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مبارك الساير في جانب من افتتاح مركز قطع الغيار اجلديد في الصليبية

برج املقام في مكة

املؤشر 
السعري 

7920.8
بتغير قدره

+64.1

أعلنت البورصة أنه استنادا الى قرار جلنة السوق، والذي 
يلزم جميع الشركات والصناديق املدرجة في السوق بتقدمي 
البيانات املالية املرحلية في موعد أقصاه 45 يوما من تاريخ 
انتهاء الفترة، فإن الشركات التي لم تقدم البيانات املالية املرحلية 
للربع الثاني املنتهي   في 30 يونيو 2009 وعددها 8 شركات 
سيتم إيقافها عن التداول في حالة عدم تقدمي   البيانات املالية 
في املوعد النهائي احملدد في الساعة 8.30من صباح يوم االحد 

املقبل، وهذه الشركات هي: شركة مجموعة عارف االستثمارية 
)عارف( ، شركة الدار لالستثمار )الدار( )موقوفة(  ، شركة االمان 
لالستثمار )االمان(  ، الشركة الدولية لالجارة واالستثمار )د 
لالجارة( )موقوفة( ، شركة لؤلؤة الكويت العقارية )لؤلؤة( 
)موقوفة( ، ش���ركة الصفاة العاملية القابضة )صفاة عاملي( 
)موقوفة( ، شركة فيال مودا اليف ستايل)فيال مودا( )موقوفة(  

وشركة الشبكة القابضة )الشبكة()موقوفة( .

وقف تداول 8 شركات لم تقدم بياناتها المالية

معرفي: قيمة الصفقة اإلجمالية بلغت 203 ماليين دينار ونؤكد على قوة ومتانة مركزنا المالي

»التجارية العقارية« تربح 6.3 ماليين دينار من البيع
والتخارج من مشروع »برج المقام« في مكة المكرمة

»المركزي« ينظم 
»ملتقى الكويت المالي« 

نوفمبر المقبل
أعل��ن بن��ك الكويت 
املركزي عن تنظيم حفل 
افتت��اح »ملتقى الكويت 
املالي« حتت رعاية سمو 
الوزراء  رئيس مجل��س 
الشيخ ناصر احملمد يومي 
1 و2 نوفمب��ر املقبل في 
فندق شيراتون الكويت. 
وذك��ر »املرك��زي« ان 
اهمية امللتقى تستند الى 
تزامنه مع التحديات غير 
املس��بوقة التي تواجهها 
املصرفي��ة  الصناع��ة 
العربية، األمر الذي يتطلب 
ض��رورة ب��ذل اجلهود 
التصدي  احلثيثة بهدف 
التحديات  له��ذه  الفاعل 
ان  الصعب��ة. وأوض��ح 
امللتقى س��يناقش عددا 
من املواضيع مثل اعادة 
بناء املستقبل في ضوء 
دروس األزمة املالية العاملية 
العربية  واالقتص��ادات 
في مرحلة ما بعد األزمة 
الرقابي  النموذج  وكذلك 
اجلديد وحتديات املصارف 
التمويل  العربية وفجوة 
واجتاه��ات االس��تثمار 

العاملي واالقليمي.

ضمن خطتها لاللتزام المتواصل بتوفير أنسب الخدمات لجميع عمالئها ويعد المركز الرابع عشر

»الساير« تفتتح مركزًا جديدًا لقطع غيار  تويوتا ولكزس في الصليبية
أفعال إلى  ترجمت  ثقتنا  الس�اير:  مبارك 
ومازلنا على الدرب لتحقي�ق الرؤى بخطى ثابتة

التوسعية  ضمن الخطة 
الماضية قدما، أعلنت شركة 
مؤسسة محمد ناصر الساير 
وأوالده عن افتتاح مركز قطع 
غيار تويوتا ولكزس الجديد 
والمجهز بالكامل في منطقة 
الصليبي����ة، ليصب����ح بذلك 
المركز الرابع عشر الذي يقدم 

خدمات الساير للعمالء.

الرئيس التنفيذي

وقد حضر االفتتاح الرئيس 
التنفيذي لمجموعة سيارات 
شركة مؤسسة محمد ناصر 
الساير وأوالده مبارك الساير، 
باإلضاف����ة إلى عدد من كبار 

المدراء وضيوف الشرف.
وتأتي هذه الخطوة كجزء 
المتواصل من  االلت���زام  من 
جانب الساير لتوفير أنسب 
الخدمات والمرافق والمعارض 
لقطع الغيار األصلية ولجميع 
عمالئها، مع توافر معارض 
الغيار األكثر  وخدمات قطع 
شعبية عند كل فرع، التي تعمل 
شركة الساير على التأكد من 

توفير إمداد دائم ومتواصل من 
مخازنها في صبحان، بحيث 
يتوافر مخزون ما يقرب من 
100.000 قطعة غيار مختلفة 
لتأمي���ن كاف���ة االحتياجات 
ألعمال الصيانة، وبالتالي فإن 
مالكي سيارات لكزس وتويوتا 
يمكنهم أن يكونوا واثقين من 
توافر جميع احتياجاتهم ألي 

قطع غيار.

االلتزام المتواصل

وذلك اس����تكماال لاللتزام 
المتواصل بتوفير أنس����ب 
الغيار  المواقع لمراكز قطع 
والخدمة والمعارض لعمالء 
الس����اير،  في إطار االعتزاز 
الكبي����رة والغالية  بالثق����ة 
التي  الش����ركة  بإمكاني����ات 
جعلته����ا األفض����ل لتقديم 
الخدمة واألفض����ل لصيانة 

مركباتكم.
وفي هذه المناسبة وبعد 
قص الش����ريط، أكد الرئيس 
التنفيذي لمجموعة السيارات 
في ش����ركة مؤسسة محمد 

ناصر الساير وأوالده مبارك 
ناصر الساير، إيمان الشركة 
بالكويت واقتصادها قائال: 
»إننا تحت راية س����مو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد 
الجاب����ر الصباح حفظه اهلل 
والحكومة الرشيدة لن نألو 
جهدا في االستثمار في شتى 
المجاالت المختلفة التي من 
شأنها دعم عمالء تويوتا على 
كافة األصعدة التي تمكننا دائما 
من أن نكون عند توقعاتهم 
وحسن ظنهم ليكونوا عمالء 

مدى الحياة«.

ثقتنا وأفعالنا

وأض����اف الس����اير قائال: 
افعال  الى  »ثقتنا ترجم����ت 
ومازلنا على الدرب لتحقيق 
الرؤى بخطى ثابتة من خالل 
الحفاظ على الخطة التوسعية 
النظر عن  المقررة بغ����ض 
الحالة االقتصادية الصعبة 
التي مرت عل����ى العالم، بما 
فيه����ا الكويت ودول مجلس 

التعاون الخليجي«.

عبدالفتاح معرفي

قال رئيس مجلس االدارة والعضو 
العقارية  التجارية  املنتدب للش���ركة 
عبدالفت���اح معرفي ان ادارة الش���ركة 
واللجنة التنفيذية جنحت في حتقيق 
صافي ربح يقدر مببلغ 6.30 ماليني دينار 
من خالل توقيع عقد لبيع وتخارج من 

مشروع برج املقام – مكة املكرمة.
واض���اف معرفي في بيان صحافي 
العقارية  التجارية  الش���ركة  ان  امس 
متتلك في مش���روع برج املقام نسبة 
30% وق���د مت���ت الصفقة م���ع احدى 
الشركات مبنطقة اخلليج حيث بلغت 
قيمة الصفقة االجمالي���ة لبيع البرج 
بالكامل )بدون اثاث( 2.67 مليار ريال 
س���عودي ما يعادل 203 ماليني دينار 
ونتج عنها رب���ح اجمالي مببلغ 275 
مليون ريال سعودي تقريبا مبا يعادل 

21 مليون دينار.
الش���ركة  وهنأ معرفي مس���اهمي 

التجاري���ة العقاري���ة بتل���ك الصفقة 
والتي ستظهر آثارها جليا في ايرادات 
الشركة كما هنأ الشركاء على اجناز تلك 
الصفقة ف���ي ظل الظروف االقتصادية 
العاملية الصعب���ة وتأثيراتها الراهنة 
على العديد من الشركات واملؤسسات 
احمللية واالقليمية والدولية، وبالرغم 
من الصعوبات الكبيرة التي تواجهها 
الش���ركات في عملي���ات التخارج من 
استثماراتها في املنطقة، اال ان حرص 
الشركة على اختيار شركائها وحلفائها 
في الكثير من املشاريع احمللية واالقليمية 
وجودة اصولها وسياستها االستثمارية 
املتحفظة واجلهود الكبيرة التي تبذلها 
االدارة في س���بيل ايجاد حلول عملية 
ملعاجلة اآلثار السلبية الناجتة عن تلك 

االزمة اسفر عن اجناز تلك الصفقة. 
وافاد معرفي بأن الشركاء في مشروع 

برج املقام هم: 

الش���ركة التجارية العقارية نسبة 
.%30

ش���ركة مجمعات االس���واق نسبة 
.%25

مجموعة بن الدن السعودية نسبة 
.%25

شركة االستثمارات الصناعية واملالية 
نسبة %10.

شركة مشاعر للحج والعمرة نسبة 
.%5

شركة املسعى العقارية نسبة %5
وأك���د معرف���ي على ق���وة وثبات 
املركز املالي للشركة ومالءتها املالية، 
واستمرارها في استراتيجيتها التي يتم 
وبشكل متواصل مراقبتها ومراجعتها 
وتطويره���ا مبا يتالءم م���ع الظروف 
احمليطة، كما يؤكد ملس���اهمي الشركة 
ان االدارة مستمرة وفق منهج مدروس 

للتعامل مع االزمة احلالية.

يوسف مال اهلل

أحمد يوسف
قال عضو مجلس إدارة بنك 
بوبيان األسبق ورجل االقتصاد 
يوس���ف مال اهلل ان إلزام بنك 
الكويت املركزي للبنوك احمللية 
بأخذ املخصصات الالزمة، يأتي 
في املق���ام األول حلماية القطاع 
املصرفي م���ن احتمال التعرض 

ألي أزمات مستقبال.
وأصاف في تصريحات خاصة 
ل� »األنباء« ان السياسة املتحفظة 
التي ينتهجها حاليا البنك ملركزي 
يس���تفيد منها القطاع املصرفي 

الحقا.
وقال ان حتويل املخصصات 
مستقبال لألرباح سيعود كذلك 
لق���رارات مجالس اإلدارات عقب 
تقييم املديونيات وكيفية التخلص 
املالية  منها وإنهاء احلس���ابات 

لها.
ولف���ت الى ض���رورة إطفاء 
الشركات واملؤسسات خلسائرها 

انقشاع غبار األزمة.
وق���ال ان إغف���ال الكثير من 
الش���ركات ملبادئ احلوكمة أدى 
إلى تفاقم خس���ائرها، الفتا الى 
ان الكثير من رؤس���اء مجالس 
أدنى معرفة  إداراتها ال يفقهون 
بكيفية اإلدارة او تطبيق مبادئ 

احلوكمة.
وقال ان مطالبة املس���اهمني 
بضرورة تطبيق مبادئ احلوكمة 
بات ملحا بعد اخلسائر الكبيرة 
الت���ي حلقت به���م، والتي لو مت 
تطبيق مبادئها حلمتهم من كثير 

من اخلسائر.
وأكد على ان املس���اهمني قد 
ساهموا بصورة مباشرة او غير 
مباشرة في خسائر هذه الشركات 
التي ساهموا فيها  واملؤسسات 
دون قص���د في أوق���ات الرواج 

واالزدهار.
وأوضح ان مساهمتهم جاءت 
من عدم معرفتهم بكيفية قراءة 

س���واء من أصول او أي خسائر 
أخرى عبر مزيد من املخصصات، 
مشيرا الى ان أفضل وضع للشركات 
خالل العام احلالي اعتماد إعادة 
الهيكلة جلميع أنشطتها، مع اعادة 
النظر في السياس���ة االئتمانية 
واإلستراتيجية، وذلك استعدادا 
النطالق قوي وم���دروس عقب 

البيانات املالية للش���ركات التي 
س���اهموا فيها ومن ثم محاسبة 
مجال���س اإلدارات على كثير من 
األخطاء والتي لو اكتشفت حلمت 
استثماراتهم من كثير اخلسائر 

احملققة.
وقال ان هناك دروسا كثيرة 
تستفاد من األزمة البد ان تعيها 
الشركات واملساهمون واخلروج 
ايجابية تساعدهم  منها بنتائج 
على استقراء الواقع بدقة واخلروج 
للمستقبل بخبرة كبيرة في كيفية 

التعامل مع األزمات.
وأشار الى ان هناك عددا من 
الشركات قد زادت رؤوس أموالها 
بصورة غير مدروسة مما زاد من 
أزمتها، مطالبا املساهمني  تفاقم 
بض���رورة التثقيف االقتصادي 
التخاذ أفضل قرار، بدال من التوقيع 
والتوكيل باتخاذ القرارات التي في 
النهاية يكون مصيرها مزيدا من 

اخلسائر الستثماراتهم.

دعاها إلى النظر في إعادة هيكلتها استعدادًا لالنطالق

مال اهلل: إغفال الشركات لمبادئ الحوكمة
أدى إلى تفاقم خسائرها المالية

إلزام »المركزي« للبنوك بأخ�ذ المخصصات الالزمة جاء لحمايتها من احتم�ال التعرض ألي أزمات مقبلة


