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االقتصادية

 منى الدغيمي
قررت شركة التعمير اخلليجي العقارية ترحيل أرباحها 
إلى السنة املقبلة وذلك خالل عقد عموميتها أمس ولإلشارة 
أن شركة »مينا العقارية« تأسست عام 2003 حتت اسم شركة 
»التعمير اخلليجي العقارية« برأس����مال 15 مليون دينار، 

وتغير اسمها في عام 2007 إلى شركة »مينا العقارية«.
وفي هذا اإلطار قال رئيس مجلس إدارة ش����ركة »مينا 

»العقاري����ة الكويتية د.فؤاد العم�����ر ف��ي تصريح خاص 
ل� »األنباء« ان ش����ركة »التعمير اخلليجي« تعتبر شركة 
تابعة بالكامل ل�»مينا العقارية«، مش����يرا إلى أن التعمير 
اخلليجي مختصة فقط باملشاريع داخل الكويت ويتولى 
رئاسة مجلس إدارتها مازن البريكان ونائب الرئيس شاكر 
الش����تر الذي يتولى حاليا منصب الرئيس التنفيذي في 

شركة »مينا« العقارية.

»التعمير الخليجي« ترّحل أرباحها إلى السنة المقبلة

تمثل نسبتها 8.33% من رأسمال الشركة

بيع كمية من أسهم »الخليج 
لصناعة الزجاج« في مزاد علني غدًا

أعلن سوق الكويت لألوراق المالية انه سيتم عقد مزاد غدا 
لبيع 3.2 ماليين سهم من أسهم شركة الخليج لصناعة الزجاج 
تمثل نس���بتها 8.33% من رأسمال الشركة بسعر ابتدائي قدره 

660 فلسا  أي بقيمة 2.1 مليون دينار.
وذكر البيان أنه تم االتفاق بين كل من شركة مجموعة األوراق 
المالية )عمالء( طرف بائع وشركة الشرق القابضة طرف مشتر 

مبدئي علما ان المزاد يخضع للشروط التالية: 
أوال: على من يرغب في دخول المزاد أن يودع لدى وسيطه 
في موعد أقصاه الس���اعة ال� 10 صباح غد شيكا مصدقا بقيمة 

10% من الثمن اإلجمالي المشار إليه أعاله.
وأوضح البيان ان باب المزايدة يفتح في تمام الساعة ال� 12 
في قاعة عبداهلل السديراوي في الدور الثامن من   مبنى سوق 
الكويت لألوراق المالية وسيرسو المزاد في تمام الساعة ال� 12.15 
ظهرا من نفس اليوم على المشتري االبتدائي ما  لم يتقدم مشتر 
آخر بس���عر أعلى، على ان تراعى الوحدات السعرية المعمول 
بها بالسوق في المزاد ويجوز ألي من المزايدين المزايدة بأكثر 

من وحدة سعرية.
وأش���ار البيان الى انه إذا تقدم مشتر آخر بسعر أعلى من 
الس���عر االبتدائ���ي ومضت على هذا الس���عر 5 دقائق دون أن 
يتقدم مزاي��د آخر بس���عر أعلى يرس���و  عليه المزاد، موضحا 
انه من يرس���و عليه المزاد يودع باقي مبلغ الصفقة والعمولة 
المستحقة قبل الساعة ال� 11 من صباح يوم الخميس الموافق 
20 أغسطس 2009  ف��ي حس���اب الشركة الكويتية للمق��اصة 
وال يحق له استرداد المبلغ الذي دفعه إذا ل��م يقم بسداد ثمن 
الصفق���ة كامال في الوقت والتاريخ المش���ار إليهما، ويقتصر 
حضور المزاد على وس���ي�ط البائع ومن يمثل البائع ووسيط 
المشتري  ومن يمثل المشتري المستوفين للشروط الموضحة 

في هذا اإلعالن.

صفقة لبيع اسهم »اخلليج لصناعة الزجاج« غدا في »البورصة«

اإليرادات تجاوزت 21 مليار دينار واإلنفاق بلغ 18.26 مليارًا

»المالية«: 2.74 مليار دينار فائض ميزاينة 
العام المنتهي في مارس

»المركزي« يعتزم طرح 
سندات خزانة بـ 100 مليون دينار

رويترز: قال بنك الكويت 
املركزي إنه سيصدر سندات 
خزانة ألجل عام واحد بقيمة 100 
مليون دينار في 19 أغسطس 
اجلاري مع كوبون فائدة يبلغ 

1.5%.وأظهرت بيانات البنك أن 
طلبات شراء السندات بلغت 
340.5 مليون دينار، وقام بنك 
الكويت املركزي بزيادة عدد 
إصداراته من السندات هذا العام 

الس����تيعاب فائض السيولة، 
البنك آخر إصدار في  وطرح 
يوم 12 أغس����طس بقيمة 100 
مليون دين����ار بكوبون فائدة 

يبلغ %1.5.

رويت����رز: أظهرت بيانات رس����مية لوزارة 
املالي����ة أن الكويت حققت فائضا في امليزانية 
بلغ 2.74 مليار دينار للسنة املالية التي انتهت 
في مارس 2009 بعد أن جتاوزت ايرادات النفط 

التوقعات.
أن االيرادات جتاوزت  البيانات  وكش����فت 
قلي����ال 21 مليار دينار في العام حتى 31 مارس 
بينما بلغ االنفاق 18.26 مليار دينار، وجاءت 
االيرادات أعلى بكثير من التوقعات في امليزانية 

والتي بلغت 12.68 مليار دينار.
وأظهرت البيانات أن عائدات النفط سجلت 

19.7 مليار دينار بارتفاع 69.2% من 11.65 مليار 
دينار في التوقعات السابقة، هذا وكانت التوقعات 
احمللية تشير إلى أن يبلغ سعر اخلام 50 دوالرا 
في املتوس����ط للبرميل في السنة حتى نهاية 
مارس، وأظهرت األرقام النهائية أن الكويت حققت 
فائضا في السنة املالية 2008/2007 بلغ 9.32 
مليار دينار.جتدر االشارة الى أن مجلس األمة 
قد وافق الشهر املاضي على ميزانية 2010/2009 
مع تقلي����ل االنفاق الى 12.12 مليار دينار، ومت 
حساب امليزانية اجلديدة على أساس متوسط 

لسعر النفط يبلغ 35 دوالرا للبرميل.

»املركزي« يطرح سندات خزينة جديدة الستيعاب السيولة الفائضة في السوق

شكك في األرقام التي قدّرتها غرفة التجارة السعودية حول التراجع في عوائد »القطاع«

العوضي لـ »األنباء«: النشاطات االقتصادية المتنوعة لشركات الحج 
والعمرة ستعوّض انخفاض إيراداتها في حال وقف الفريضة

 فواز كرامي 
التنفيذي  الرئي���س  توقع 
لشركة مجموعة الحج والعمرة 
العوضي أن  )مشاعر( جاسم 
الحج والعمرة  تتأثر شركات 
بالقرارات واإلجراءات االحترازية 
التي تتخذها المملكة العربية 
السعودية والكويت المرتبطة 
بمرض انفلونزا الخنازير كما 
توقع أن يتراجع حجم إيرادات 
القطاع بشكل عام الفتا الى أن 
دوال مثل المغرب ومصر قامت 
بإلغاء رح���الت العمرة للعام 

الحالي. 

نشاطات متعددة

وفيما ش���كك العوضي في 
التي قدرته���ا غرفة  األرق���ام 
الس���عودية  تجارة وصناعة 
الى  القطاع  عن تراجع عوائد 

53 ملي���ون دوالر من العمرة 
الرمضانية أي ما يعادل نسبة 
60% بسبب منع بعض الدول 
أكد  الحالي  الموسم  للشعائر 
أن شركات الحج والعمرة في 
الكويت ال يقتصر نش���اطها 
على موسم الحج والعمرة بل 
يتعداها الى نشاطات تشغيلية 
في قطاعات أخرى ولهذا فانه من 
الصعوبة بمكان أن يساهم هذا 
التراجع في ايرادات القطاع الى 
خروج شركات حج وعمرة من 
السوق السيما انها ستقتصر 
على موسم واحد إضافة الى أن 
معظم الشركات تمتلك نشاطات 
تشغيلية في قطاعات أخرى. 

إيرادات أخرى

وقال العوضي ل� »األنباء« 
ان إيرادات شركة مشاعر للحج 

والعمرة ال تقتصر بشكل أساسي 
على موسم الحج والعمرة بل 
تعتمد على استثمارات عقارية 
وأنشطة اقتصادية أخرى مما 
يعن���ي ان أي تأثير في مجال 
الحج والعمرة ستتم تغطيته 

في قطاعات أخرى. 

الموسم الحالي

وبالنسبة الى الشريحة التي 
ستمتنع عن اداء فريضة الحج 
والعمرة الموس����م الحالي في 
حال لم يصدر قرار بمنع الحج 
الحالي قال  الموسم  والعمرة 
العوضي »أتوقع شخصيا أن 
الذين سيمتنعون  األشخاص 
ع����ن اداء فريض����ة الحج في 
الموسم الحالي بسبب انفلونزا 
الخنازير هم األشخاص الذين 
كانوا يرغبون في الحج تطوعا 
والذين يقومون بأداء فريضة 
اما األشخاص  الحج كل سنة 
الذين سيؤدون فريضة الحج 
ف�رض����ا للم�����رة االول����ى فال 
أتوق����ع أن يمتنع����وا عن اداء 

الفريضة«.

الى ع���دم وجود  وأش���ار 
تراجع كبير في عدد المعتمرين 

والحجاج لهذا الموسم.

تأثير محدود

وفيما يخص تأثير االزمة 
المالية العالمية ووباء انفلونزا 
الخنازير على ش���ركات الحج 
والعم���رة بّي���ن العوضي أن 
العالمية أثرت  المالية  االزمة 
القطاع���ات  عل���ى مختل���ف 
العالم  االقتصادية ف���ي دول 
جميعا باستثناء مكة المكرمة 
التي ل���م تعاني كب��اقي م��دن 
العال��م م�����ن االزم��ة المالية 
العالمية وخصوصا في قطاع 
العقارات والتطوير العقاري كما 
أن دول الخليج العربي كانت 
اق���ل دول العالم تأثرا باألزمة 

بشكل عام.  

جاسم العوضي

املؤشر 
السعري 

7916.1
بتغير قدره 

- 31.6

قال إن تداوالت السهم تتحرك وفقًا لطبيعة السوق

الصقعبي: »الصفوة« تتجه لتعزيز إيرادات وأرباح شركاتها 
التشغيلية وشح السيولة أّجل تنفيذ المشاريع

 عمر راشد
أكد العضو املنتدب في مجموعة الصفوة 
القابضة عادل الصقعبي أن الشركة حاليا 
تتجه لتعزيز إيراداتها وأرباحها التشغيلية 
دون أن تتجه لتنفيذ مش���اريع جديدة في 

املستقبل.
 وقال الصقعبي في تصريح ل� »األنباء« 
ان الشركة استطاعت بفضل إدارتها اجليدة 
للسيولة أن تطفئ خسائر الربع األول البالغة 
2.5 مليون دين���ار من خالل حتقيق أرباح 
جتاوزت 4 ماليني دينار، لتحقق صافي أرباح 

عن النصف األول بلغ 1.5 مليون دينار.
 وأضاف أن الش���ركات تعاني من شح 
السيولة وحلقة التمويل لديها تكاد تكون 

منعدم���ة على مس���توى البن���وك احمللية 
واألجنبية، الفتا إل���ى ضرورة العمل على 
توسيع دائرة االئتمان خاصة أن هناك شركات 
تشغيلية ميكنها الوفاء بالتزاماتها في حال 

حصولها على قروض.
 وتابع: ال ميكن احلديث عن التوسع في 
ظل غي���اب التمويل الذي يعد من أبجديات 

التوسع واالنتعاش في أي االقتصاد.
 وتفسيرا منه حول التداوالت النشطة 
التي يشهدها سهم املجموعة وعما إذا كانت 
حتمل املضاربي من عدمه، أجاب الصقعبي 
بأن ما يحدث على السهم من حتركات يرتبط 
في بعضه باجلانب املضاربي واالستثماري 
وهي طبيعة العمل في الس���وق على كافة 

أسهمه سواء على مستوى األسهم ذات القيمة 
الرأسمالية الثقيلة أو األسهم الرخيصة.

 وكان الصقعبي قد ذكر في وقت سابق 
أن الشركات التابعة للمجموعة املتمثلة في 
دانة الصفاة الغذائية والشعيبة الصناعية 
ورعد للتجارة والتسويق قد حققت مبيعات 
إجمالية بلغت 13.6 مليون في النصف األول 
من العام احلالي، مضيفا أن التحسن الطفيف 
في س���وق الكويت لألوراق املالية أدى إلى 
منو أرباح الشركة في الربع الثاني، مضيفا 
أن الش���ركة قامت بإعادة جدولة التزاماتها 
املالية قصيرة األجل إلى ما بعد 2009 لثالث 
سنوات وهو ما يعكس جودة أصول الشركة 

عادل الصقعبيومتانة مركزها املالي.


