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أحد إسهامات الشركة في التطور العمراني بالكويت

بهبهاني: »التجارية العقارية« باشرت
توقيع العقود مع مستأجري »سيمفوني«

أكد أن الشركة تسعى إلى زيادة فتح الحسابات الخارجية في البحرين واإلمارات ومصر

المخيزيم لـ »األنباء«: »الوسيط المالية« تستهدف نموًا 
في أرباحها بنسبة 20% وزيادة حصتها السوقية

2010 عام ترتيب األوراق المالية للشـركات وبوادر ظهور عالمات انتهاء األزمة 
محمود فاروق 

أكد رئيس مجل����س اإلدارة والعضو املنتدب في 
شركة الوسيط لألعمال املالية فهد املخيزمي أن الشركة 
تستهدف زيادة حصتها في السوق احمللى من خالل 
ط����رح برامج تداول جديدة متطورة يس����تفيد منها 
املتداولون بالبورصة عبر أفرع الش����ركة املنتشرة 
بالكويت، مبينا أن لدى »الوس����يط« ترتيبا داخليا 
وإستراتيجية متكاملة للتوسع على مستوى األفرع 
احمللية، خاصة بعد افتتاح فرع جديد في برج منذر 
الواقع في شارع الس����ور بالقرب من وزارة اإلعالم، 
فض����ال عن فرع في برج العنزي بالقرب من س����وق 

الكويت لألوراق املالية، وكذلك في حولي.
وقال املخيزمي في تصريح ل� »األنباء« إن الشركة 
تسعى إلى زيادة فتح احلسابات اخلارجية عن طريق 

الشركات التي خارج الكويت سواء في البحرين أو اإلمارات، من خالل 
نظام إلكتروني جديد مت طرحه حاليا على مستوى التجربة، الذي سيتم 

طرحه كامال خالل بداية العام املقبل، حيث سيكون له 
أثر إيجابي مع املستثمرين عند التعامل معه، موضحا 
أن الش����ركة لديها خطة الفتتاح أفرع جديدة مبصر 

بداية 2010 ضمن خطتها التوسعية باملنطقة.
وتوقع أن تشهد الشركة منوا في أرباحها بنسبة 
20% مقارنة ب����� 2008 خالل الع����ام احلالي لتراجع 
التداوالت ومن ثم العموالت نظرا للمشاكل التي كانت 
مع بعض العمالء التي أثرت على الوضع العام للشركة 
خاصة أن بعضهم لم يسدد املبالغ التي عليهم ولذلك 

مت اللجوء إلى جلان التحكيم بالبورصة.
وحول أرباح ونتائج الربع األول للشركات قال: 
إن نتائج 2009 س����يكون لها دور كبير في 2010، وال 
أتوقع أن تكون 2010 سنة اس����تثنائية، وإمنا سنة 
ترتيب أوراق مرة أخرى، وهي أفضل من س����ابقتها، 
مؤكدا صعوبة القول بظهور بوادر انتعاش، وإمنا ميكن القول ان هناك 

بوادر لالنتهاء من األزمة.

الن���ادي الص���حي  تش���غيل 
بالف���ن���دق م����ع  ال��خ���اص 
ش���ركة Six senses كما يوجد 
باملشروع مواقف سيارات خلدمة 

الرواد.
واض�������اف ان ص��بيح���ة 
بورقعة قد انض����مت ألس���رة 
الع����املني بال���شركة التجارية 
الع����قاري���ة كمدي���ر عق���ار 

تنفيذي.

والثان���ي برج���ي مكاتب 
اداري���ة مت تن���فيذها لتراعي 
الكبرى  احتياجات الشركات 
ورجال االعمال، حيث يجعل 
من العمل متعة ومن النجاح 

غاية.
الثال���ث فه����و  أما اجلزء 
فن���دق ميس���وني االول من 
الوس��ط،  نوعه بالش������رق 
وق������د مت ت���وقي���ع اتفاقية 

كشف مدير ادارة ال����عقار 
ومدير ادارة تط����وير االع����مال 
بال���وكالة بالشركة التجارية 
العقارية احمد بهب����هاني انه قد 
ت����م توق���يع عقود االيجار مع 
املستأج���رين متهيدا لتشغيل 
املجمع الذي يعتبر أحد ابداعات 

التجارية العقارية.
وقال خ���الل حديث����ه عن 
ال����تأجير في مشروع  بداية 
الش���ركة  »س���يمفوني« ان 
التجاري���ة العقاري���ة تعتبر 
من كبرى الشركات العقارية 
بالكويت، وذل����ك مبس���اهمتها 
ال����تطوير  املت�ع���ددة ف���ي 
العمراني لي���س في الكويت 
فقط بل ف���ي منطقة اخلليج 

عامة.
ان  بهبهان���ي  واض���اف 
م���شروع سيم�����فوني الواقع 
بالس���املية عل���ى اخل����ليج 
الفريد  العرب���ي بتصميم���ه 
يعد احد اس��هامات التجارية 
العقارية في التطور العمراني 
بالكويت، مش���يرا الى انه مت 
انش���اؤه طبقا ألحدث انظمة 

املباني الذكية.
ف���ي وصف���ه  وت���اب���ع 
للم���شروع: يضم ثالثة اجزاء 
متكاملة االول سوق جتاري 
صمم ليض���م افضل املاركات 
العاملي���ة: مالبس، مجوهرات 
واكسس���وارات، ويتكون من 
ثالثة ادوار مقسم الى وحدات 
تأجيري���ة متع���ددة مختلفة 
املساحات لتناسب االنشطة 

مجسم ملشروع سيمفونياملختلفة.

أحمد بهبهاني

فهد املخيزمي

أرسل مرشحه إلدارة المخاطر إلى »المركزي« الخميس الماضي

30% حصة »الخليج« السوقية في  الخدمات المصرفية لألفراد
عمر راشد

كشفت مصادر ل� »األنباء« عن قيام بنك اخلليج بإرسال مرشحه 
لتولي إدارة املخاطر إلى البنك املركزي اخلميس املاضي، الفتة إلى 
أن البنك في انتظار رد املركزي عليه خالل األيام املقبلة، مستدركة 
بأن إعادة هيكلة إدارة املخاطر في البنك تأتي في إطار إستراتيجية 

البنك الرامية للتعامل مع األزمات وبشكل فعال.
في الس���ياق ذاته، أوضحت مصادر أن احلصة السوقية للبنك 
في قطاع اخلدمات املصرفية املقدمة لألفراد Retail تتراوح بني 20 
و30% من السوق، الفتة الى أن هناك عمالء متعثرين يتم التعامل 
معهم وفقا لآلليات املتبعة في صندوق املعس���رين، مستدركة بأن 
ع���دد املتعثرين من األفراد ليس كبي���را وأن هناك عمالء ملتزمني 

بالعمل على سداد التزاماتهم وبشكل جدي.
وحول وجود مشاكل في تنفيذ عقود املعسرين مع بعض شركات 

التمويل من قبل بعض البن���وك، أفادت املصادر بأن البنوك ليس 
من مصلحتها املماطلة في دفع مس���تحقات شركات التمويل على 
العمالء، مضيف���ا أن هناك متالعبني قاموا باحلصول على قروض 
من شركات التمويل دون أن تقوم بالفحص على نظام »الساينت« 
لوزارة املالية والذي مبوجبه يتم إعطاء العميل قروضا وفقا لنظام 

ال� 40% من الراتب للموظفني و30% للمتقاعدين.
وحول تأثير تطبيق نظام الدوام الواحد بعد رمضان وتأثيره على 
قطاع املصارف، أشارت املصادر إلى أن تطبيق النظام ستستفيد منه 
بعض الفئات وبشكل إيجابي خاصة في الفروع، بينما قد تتضرر 

منه بعض الفئات األخرى خاصة للعاملني في االفرع الرئيسية.
وحول وصول بنك اخلليج لنس���ب العمالة الوطنية املطلوبة، 
أش���ارت املصادر إلى أن البنك اس���تطاع حتقيق نسبة ال� 80% في 

االفرع.

المشـروع يضـم سـوقًا تجاريـًا وبرجـًا إداريـًا وفندقـًا

املؤشر 
السعري 

7680.1
بتغير قدره

- 43.4

أفادت شركة اخلصوصية القابضة 
بأنه ق���د متت ترس���ية مناقصة رقم 
1038222 ار اف كي���و املجموعة 8 مع 
الكويت مببلغ وقدره  ش���ركات نفط 
535.146 دينارا ومدة التوريد 34 أسبوعا 

على احدى شركاتها التابعة.
وذكرت الش���ركة على موقع سوق 

الكويت ل���ألوراق املالية ان املجموعة 
ش���ركة الغامن للم���واد اخلصوصية 
اململوكة بنسبة 100% للشركة قد متت 
ترس���ية مناقصة عليها رقم 1038091 
ار اف كيو مببل���غ وقدره 11.735.410 
دنانير مع ش���ركة نفط الكويت ملدة 

34 أسبوعا.

ترسية مناقصتين على شركة مملوكة لـ »الخصوصية« بقيمة 12.2 مليون دينار


