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»المشورة«: أداء متناقض للربع الثالث والبنوك اإلسالمية األفضل

غياب المحفزات اإليجابية وانتظار صفقة زين 
أهم العوامل المؤثرة على أداء الشركات

ذكر التقرير األسبوعي لشركة 
املش����ورة والراية اإلسالمية ان 
الربع الثالث من هذا العام شهد 
أداء متناقض����ا، حي����ث جاءت 
ف����ي بدايتها  تداوالته ايجابية 
اس����تطاعت ان تخرج الس����وق 
من عملي����ات جني األرباح التي 
بدأت في منتصف الشهر االخير 
من الربع الثاني، واكبتها أخبار 
دفعت بالثقة الى االرتفاع وعودة 
الى مؤشرات قرب انتهاء فترة 
الركود االقتصادي العاملي، مما 
شكل دفعا مهما للسوق ليحقق 
ارتفاعات جيدة، ومع زيادة جرعة 
االخبار خالل بداية صيف العام 
احلالي كان األداء مستقرا على 
أسوأ تقدير، وكان أبرز محطاته 
اخبار صفقة زين واس����تحواذ 
البنك الوطني على حصة األغلبية 

في بنك بوبيان االسالمي.
وقال »لكن لم تكن هذه االخبار 
كافية لدفع املؤشر الى مستويات 
جديدة، فكان هناك قلق من تعثر 
الش����ركات، خصوصا  بع����ض 
ان بعض االس����هم عرضت في 
مزاد بأمر قضائي بس����بب عدم 
التزام بعض الشركات من سداد 
التزاماتها وهي في حقيقة األمر 
نسبة ليست هينة، ولكن صبر 
املقرضني لم ينفد بعد بس����بب 
رخص أسعار االسهم املرهونة 
والتي ال تفي حتى بربع التزامات 
أصحابها، مم����ا فضل كثير من 
املقرضني التري����ث في مقاضاة 

املتعثرين حتى هذه الفترة«.
ولكن التقرير اش����ار الى ان 
الصبر لم يقابله محاوالت جادة 
من تعديل البعض ألوضاعه سواء 
بدمج ش����ركات مرتبطة بكتلة 
واحدة او اع����ادة هيكلة ديون، 
حتى ان الكثي����ر بدأ يعاني من 
شح السيولة، خصوصا شركات 

االستثمار والعقار.
وهذا الواقع مع انتظار صفقة 
زي����ن والتي حبس����ت االنفاس 
والسيولة الداخلة في السهم شكال 
ضغطا كبيرا على أداء املؤشرات 
في نهاية الربع مما افقده كثيرا 
من مس����توياته املكتسبة خالل 
بداي����ة الربع ليعود الى بداياته 
رابحا فقط 1.4% على مس����توى 
مؤشره الوزني، بينما ربح مؤشر 
املشورة لالسهم املتوافقة %3.8 
وخالفه مؤشر املشورة لالسهم 

وفق الشريعة الذي خسر %2.
وذك����ر التقري����ر ان الل����ون 
االخضر اختفى من مؤش����رات 
التقليدية  الرئيسية  القطاعات 
وظهر فقط في قطاعي الصناعة 
واألغذية اللذين ربحا 6.5% و%2، 
بينما سجلت قطاعات أكثر أداء 

جيدا على مس����توى مؤشرات 
املتوافقة مع الشريعة،  االسهم 
وكان ابرزها مؤشر قطاع البنوك 
والصناعة واخلدمات كقطاعات 
رئيس����ية، بينما س����جل قطاع 
ارتفاعا كبيرا بس����بب  االغذية 
محدودي����ة ش����ركاته املدرجة 
وسهولة تأثر مؤشرها بارتفاع 
أي من أسهمها ارتفاعا ملحوظا، 
وتراوحت مكاسب قطاعات االسهم 
املتوافقة االخرى بني 6% و%9، 
الل����ون االخضر على  واختفى 
مس����توى قطاعات االسهم وفق 
الشريعة، ولم يظهر سوى في 
قطاع البنوك بعد ان سجلت اسهم 
بنوك بيتك وبوبيان بعد صفقة 
الوطني حلصة االغلبية  شراء 
أداء ايجابيا ليقفل القطاع رابحا 

.%6.8
وعن أسعار اكثر من 10 أسهم 
قال التقرير انها تراجعت وهي 
االس����هم االكث����ر تراجعا خالل 
الربع الثالث بنس����بة جتاوزت 
25% تصدرها سهما االولى وبيت 
التمويل اخلليجي بينما تراجعت 
اسعار اسهم دون قيمها االسمية 
وبرز سهم منشآت كسهم عقاري 
متراجعا بنس����بة 255 تقريبا، 
الرابحون مكاسب  بينما سجل 
اكبر قياسا على االسهم املتراجعة 
ولكن كان معظم االسهم الرابحة 
اسهما محدودة الدوران او موقوفة 
قبل هذا الربع مثل سهم اصول 
ارتفع بنسبة60% تقريبا  الذي 
محققا أعل����ى االرتفاعات خالل 

ثالثة اشهر ماضية.

مقارنة أداء أدنى عشرة أسهم متوافقة 
مع الشريعة اإلسالمية في الربع الثالث من العام 2009

الشركةالرمز
السعر األول 

كما في 
2009/00/00

السعر 
الثاني 
كما في 

2009/00/00

النمو 
النمو %بالفلس

-24.6%-1309832منشآت433

-25%-1047826مدار233

-26.1%-695118التعمير ك428

-26.9%-670490180منا قابضة523

-29.8%-1047331املعدات522

-31.9%-724923أبراج641

-33.3%-510340170كوت فود706

-33.6%-1228141استهالكية524

متويل 813
-36%-25016090خليج

-39.2%-20412480األولى219

منحى السوق النزولي يعكس حالة الترقب والحذر بين المتداولين

»بيان«: تداوالت الدقائق األخيرة قلّصت خسائر المؤشرات 
قال التقرير األسبوعي لشركة 
بيان لالستثمار ان سوق الكويت 
لألوراق املالية أنهى نشاط األسبوع 
املاضي مسجال خسارة محدودة 
بعد أن اتخذت مؤشراته الرئيسية 
منحى نزوليا في معظم جلسات 
األسبوع وسط تداوالت ضعيفة 
عكست حالة من الترقب واحلذر 
فيما بني املتداولني. فبعد أن سجل 
منوا ملحوظا في أول أيام التداول 
بعد إجازة عيد الفطر، شهد السوق 
تراجعات متتالية بفعل عمليات 
جني أرباح قلصت من مكاس����ب 
اجللس����ة األولى بشكل تدريجي 
حتى انتقلت مؤشراته الرئيسية 
إلى خانة اخلس����ارة األسبوعية. 
الدقائق  هذا وس����اهمت عمليات 
األخيرة من فترات التداول بشكل 
واض����ح في التخفي����ف من حدة 
اليومي����ة في بعض  التراجعات 
جلسات األسبوع. من جهة أخرى، 
اتسم األسبوع املاضي بالضعف 
امللحوظ في التداوالت والذي يعود 
إلى حالة احلذر املس����يطرة على 
حتركات املتعاملني بالس����وق، ما 
تسبب في إحجامهم عن اخلوض 
في عمليات ش����راء بشكل عام. إذ 
يترقب املتداولون نتائج الشركات 
املدرجة عن الربع الثالث من السنة 
احلالية، والذي انتهى يوم األربعاء 

املاضي.
واش����ار التقرير الى ان سوق 
املالية اختتم  ل����ألوراق  الكويت 
التسعة أش����هر األولى من العام 
2009 دون أن يحقق تقدما يذكر، إذ 
أقفل مؤشره الرئيسي على ارتفاع 
طفيف نسبته 0.45% مقارنة بإقفال 
العام السابق، وذلك في الوقت الذي 
تغلبت فيه أس����واق أسهم عاملية 
وإقليمية على خسائر بداية العام 

وسجلت منوا سنويا فاق ال� %20. 
فعل����ى الصعيد اخلليجي، يحتل 
سوق دبي املالي املركز األول من 
حيث أداء مؤش����ره خ����الل فترة 
التسعة أش����هر األولى من العام، 
حيث ارتفع بنسبة 33.90%. ويأتي 
السوق املالي السعودي في املرتبة 
الثانية بنمو نسبته 31.63%، ثم 
سوق أبوظبي لألوراق املالية في 
املرك����ز الثالث مع منو مؤش����ره 
بنسبة 30.72%، يليه سوق مسقط 
لألوراق املالية والذي حقق مؤشره 
ارتفاعا بلغت نسبته 20.79%، في 
حني جاء سوق الكويت لألوراق 
املالية في املركز الس����ادس ضمن 
األس����واق اخلليجية السبعة، إذ 
كان أقل األسواق املرتفعة تسجيال 

للنمو. 
وبالعودة إلى النشاط األسبوعي 
لس����وق الكويت لألوراق املالية، 
قال التقرير ان السوق قد استهل 
تداوالت األس����بوع بتحقيق منو 
تدريجي على مدى جلس����ة يوم 

األحد نتيجة لعمليات شراء شملت 
أسهما من مختلف األوزان وسط 
زيادة الفتة في مؤشرات التداول 
الثالثة، ليقفل بنهاية اجللس����ة 
على ارتفاع ملحوظ لكال مؤشريه 
الرئيسيني، حيث سجل السعري 
منوا نسبته 1.25% في حني ارتفع 
الوزني بنسبة 1.59%. وفي يوم 
االثنني، تأرجح السوق في نصف 
الس����اعة األولى من فترة التداول 
ثم اتخذ بعدها مسارا نزوليا دون 
السابقة  مستوى إغالق اجللسة 
متأثرا بعمليات جني األرباح، فأقفل 
املؤشر الس����عري على انخفاض 
بنسبة 0.71% بينما تراجع املؤشر 
الوزن����ي بنس����بة 0.84%. واصل 
السوق تراجعه خالل اجللستني 
التاليتني وسط انخفاض ملحوظ 
في حركة التداول، إال أن تداوالت 
الدقائق األخيرة لعبت دورا رئيسيا 
ف����ي تقليص اخلس����ائر اليومية 
للمؤشرات الرئيسية بشكل واضح، 
ما مكنها من احلفاظ على جزء من 

مكاسب اليوم األول من األسبوع 
مع نهاية جلس����ة يوم األربعاء. 
جاءت تداوالت يوم اخلميس مكملة 
لنشاط األيام السابقة، إال أن حدة 
اخلسائر ازدادت لتأتي على ما تبقى 
من األرباح التي سبق أن سجلها 
املؤش����ران الرئيسيان في جلسة 
يوم األحد، حيث تراجع السعري 
بنسبة 0.80% فيما تكبد املؤشر 
الوزني خس����ارة يومية نسبتها 

 .%0.68
أنهى املؤشر السعري  وبذلك 
تداوالت األس����بوع عند 7.754.6 
نقطة بنسبة تراجع بلغت %0.58 
الذي سبقه،  عن إغالق األسبوع 
بينما أقفل املؤش����ر الوزني يوم 
اخلمي����س عن����د 451.86 نقط����ة 
منخفضا بنس����بة 0.29%. وعلى 
الصعيد السنوي، يكون املؤشر 
الس����عري قد هبط يوم اخلميس 
دون إقفال العام املاضي مبا نسبته 
0.36%، فيما تقلصت نسبة منو 
املؤشر الوزني السنوية إلى %11.10 

مقارنة بإقفال العام 2008.
سجلت ستة من قطاعات سوق 
الكويت ل����ألوراق املالية تراجعا 
في مؤش����راتها بنهاية األسبوع 
املاضي فيما منا مؤشرا القطاعني 
الباقيني. وجاء قطاع األغذية في 
القطاعات اخلاسرة حيث  مقدمة 
أقفل مؤشره عند  4.766.5 نقطة 
منخفضا بنسبة 3.61%، تبعه قطاع 
الشركات غير الكويتية في املركز 
الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة 
1.60% بعد أن أغلق عند 8.137.4 
نقطة، ثم جاء قطاع االس����تثمار 
ثالثا مع تراجع مؤش����ره بنسبة 
1.40%، مقفال عند 6.477.3 نقطة. 
أما أقل القطاعات انخفاضا فكان 
قطاع التأمني الذي أغلق مؤشره 
عند 2.834.1 نقطة بتراجع نسبته 
0.07%. من ناحية أخرى، تصدر 
القطاعات  البنوك الئح����ة  قطاع 
الرابحة، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 
0.78% منهيا تداوالت األسبوع عند 
9.154.5 نقطة، تبعه قطاع اخلدمات 
الذي أقفل مؤشره عند 15.893.0 

نقطة مرتفعا بنسبة %0.21.
انخفض كل من إجمالي حجم 
وقيمة التداول في سوق الكويت 
املالية خالل األس����بوع  لألوراق 
املاض����ي، فيما من����ا إجمالي عدد 
الصفقات املنفذة، حيث تراجعت 
كمية األسهم املتداولة في السوق 
بنسبة بلغت 5.26% عن األسبوع 
الس����ابق لتصل إل����ى 1.55 مليار 
سهم، كما انخفضت قيمة األسهم 
املتداولة خالل األس����بوع بنسبة 
22.80% لتصل إلى 291.19 مليون 
دين����ار. بينما زاد عدد الصفقات، 
حيث شهد األسبوع املاضي تنفيذ 
26.393 صفقة بنمو نسبته %5.67 

عن األسبوع ما قبل املاضي.

جدول يوضح اقفاالت اسواق المال الخليجية في سبتمبر
التغير %اقفال 2008اقفال سبتمبرالمؤشرالسوق

الكويت سوق الكويت لالوراق املالية
0.45%7.817.307.782.60السعري

السعودية املالية السعودية السوق
31.63%6.322.044.802.99العام

-13.83%1.554.511.804.07البحرين العامالبحرين لالوراق املالية سوق
7.67%7.414.256.886.12قطرقطر بورصة

20.79%6.572.255.441.12مسقط 30مسقط لالوراق املالية سوق
33.90%2.191.031.636.29دبيدبي املالي سوق

30.72%3.124.222.390.01ابوظبي العامابوظبي لالوراق املالية سوق

رئيس مجلس إدارة »المتحدة للترفيه« أكد في حوار تنشره »األنباء« بالتزامن مع »مكان« أن حجم استثمارات الشركة يتجاوز الـ 120 مليون دوالر

حسن: حصتنا في سوق المنتزهات اإلقليمية تفوق الـ %50

ف���ي البداية، قال حس���ن ان 
املتح���دة للترفي���ه  »الش���ركة 
والسياحة« تأسست في ديسمبر 
عام 2003 بهدف االس���تثمار في 
قطاع السياحة والترفيه املرتبط 
بالتطوير العقاري، ويبلغ رأس 
املال املدف���وع 25 مليون دينار، 
وع���ن األطر التي تتعامل وفقها 
الشركة قال ان »املتحدة للترفيه 
والسياحة« حترص على التعامل 
الش���ريعة  مبا يتوافق وأحكام 
اإلس���المية كمنطل���ق ألعمالها 
املستقبلية، وتسعى الشركة إلى 
التوسع املدروس في مجال تنوع 
أنشطة الش���ركة لتشمل إصدار 
الصكوك اإلس���المية بالتعاون 
مع مؤسس���ات مالية عاملية من 
خالل استراتيجية عمل ورؤية 
مستقبلية واضحة املعالم وذلك 
لتموي���ل مش���اريعها احلالية 

واملستقبلية.

اإلدراج في 2011

وعن نية اإلدراج في س���وق 

الكويت ل���ألوراق املالية أوضح 
أن الشركة اختارت شركة »املثنى 
لالس���تثمار« التابعة ل� »بيتك« 
كمستش���ار لإلدراج في س���وق 
الكويت لألوراق املالية، مضيفا 
ان  الشركة تس���تهدف اإلدراج 
خالل سنة 2011 بعد أن استوفت 
جميع شروط اإلدراج، وأتوقع 
أن يتراوح إجمالي استثمارات 
الشركة احمللية واخلارجية خالل 
العام احلالي بني 30 و40 مليون 

دينار.
وبني ان للشركة تواجدا في 
4 دول عربية وخليجية، إضافة 
الس���عودية  الكويت، وهي  إلى 
واألردن وعم���ان. وأطالب هنا، 
بسن تشريعات جديدة وتعديل 
القائمة مبا يدعم  التش���ريعات 
مساهمة القطاع اخلاص في تنفيذ 
املشاريع وإعادة صياغة القانون 
املنظم لتنفيذ املشاريع بنظام ال� 
BOT.وأضاف قائال: »فيما يتعلق 
باألنشطة التشغيلية، فقد ركزت 
املنتزهات  الشركة على تطوير 

واملنتجعات، من خالل س���عيها 
إلى استحداث بعض األنشطة في 
املنتزهات، وكذلك تطوير األلعاب 
التأجيرية  وزيادة املس���احات 
وإع���ادة تأهيلها، جلذب نوعية 
خاصة من املستثمرين، وقد كان 
لذلك تأثير واضح على النتائج 

املالية للمنتزهات.
وعن الهدف من وراء دخول 
الش���ركة في شراكات مع بعض 
ان  الش���ركات املتخصصة قال 
الهدف هو تطوي���ر املنتزهات، 
وذلك باستخدام أساليب حديثة 
وخلق منتجات جديدة من خالل 
العالمات التجارية العاملية، جلذب 
أكبر شريحة من الزوار، مضيفا: 
»زادت الشركة نسبة ملكيتها في 
مشروع منتزه الساملية من %10 
إلى 20%، وذل���ك نظرا للنتائج 
اجليدة املتوقعة من هذا املشروع، 
كما قامت بتأس���يس الش���ركة 
»املتح���دة اخلليجية العقارية« 
بنس���بة ملكية 100% ليكون من 
أهم أغراضها االستثمار العقاري، 

وكذلك اخلدم���ات املرتبطة به، 
التجارية،  املراك���ز  وتس���ويق 
وقد باشرت الش���ركة نشاطها، 
ويتوقع لها جناح كبير في الفترة 

املقبلة«.
وأشار الى أن الشركة ورغم 
األزمة املالية التي مر بها االقتصاد 
العاملي، استطاعت حتقيق نتائج 
مرضية، حيث بلغت اإليرادات 
اإلجمالي���ة 1.74 مليون دينار، 
مقارنة مع 1.33 مليون دينار في 
2007، وكانت األرباح الصافية 
883.244 ألف دينار، مقارنة مع 

1.12 مليون.

قرية 99

واشار الى ان مشروع »قرية 
99« مشروع ترفيهي مبني على 
ملكية ال� 99 الفكرية والهدف منه 
ابراز اجلوانب االيجابية لصورتنا 
الثقافية ف���ي كل بقاع االرض، 
ومحاربة التشويه املقصود الذي 
يحوم حولها، واشير هنا الى ان 
99 هي قصص مصورة ملجموعة 

من االبطال اخلارقني مبنية على 
الثقافة االسالمية.

وعن نية الشركة االستثمار 
في مجال املنتزهات البراز الفكر 
االس���المي احلنيف قال هدفنا 
االساسي من خالل ملكيتنا الفكرية 
ككل، تكم���ن ف���ي محاولة ابراز 
عاملية القيم االيجابية املوجودة 
في كل ثقافة ومن ضمنها ثقافتنا، 
ونس���عى كذلك الى اذابة فوارق 
التعصب واجلهل التي حتول دون 
التقاء انساني راق بني جميع ابناء 
البش���ر، وتعويضها بهذه القيم 

االيجابية العاملية املشتركة.

4 ماليين زائر

واشار الى ان حصتنا السوقية 
في س���وق املنتزهات االقليمية 
تفوق ال� 50%، اذ انه في مملكة 
البحرين وحدها نستحوذ على 
70% من هذا السوق، نستحوذ 
في مس���قط على حصة سوقية 
تقدر ب���� 50%، ولدينا اكثر من 
4 ماليني زائر ملنتزهاتنا بشكل 

سنوي.
وعن قيام الشركة بتأسيس 
شركة في السعودية تندرج حتت 
اس���م »س���ياحة العاملية« وعن 
الهدف من وراء هذه الشركة قال 
ان »املتحدة للترفيه« متتلك %60 
من هذه الشركة ولديها شركاء 
استراتيجيون من ضمنهم شركة 
»الراشد لالستثمار« والغاية من 
وراء هذا االستثمار دمج شركة 
»س���ياحة العاملية« مع الشركة 
السعودية ملراكز الترفيه »ساك« 
التي تس���تحوذ على مشروعي 
»منتزه امللك فه���د« القائم على 
مس���احة 200 الف مت���ر مربع، 
و»منتزه االمير محمد بن فهد« 
القائ���م عل���ى نفس الق���در من 
املس���احة، واستطعنا من خالل 
مسابقة ان نفوز بعملية تطوير 
وتكبي���ر »منتزه امللك فهد« من 
200 ألف الى 1000000 متر مربع، 
وسيضم املشروع فنادق وشققا 
ومركز تسوق ومنتزها ترفيهيا، 
اما منتزه »االمير محمد بن فهد« 

فسيتضمن منتجعا بحريا على 
شاطئ نصف القمر.واوضح ان 
الس���عودية تعتبر بل���دا جاذبا 
لالس���تثمار بطبيعته وذلك ملا 
تقدمه من تسهيالت، خصوصا 
فيما يتعلق بتوفير االراضي التي 
تعد اهم الركائز التي يقوم عليها 
تطوير العقارات املتخصصة في 
جانب املنتزهات واملنتجعات ومن 
دون تلك االراضي لن نستطيع 
تشييد منتزه او مشروع سياحي 
ترفيهي، الن طبيعة تلك املشاريع 
حتتاج الى اراض كبيرة، واململكة 
مبا تتمتع به من وفرة االراضي 
الس���ياحية املختلفة  واالماكن 
دفعتن���ا الى فكرة دمج ش���ركة 
العاملية« مع »الشركة  »سياحة 
السعودية ملراكز الترفيه« التي 
العريقة  الش���ركات  تعد احدى 
وتتمتع بشهرة كبيرة في اجلانب 
السياحي وذلك حتى يتسنى لنا 
احلصول على مزيد من املشاريع 
الترفيهية والعقارية املتخصصة 

في اجلانب السياحي.

ابرز التحديات

وع���ن ابرز التحدي���ات التي 
تواجه القطاع السياحي الكويتي 
ق���ال ان الكويت تعتبر من اكثر 
ال���دول التي تتمي���ز بالتعاون، 
لكنه���ا تعاني من مش���كلة قلة 
وندرة االراضي املخصصة لقيام 
املنشآت السياحية، وهذه تعد أهم 
التحديات التي يعاني منها القطاع 

السياحي وكذلك الصناعي.
وع���ن اعتقاده م���ا إذا كانت 
الكويت مؤهلة لتكون بلدا سياحيا 
أسوة بالبلدان اخلليجية األخرى 
والسيما دبي قال ان ذلك ممكن، 
خصوصا انها متتلك القدرة على 
استيعاب الطلب احمللي في هذا 
القطاع، كذلك لديها القدرة على 
جعل السياحة فيها مستمرة على 

مدار العام وذلك من خالل إنشاء 
العديد من املرافق السياحية، وهي 
الس���ياحة  الى جذب  ال حتتاج 
الداخلية  اخلارجية، فالسياحة 
كافية م���ع األخذ ف���ي االعتبار 
ان الكوي���ت جتتذب العديد من 
البحرينية والقطرية  العائالت 
والسعودية وغيرها، ولكن يبقى 
األهم هو جذب املواطن الكويتي 

الى السياحة في موطنه.
وذك����ر: ان الف����رص العقارية 
الكويت جيدة،  التشغيلية داخل 
كما أرى ان الوضع العقاري ثابت 
بعد االنخفاض الذي حدث، واعتقد 
اننا اآلن في طريقنا الى اخلروج 
من األزمة، وهذا إن دل على شيء 
فإمنا يدل على ان القطاع العقاري 
سينهض مجددا، ما يعني انه على 
املس����تثمر عدم التردد في اتخاذ 
القرارات في الفترة احلالية لوجود 
فرصة متاحة وجيدة قد ال تتكرر 
في ظروف أخرى.واضاف ان لدى 
الشركة جهاز اداري ميتلك خبرة 
ادارية ومالية وتس����ويقية، مما 
سيجعل الش����ركة املتحدة تسير 
بثبات كبي����ر وانطالقا من اميان 
الشركة مبفهوم التخصص، ولهذا 
فإن وجود شركة متخصصة في 
الترفيه والسياحة لديها محفظة 
ضخمة من مجموعة أصول متكاملة 
يؤكد ذلك والنظرة االستراتيجية 
للشركة اجلديدة تعتبر منوذجا 
في املنطق����ة االقليمية والعربية، 
ويتوقع لها االنتش����ار اجلغرافي 
وتنوع االستثمار في مجال السياحة 
والترفيه والفنادق.وبني ان مشروع 
»منتزه الس����املية« يع����د من أهم 
مشاريع الشركة حيث نعمل في 
الش����ركة على مبدأ ان االستثمار 
القليل الدائم خير من كثير منقطع، 
واالستثمار داخل الكويت هو القليل 
الدائم واالستثمار خارج الكويت 

هو الكثير املنقطع.

أكد رئيس مجلس اإلدارة في »الش��ركة املتحدة للترفيه والسياحة« عادل 
حسن أنه على الرغم من األزمة املالية، فقد جاءت نتائج الشركة في عام 2008 
مرضية، حيث بلغت اإلي��رادات اإلجمالية 1.74 مليون دينار، مقارنة مع 1.33 
ملي��ون دينار في 2007، وكانت األرباح الصافية 883.244 ألف دينار، مقارنة 
مع 1.12 مليون دينار لس��نة 2007، أما حقوق املس��اهمني، فقد منت بنس��بة 
3.4% لتصبح 27 مليون دينار. وكشف أن حصة الشركة في سوق املنتزهات 
اإلقليمية تق��در بحوالي 50%، مؤكدا على أهمية الكويت كرهان اس��تثماري 
ناجح، ولفت حسن في حوار مع جريدة »مكان« األسبوعية في عددها الصادر 
اليوم إلى حرص »املتحدة للترفيه والسياحة« على التعامل مبا يتوافق وأحكام 

الشريعة اإلسالمية كمنطلق ألعمالها املستقبلية، وفيما يلي التفاصيل:

على المستثمر 
في  التـردد  عدم 
اتخـاذ القرارات 
فـرص  لوجـود 
ومتاحـة  جيـدة 
تتكـرر  ال  قـــد 
المسـتقبل فـي 

مـالييـن   5
زائر لمنتـزهاتنا 
ودول  الكويت  في 
ونتائجنا  الخليـج 
مرضيـة  الماليـة 
مساهمينا  وحقوق 
ارتفعـت بـ %3.4

عادل حسن

إدارة السوق تدرس إدراج 5 شركات 
في الرسمي والموازي و»الفنية« تنعقد أكتوبر الجاري

»تأسيسية وربة« تجتمع األيام المقبلة الستعراض 
تزويد »المدنية« »الخليجية« بالبيانات المطلوبة

 عمر راشد
علمت »األنباء« من مصادرها أن إدارة الس���وق تدرس حاليا طلبات 

مقدمة من 5 شركات لإلدراج في السوقني الرسمي واملوازي.
وأفادت املصادر بأن 3 شركات منها طلبت إدراجها في املوازي وشركتني 
في الرسمي، مستدركة بأن الطلبات املقدمة ستتم دراستها وفقا للشروط 

واإلجراءات اخلاصة باإلدراج في السوقني.
واستدركت بأن نتيجة الدراسة س���يتم عرضها على اللجنة الفنية 
للس���وق التي س���تعقد اجتماعا لها في أكتوبر اجلاري، دون أن حتدد 

موعدا لعقد االجتماع.
يذكر أن إدارة الس���وق تعكف حاليا على دراس���ة طلبني مقدمني من 
»مينا العقارية« و»رمي العقارية« لالنتقال من »املوازي« إلى »الرسمي« 

على خلفية استيفائها للشروط املطلوبة.

 عمر ابوالفتوح
علم���ت »األنباء« أن اجتماعا تعقده اللجنة التأسيس���ية لبنك وربة 
األسبوع اجلاري ملتابعة التطورات اخلاصة بتزويد »املعلومات املدنية« 
الشركة اخلليجية حلفظ األوراق باملعلومات وذلك لبدء إجراءات التسجيل 

من قبل املواطنني.
وأفادت املصادر بأنه بناء على تلك املعلومات سيتم حتديد موعد قيد 
املواليد خارج الكويت وباقي إجراءات التأسيس اخلاصة بالبنك والتي 
منها حتديد فترة التنازل لألس���هم والتي بناء عليها يتم حصر األسهم 
املتنازل عنها لتوزيعها بالتس���اوي بني املواطنني. ه���ذا، ومن املتوقع 
التئام اجتماع التأسيس���ية غدا أو االثنني املقبل ملناقشة جدول األعمال 
واالنتهاء من التفاصيل اخلاصة بإجراءات التسجيل لإلعالن عنها خالل 

األيام القليلة املقبلة.


