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أخـبـار الشركات

الخليج للتأمين تحقق 5.8 ماليين دينار 
أرباحًا في نهاية الربع الثالث 

 »آنة جروب« استقطبت شركات محلية 
ودولية بالمعرض الدولي للعقار 

ص����رح العض����و 
والرئيس  املنت����دب 
التنفي����ذي لش����ركة 
اخلليج للتأمني خالد 
س����عود احلسن بأن 
النتائ����ج املالية التي 
حققتها الشركة عن 
املنتهية في  الفت����رة 
2009/9/30 تعتب����ر 
ف����ي ظ����ل  ممت����ازة 
املالية  ظروف األزمة 
واالقتصادية احلالية 

واستطاعت الشركة من خالل هذه 
النتائ����ج أن حتقق من����وا متواصال 
ومستمرا في حجم اإلنتاج واإليرادات 

التشغيلية واالحتياطيات الفنية.

البيانات المالية

انه نظرا لتأثير  وبني احلس����ن 
املالية واالقتصادية احلالية  األزمة 
انخفضت عوائد االستثمارات من 7.5 
ماليني دينار عام 2008 الى 3.9 ماليني 
دينار هذا العام مما ترتب على ذلك 
انخفاض صافي ربح الفترة من 10.8 
ماليني دينار إلى 5.8 ماليني دينار وهو 
ما ميثل 35.4 فلسا ربحية للسهم، 
مشيرا الى ان حقوق املساهمني بلغت 
67.9 مليون دينار في 2009/9/30 مما 
يعني أن القيمة الدفترية للسهم في 

ذات التاريخ تبلغ 410 فلوس.
 وق����ال احلس����ن فيم����ا يتعلق 
بتوسعات الشركة اإلقليمية انه مت 

خالل تلك الفترة من 
عام 2009 االستحواذ 
على ما نسبته %55 
من رأس����مال شركة 
الشرق العربي للتأمني 
باململك����ة األردني����ة 
وه����ي  الهاش����مية 
حتتل الترتيب األول 
في الس����وق األردني 
ف����ي حج����م إنتاجها 
السوقية.   وحصتها 
وتاب����ع: قمنا بطرح 
أسهم شركة البروج للتأمني التعاوني 
التي مت تأسيسها مع آخرين في اململكة 
العام  العربية السعودية لالكتتاب 

والذي حقق جناحا كبيرا. 
وأكد أن الشركة سوف تستمر في 
التوسع  إلى  الهادفة  إستراتيجيتها 
اإلقليمي لتحسني اإليرادات وتنويع 
مخاطر االس����تثمار والتركيز على 
األرباح التش����غيلية، الفتا الى انها 
تعم����ل على زيادة وتقوية نش����اط 
الشركات التابعة لها لزيادة حصصها 
السوقية وزيادة نسبة مساهمتها في 
أرباح الشركة.  واشار احلسن الى 
ان هذه اإلجن����ازات حتققت بفضل 
الدعم املس����تمر من العمالء وثقتهم 
إدارة الشركة وخدماتها وكذلك  في 
دعم املساهمني الكرام وخاصة شركة 
مشاريع الكويت القابضة املالك األكبر 
لرأسمال الشركة وتفاني وإخالص 

موظفي الشركة.

أكد رئيس مجلس 
آنة  اإلدارة بش���ركة 
لتنظي���م  ج���روب 
املع���ارض مس���اعد 
احل���داد أن املعرض 
الدولي السادس للعقار 
والذي سيفتتحه نائب 
رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون 
اإلس���كان والتنمية 
الش���يخ أحمد الفهد 

ف���ي قاع���ة فندق  الي���وم االثنني 
الريجنسي مبنطقة البدع، سيمثل 
نقلة نوعية ف���ي تنظيم املعارض 
العقارية في الكويت كونه املعرض 
الدولي السادس للعقار متحديا بذلك 
األزم���ة املالية مم���ا يعطي تصورا 
وترجم���ة واضحة وي���دل على أن 
األجواء االقتصادية في دولة الكويت 
تعتبر س���ليمة جدا وهذا ينعكس 
على أن األرض االقتصادية بشكل 
عام والسوق العقارية بشكل خاص 
تعد خصبة ومالئمة الس���تقطاب 
مس���تثمرين محليني ودوليني في 

فت���رة تعتب���ر هي 
األهم واألكثر نشاطا 
الس���نة حسبما  في 
تدل عليه إحصائيات 
النش���اط العق���اري 

محليا ودوليا. 
ومن جانب آخر 
إلى أن  أشار احلداد 
شركة »آنة جروب« 
استقطبت عددا من 
الش���ركات  كبريات 
العقارية في الكويت 
ودول مجلس التع���اون اخلليجي 
باإلضافة إلى شركات عاملية مختلفة 
لطرح مش���اريعها خالل املعرض 
الدولي السادس للعقار والذي سوف 
ميتد من الفترة 26 إلى 29 أكتوبر 

احلالي.
وأكد عل���ى أن املعرض الدولي 
الس���ادس للعقار سيكون له طابع 
إلى توفير  خاص ومميزات تهدف 
الت���ي يحتاجها  كافة املتطلب���ات 
العقارات  الذي يبحث عن  املواطن 
املميزة وبأسعار في متناول اجلميع 

وبعروض مغرية.

مساعد احلداد

خالد احلسن

)أحمد باكير(رشيد الطبطبائي متجوال وسط أجنحة املعرض

من اليسار علي حسن موسى ورنيمة املطر ورئيس معرض سيتي سكيب

»جلوبال فاينانس« تصّنف »الوطني« ضمن أكبر 
عشرة بنوك شرق أوسطية على مستوى األسواق الناشئة

الطبطبائي: إقرار مشروعي »سوق المال« 
و»الشركات التجارية« إنجاز كبير

للتوصي���ات التي خرجت بها 
هذه اللجنة.

وزاد قائال: قد ترفع اللجنة 
تقريره���ا ملجل���س ال���وزراء 

قريبا.
وعن معرض البناء واالعمار 
2009 الذي تنظمه شركة معرض 

الكويت الدولي وتستمر انشطته 
حتى ال� 31 من اكتوبر اجلاري 
اعرب الطبطبائي عن سعادته 
بالتنظيم وما يحويه املعرض 
من مشاركات محلية واجنبية 
بلغت نحو 78 شركة تقريبا، 
مشيرا الى ان هناك شركات من 

والصناعة افاد الطبطبائي بان 
اللجنة العقارية اجتمعت عدة 
مرات وهي تضم متخصصني 
بالسوق العقاري وقد انتهت من 
اعداد تقريرها، الفتا الى انه من 
الضروري ان يتم اختيار الوقت 
املناسب للنظر بعني االعتبار 

دول املجلس والصني وتركيا.
الكبير من  الك���م  ان  وقال 
الشركات املشاركة في املعرض 
تعطي دفعة قوية النعاش قطاع 

املعارض بالكويت.
الى ان هذا املعرض  ولفت 
متخصص ويهم شريحة كبيرة 
من املواطنني املهتمني بقطاع 

االستثمار واملباني.
ونوه الى ان املعرض يقدم 
حلوال للمشكالت التي تواجه 
املباني في اجلوانب  اصحاب 

الكهربائية والصحية.
واش���ار ال���ى ان القط���اع 
التجاري والصناعي مهم وان 
ال���وزارة تدعم اقامة مثل هذه 
املعارض لكونه���ا تضم عددا 
الش���ركات حتت  كبي���را من 

سقف واحد.
واك���د ان املع���رض يعتبر 
فرص���ة الصح���اب القروض 

االسكانية واملستثمرين.
وعن تداعيات االزمة املالية 
العاملية قال الطبطبائي: نشاهد 
حاليا تباشير تعافي االقتصاد 

العاملي.

عاطف رمضان
اعرب وكيل وزارة التجارة 
والصناعة رشيد الطبطبائي 
ع��ن س���عادته بإجناز اللجنة 
املالي��ة واالقتصادية البرملانية 
ملش�����روع قانون هيئة سوق 
املال، مش���ي��را الى ان اللجنة 
اع���دت تقريره�����ا ورفعت���ه 
للمجل���س للتصوي��ت عليه 
وانه خ���الل الفت�����رة املقبلة 
ستتم مناقشة قان��ون الشركات 
التجارية ال���ذي يعتبر مكمال 
لقانون هيئة س���وق املال نظرا 
لالرتباط الوثيق بني بعض مواد 

ونصوص القانونني.
واضاف الطبطبائي خالل 
تصريح���ه للصحافيني امس 
عق���ب افتتاحه معرض البناء 
واالعمار ف���ي ارض املعارض 
الدولية مبنطقة مش���رف، ان 
»التجارة« لديها استعداد تام 
للتعاون مع النواب ملناقش���ة 

هذا املشروع.
وحول رؤيت���ه عن آخر ما 
توصلت اليه اللجنة العقارية 
املشكلة برئاسة وزير التجارة 

مشروعني آخرين وهما فندق فني 
في دبي من تصمي����م درو لينك 
وفندق وبرج كمبينسكي السكني 

من تصميم باركينز وويل.
ت����اول  يذك����ر أن األرج����ان 
لالستثمار هي أول شركة عمانية 
تنضم للمجلس األميركي للمباني 
اخلضراء وتطمح إلى نيل شهادة 
الهندسي  التصميم  »الريادة في 
البالتيني����ة ألعمال  والبيئ����ي« 
البناء ملش����روع منتجع اخليران 
واألرجان تاول هي نتيجة حتالف 
استراتيجي ما بني شركة األرجان 
العاملية العقارية وش����ركة تاول 
لالس����تثمار في عام 2003 ومنذ 
ذلك احلني تقدم الش����ركة حلوال 
الدخل  إس����كانية مبتكرة لذوي 
املتوسط وحاليا تتوسع تدريجيا 
إلى املشاريع املتعددة االستخدام 
والتجارية والسياحية في مناطق 

مختلفة من السلطنة.

في السادس من أكتوبر متت 
إقامة حفل توزيع جوائز سيتي 
س����كيب دبي للتصميم العقاري 
الناش����ئة، وقد حازت  لألسواق 
شركة األرجان تاول لالستثمار 
على جائزة أفضل تصميم ملشروع 
منتج����ع أبروي � اخليران، وذلك 
في فئة »أفض����ل تصميم فندق« 
في سلطنة عمان، ويقع املشروع 
في بندر اخليران، 17 كم ش����رق 
مسقط، وستبدأ أعمال البناء في 
الربع األول في س����نة 2010. ومت 
تصميم املشروع كمنتجع خاص 
على مساحة 137.391 مترا مربعا في 
منطقة محمية حكومية. وسيشمل 
املشروع 82 مفتاح غرفة، وقد مت 
تصميم املنتجع على شكل شاليهات 
عالية اجلودة في سفوح اجلبال 
احمليطة اخلالبة. ويوفر املنتجع 
جتربة متميزة تتيح للنزالء التمتع 
بشاطئ خاص في جتربة فريدة 
من نوعها مع مجموعة واس����عة 
من األنشطة الترفيهية على أحدث 
املقاييس العاملية، ويتضمن أيضا 
مطعما عامليا. وذكر املدير العام 
لشركة األرجان تاول علي موسى: 
»نحن سعداء مبثل هذا الفوز الذي 
ميثل وس����اما لألرجان، وحيث 
يعتبر الترشيح للجائزة في حد 
ذاته اجنازا، ف����إن الفوز بها هو 
تقدير ملجموعة شركات األرجان، 
حيث يتم اختيار املشاريع بعناية 
ليس فقط بالنس����بة للتصميم 
املعماري، ولكن مبا ميثله املشروع 
بصفة عامة وما يقدمه للمجتمع 
وتفاعله م����ع البيئة احمليطة في 
أفضل ص����ورة ممكنة«. وتعتبر 

هذه املسابقة األولى من نوعها لفئة 
األسواق الناشئة ومتت املنافسة 
على مستوى عاملي وجدير بالذكر 
أن جلنة احلكام تكونت من: سها 
أوزكان: وهي معمارية ومخططة 
ومؤرخ����ة وصاحب����ة نظريات 
معمارية عديدة باإلضافة الى كونها 
الرئيس املؤسس للجنة املعمارية 
العاملية، غيتان س����يو: الرئيس 
السابق الحتاد املعماريني العامليني، 
جورج كاتودريتس: مدرس مساعد 
للتصميم املعماري ورئيس هيئة 
املنح الطالبية للتصميم املعماري 
في اجلامعة األميركية بالشارقة، 
حبيبة املراشي: مؤسسة ورئيسة 
املجموعة البيئية باإلمارات ويتر 
دي س����باتينو: عمي����د مدرس����ة 
التصمي����م املعماري في اجلامعة 

األميركية بالشارقة.
أبروي  ف����وز منتجع  وقد مت 
اخليران بعد منافس����ة قوية مع 

صنفت مجلة »جلوبال فاينانس« العاملية بنك 
الكويت الوطني ضمن أكبر عش���رة بنوك ش���رق 
أوس���طية على مستوى األسواق العاملية الناشئة 
لعام 2009 والتي تش���مل بن���وك دول كبرى مثل 
الصني والهند وكوريا والبرازيل. ويأتي اختيار بنك 
الكويت الوطني، وهو البنك الكويتي الوحيد الذي 
يدرج ضمن هذه القائمة، تأكيدا جديدا على صالبة 
الوطني ومتانته املالية وعالمة جديدة تضاف إلى 
تصنيفات التميز واجلدارة والتي كان آخرها اختياره 
ضمن قائمة أكث���ر املصارف العربية ربحية لعام 
2008 واختياره مؤخرا من قبل جلوبال فاينانس 
ضمن قائمة أفضل بنوك العالم لعام 2009 عالوة 
على إدراجه للمرة الثانية خالل نفس العام ضمن 
قائمة البنوك اخلمسني األكثر أمانا على مستوى 
العالم لع���ام 2009.  ووفقا للترتيب الذي أوردته 
قائم���ة جلوبال فاينانس ألكبر عش���رة بنوك في 
األس���واق العاملية الناشئة فقد احتل بنك الكويت 
الوطني املرتبة الثامنة مع كل من بنك اإلمارات دبي 
الوطني � اإلمارات العربية املتحدة، والبنك األهلي 
التجاري � اململكة العربية السعودية، وبنك ميلي 
إيران � إيران، ومجموعة س���امبا املالية � اململكة 
العربية السعودية، والبنك العربي � األردن، وبنك 
أبوظبي الوطني � اإلمارات العربية املتحدة، وشركة 
الراجحي للصيرفة واالستثمار � اململكة العربية 
السعودية. وأوضحت مجلة جلوبال فاينانس في 
معرض إعالنها لقائمة أكبر وأفضل بنوك األسواق 

العاملية الناشئة التي مت إعدادها من قبل فريق من 
احملللني واملستشارين املختصني بالقطاع املصرفي 
بالتعاون مع مؤسسة Bankersalmanac أنها اعتمدت 
في عملية اختي���ار وتصنيف البنوك املدرجة في 
القائمة على مجموعة من املعايير املوضوعية وفي 
مقدمتها احلجم اإلجمالي لألصول ومعدالت منوها. 
وأضافت أن هذا التصنيف اجلديد الذي حققه بنك 
الكويت الوطني يعكس املتانة املالية العالية التي 
يتمتع به���ا الوطني عالوة على اجل���ودة الفائقة 
ألصوله ومتيزه ومهنيته العالية في مجاالت األعمال 
واخلدمات املصرفية. والريب في أن تفوق »الوطني« 
ومتيزه على صعيد األداء يجد جتسيده احلي في 
تعدد وتنوع اجلوائز والتصنيفات العاملية املتقدمة 
التي يحصدها سنويا والتي تعتبر مؤشرا واضحا 
على سالمة استراتيجياته املتحفظة التي ضمنت له 
موقع الصدارة على مدى السنوات وجنبته الكثير 
من التداعيات التي أفرزتها األزمة املالية العاملية.

وكانت مجموعة بنك الكويت الوطني قد أعلنت 
مؤخرا أنها حققت أرباحا صافية بلغت 201.5 مليون 
دينار عن االشهر التسعة األولى من عام 2009 في 
حني حقق البنك أرباحا قياسية بلغت 75.5 مليون 
دينار عن فترة األشهر الثالثة املنتهية في 30 سبتمبر 
2009 مقارنة بأرباح قدرها 68.6 مليون دينار عن 
نفس الفت���رة من العام املاضي أي بنمو قدره %10 
بني الفترتني وذلك على الرغم من صعوبة األوضاع 
االقتصادية احمللية واإلقليمية خالل هذه الفترة. 

الوحيد من الكويت إلى جانب ثالثة بنوك سعودية وبنكين إماراتيين

افتتح معرض البناء واإلعمار بأرض المعارض بمشاركة 78 شركة محلية ودولية

»األرجان تاول« تفوز بجائزة أفضل تصميم 
لـ»منتجع أبروي – الخيران« بُعمان

من »سيتي سكيب العقارية« 

»التسهيالت للتمويل العقاري« استثمرت 
5.3 ماليين بمشروعين

أحمد مغربي 
قال رئيس مجلس اإلدارة في ش���ركة التسهي��الت للتمويل 
العقاري احلارث عبدالرزاق اخلالد ن الشركة اتبع��ت سياسة 
متحفظة لتحقيق أهداف وتطلعات املساهم��ني م��ن خ��الل غرضها 
الرئيس���ي وهو التمويل العقاري، ومت تعديل اإلستراتيجي��ة 
بحيث تبدأ الش���ركة في معظم نش���اطها بالتمويل العق��اري 
السكن��ي خارج الكويت والتركيز عل��ى دول مجلس التعاون 

اخلليجي. 
وأوض���ح اخلالد خالل انعقاد اجلمعية العمومية للش���ركة 
في وزارة التجارة والصناعة أمس، أن الش���ركة قامت بدراسة 
أسواق دول اخلليج العربي بدقة وعناية وحددت أسواق التمويل 
العقاري في كل من السعودية وسلطنة عمان والبحرين، كأسواق 
واعدة وجاذبة وجار العمل حاليا للدخول في هذه األسواق اما 
من خالل مش���اركات أو من خالل تأسيس عمليات الشركة في 

تلك الدول تباعا. 
وعن سبب اختيار األسواق اخلارجية واالبتعاد عن السوق 
احمللي أش���ار اخلالد إلى ان الفرص االس���تثمارية في الكويت 
»صفر«، مضيفا انه خالل الس���نة املالي���ة 2009/2008 ظهرت 
معوقات كبيرة غير متوقعة تعيق الش���ركة في تنفيذ خطتها 
األولى. فقد واجهت الشركة مشكلتني رئيسيتني أوالهما القانون 
الذي اصدرته احلكومة مبا يخص رهن الوحدات السكنية لصالح 
املؤسسات املالية بالكويت، وثانيتهما االزمة االقتصادية العاملية 
التي كان لها تأثير س���لبي على جمي���ع القطاعات االقتصادية 

وكانت األسوأ تاريخيا منذ الكساد العظيم. 
واش���ار إلى انه خالل هذه الفترة استثمرت الشركة املبالغ 
املتواف���رة لها من رأس املال بتحفظ لتحقق عائدا مقبوال، ففي 
نهاية العام احتفظت الش���ركة مببلغ 22.6 مليون دينار على 
ش���كل ودائع بالدينار واس���تثمرت مبلغ 5.3 ماليني دينار في 
مش���روع�ي تطوير عق���اري أحدهما ف���ي البحرين واآلخر في 

سلطن��ة عمان. 
وعن نتائج الشركة املالية قال: حققت الشركة منذ تأسيسها 
ربحا صافيا قدره 2.62 مليون دينار ميثل 10.4% عائدا على رأس 
املال، واعدا مساهمي الشركة بتحقيق الشركة لنتائج إيجابية 
خالل السنتني القادمتني بسبب عمليات التوسع في اخلارج. 

هذا وقد وافقت العمومية على جميع البنود الواردة في جدول 
األعمال والتي من أهمها املوافقة على اقتراح مجلس اإلدارة بشأن 
توزيع ارباح نقدية على املس���اهمني املسجلني بتاريخ انعقاد 
العمومية بواقع 5% أي )5 فلوس لكل س���هم(. وكذلك املوافقة 

على التعامل مع أطراف ذات صلة.

عموميتها وافقت على توزيع 5% نقدًا
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