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أخبار الشركات

عاطف رمضان
كشف رئيس مجلس 
االدارة والعضو املنتدب 
لشركة أجيال التعليمية 
 ماضي ابراهيم اخلميس
ل���� »األنباء« ع���ن توجه 
الشركة للتوسع في السوقني 
احملل���ي واخلليجي خالل 
الفترة املقبلة، مشيرا الى 
ان اسواق السعودية ومصر 
مستهدفة من قبل الشركة 
ضمن اخلطة اخلمسية التي 
اعدتها الش���ركة. واضاف 

اخلميس ان االداء التش���غيلي للشركة 
خالل العام 2008 مت قياس���ه من خالل 
عدة نسب ربحية وكانت مقاييس االداء 
االساسية تشير الى منو اجمالي حيث 
وصل هامش الربح التشغيلي الى %34 
وهام���ش صافي الربح ال���ى 20%، كما 
سجل العائد على حقوق امللكية %7.18 
والعائد على رأس املال 8.44%. واش���ار 
الى ان التعليم هو احد االعمدة االساسية 

لتحقيق النجاح في جميع 
نواحي احلياة، الفتا الى ان 
»أجيال التعليمية« احدى 
املؤسسات التعليمية والتي 
تسعى لتكون في مصاف 
الشركات املتقدمة بالكويت. 
واكد ان الش���ركة وقفت 
صامدة امام االزمة املالية 
العاملية، كاشفا ايضا عن 
ان هدف الشركة هذا العام 
التركيز على اجلودة  هو 
التعليمية في املؤسسات 
التابعة للشركة. وبني ان 
الشركة اعدت خططا مستقبلية للتوسع 
وقامت بعمل العديد من دراسات اجلدوى 
والتزال الشركة تدرس االسواق اخلارجية 
وامكانية تنفيذ مشاريع جديدة. اجلدير 
ذكره ان الش���ركة س���تدرج في السوق 
املوازي قريبا، وكشف اخلميس عن نية 
الشركة كذلك االدراج في السوق الرسمي 
في اخلطوة الثاني���ة »بعد االدراج في 

املوازي وتوافر شروط االدراج«.

ماضي ابراهيم اخلميس

الخميس لـ »األنباء«: »أجيال التعليمية« 
تستهدف أسواق السعودية ومصر

أعلنت الشركة املشتركة 
العقارية والتي  العاملي����ة 
تع����د ال����ذراع العقاري����ة 
لشركة املجموعة املشتركة 
للمقاوالت املدرجة بسوق 
الكويت لألوراق املالية عن 
طرحها لبرنامج »ارتاح« 
والت����ي تقوم م����ن خالله 
الش����ركة بتقدمي خدماتها 
إلدارة العق����ارات س����واء 
للش����ركات أو لألف����راد. 
وبهذه املناسبة قال املدير 
الع����ام للش����ركة م.طارق 

الصقعب����ي ان البرنام����ج الذي تطرحه 
الشركة يقدم العديد من اخلدمات العقارية 
للمتعاقدين بحيث تقوم الشركة بتسديد 
قيمة اإليجارات املستحقة من العقارات 
بش����كل مس����بق وملدة ثالثة أشهر من 

تاريخ اس����تحقاقها طوال 
فترة التعاقد، هذا باالضافة 
إل����ى ضمان اس����تمرارية 
سداد قيمة اإليجار لثالثة 
اشهر حتى في حالة تعثر 
الدفع.  املس����تأجرين عن 
وأضاف أن البرنامج مينع 
الرجوع على  الشركة من 
مال����ك العق����ار »املتعاقد« 
في حال تعث����ر حتصيل 
اإليجارات من املستأجرين، 
بحيث يكون من حق الشركة 
الرجوع على املستأجر فقط 
لتحصيل اإليجارات املتأخرة مشيرا إلى 
أن الشركة ستقوم عبر البرنامج بإعادة 
جتهيز وتس����ويق الوح����دات العقارية 
الشاغرة، وكذلك الوحدات غير املؤجرة 

بأحدث األساليب التسويقية احلديثة.

 الصقعبي: »المشتركة العقارية«
تطرح برنامج »ارتاح« إلدارة العقار

 الحربي لـ »األنباء«: »صروح لالستثمار«
تباشر محفظتها العقارية بالسوق المصري

»ضمان االستثمار« تساهم بـ 25% من رأسمال
»التونسية لتأمين التجارة الخارجية«

12 فلسا ربحية األهلي المتحدة »المتوقعة«
عمر راشد

توقعت  مصادر ل� »األنباء« حتقيق 
البنك األهلي املتحد 4 فلوس أرباحا عن 

الربع الثالث، مضيف����ة ان ارباح البنك 
املتوقعة قد تصل الى 12 فلسا عن ال� 9 

أشهر األولى من العام اجلاري.

أحمد يوسف
قال الرئيس التنفيذي 
لشركة صروح لالستثمار 
محسن محمد احلربي ان 
الش���ركة ق���د انتهت من 
تأسيس محفظة عقارية 

بالسوق املصري.
وأك���د عزم الش���ركة 
االجت���اه ال���ى تأس���يس 
محفظة أخري تعمل في 
نفس املجال في الس���وق 
السعودي، حيث جتري 
مباحثات مع مجموعة من 
املستثمرين هناك. وأضاف 
في تصريح���ات خاصة 
الش���ركة  ان  ل� »األنباء« 
العوائد  تعتزم تعظي���م 
الربحية للمس���اهمني من 
خالل الدخول في مشاريع 
بأحجام صغيرة لكن بعوائد 
تعد كبيرة نسبية في ظل 

ظروف االستثمار الراهنة. 
ان الشركة قد وقع  وقال 
اختياره���ا على مجموعة 
من العقارات ذات املستقبل 
الواعد وأيضا التي تتوافر 
بها مجموعة من الشروط 
مع مراعاة أولوية ان يكون 
العق���ار مدرا للعوائد وذا 
قيمة استثمارية متنامية 

مع مرور الوقت. وقال ان 
الدراس���ة املبدئية تشير 
الى إمكانية حتقيق عوائد 
مجزية للدخول في هذه 
االس���تثمارات، وذلك مع 
انخفاض أسعار العقارات 
ج���راء األزم���ة وإمكانية 
ارتفاعها مع صعود الدورة 
االقتصادي���ة مرة أخرى، 
خصوص���ا ان الس���وقني 
السعودي واملصري من 
التي تأثرت  اقل األسواق 
عقاراتها باألزمة. وأكد ان 
الش���ركة لديها مجموعة 
إدارة  فريدة من خب���راء 
العقارية، وقد  احملاف���ظ 
بدأت فعليا في التحرك على 
السوق املصري، والتجهيز 
املبدئي للسوق السعودي 
وال���ذي يتوقع البدء فيه 

قريبا.

أعلنت املؤسس���ة العربية لضمان 
االستثمار وائتمان الصادرات »ضمان«، 
التي احتفظت بتصنيف -AA »مستقر« 
من قبل ستاندرد اند بورز عام 2009 
للعام الثان���ي على التوالي أنها قامت 
باالكتتاب في رأسمال الشركة التونسية 
لتأمني التجارة اخلارجية مبا قيمته 5 

ماليني دينار تونسي.
وذكرت املؤسس���ة التي تتخذ من 
دولة الكويت مقرا لها، وأنش���ئت في 
عام 1974 كهيئة عربية مشتركة تضم 
في عضويتها كافة الدول العربية في 
بيان صحافي بهذه املناسبة أن قيمة 

مس���اهمة املؤسس���ة متثل ما نسبته 
25% من رأسمال الش���ركة التونسية 
بعد الزيادة في رأسمالها من 15 إلى 20 
مليون دينار تونسي. وبذلك تصبح 
»ضمان« ثاني أكبر مساهم في رأسمال 
الشركة التونسية. وأوضحت املؤسسة 
أن هذه اخلطوة تأتي في إطار خطتها 
االس���تراتيجية للفترة من 2007 الى 
2014 الهادف���ة لتطوير صناعة تأمني 
االستثمار وائتمان الصادرات في الدول 
العربية األعضاء، وفي إطار دعم عالقات 
التعاون الثنائي���ة مع هيئات التأمني 

الوطنية العربية.

محسن محمد احلربي

م. طارق الصقعبي

»برقان« رعى حفل استقبال االجتماع السنوي 
لصندوقي النقد والبنك الدوليين في تركيا

 »أوريجينال« تطرح صكوك سرايا الخيران
بالمعرض الدولي للعقار السادس في 26 الجاري

 العومي: »األولى لموارد الطاقة« تنوي التوسع
في استثماراتها في السعودية وقطر والهند

عموميتها أقرت عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 مايو 2009

رعى بنك برقان حفل استقبال االجتماع السنوي لصندوق 
النق����د الدولي والبنك الدولي الذي عقد في اس����طنبول 7 
أكتوب����ر اجلاري بالتعاون مع ش����ركة مش����اريع الكويت 
ومجموعة املصارف التابعة لها، وقد حضر احلفل العديد 
من الشخصيات البارزة في مجال التمويل الدولي واألعمال 
وكبار الش����خصيات واملديرين م����ن مختلف املصارف في 
جميع أنحاء العالم. وبهذه املناسبة أشار املدير التنفيذي 

لبنك برق����ان جوناثان اليون ال����ى أن مجموعة املصارف 
تؤك����د التزام بنك برقان باالهتم����ام مبصالح العاملني في 
مجال التموي����ل العاملي وإلى تقدمي املزيد لتعزيز دورهم، 
مضيفا »نحن فخورون برعاية هذا االجتماع الذي حضره 
كبار املس����ؤولني التنفيذيني من القطاع املالي وهو احلدث 
السنوي الهام الذي يتيح للوفود فرصة التواصل في بيئة 
دولية ويعزز مجاالت إيجاد اس����تراتيجيات وسياس����ات 

التنمية االقتصادية«.  وقد مثل بنك برقان في هذا احلفل 
كل من نائب رئيس مجلس اإلدارة لشركة مشاريع الكويت 
فيصل العيار ورئيس مجلس إدارة بنك برقان طارق عبد 
السالم ونائب رئيس مجلس إدارة بنك برقان ماجد العجيل 
واملدير التنفيذي لبنك برقان جوناثان اليون باإلضافة إلى 
املديرين التنفيذي����ني للمصارف التابعة وأعضاء مجالس 

اإلدارات وكبار مديري مختلف القطاعات. 

فيصل العيار وجوناثان اليون يتوسطان احلضور في احتفال »برقان« باالجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليني في اسطنبول

فواز العدواني

)أسامة البطراوي(جانب من عمومية الشركة

لالستثمارات املتنوعة في قطاع 
الطاقة لذا فهي ليست مبنأى 
عن آث���ار األزمة االقتصادية 
العاملية«، مؤك���دا أن األولى 
الطاقة قام���ت بكل  مل���وارد 
االحتياطات املتاحة لتقليل 

األضرار عن مساهميها. 
وختم بقوله: نحن متفائلون 
بأن عجلة االقتصاد ستبدأ في 
ال���دوران من جديد مما ميهد 
الطريق للفرص االستثمارية 

املتنوعة في قطاع الطاقة.
من جانبه كش���ف رئيس 
خال���د  اإلدارة  مجل���س 
السنعوسي أن الشركة قامت 
مبراجعة شاملة إلستراتيجية 
عملها إلعادة صياغة أولويات 
العمل في ظل الظروف الراهنة 
لتداعيات األزمة التي من أهمها 
تباط���ؤ احلكوم���ة في طرح 
الكبرى املتعلقة  املش���اريع 
التحتي���ة جلميع  بالبني���ة 
النشاطات االقتصادية ومنها 
النفط���ي والتراجع  القطاع 
الكبي���ر لنش���اط التموي���ل 

واالئتمان. 
ه���ذا وقد مت���ت املوافقة 
باإلجم���اع عل���ى كل البنود 
ال���واردة في ج���دول أعمال 
الشركة السيما منها املوافقة 
اإلدارة  على توصية مجلس 
بعدم توزيع أرباح نقدية عن 
السنة املالية املنتهية في 31 
مايو 2009 مع املوافقة أيضا 
على عدم مكافأة أعضاء مجلس 

إدارة الشركة. 

منى الدغيمي 
ق���ال الرئي���س التنفي���ذي 
الطاقة  لش���ركة األولى ملوارد 
العومي في تصريح  عيس���ى 
خاص بالصحافيني عقب عقد 
عمومية الشركة أمس بنسبة 
حضور 76% انه يتوقع حتقيق 
أكثر من800 ألف دينار صافي 
أرباح بالنسبة للربع األول من 
املالية اجلديدة، مشيرا  السنة 
إلى أن الشركة تنوي التوسع 
في اس���تثماراتها إل���ى خارج 
الكويت في كل من السعودية 
وقطر والهند في انتظار حتسن 

الوضع الراهن.
الش���ركة متتلك  أن  وأك���د 
سيولة ومالءة مالية متكنها من 
إلى  استكمال مشاريعها، الفتا 
أن كل الشركات التابعة لألولى 
ملوارد الطاق���ة لديها عقود مع 
مؤسسة نفط الكويت وستدر 
عوائد جيدة.  وأضاف ان تركيز 
الش���ركة خالل الفترة السابقة 
كان ينص���ب على املش���اريع 
االس���تثمارية املرتبطة بقطاع 
الطاقة والتي م���ن املتوقع أن 
تدر عوائد مجزية ملساهمينا، 
مشيرا إلى انه مع تداعيات األزمة 
املالية العاملية احلالية ستقوم 
الشركة بإعادة ترتيب أولوياتها 
ونشاطاتها بحيث تضمن أعلى 

مستوى من األداء.
 وكشف العومي أن الشركة 
األولى ملوارد الطاقة متتلك نسبة 
مساهمة جيدة في شركة برقان 
حلفر اآلبار التي مازالت مستمرة 

وم����ن مميزات املش����روع بني 
العدواني أنه يتمتع باملوقع على 
اخلور الثان����ي القريب من مدخل 
البحر، والشاليهات تتكون من 3 

ومتأنية ملث���ل هذه الفرص ملا 
يصب في مصلحة الشركة ومما 
يحقق منوا استراتيجيا للشركة 
وذلك عن طريق متلك حصص 
مؤثرة في شركات واعدة تعمل 

في قطاع الطاقة. 
وأضاف: حتلي���ال للوضع 
العام، فقد الحظنا أنه في النصف 
الثاني من عام 2008 أن العالم 
شهد أزمة اقتصادية مما أدت إلى 
إفالس بعض املؤسسات املالية 
العاملية باإلضافة إلى انخفاض 
حاد في أس���عار النفط لم يكن 
يتوقعه أح���د، حيث تضررت 
اقتصادات العالم بشكل كبير.

وتاب���ع: »كم���ا نع���رف أن 
الش���ركة األولى ملوارد الطاقة 
عبارة عن شركة كرست نفسها 

مل���وارد الطاقة متتلك 50% من 
الش���ركة اآلس���يوية لصيانة 
املنش���آت النفطية حيث قامت 
مؤخرا في ش���هر ابريل 2009 
بتأسيس ورش���ة عمل ألعمال 
احلديد وصيانة املعدات النفطية 
وقامت باجتذاب عدة عقود من 
ش���ركات خدمات ف���ي القطاع 

النفطي في الكويت. 

الوضع الحالي للسوق

وباحلديث عن الوضع احلالي 
للسوق قال العومي: السيناريو 
احلالي لوضع الس���وق جعلنا 
أكثر انتباها وحرصا على دراسة 
الفرص االستثمارية املتنوعة في 
مجال نشاطنا، وعليه فإننا حاليا 
نسعى لعمل دراسات مستفيضة 

في مشاريعها ونشاطاتها غير 
االعتيادية وذات العوائد املجزية 
بالرغم من أوضاع السوق غير 

املالئمة .
وأض���اف ان���ه مت مؤخ���را 
توقيع عقد اتف���اق مع واحدة 
العاملية  الش���ركات  من كبرى 
لتصنيع الصمامات الصناعية 
إلنتاج صمامات عالية اجلودة 
في الكويت، مؤكدا أنها سيكون 
لها عوائد مجزية للمساهمني، 
ولفت إلى انه مت وضع جدول 
زمني لبدء اإلنتاج والتصنيع 
التجاري في ديسمبر من العام 
احلالي ليكون من رواد مصنعي 
الصمامات الصناعية في الكويت 

ومنطقة اخلليج.
 وق���ال ان الش���ركة األولى 

املالية، والتي ألقت بظاللها على 
السوق العقاري احمللي. وتابع 
العدواني »هذا لم يأت من فراغ 
فلقد درسنا احتياجات السوق 
العقاري جيدا، ثم فكرنا في أداة 
اس����تثمارية جديدة تتكيف مع 
ظروف األزم����ة املالية احلالية، 
فلم جن����د أفضل م����ن صكوك 
االنتف����اع، ومن ث����م حققنا هذا 
النجاح، واإلقبال على الصكوك 
فاق التوقعات، األمر الذي يكشف 
عن حقيقة مفادها أن الس����وق 
ألدوات  متعط����ش  العق����اري 
استثمارية جديدة وللمبادرات 
القادرة على كسر حلقة ركوده، 
والتي أعطت أمال وتفاؤال كبيرا 
ألن القطاع العقاري بدأ يستعيد 

عافيته مجددا«.

أدوار باإلضافة إلى تراس واسع، 
باإلضاف����ة إلى وجود مس����احات 
خضراء واسعة حول الشاليهات.

 وتابع هناك موقف مس����قف 
خاص لعدد 2 سيارة لكل شاليه، 
ويتمتع كل شاليه بواجهتني على 
األقل )حدائق- ش����ارع( وتتنوع 
الشاليهات حسب األذواق  مناذج 
الرفيعة وتتمت����ع أيضا بفخامة 

التصميمات الراقية احلديثة. 
وأش����اد باإلقبال القياسي من 
العمالء خالل الفترة القصيرة من 
بداية انطالق حملة تسويق صكوك 
سرايا اخليران خالل يوليو املاضي 
في امتالك حق االنتفاع في مشروع 
سرايا اخليران، وهذا ألننا استطعنا 
تسويق حصة كبرى من الشاليهات 
رغم التداعيات الس����لبية لألزمة 

تقوم بط����رح منتج عقاري حتت 
مسمى »صكوك سرايا اخليران« 
وهو أول منتج عقاري داخل دولة 
الكويت يس����وق بنظام املشاركة 
بالوقت، لهذا مت إنشاء فرع جديد 
للمجموعة حتت اسم »اوريجينال 
للتسويق العقاري« ومن أغراضه 
الوحدات السكنية  تسويق وبيع 
والس����ياحية- بنظام املش����اركة 

بالوقت.
اجلدير بالذكر أن مشروع سرايا 
اخليران يقع في منطقة اخليران 
ضمن مش����روع لؤل����ؤة اخليران 
)املرحل����ة األولى( ويحتوي على 
)100 شاليه( بإطاللة مميزة على 
البحر مت تصميمها برؤية هندسية 
معماري����ة حديثة تض����ارع أرقى 

الشاليهات العاملية. 

أعلنت مجموع����ة أوريجينال 
العاملية عن مشاركتها في املعرض 
الس����ادس والذي  الدولي للعقار 
تنظمه شركة آنة جروب لتنظيم 
املعارض واملؤمترات خالل الفترة 

من 26 إلى 29 أكتوبر اجلاري. 
وقال املدير العام في املجموعة 
فواز العدواني ان مشاركة الشركة 
في املعرض تهدف إلى التواجد الدائم 
واملساهمة في املعارض العقارية، 
والتي تعد فرصة جيدة للتواصل 
مع عمالء الشركة، وذلك عبر طرح 
مجموعة م����ن اخلدمات والفرص 
العقارية، مشيرا إلى أن املعرض 
ميثل لعمالء الشركة فرصة ذهبية 
للمقارنة بني جميع املش����روعات 
املطروحة واختيار األنسب منها.  
ولفت العدواني إلى أن املجموعة 


