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عمر راشد
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان جلنة 
نقل امللكية في إدارة السوق ستجتمع اليوم 
ملناقشة نقل بعض امللكيات الصغيرة وكذلك 
نقل ملكية الشركة الدولية للوساطة املالية 

لصالح شركة املثنى لالستثمارات.
وأف����ادت املصادر ب����أن اجتم����اع جلنة 

التسويات سيعقب اجتماع جلنة نقل امللكية 
ملناقش����ة بعض التس����ويات واتخاذ موقف 
بش����أنها وفقا للضوابط والقواعد املعمول 
بها. وكانت جلنة التس����ويات برئاسة نائب 
املدير العام لقط����اع التداول فالح الرقبة قد 
حس����مت القضايا اخلالفية حول التسويات 

مع شركات الوساطة.

لجنة نقل الملكية في إدارة السوق تجتمع اليوم

البسام: 95% من نشاط »صفاة طاقة« بالخارج 
و4 مناقصات توقعها الشركات التابعة شهريًا

 العبار لـ »األنباء«: »استهالكية« تحقق
للنصف األول أرباحًا بـ 16 ألف دينار

عمر راشد
 من املتوقع أن يجتمع مجلس 
إدارة »صفاة طاقة« اليوم إلقرار 
البيانات املالية عن النصف األول 
وسط توقعات بأن حتقق الشركة 
نتائ���ج جيدة باجت���اه تقليص 

اخلسائر أو حتقيق أرباح.
وأوضح رئيس مجلس إدارة 
صف���اة طاقة حامد البس���ام في 
تصريح خاص ل� »األنباء« أن ما 
يشاع عن توقيع عقود في آسيا 
كالم غير صحيح، مستدركا بأن 
الشركة ذات أداء تشغيلي وتعمل 
في ع���دد من ال���دول منها مصر 
واإلمارات وباكستان والبحرين 
إلى أعم���ال أخرى في  باإلضافة 

العراق.
وأشار إلى أن ما بني 90 و%95 
من أعم���ال الش���ركة يتم خارج 
الكويت والش���ركات اخلارجية 
تق���وم بتوقيع نحو 4 مناقصات 
على مستوى أداء الشركات التي 

تساهم فيها صفاة طاقة. 
وبنينّ أن التحرك النشط على 
الس���هم يأتي لعدة أسباب أولها 

رخص األسعار وثقة املستثمرين 
في أداء الشركة التشغيلي، مستدركا 
بأن هناك جانبا مضاربيا مسؤوال 
عن حتريك الس���هم مثل األسهم 

األخرى املوجودة في السوق.
التي  التمويل  وحول مشاكل 
تواجهها الشركة، قال البسام إن 
أبوابها  البنوك التزال موص���دة 
في وجه متويل الشركة، ونقوم 
بعرض الطل���ب على البنك الذي 
يحوله بدوره إلى اللجان املعنية 

بداخله ويظل الطلب دون مجيب 
لفترة طويلة، متسائال كيف ميكن 
للشركات التش���غيلية أن تعمل 
دون وجود مظلة متويلية تعزز 

استثماراتها؟!
وأض���اف ما تعلن���ه البنوك 
احمللية واملرك���زي عن فتح باب 
التمويل للشركات احمللية ليس له 
أساس على أرض الواقع وإمنا هي 
تصريحات لم ترق إلى مستوى 

الفعل. 
وذكر البسام ان الشركة تساهم 
ب� 50% من رأس���مال ش���ركة في 
اإلمارات وفي البحرين تساهم ب� 
70% وفي الكويت تصل حصتها إلى 
91% وتبلغ حصة صفاة طاقة %60 

من رأسمال شركتها في مصر.
وقد شهد سهم »صفاة طاقة« 
حتركات نش���طة خالل جلسات 
تداول األسبوع حيث احتل مرتبة 
الصدارة في النشاط بكمية تداول 
بلغت 38.5 مليون سهم وهو نشاط 
يأتي في إط���ار التحرك امللحوظ 
الذي تشهده مجموعة الصفاة منذ 

فترة على جميع شركاتها.

أكد لـ »األنباء« أن الشركة تتجه لتحقيق نتائج جيدة للنصف األول

حامد البسام

مالك العجيل

 العجيل لـ »األنباء«: صندوق الخليج اإلسالمي حقق
عوائد بـ 15% وصندوق المميز بـ 7% منذ بداية العام

املس���تثمر االجنبي ملنطقة اخلليج، وقد 
افضت الى طرح ادوات مالية واستثمارية 
مميزة وتق���دمي العديد م���ن الصناديق 
اخلليجية والعاملية في مقدمتها صندوق 
اخلليج املميز، اول صندوق اسهم استثماري 
خليجي وصندوق اخلليج االسالمي، افضل 
صندوق الستثمار اسهم الشركات بالتوافق 
مع احكام الشريعة االسالمية، وصندوق 
السندات اخلليجي الوحيد الذي يستثمر 
في السندات والصكوك املطروحة في دول 
اخلليج من قبل احلكومات والشركات، اما 
عن صندوق مؤسسة اخلليج للسندات 
فهو يس���تثمر في السندات املصدرة في 
الس���وق احمللي وهو الصندوق احلائز 
افضل اداء لهذه السنة، ناهيك عن كثير 
من املنتجات االستثمارية العاملية املتطورة 

واملتميزة.
جتدر االشارة الى ان مؤسسة اخلليج 
لالستثمار مؤسسة مالية اقليمية رائدة في 
صناعة املال واالستثمار انشئت في العام 
1983 ومتلكها بالتساوي حكومات الدول 
الست اعضاء مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية بهدف دعم التعاون االقتصادي 
االقليمي وتطوير القطاع اخلاص وتعزيز 
النمو االقتصادي في املنطقة. باالضافة 
الى تطوير املنتجات االس���تثمارية في 
اس���واق املال لدول اخلليج العربي وقد 
اس���تطاعت مؤسسة اخلليج لالستثمار 
ان حتقق اجنازات في مش���اريع ضخمة 
مبختلف دول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية، وان توزع مشاريعها في مختلف 

القطاعات واالنشطة االقتصادية.

فيها مبردود مال���ي جيد ومبعدل متدن 
للمخاطر، وذلك في ضوء دراسة تداعيات 
االزمة املالية العاملية. واكد ان مؤسسة 
اخلليج لالستثمار تنصح باالستثمار في 
صناديق االس���هم اخلليجية ذات االدارة 
املهنية العالية وحدود املخاطر املنخفضة 
واالداء الطيب، فضال عن ميزة التنويع 
من حي���ث االختالف في القطاع والدولة 
التشغيلية  اخلليجية وانتقاء االس���هم 

املستقبلية اجليدة.
وح���ول اداء جهاز تطوي���ر االعمال 
واملنتجات في املؤسسة قال العجيل ان 
اجلهود املناط بها تنحصر في طرح ادوات 
مالية واس���تثمارية مميزة وتسويقها، 
وابتكار منتجات جديدة تعنى باملستثمر 
اخلليجي بجميع اطيافه وقطاعاته وجذب 

صناديق االسهم اخلليجية االخرى.
وذكر العجيل ان صندوق املميز متيز 
بجودة االداء والعائد املرتفع منذ اطالقه في 
ابريل 2003، واوضح ان هذا االداء يعود 
الى عوامل عدة اهمها احلرص الشديد على 
تقييم فرص االستثمار واختيارها وفق 
اس���س مهنية تعتمد الزيارات امليدانية 
للشركات املستثمر بها مع النظر الى ان 
كال من اسواق اخلليج يعد سوقا مركزيا 
مميزا بحد ذاته، مشيرا الى عزم املؤسسة 
االستثمار في منطقة اخلليج خالل الفترة 
املقبلة حيث ستستحوذ اململكة العربية 
السعودية على النصيب االكبر من هذه 

االستثمارات بحصة قد تصل الى %51.
وشدد العجيل على فائدة االستثمار 
في اس���واق اخلليج العربي الذي يتسم 

محمود فاروق 
ادارة تطوير  كش���ف رئيس مجلس 
االعمال في مؤسسة اخلليج لالستثمار 
مالك العجيل في تصريح خاص ل� »األنباء« 
عن حتقيق صندوق اخلليج االس���المي 
لعوائد نس���بتها 15% وحتقيق صندوق 
املميز عوائد بنسبة 7% وذلك منذ مطلع 
الع���ام احلالي حتى االس���بوع املاضي، 
موضحا ان عوائد الصندوقني جيدة وفي 

منو ملحوظ منذ تأسيسهما.
وتوقع العجيل ان تش���هد صناديق 
االس���تثمار في املنطقة منوا يتراوح ما 
بني 8 و12% بنهاية العام احلالي وذلك بعد 
ان شهدت اسواق منطقة اخلليج استقرارا 

ملحوظا خالل اآلونة االخيرة.
وش���دد العجي���ل عل���ى ان صندوق 
اخلليج االس���المي ال���ذي مت طرحه في 
شهر يناير 2008 يستهدف حتقيق عوائد 
اعلى على رأس املال، واالستثمار بأسهم 
الشركات اخلليجية املتوافقة انشطتها مع 
احكام الش���ريعة االسالمية، وذلك حتت 
اش���راف فريق من املتخصصني بقطاع 
اسهم الشركات العاملة في دول مجلس 
التعاون اخلليجي في مؤسس���ة اخلليج 

لالستثمار.
وعقب العجيل على اداء الصندوقني 
اجليد مؤكدا ان صندوق اخلليج االسالمي 
يتبع سياسة انتقاء الشركات وفق مداخل 
التش���غيلية، وينتهج  قوة ميزانيته���ا 
اس���تراتيجية منو متحفظة ذات عوائد 
مرضية جيدة. وهذا يفسر تقييم صندوق 
اخلليج االسالمي على انه االفضل اداء بني 

صناديق المؤسسة 
تتبـع سيـاسـة انتـقـاء 
الشركات وفق مداخل قوة 
ونحو  التشغيلية  ميزانيتها 
متحفظة نمو  استراتيجية 

أكد عزم مؤسسة الخليج لالستثمار التوجه نحو الخليج خالل الفترة المقبلة وخاصة السوق السعودي

صناديق االستثمار الخليجية ستشهد نموًا يتراوح بين 8 و12% بنهاية العام الحالي 
المؤسسة تستهدف طرح أدوات ومنتجات مالية مميزة وجذب المستثمر األجنبي

عمر راشد
اعتمد مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعات 
االستهالكية )استهالكية( البيانات املرحلية للنصف 
األول وقد حققت ارباحا تش���غيلية صافية 97 الف 
دين���ار وبعد خصم املصاريف اصبح صافي الربح 

16 الف دينار.
وصرح رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
في الشركة عبداهلل العبار بان انخفاض صافي الربح 

يع���ود خلصم مصاريف ما قبل التش���غيل ملصنع 
الكرتون في منطقة حفر الباطن بالسعودية الذي 
متتلك الشركة 50% من رأسماله. وقد أفاد العبار بأن 
الشركة تدرس فرصا محلية وخارجية مما سيكون 
له عائد في االيرادات، مضيفا ان مشروع حفر الباطن 
قد بدأ التشغيل منتصف يوليو اجلاري مما سيكون 
له اكبر االثر في ايرادات الشركة التشغيلية خالل 

املرحلة املقبلة.


