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أفادت شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت 
من خالل موقع سوق الكويت لألوراق املالية 
االلكتروني بأن الش���ركة ق���د ورد إليها كتاب 
من هيئة األشغال العامة بدولة قطر الشقيقة 
اخلاصة بترسية مشروع إنشاء عدد 5 مدارس 
جديدة في الدوح���ة والقرى )احلزمة األولى( 
التابع لهيئة األشغال العامة في دولة قطر مببلغ 

229.2 مليون ريال قطري )ما يعادل 18.3 مليون 
دينار( على الشركة التابعة »شركة املجموعة 
املشتركة للتجارة واملقاوالت )ذ.م.م( دولة قطر 
»شركة مملوكة بنسبة )49%( واملسؤول عن 
إدارتها شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت مع 
العلم ان مدة تنفيذ املشروع 18 شهرا لصالح 

هيئة األشغال العامة بدولة قطر.

ترسية مناقصة لشركة تابعة لـ »المشتركة« بقيمة 18.3 مليون دينار

داش: 6.6% عوائد صندوق مظلة »جلوبل األوروبي«
متفوقاً على المؤشرات العالمية بما يتجاوز %100

الشمري: »الصخور« تعتزم دخول السوق الكويتي 
وتوسعة 50% بمصنع األسمنت خالل 2009 بدبي

الصندوق انتهج فلسفة استثمارية لتعزيز العوائد المثلى

عموميتها وافقت على توصيات مجلس اإلدارة

وليد العصفور

صالح السلمي

الشركات االستثمارية جتاوزت تداعيات األزمة

د. ياسر حسن  إبراهيم دبدوب 

مهدي الشمري في جانب من عمومية الشركة

كونا: قالت شركة )جلوبل.كابيتل.ماجنمينت( 
ذراع صنادي���ق االس���تثمارات البديل���ة لبيت 
االس���تثمار العاملي )جلوبل( أمس ان صندوق 
مظلة جلوبل األوروبي حقق نتائج ايجابية منذ 

بداية العام احلالي.
وأضافت جلوبل في بيان صحافي أن الصندوق 
الذي يس���تثمر في عدد من صناديق التحوط 
األوروبية حقق عوائد مجزية بلغت 6.6% منذ 
بداية العام ليفوق املؤشرات العاملية مبا يتجاوز 

.%100
وأوضح املدير الشريك في الشركة شيليش 
داش أن الصندوق انتهج فلس���فة استثمارية 
لتعزي���ز العوائد املثل���ى واحملافظة على رأس 

املال.
وأشار داش إلى أن الفترة املتقلبة التي شهدها العالم خالل العام 
ونصف العام املاضي تؤكد أهمية التركيز على أسس االستثمار 
املتنوع حي���ث ان صناديق التحوط بعوائده���ا التي ال ترتبط 

بالس���وق أصبحت أكثر فئة من فئات األصول 
أهمية ويختارها املستثمرون ذوو اخلبرة.

وأفاد بأنه على الرغ���م من انخفاض حجم 
صناديق التحوط إال أن االنخفاض الكلي في قيمة 
األصول اقل مقارنة باالنخفاض في قطاعات أخرى 
في أسواق املال ولذلك فان نسبة صناديق التحوط 

من االستثمارات اكبر من أي وقت مضى.
بدوره قال رئيس إدارة صناديق التحوط في 
جلوبل جوزيف جوزيف ان اختيار مدير صندوق 
التحوط املناسب واالستثمار في االستراتيجيات 

املناسبة يحتاج إلى مستوى عال من املهارة.
وأضاف جوزيف أن فريق صناديق التحوط 
في جلوبل لديه نظرة ايجابية وخصوصا جتاه 
الس���وق األوروبية ويرى أيضا انه بالنظر إلى 
التقييمات احلالية وش���حة الس���يولة في االسواق فان الفرص 
االس���تثمارية عالية والصندوق مؤهل لالستفادة منها من خالل 

االستثمار مع أفضل املديرين كل بحسب مجال تخصصه.

أحمد يوسف
ق����ال رئيس مجل����س ادارة 
الشركة الصناعية للصخور مهدي 
الش����مري ان النشاط الرئيسي 
للشركة يتركز في دولة االمارات 
العربية املتحدة. وأضاف عقب 
انعقاد اجلمعية العمومية العادية 
للش����ركة امس بنسبة حضور 
بلغت 82% ان الش����ركة تعتزم 
التوسع في اسواق دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
واشار الى ان رأسمال الشركة 
3.4 ماليني دينار وان نش����اطها 
األساس����ي يتركز في تكس����ير 
الصخ����ور في دول����ة االمارات 
حيث املقر الرئيس����ي للشركة، 
القتا الى ان جميع انتاج الشركة 
يسوق بالكامل في االمارات نظرا 
للطلب املتزاي����د على منتجات 

الصخور.
الش����ركة عمل  وأكد اعتزام 
توس����عات مبصنع االس����منت 

وقال ان الدراسات التي قامت 
بها الشركة أكدت ان هناك معدالت 
منو حقيقية ستطلبها االسواق 

عقب انفراج االزمة املالية.
وعن دخول السوق الكويت قال 

الشمري ان الشركة قاب قوسني 
او ادنى من عمل ترتيبات تتيح 
دخول السوق الكويتي. هذا وقد 
وافقت عموميتها على جميع 

توصيات مجلس االدارة.

بنسبة 50% خالل العام احلالي 
ليلبي الطلب املتزايد على صناعة 
االسمنت ليس فقط في السوق 
اإلماراتي وامنا ايضا في اسواق 

دول مجلس التعاون.

العصفور: »الصفوة« تنفي تخفيض رأسمالها وتتمسك بنهجها
منى الدغيمي

نفى رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة 
الصفوة القابضة وليد العصفور الشائعات 
التي راجت أمس بسوق الكويت لألوراق 
المالية حول سعي »الصفوة« إلى خفض 

رأسمالها.
وأضاف في تصريح خاص ل� »األنباء« 
ان »الصفوة« ستواصل مشاريعها بصفة 
طبيعية وأكد ان الشركة متمسكة ببرنامجها 

وبنهجها.
وتابع: حق��قنا أرباح��ا في الن��ص��ف 
األول ونتوق���ع أرباحا جي���دة في نهاية 

.2009

وأشار العصفور إلى أن ما روج من كالم 
داخل السوق بخصوص مجموعة الصفوة 
هو عبارة عن لغط مغرض ال يمت للواقع 
بصلة. وشدد على مواصلة الجهود نحو 

تحقيق عوائد جيدة للمساهمين.
وختم بقوله: »إن ه��ذا الكالم يراد منه 
التأثير على س���عر سه��م الصف��وة لكن 
مجموعة ش�����ركاتنا ت��سير في الطريق 
الس���ليم مم���ا يحصن���ا من الش���ائعات 

الكيدية«.
تجدر اإلشارة إلى ان مجموعة الصفوة 
القابضة حققت أرباحا صافية بلغت 1.5 
مليون دينار في النصف األول من العام 

الحالي بربحية سهم قدرت بحوالي 1.20 
فلس للسهم الواحد.

أما بالنسبة اللتزامات الشركة فقد قامت 
التزاماتها  اإلدارة بإعادة هيكلة وجدولة 
المالية قصيرة األج���ل إلى ما بعد العام 
2009 من س���نة إلى 3 سنوات األمر الذي 
يعكس جودة أصول الشركة ومتانة المركز 

المالي للشركة.
وبل���غ إجمالي أصول المجموعة حتى 
2009/6/30 نح���و 217.19 ملي���ون دينار 
وبلغت حقوق المساهمين 72.52 مليون 
دينار بقيمة دفترية للسهم تعادل 56 فلسا 

للسهم الواحد.

»الوطني« يحقق 213.7 مليون جنيه أرباحًا عن نشاطات 
البنك الوطني المصري للنصف األول لعام 2009

املنطقة. في هذا اإلطار قال العضو املنتدب 
للبنك الوطني املصري د.ياسر حسن ان هناك 
بوادر حتسن للسوق والظروف االقتصادية 
في السوق املصري خالل النصف األول، وفي 
ضوء ذلك نحن مستمرون في تقييم قطاعات 
النمو الواعدة واالستثمار فيها مبا يسهم في 

حتقيق قيمة مضافة حقيقية ملساهمينا.
وزاد قائال: على الرغم من كل التحديات، 
متكن الوطني املصري م����ن حتقيق زيادة 
في معدل القروض بنسبة 4.7% وزيادة في 
االستثمارات املالية بنسبة 153.7%، باإلضافة 
إلى ذلك، واصل الوطني املصري سياس����ة 
التوس����ع اجلغرافي امل����دروس في مختلف 
احملافظات حيث مت افتتاح فرعي طنطا والدقي 
اإلسالمي اجلديد بشارع مصدق واالنتهاء من 
جتديد فرع املهندسني وجار العمل الفتتاح 
فروع أخرى قريبا هي فروع الغردقة واملعادي 

اجلديدة وأسيوط ودمياط.

ومنوا مستمرا خالل السنوات األخيرة وخاصة 
على مستوى التوسع اإلقليمي، موضحا أن 
البنك سيش����هد خالل الفترة املقبلة املزيد 
من التوس����عات املدروسة في عدد من دول 

على حتقيق توجهاتها، متوقعا أن تش����هد 
الفترة القادمة مزيدا من النجاحات في السوق 
املصري على األصعدة كافة. وأشار دبدوب 
إلى أن البنك الوطني قد شهد تطورات الفتة 

حققت مجموعة بنك الكويت الوطني 
أرباحا صافيا قدرها 213.7 مليون جنيه عن 
عمليات ونشاطات البنك الوطني املصري 
خالل النصف األول من عام 2009 مقابل 
202.6 مليون جنيه خالل نفس الفترة من 

العام املاضي، مبعدل منو بلغ %5.5. 
وقال الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك 
الكويت الوطني إبراهيم دبدوب ان البنك 
الوطني املص����ري يثبت من جديد قدرته 
على حتقيق األرباح وعلى النمو في السوق 
املصري بالرغم م����ن األوضاع اإلقليمية 
والعاملية غير املواتي����ة. وقد بلغ العائد 
السنوي على املوجودات 3.12% مقابل %2.75 
في العام املاضي واس����تمر معدل العائد 
السنوي على حقوق املساهمني عند %32. 
وأضاف دبدوب أن جهود التطوير والتحديث 
املتواصلة الت����ي يقوم بها البنك الوطني 
املصري ق����د أثبتت جناحها في احملافظة 

الس����يولة لديه،  بسبب تخمة 
والبنوك هي أكثر اجلهات اكتتابا 
فيها، موضحا أن سوء املعاجلة 
كانت وراء تفاقم املشاكل والتي 
على رأسها مشكلة املسرحني. 

الس����لمي أن تكون  ونف����ى 
ش����ركات االس����تثمار جزءا من 
األزم����ة املالية وإمنا أنتجت من 
خالل أنش����طتها االقتصادية ما 
دفع االقتصاد إلى االرتفاع ولكنها 
متثل ج����زءا مهما من االقتصاد 
الوطني.  وتعليقا منه على أداء 
السوق وسيادة الطابع املضاربي 
في التداوالت على بعض األسهم، 
قال السلمي إن شح السيولة وراء 
سيادة هذا الطابع الذي ال يعد 
عيبا في حركة السوق، مستدركا 
أن السوق يتجه إلى »زين« التي 
تعد تداوالتها جزءا رئيسيا في 

ارتفاع أو انخفاض السوق.

عمر راشد 
أش����ار نائب رئي����س مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب في شركة 
االستشارات املالية الدولية )إيفا( 
صالح الس����لمي الى أن الشركات 
االستثمارية استطاعت أن تتخطى 
تداعيات األزمة املالية بنتائج مالية 
أكثر من جيدة وأثبتت قدرتها على 
التعامل مع األزمة، مستدركا بأن 
فتح قنوات التمويل سواء بتجديد 
االئتمان أو منح ائتمان جديد مطلوب 
بش����دة إلجناز مش����اريع الشركة 
التنموية.  وأوضح الس����لمي في 
تصريح خاص ل�»األنباء« أنه يجب 
التفكير في غير قانون االستقرار، إذ 
ان قوة الشركات الذاتية استطاعت 
التعامل مع األزمة بدونه، مضيفا أن 
القانون منع الشركات االستثمارية 
من ممارسة أنشطتها في األسهم 
والعقار، مشيرا إلى أن قانوني 8، 9 
بشأن الرهن والتمويل العقاري مت 
اختراقهما بواسطة متييز »بيتك« 
الذي استطاع أن يخرج من عباءة 
القانونني باملطالبة بإعفائه منها 
وهو ما سيدفع العقار إلى العودة 

للنشاط مجددا. 
الس����لمي من تعامل  وتعجب 
القانون مع ملفات الشركات التي 
حتتاج إلى االئتمان، مشيرا إلى أن 
القانون منع الشركات من التعامل 
في أنشطتها وحرمها من التمويل، 
قائال: كيف ميكن للقاطرة أن تعمل 

دون وقود يدفع حركتها؟! 
واس����تدرك السلمي بالقول إن 
»االستقرار املالي« بات غير فعال، 

والشركات جتاوزته مبراحل. 
وقال إن تردد البنوك وتخوفها 
من من����ح االئتمان يعود في جزء 
العالية  الفوائد  إلى أس����عار  منه 
والتي جتاوزتها البنوك العاملية، 
حيث وصلت أس����عار الفوائد إلى 
الصفر في بعض البنوك واألخرى 

لم تتعد 0.25%، موضحا أن هناك 
خلال واضحا في هيكلية التمويل 

على البنك املركزي معاجلته. 
وأشار السلمي إلى أن قوة املالية 
العامة للدولة جعلت البنك املركزي 
يتجه إلى إصدار س����ندات خزينة 

مقابل 202.6 مليون للفترة نفسها من العام الماضي وبمعدل نمو بلغ %5.5

السلمي: شركات االستثمار تجاوزت مرحلة 
»االستقرار المالي« وتحتاج إلى قنوات تمويل

قال إنه حرمها من التعامل في أنشطتها ومنعها من التمويل

شيليش داش


