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»مجموعة األوراق« تعتزم الدخول في استثمار عقاري رئيسي 
في السعودية والتخارج من بعض االستثمارات خارج الكويت

موج�ودات الش�ركة  انخفض�ت بنح�و 60.94 ملي�ون دين�ار بانخف�اض بن�د 
التغيي�رات التراكمي�ة ف�ي القيم�ة العادل�ة وهب�وط االس�تثمارات  المتاح�ة للبيع

منى الدغيمي 
قال رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لش���ركة 
مجموعة األوراق املالية علي املوسى في تصريح خاص 
للصحافيني عقب عقد عمومية الش���ركة العادية أمس أن 
مجموعة األوراق املالية تعتزم الدخول في استثمار عقاري 
رئيس���ي في اململكة العربية الس���عودية، مشيرا إلى انه 

سيتم اإلعالن عنه قريبا.
وأضاف املوسى أن الشركة قد تخارجت من استثمار في 
الواليات املتحدة األميركية من شركة »تكساس تشيكن« 
وحققت أرباحا جيدة من هذا التخارج، الفتا إلى أن الشركة 
لديها استثمارات مدروسة في اململكة العربية السعودية 
بالشراكة مع مجموعة من املستثمرين سعوديني وكويتيني. 
وأضاف أن املؤشرات تدل على مستقبل طيب لها مستفيدة 
من بيئة اإلنفاق العام االستثماري املتزايد في اململكة مع 
اجلهد الكبير للتطوير احلضري والعمراني والتشجيع 

املتواصل للمستثمرين واملواطنني. 
وعزا املوسى توجه مجموعة األوراق املالية لالستثمار 
ف���ي اململكة العربية الس���عودية باعتبارها فتحت الباب 
الغائب في الكويت أمام الرهن العقاري السكني اخلاص 
والقطاع العقاري بشكل عام، الفتا إلى أن مجموعة الشركات 
السعودية الناشطة في القطاع العقاري رأسمالها مملوك 
100% لكويتيني. وأضاف أن مجموعة التس���هيالت على 
مستوى التش���ريعات واإلجراءات استقطبت رأس املال 
الكويتي لالس���تثمار داخل اململكة العربية الس���عودية 
مستدركا بقوله »كنا نتمنى أن تكون فرصا متاحة شبيهة 
بالسعودية داخل الكويت«. وكشف املوسى انه من املنتظر 
أن يتم التخارج من بعض االس���تثمارات خارج الكويت 
خالل الربع الثاني، مش���يرا إلى انه من املتوقع حتصيل 
أرباح من استثمارات مدرجة في اخلارج وغير مدرجة في 
الداخل وأضاف أن الشركة مهيأة القتناص بعض الفرص 

االستثمارية في الداخل واخلارج.
وتوقع املوس���ى أن النصف الثاني من السنة اجلارية 
س���يكون أفضل حال بقوله »ليس أمامنا إال التفاؤل« مع 
حتسن أسعار النفط. وقال إن هذا مؤشر يدعو إلى التفاؤل 
وعودة الثقة، مشيرا إلى أن الطلب على النفط هو احملرك 

األساسي القتصادات الدول في املنطقة. 
وأكد املوسى خالل عقد عمومية الشركة بنسبة حضور 
55.23% على أن وضعها املالي متني ومستقر، مشيرا إلى 
أنه بفضل اإلستراتيجية التي اتبعتها الشركة في السنوات 
الس���ابقة فانه يخول لها توزيع أرباح نقدية على الرغم 
من اخلس���ائر التي حققتها خالل السنة املالية املنتهية. 
وأضاف أن الش���ركة تبنت موقف���ا حتوطيا من تطورات 
األوضاع املالية، مش���يرا إلى أنها متكنت من التعامل مع 
األزمة وجتاوزها مع احملافظة على القدرة املالية وحتقيق 

ما وعدت به املساهمني بتوزيع أرباح.
وأوضح املوسى أن أحد اإلجراءات التحوطية االحتفاظ 
بأرباح مرحلة قيمتها 51.9 مليون دينار في 31 مارس 2009، 

الفتا إلى انه كان مبنزلة مخصص ملواجهة انخفاض قيم 
االس���تثمارات مبثل الظروف التي مرت بها األسواق في 
الفترة الس���ابقة. وأضاف أن من اإلجراءات التي تبنتها 
الشركة زيادة نسبة السيولة وتخفيض اقتراضها بتسييل 

جانب من أصول الشركة عالية السيولة. 

أصول الشركة

وعن قيمة أصول الش���ركة أفاد املوسى بأنها سجلت 
انخفاض���ا حيث قدر انخفاض املوج���ودات بنحو 60.94 
مليون دينار مقارنة بالس���نة املالية السابقة املنتهية في 
31 مارس 2008 وعزا املوسى هذا االنخفاض إلى انخفاض 
في بند التغيرات التراكمية في القيمة العادلة مبا يعادل 
33.2 مليون دينار وخسائر من هبوط في قيمة استثمارات 
متاحة للبيع بقيمة 14.84 مليون دينار وكذلك دفع توزيعات 

نقدية للمساهمني بقيمة 13.77 مليون دينار.
وعلى صعيد متصل أوضح املوس���ى انه مت تس���ييل 
بعض استثمارات من محافظ الشركة احمللية بقيمة 74.87 
مليون دينار، مشيرا إلى انه مت استخدام املبالغ الناجتة 
عن البيع لدفع بعض من التزامات الشركة باإلضافة إلى 

شراء استثمارات جديدة.

انخفاض إيرادات 

وتعليقا على حجم إيرادات الشركة خالل السنة املالية 
املنتهية في 31 مارس 2009 كش���ف املوسى أن اإليرادات 
سجلت انخفاضا مقارنة بالسنة السابقة 2008 قدر ب� 43.81 
مليون دينار وعزا هذا االنخفاض إلى األوضاع السلبية 
التي أثرت على األس���واق بشكل عام وحالة الكساد التي 
عصفت باألس���واق والتي كانت نتيجة النزعة الشرائية 

للمستثمرين التي قللت فرص االستثمار بشكل عام.
وفيما يخص مصادر دخل الش���ركة بني املوسى أنها 
أساسا من عمليات االستثمار التي تقدر ب� 2.077 مليون 
دينار ومتثل 20% من إجمالي اإليرادات. وأضاف في ذات 
الس���ياق أن أتعاب إدارة االستشارات التي قدرت ب� 3.42 
ماليني دينار متثل 18.7% م���ن إجمالي اإليرادات وأرباح 
بيع عقارات االس���تثمارية متث���ل 5.3% أي نحو 583.54 

ألف دينار.
وعن مصادر خسائر الشركة وطريقة معاجلتها كشف 
املوسى أن خسائر الشركة تعود إلى انخفاض قيم األصول 
املقيدة في املوجودات، مشيرا إلى أن تطبيق معيار احملاسبة 
الدولية 39 أدى إلى جلوء الش���ركة إلى تطبيق إجراءات 
لتحقيق خسائر كانت غير محققة وذلك لتنظيف امليزانية 
من جانب ومتهيدا لتسييل بعض محافظ الشركة احمللية 
والتي أدت إلى تخفيض ملحوظ في مديونية الشركة ابتداء 
من بداية العام املالي اجلديد كما يؤشر بذلك بند النقد في 
الصندوق ولدى البنوك والذي قد بلغ 8.64 ماليني دينار 
ومبلغ 4.05 ماليني دينار من بند مديونية وأرصدة مدينة 
أخرى. وأضاف املوسى أن هذا املبلغ هو في حقيقته رصيد 

الشركة لدى شركة املقاصة يوم 31 مارس 2009.
وكشف املوسى انه قد ترتب على تطبيق هذه السياسة 
واإلجراءات حتقيق خسائر مقدارها 14.84 مليون دينار 
مشيرا إلى أن مجلس اإلدارة قد فضل حتقيق هذه اخلسائر 
وإطفاءها وذلك تأكيدا لس���المة الوضع املالي للش���ركة 

واستقرارها والشفافية الكاملة. 
وأضاف انه من األسباب أيضا تراجع عمليات الشركة 
في البيوع اآلجلة مش���يرا إلى أن الش���ركة كانت تتلقى 

رسوم وحوافز أداء. 
وبالنسبة النخفاض القيمة الدفترية للسهم في نهاية 
السنة املالية 2008 بني املوسى أن هذا يعود إلى انخفاض 

قيمة األصول بسب األزمة املالية العاملية.
وكش���ف املوسى أن الش���ركة مازالت حتتفظ بأرباح 
مرحل���ة قيمتها 28.22 مليون دينار، مش���يرا إلى أن هذا 
يعكس متانة الوضع املالي للشركة وقدرتها على تخطي 

األزمات واالستمرارية.
وأضاف أن انخفاض قيمة األرباح املرحلة جاء بسبب 
توزيع أرباح نقدية عن السنة ملالية السابقة املنتهية في 
31 مارس 2008 وقيمتها نحو 13.77 مليون دينار اضافة 
إلى تكاليف إطفاء اخلسائر احملققة للسنة املالية املنتهية 

في 31 مارس 2009 والتي قدرت ب� 9.90 ماليني دينار. 
وبالنس���بة النخفاض حقوق املساهمني عزا ذلك إلى 
انخفاض ف���ي بند األرباح املرحل���ة وانخفاض في قيمة 
االس���تثمارات املتاحة للبيع بقيم���ة 33.20 مليون دينار 
وإلى خس���ائر محققة بسبب بيع أس���هم اخلزينة بقيمة 

1.93 مليون دينار. 

إلغاء البند

هذا وقد متت املوافقة على كل بنود جدول أعمال عمومية 
الشركة السيما البند الرابع الذي نص على توزيع أرباح 
نقدية على املساهمني بنسبة 20%من القيمة االسمية أي 
نحو 20 فلسا لكن مت إلغاء هذا البند بناء على قرار البنك 

املركزي في 2009/07/7.

انتخاب مجلس إدارة

وأقرت عمومية الشركة باإلجماع انتخاب أعضاء مجلس 
إدارة جديد للشركة للثالث سنوات القادمة. واملرشحون 

للعضوية هم:
الشيخة عبير سالم العلي الصباح 
الشيخة نوف سالم العلي الصباح 

شركة وسامي العاملية للتجارة العاملية للتجارة العامة 
واملقاوالت 

شركة األعمدة للتجارة العامة واملقاوالت
ش���ركة مجموعة العوائد الوطنية للتج���ارة العامة 

واملقاوالت 
وأخي���را عل���ي يوس���ف حس���ني العوض���ي كعضو 

احتياطي.

عموميتها أقرت انتخاب مجلس إدارة جديد

)أحمد باكير(جانب من اجلمعية العمومية لشركة مجموعة األوراق املالية

ليس عيباً أن نلجأ إلى »القانون«

البورصة مرآة الوضع االقتصادي الكويتي

الدولة مسؤولة عن اإلنفاق

صفقة »بوبيان« مربحة

كشف علي الموس���ى انه ال توجد نية 
التوجه إلى الدخول تح���ت مظلة قانون 
االس���تقرار المالي وعزا ذلك إلى أن وضع 
الشركة مستقر ماليا ومتين وليس بحاجة 

إلى دعم القانون مش���يرا إل���ى أن قانون 
االس���تقرار جاء ليعزز وضع الش���ركات 
المتأث���رة قائال »ليس عيب���ا أن نلجأ إلى 

القانون«.

قال علي املوس���ى »كنا نتمنى أن يكون 
الوضع أفضل للسوق الكويتي لألوراق املالية 
لك���ن في الوقت الراهن ال وجود ملؤش���رات 
جيدة«، مش���يرا إلى أن السوق الكويتي في 
الفترة األخيرة شهد تراجعا غير مبرر على 

خالف االسواق العاملية.
وعزا ذلك إلى أن اغلب الدول س���عت إلى 
تعزيز االستقرار االقتصادي غير أن الكويت 

لم تنجز غير »القانون اليتيم« ودعا املوسى 
في هذا اإلطار إل���ى زيادة اإلنفاق احلكومي 
مستدركا بقوله »لم نسمع عن أي توجه جاد 
لتعزيز النش���اط االقتصادي ما عدا قانون 
االستقرار املالي بينما هناك توجه في الدول 
املجاورة«. واعتبر أن احملفظة الوطنية كانت 
آلية غير موفقة ولم حتقق هدفها في تعديل 

األسعار داخل السوق.

دع���ا الموس���ى إلى ض���رورة اإلنفاق 
الحكومي، قائال ف���ي كل الدول الحكومة 
هي التي تنفق، مش���يرا إل���ى أن اإلنفاق 

الحكومي يمثل ضرورة ملحة في الوقت 
الراهن لتجاوز األزم���ة. وتابع »يجب أن 

تكون الدولة مسؤولة«.

رأى علي املوس����ى أن متلك 6.6% في بنك 
بوبيان يعتبر فرصة غير متاحة واس����تثمارا 
جي����دا على املدى الطويل بالنس����بة ملجموعة 
األوراق املالية، مشيرا إلى أن املسموح به الرفع 
في النس����بة إلى 9.9% وذلك بعد مرور مدة 3 
أشهر من موافقة البنك املركزي. وأضاف املوسى 

أن دخ����ول البنك الوطني بنس����بة 27.5% في 
»بوبيان« سيضيف قيمة إلى العمل املصرفي 
وأشاد مبهنية »الوطني« وقوته املالية، مشيرا 
إلى أن »بوبيان« مقدم على فترة جديدة وثرية. 
وختم بقوله إن »بوبيان« أصبح مدعوما بقوة 

مهنية ال يستهان بها.

مسعود حيات

االنتهاء من صياغة 128 مادة من أصل
179 من مشروع القانون الجمركي العربي

القاه���رة � أ.ش.أ: أنهت اللجنة املكلفة بوضع 
مش���روع القانون اجلمركي العرب���ي املوحد في 
اجتماعها امس صياغة 128 مادة من أصل 179 في 
مس���ودة القانون الذي يعد األساس التشريعي 
لالحت���اد اجلمركي العربي املقرر اس���تكماله في 
عام 2015 وفقا لق���رار القمة العربية االقتصادية 
االجتماعي���ة التنموية بالكويت، وتقرر أن يعقد 

اجتماع آخر الستكمال مشروع القانون.
وقال رئيس االجتماع أحمد البكر مدير إدارة 
الشؤون القانونية بالهيئة العامة االحتادية للجمارك 
بدولة اإلمارات العربية في تصريح صحافي عقب 
اختتام االجتماع اخلامس للجنة القانون اجلمركي 
العربي إن القانون إحدى الركائز األساسية للعمل 
اجلمركي العربي، ويشكل الهيكل التشريعي للعمل 
اجلمركي العربي، واالتفاق عليه يضع جميع الدول 

العربية عل���ى خط واحد للمضي قدما في العمل 
اجلمركي العربي املوحد.

وأوضح أن القانون يتميز بأنه يتناول األمور 
التنظيمية الرئيسية األساسية ويعطي مساحة 
كبيرة للدول العربية لتحدد مواقفها وفقا لتشريعاتها 

الداخلية ووفقا ملا يتالءم وظروفها.
وقال إن مش���روع القانون يتن���اول تعريف 
املصطلح���ات، واإلج���راءات املنظم���ة للتصدير 
واالس���تيراد، وإعادة التصدي���ر وكل املعامالت 
املتعلقة بالعمل اجلمركي، وعالقة اإلدارة بالعمالء 

والشركاء.
وبالنس���بة للتعريفة اجلمركية قال البكر: إن 
القانون أش���ار لها، ولكن هن���اك اجتماعا للجنة 
التعريفة اجلمركية لتناقش هذا املوضوع بشكل 

مستقل.

»بيت األوراق المالية« توّحد أنشطة شركاتها 
التابعة في لندن تحت كيان واحد

قال رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة بيت 
االوراق املالية أمين بودي ان 
الشركة قد قامت بتوحيد انشطة 
ش����ركاتها التابعة العاملة في 
لندن، بنك جيتهاوس وشركة 
GSH UK حتت كيان واحد وهو 

.Gatehouse Bank plc
وذك����ر ب����ودي ف����ي بيان 
صحافي ام����س ان البنك بعد 
توحيد االنشطة سيستفيد من 
خبراته في مجال خدمات أسواق 
رأس املال وخبرة GSH UK في 
مجال  إدارة االصول والصناديق 

االستثمارية االمر الذي يخلق كيانا أقوى الغتنام 
الف����رص املتنامية في أس����واق اخلدمات املالية 
املتوافقة مع أحكام الش����ريعة االسالمية سواء 
ف����ي لندن او في مختلف انح����اء العالم. كما ان 
املؤسستني سبق ان عملتا معا في عدة مشاريع 
في القطاع العقاري باالضافة الى توفير العديد من 
الفرص االستثمارية في مجال التمويل التجاري 
وإدارة املخاطر، وستتم عملية توحيد االنشطة 

من خالل قيام بنك جيتهاوس 
باالستحواذ على عمليات شركة 

.GSH UK
ونتيجة لهذه التغيرات فقد 
قام مجلس إدارة بنك جيتهاوس 
بترش����يح فهد فيصل بودي 
رئيسا ملجلس االدارة وتعيني 
ريتش����ارد توم����اس العضو 
 GSH السابق لشركة املنتدب 
االدارة  UK ورئيس مجل����س 
غير التنفيذي لبنك جيتهاوس 
كرئي����س تنفيذي للبنك خلفا 

لديڤيد تيستا.
واضاف بودي »ان ش����ركة 
بيت االوراق املالية تؤمن بنمو قطاع اخلدمات 
املالية االسالمية بشكل كبير. كما نؤمن بقدرة 
بنك جيتهاوس على تق����دمي أفضل ما لديه من 
خالل توحيد خبراته في نش����اط أسواق رأس 
املال وفي ادارة االصول والصناديق االستثمارية، 
باالضافة الى ان هذا التوحيد سيوفر اخلبرات 
واملهارات لتقدمي خدمات عالية اجلودة لعمالئه 

وقيمة افضل ملساهميه«.

لالستفادة من خبرات أسواق المال واغتنام الفرص المتنامية

»كامكو« تربح 528 ألف دينار في النصف األول بواقع 2.06 فلس
نم�وه واس�تمرار  أدائن�ا  ثب�ات  تعك�س  الس�نوية  نص�ف  المالي�ة  المؤش�رات  حي�ات: 
مس�تمرون ف�ي المحافظة على األرب�اح الجيدة م�ن خالل الرؤي�ة الحريصة تجاه األس�واق

عوائد الدخل استقرت عند 6.5 ماليين دينار وحقوق المساهمين بلغت 95 مليون دينار

احمللي واإلقليمي. وتعتبر شركة 
كامكو، ومقره���ا الكويت، من 
الشركات الرائدة في مجال إدارة 
األصول واخلدمات املالية، وهي 
شركة تابعة لبنك اخلليج املتحد 
الذي يعتبر الذراع االستثماري 
املصرفي التابع لشركة مشاريع 
الكويت القابضة - كيبكو. وقد 
أدرجت شركة كامكو في سوق 
الكويت لألوراق املالية عام 2003. 
وخالل عشر سنوات من النجاح 
النشطة  الكويتية  في السوق 
ف���ي القطاعات االس���تثمارية، 
استطاعت شركة كامكو أن حتتل 
مكانة بارزة وراسخة متيزها 
رؤية اس���تراتيجية حريصة 
اس���تقطبت الكثير من األعمال 
واملساهمني واملستثمرين لتصل 
الشركة بحجم حقوق مساهميها 
إلى 95ملي���ون دينار وبقاعدة 
عمالء بلغت م���ا يقارب 1000 
من الشركات واألفراد على حد 

سواء.
إدارة  ويتركز نشاط دائرة 
األصول في شركة كامكو على 
إدارة احملافظ  تقدمي خدم���ات 
اخلاصة، واالكتتاب العام وإدارة 
الصناديق احمللية والعاملية من 
خالل فريق خدمات االستشارات 
االستثمارية املتميزة والبحوث 
والدراسات االستثمارية جلميع 
قطاعات االقتصاد. وتقدم دائرة 
الش���ركة  املالية في  اخلدمات 
مجموع���ة كاملة م���ن خدمات 
االستشارات املالية للشركات مبا 
في ذلك الدمج والتملك، االستثمار 
املباشر، تطوير اإلستراتيجيات 
الع���ام  وعملي���ات االكتت���اب 
الدي���ون،  هيكل���ة  وإع���ادة 
والتخطي���ط اإلس���تراتيجي، 
وتقييم واستشارات املشاريع 

واالستثمارات اخلاصة.

أعلنت شركة مشاريع الكويت 
االس���تثمارية إلدارة األصول 
»كامكو« ع���ن نتائجها املالية 
لألشهر الستة األولى من العام 
احلالي واملنتهية في 30 يونيو 
2009، إذ حققت الشركة أرباحا 
صافية بلغت قيمتها نحو 528 
الف دينار بربحية للسهم بلغت 

2.06 فلس.
الش���ركة في بيان  وذكرت 
صحافي أمس أن هذه النتائج 
تعد إيجابية للغاية خصوصا 
في ظل التداعيات التي تركتها 
األزمة املالية العاملية الس���يما 
على قطاع االستثمار، كما أنها 
تعيد التأكيد مرة جديدة على 
صحة اإلستراتيجية االستثمارية 
املتحفظة واخليارات االستثمارية 
احلكيمة التي تعتمدها »كامكو«، 
والتي ساهمت إلى حد بعيد في 
بقاء الشركة بعيدة عن التأثيرات 
املباشرة لألزمة املالية مقارنة 
بسواها من شركات االستثمار 
العاملة في املجال نفسه، وذلك 
مبا ينسجم وتطلعات املساهمني 

املستثمرين على حد سواء. 
من جه���ة أخرى ظهر األداء 
اإليجابي للنتائج املالية لشركة 
كامكو خالل النصف األول من 
العام احلالي، من خالل عوائد 
الدخل والتي استقرت عند ما 
قيمته 6.5 ماليني دينار، فيما 
بلغت قيمة حقوق املس���اهمني 
نحو 95 مليون دينار، في حني 
بلغت قيمة أصول الشركة نحو 

181 مليون دينار. 
التحديات  الرغم من  وعلى 
االقتصادية الناجتة عن تداعيات 
األزم���ة املالي���ة العاملية إال أن 
النتائج النصف السنوية األولى 
الفرص  لشركة كامكو تعكس 
املتاحة والتوجه نحو حتقيق 

الثاني من العام احلالي تعيني 
ش���ركة كامكو من قبل شركة 
القابضة  الكوي���ت  مش���اريع 
)كيبكو(، كمستشار حصري 
لعملية االستحواذ البالغة 100 
مليون دينار، خصصت لشراء 
مجموعة من األصول املناسبة 
من شركات كويتية في القطاع 
اخل���اص باألخص تل���ك التي 
تعاني في ظل املناخ االستثماري 
الصعب، وذلك بطريقة مباشرة 
أو من خالل اتفاقية شراكة. كما 
الش���ركة أن تنمو  استطاعت 
بقاعدة مستثمريها لتصل إلى 
ما يقارب 1000 عميل من األفراد 
واملؤسسات سواء على الصعيد 
احمللي أو اإلقليمي مع التركيز 
على فرص االستثمار والنمو في 

اململكة العربية السعودية.
اجلدي���ر بالذكر أن ش���ركة 
الكويت االستثمارية  مشاريع 
إلدارة األصول � كامكو تأسست 
في العام 1998 برؤية تس���عى 
لتحقيق متيز نوعي في األداء 
االس���تثماري على املستويني 

الكويت االس���تثمارية إلدارة 
األصول »كامكو« استطاعت أن 
حتقق مكانة مميزة باعتبارها 
واحدة من الشركات االستثمارية 
التي اس���تطاعت أن  املعدودة 
حتقق أرباحا خالل العام 2008، 
كما أن النتائج املالية للربع األول 
من العام 2009 أظهرت حتقيق 
أرباح صافية بلغت ربع مليون 
دينار. كما وافق حاملو سندات 
كامكو مؤخرا على متديد مدة 
استحقاق هذه السندات لسنتني 
جديدتني، علما أن إصدار هذه 
الس���ندات مت ف���ي العام 2004 
وبلغ���ت قيمته���ا 20 ملي���ون 
دينار. ومن ش���أن هذا التمديد 
أن يع���زز القدرة الرأس���مالية 
ل� »كامك���و«، في توجهها نحو 
الفرص االس���تثمارية الواعدة 

في املنطقة. 
وحتظى ش���ركة كامكو في 
الراهن بحصة سوقية  الوقت 
تبلغ 19% بوجود أصول مدارة 
من قبل الشركة تبلغ قيمتها 2.6 
مليار دينار. كما مت في النصف 

النمو املستدمي. 
املناسبة قال رئيس  وبهذه 
مجلس إدارة ش���ركة مشاريع 
الكويت االس���تثمارية إلدارة 
األصول � كامكو مسعود حيات 
»إن نتائجنا النصف س���نوية 
ه���ذه كان���ت نتيج���ة الرؤية 
الراسخة والثابتة  والتطلعات 
نحو تعزيز النمو الذي حققناه 
ف���ي الربع األول من هذا العام. 
وهي نتائج تعكس الثقة التي 
وضعها املستثمرون واملساهمون 
به���دف تعظيم القيمة املضافة 
والعوائد االستثمارية وخاصة 
مع توجهات األسواق االقتصادية 

نحو االنتعاش«.
وأضاف »إننا مس���تمرون 
الرؤية  في احملافظة على هذه 
احلريص���ة والثاقب���ة جت���اه 
األسواق االستثمارية واملالية 
احمللية واإلقليمي���ة والعاملية 
لنك���ون قادرين عل���ى اختيار 
انسب الفرص وحتقيق أفضل 

العوائد ملساهمينا«.
وبني أن ش���ركة مش���اريع 

أمين بودي


