواق 
المالية والمصرفية وتعزيز سبل الرقابة 
عليها ومدى الحاجة إلى خلق مؤسسات 

مالية عالمية جديدة.
وأوض��ح مح��اف�����ظ »ال�مركزي« أن 
التمويل  الملتقى سيتناول كذلك مصادر 
المؤثرة  المحلية والدولي���ة والتداعيات 
الس���تمرار شح تلك المصادر على العديد 
من الدول العربية في الفترة المقبلة ومدى 
الحاجة لخلق مصادر ت��مويل جديدة إضافة 
إلى مواضيع مرتب�طة بآفاق االس���ت��ثمار 

العالم���ي واإلقليم���ي واس���تراتيجيات 
المرحلة  الس���ي�ادية في  عمل الصناديق 

المقبلة.
وأشار إلى أن الملتقى سيتضمن حلقات 
مناقشة وورش عمل حول بعض المواضيع، 
موضحا أنه ستتم دعوة وزراء ومحافظي 
مؤسسات الن�قد والبنوك المركزية العربية 
واألجنبية إضافة إلى المسؤولين القياديين 
والتنفيذيي���ن في البنوك والمؤسس���ات 
المالية الكبرى ونخبة من رجال األعمال 
والمتخصصين في الشؤون االقتصادية 
والمالية والمصرفية م���ن داخل الكويت 

وخارجها.

إدارة األسهم  أعلن رئيس 
اخلليجية في مؤسسة اخلليج 
لالستثمار طالل الطواري عن 
توزي���ع 5% أرباحا نقدية عن 
الستة أشهر األولى للعام احلالي 
2009، أي ما يعادل 10% أرباحا 
نقدية سنوية لصندوق اخلليج 
اإلس���المي وذلك نظ���را ألداء 
الصندوق اجليد منذ بداية العام 
احلالي، حيث حقق ارتفاعا قدره 

.%29.7
وأوضح الطواري في بيان 
صحاف���ي أم���س أن صندوق 
اخلليج اإلسالمي قد مت طرحه 
في شهر يناير 2008 في سياق 
حتقيق استراتيجية مؤسسة 
اخلليج لالستثمار الهادفة إلى 
تأس���يس صناديق إسالمية 
تعتم���د مس���توى كل قطاع 
ودولة إل���ى جانب الصناديق 

التقليدية.
وش���دد عل���ى أن صندوق 
اخلليج اإلس���المي يرمي إلى 
حتقيق عوائد أعلى على رأس 
املال، واالس���تثمار في أسهم 
املتوافقة  الشركات اخلليجية 
أنشطتها مع أحكام الشريعة 
اإلسالمية السمحة وقواعدها 
احلنيفة، حتت إشراف فريق 
من املتخصصني بقطاع أسهم 
الشركات العاملة في دول مجلس 
التعاون اخلليجي في مؤسسة 
اخلليج لالستثمار، تساعدهم 
خبرات مجموعة احملللني املاليني 
ألسواق املنطقة في املؤسسة، 
كما تدعم جهودهم حزمة من 
الدراسات املتخصصة للشركات 
التي تس���تهدف انتقاء أفضل 
الفرص االستثمارية املتنوعة 
قطاعيا وجغرافيا، واالستفادة 
منها، مما يعزز إستراتيجية 
الصندوق، ويسهم في حتقيق 
سياس���ات مؤسس���ة اخلليج 

لالستثمار وبلوغ أهدافها.
وأك���د أن صندوق اخلليج 
اإلسالمي يتبع سياسة انتقاء 
الش���ركات وف���ق مداخل قوة 
ميزانيتها التشغيلية، وينتهج 
إستراتيجية منو متحفظة ذات 

وزعت 5% أرباحًا نقدية عن الـ 6 أشهر األولى للعام الحالي 

مالك العجيل  طالل الطواري 

الشيخ سالم العبدالعزيز

)سعود سالم(حسني العتال يتلو مقترحات عمومية الشركة خالل اجلمعية العمومية 

لقطة جماعية إلبرام العقد

 »أعيان العقارية« في السعودية تبدأ تنفيذ
مشروع »ديار جدة« بقيمة 160 مليون ريال 

وقعت شركة أعيان العقارية مؤخرا عقدا مع زهير فايز وشركاه 
لإلدارة واالش���راف على تنفيذ مشروع »ديار جده« الذي يتكون 
من 108 وحدات س���كنية بنظام الدوبلكسات املنفصلة واملتصلة 
في مخطط العليا شمال مدينة جده مبساحات أراض تتراوح بني 
360 و480 مترا مربعا وبقيمة إجمالية تقدر بحوالي 160 مليون 

ريال سعودي.
وقد قام بتوقيع العقد كل من الرئيس التنفيذي ألعيان العقارية 
بالسعودية م.عبد املجيد بنان نائب الرئيس األعلى لزهير فايز 

وشركاه م.نزار تركى.
وبهذه املناسبة قال عبد املجيد بنان ان »ديار جده« هو باكورة 
مشاريع ش���ركة أعيان العقارية في اململكة العربية السعودية، 
ويأتي تلبية للطلب املتزايد على الوحدات السكنية لذوي الدخل 
املتوسط واملساهمة في سد جزء من النقص الكبير في الوحدات 

املعروضة.
وأفاد بأن مخطط العليا يعتبر من املخططات السكنية الواعدة 
ويتميز مبوقعه غرب طريق املدينة على بعد 5 دقائق من مطار 
امللك عبدالعزيز الدولي ويتمتع بتوافر جميع اخلدمات األساسية. 
وأضاف أن الش���ركة اختارت زهير فايز وشركاه لإلشراف على 
تنفيذ املش���روع ملا تتمتع به من كوادر مؤهلة وخبرة كبيره في 
هذا املجال. ومن املتوقع أن تبدأ األعمال اإلنشائية خالل شهرين 

من تاريخه.

يتكون من 108 وحدات سكنية بنظام الدوبلكسات المنفصلة والمتصلة

العتال: »المجموعة المالية« تفّضل خيار البقاء 
على التصفية وتتجه لحماية حقوق مساهميها

معظم خسائر الش�ركة »دفترية« ناتجة عن تداعيات األزمة المالية

عموميتها انتخبت مجلس إدارة جديدًا

الكويت تستضيف ملتقى لبحث تحديات االقتصاد العربي
بحضور وزراء ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية العربية واألجنبية


