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خالد عبدالرحمن بدر السميط

علي الزبيد

أحمد الصفار 

لؤلؤة الكويت العقارية تعتزم إرسال بيانات 
الربع الثاني للبورصة منتصف رمضان

أحمد يوسف
أبلغت مصادر متابعة »األنباء« أن شركة لؤلؤة 
الكويت العقارية تعتزم إرسال بياناتها املالية عن الربع 

الثاني من العام احلالي منتصف رمضان اجلاري.
وقالت املصادر في تصريحات خاصة ان الشركة 
بصدد االنتهاء من التدقيق احملاسبي، واخذ املالحظات 

بعني االعتبار.
وعن البيانات املالية للشركة من حيث اخلسائر 
واألرباح، توقعت املصادر أن تطفئ الشركة خسائرها 
عن العام املالي املنصرم، مش���يرا إل���ى أن إمكانية 
الشركة حتقيق أرباح في ظل أوضاع السوق الراهنة 

يعد أمرا صعب املنال.
وتوقعت املصادر عودة تداول سهم الشركة في 
سوق الكويت لألوراق املالية عقب االنتهاء من جميع 
البيانات التي طلبها الس���وق، هذا من جانب، ومن 
جانب آخر استكمال جميع طلبات السوق اخلاصة 

بعودة تداول السهم مرة أخرى.
وكانت الشركة قد منيت بخسائر قدرها 1.71 مليون 
دينار مبقدار 6.83 فلوس للسهم، مقارنة بتحقيقها 
ارباحا قدرها 3.96 ماليني دينار وربحية بلغت 15.75 

فلسا في الفترة املقارنة نفسها من عام 2008.

إلتاحة العديد من الفرص االستثمارية في األسواق العاملة فيها

الخزام: اختيار »إيفا ـ سورية« مدير اإلصدار 
األولي لـ »المهندسين المساهمة القابضة«

وقعت شركة ايفا للخدمات املالية � سورية 
مع شركة املهندسني املساهمة القابضة اتفاقية 

إدارة إصدار أولي. 
وفي هذا اإلطار أعرب املدي���ر العام لش���ركة 
كويت إنفست الق���ابضة ع���بداهلل اخلزام عن 
س���عادته بتطبيق هذه االتفاقية كون الس���وق 
السوري سوقا واع���دا وأض���اف أن ذلك سيتيح 
لعم����الء الش���رك����ات الت��ابعة واملوجودة في 
كل من الكويت واإلمارات ومصر واألردن فرصة 
االستثمار في السوق السوري، كما أشاد بالنمو 
الس���ريع لقط���اع اخلدمات املالية في الس���وق 

السوري.
ووقع االتفاقية نيابة عن ش���ركة املهندسني 
املساهمة القابضة رئيس احتاد املهندسني العرب 
ونقيب املهندسني السوريني م.حسن علي والرئيس 
التنفيذي لشركة ايفا للخدمات املالية � سورية 

جمال السرابي.
وقد اكتتب املؤسسون بنسبة 55% من رأسمال 
الشركة وسيتم طرح 45% لالكتتاب العام علما 
ان رأسمال الشركة هو مليار ليرة سورية موزعة 

على مليوني سهم بقيمة اسمية 500 ليرة سورية 
للسهم الواحد.

غاية الشركة وأهدافها تأسيس مشاريع ذات 
كيان مالي وإداري مستقل متارس جميع النشاطات 
املسموح بها قانونيا، صناعية وزراعية وخدمية 
وجتارية وسياحية وعقارية ونقل، بعد احلصول 
على التراخيص املطلوبة واملشاركة مع الغير في 
تأسيس مشاريع وشركات مساهمة ومحدودة 
املس���ؤولية متارس جميع النشاطات املسموح 

بها.
جدير بالذكر أن شركة ايفا للخدمات املالية 
� س���ورية هي شركة مرخ�����صة من قبل هيئة 
األوراق واألس����واق ال�مال��ية السورية ملزاولة 
أنشطة وخدمات االستثمار املتعلقة بالوساطة 
الغير واالس���تثمار وإدارة  حلسابها وحلساب 
اإلصدارات األولية، وهي ش���ركة تابعة لشركة 
كويت إنفست القابضة واملتخصصة في مجال 
اخلدم���ات املالية وتقدم خدماتها في األس���واق 
املالية في الكويت – السعودية � اإلمارات � األردن 

� مصر � سورية.

تتيح للعميل الحصول على العقارات بنظام الدفعات المرنة

 RHD دار الكوثر العقارية« تطرح خدمة«
على مشاريع تصل قيمتها إلى 25 مليون دوالر

12 شهرا. يذكر أن الشركة تقوم حاليا بتقدمي مشاريع 
جديدة وحتديدا في سلطنة عمان واألردن واإلمارات 
والسعودية بأقساط مميزة، في حني أنها تطرح أراضي 

املنطقة الشرقية بنظام املرابحة اإلسالمية.

أعلنت شركة دار الكوثر العقارية إحدى شركات 
املجموعة اخلليجية للتنمية واالستثمار طرح خدمة 

جديدة بنظام ال� RHD واخلاصة بالدفعات املرنة.
وصرح املدير العام في الشركة أحمد الصفار في 
بيان صحافي بأن »الشركة تطرح هذه اخلدمة على 
حزمة كبيرة من املشاريع التي أعلنت عنها الشركة 
الحقا والتي تقدر بقيمة تصل إلى 25 مليون دوالر«. 
وأشار الصفار إلى أن اخلدمة اجلديدة التي تقدمها 
الشركة هي عبارة عن نظام يقوم خالله العميل بدفع 
نظام مقدم ثابت على العق���ار الذي يختاره والذي 
يكون مقدما ثابتا وبسيطا، ويتم خالله حتديد قيمة 
القس���ط الش���هري الذي يريده وهو نظام الدفعات 
على ان تكون قيمة الدفعة الشهرية ال تقل عن 100 

دينار شهريا.
وأضاف: »ويحدد خالل التعاقد دفعات نصف أو 
ربع سنوية، حتى يتمكن العميل من شراء العقارات 
بطرق ميس���رة«، الفتا إلى أن الشركة تقوم حاليا 
بتقدمي تسهيالت مميزة القتناص فرصة احلصول 
على القسائم املطروحة أخيرا وذلك باحلصول على 
مقدم يصل إلى 1000 دينار والباقي على أقساط ملدة 

منى الدغيمي
أكد العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لشركة االمتياز 
لالس����تثمار علي الزبيد ان »االمتياز« استوفت جميع 
شروط االدراج في سوق الكويت لألوراق املالية لكنها ال 
تنو االدراج ف���ي الوق���ت الراه��ن. وق��ال في تص��ريح 
ل� »األنباء« ان االدراج ليس ميزة في الوقت الراهن، وعزا 
ذلك الى »الظروف التي متر بها البورصة« مشيرا الى 
ان مجلس اإلدارة اتخذ كل اإلجراءات الالزمة لإلدراج. 
واستدرك الزبيد مش����يرا الى ان هناك معوقات حتول 
دون عملية االدراج في الوقت الراهن. وأشار الى انه بعد 
عرض مسألة اإلدراج على مجلس اإلدارة والرجوع الى 
املستشار االقتصادي للشركة فضلت »االمتياز« التريث 
الى السنة القادمة حيث تتم اعادة بحث األمر من جديد. 
وتابع الزبيد: »نحن في انتظار اس����تقرار السوق وهو 
يحتاج الى ما ال يقل عن س����نتني ليستقر«. وأشار الى 
ان البورصة تعيش أس����وأ ظروفها في الوقت احلالي 
مس����تدركا بقوله: »االمتياز« ال تريد املجازفة بأسهمها 

وهي تترقب الوقت املناسب لعملية االدراج«.

الزبيد: »االمتياز« ال تنوي اإلدراج العام الحالي 
رغم استيفائها لكل الشروط

أعلن بيت االس���تثمار العاملي »جلوبل« امس عن 
تعيني خالد عبدالرحمن رئيسا إلدارة الوساطة املالية 
في منطقة اخلليج العربي. وتأتي هذه اخلطوة ضمن 
استراتيجية جلوبل والتي تهدف إلى تطوير منوذج 
أعمالها من خالل التركيز على تقدمي أفضل اخلدمات 
لعمالئها. وفي هذه املناس���بة قال الرئيس التنفيذي 
جللوبل بدر الس���ميط: »يس���رنا أن نرحب بانضمام 
خالد لفريق عمل جلوبل والذي سيساهم في تطوير 
خدمات الوس���اطة املالية في الشركة. يعكس تعيني 
خالد اهتمامنا بلعب دور بارز في صناعة الوس���اطة 
املالية في املنطقة والتي كنا قد بدأناها في بداية العام 
2008 من خالل تأس���يس واالس���تحواذ على شركات 
للوساطة املالية في أهم األس���واق املالية في منطقة 
الش���رق األوسط وشمال أفريقيا«. بدوره أعرب خالد 

عبدالرحمن عن سعادته لالنضمام إلى الشركة مؤكدا 
أن لديه العديد من اخلطط لتطوير إدارة الوس���اطة 
املالية في جلوبل مس���تفيدا بذلك من خبرته في هذا 
املجال. ولدى عبدالرحمن خبرة عريقة في األس���واق 
املالية. وقبل انضمامه جللوبل، ش���غل منصب مدير 
عام تنفيذي لش���ركات الوساطة املالية التابعة لبنك 
أبوظبي الوطني. وترأس سابقا قطاعات العمليات في 
البورصة املصرية، فكان مسؤول اإلشراف على إدارات 
عمليات السوق، مراقبة التداول، العضوية، الرقابة على 
الوسطاء، التداول في السوق املوازي، شهادات اإليداع، 
والتسجيل، وقبل انضمامه للبورصة املصرية شغل 
منصب مدير إدارة التداول في شركة املجموعة املالية 
هيرمس للوساطة في مصر وكان مسؤوال عن عمليات 

تداول األسهم والسندات لألفراد واملؤسسات.

في خطوة لتطوير نموذج األعمال والتركيز على تقديم أفضل الخدمات

السميط: »جلوبل« تعّين خالد عبدالرحمن رئيسًا
إلدارة الوساطة المالية في منطقة الخليج العربي


