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ملزيد من 

اال�ستف�سار هاتف :

فيال للبيع يف القاهرة

»الفارابي« تؤجل طرح صندوقها 
االستثماري األول إلى بداية 2010

بواقع 3.5 فلوس للسهم الواحد

البورصة تكتشف مخالفات فنية ومحاسبية 
في ميزانيات الشركات وترفعها لـ»التجارة« 

بيتشلر لـ »األنباء«: »الجزيرة« محملة بأرباح عن الربع الثالث
بين خمس شركات منخفضة التكاليف عاملة في المنطقة

حيات: 0.88 مليون دينار أرباح »كامكو« في الربع الثالث

قطاع النقل اجلوي استطاعت أن 
تكسب حصصا جديدة في سوق 

السفر احمللي واخلليجي.
وعن أسباب اعتماد اجلزيرة 

أن تتس���لمها الشركة في يناير 
القادم ليصبح أسطول اجلزيرة 
مؤلفا من 11 طائرة الفتا الى أن 
احملطات اجلديدة س���تكون في 
الس���ورية وانطاليا  الالذقي���ة 

التركية وأسوان املصرية.
الطيران  وعن واقع شركات 
في املنطقة في ظل األزمة املالية 
العاملي���ة وانفلون���زا اخلنازير 
توقع بيتشلر أن تشهد املنطقة 
عملياتت استحواذ واندماج بني 
شركات طيران خليجية وعربية. 
مستبعدا أن يتم خروج شركات 
طيران خليجية من السوق في 
الفترة القادمة السيما أن »اياتا« 
أعط���ت توقع���ات ايجابية عن 

القطاع في الفترة املقبلة. 

ملقر تش���غيلي واحد في مطار 
الكويت الدولي عوضا عن اثنني 
ونقل جميع عملياتها من دبي إلى 
مطار الكويت الدولي قال بيتشلر 
يحق لكل دولة من الدول أن تقوم 
بإجراءات حمائية لشركاتها إال 
اننا في طيران اجلزيرة وبسبب 
األزمة املالية العاملية رأينا أنه من 
األفضل العمل مبقر تشغيلي واحد 
وذلك توفيرا لألموال كون مقرين 
تشغيليني سيضيفان من األعباء 
املالي���ة والتكاليف على الناقلة 
السيما أن هناك أزمة مالية عاملية. 
املقررة  وعن احملطات اجلديدة 
للناقلة قال بيتش���لر ان تسلم 
طائرة جديدة لطيران اجلزيرة 
يعني فتح محطات جديدة واملقرر 

املجال مش���يرا إلى أن اجلزيرة 
»اس���تطاعت أن تتجاوز جميع 
العقبات التي عصفت بقطاع النقل 
اجلوي في املنطقة وفي العالم 
ابتداء من األزمة املالية العاملية 
وانتهاء بانفلونزا اخلنازير« الفتا 
إلى اخلدمات واألسعار التنافسية 

التي تقدمها الناقلة.
وكشف بيتش���لر عن نظام 
حج���ز جديد س���تقوم »طيران 
اجلزيرة بب���دء العمل به ابتداء 
من شهر ديسمبر القادم سيسهل 
العمل بالنسبة للعمالء إضافة 
إلى تق���دمي العديد من اخلدمات 
اجلديدة التي سيعلن عنها في 
وقتها الفتا إلى أن اجلزيرة ورغم 
الظروف الصعبة التي مرت على 

فواز كرامي 
كش���ف الرئي���س التنفيذي 
لطيران اجلزيرة ستيفان بيتشلر 
عن حتقي���ق الناقلة ألرباح في 
الربع الثال���ث من العام احلالي 
والتي سيتم اإلعالن عنها في 17 
الكشف عن قيمة  اجلاري دون 
االرباح وحجمها والتي استطاعت 
الناقلة أن حتققها عن فترة األشهر 
التسعة املنتهية في 30 سبتمبر 

من العام احلالي.
وأضاف بيتشلر ف��ي تصريح 
ل� »األنباء« أن طيران اجلزيرة هي 
شركة الطيران الوحيدة في منطقة 
اخلليج التي استطاعت أن حتقق 
ارباحا في الربع الثالث بني خمس 
ش���ركات أخرى تعمل في نفس 

أعلنت شركة مشاريع الكويت االستثمارية إلدارة األصول )كامكو( 
نتائجها املالية للربع الثالث من العام احلالي واملنتهي في 30 سبتمبر 
2009، حيث حققت الش����ركة أرباحا صافي����ة بلغت قيمتها نحو 0.88 

مليون دينار فيما بلغت ربحية السهم 3.5 فلوس.
وتعليقا عل����ى هذه النتائج قال رئيس مجلس اإلدارة في ش����ركة 
مشاريع الكويت االستثمارية إلدارة األصول »كامكو« مسعود حيات: 
ان نتائجنا املالية خالل التس����عة أش����هر األولى من العام احلالي على 
الرغم من أننا لم نحقق أرباحا مرتفعة كما كنا نطمح، إال أن الش����ركة 
لم تسجل خسائر في الوقت نفسه، مقارنة بأداء الشركات العاملة في 
نفس املجال أو الصناعة والتي س����جلت معظمها خسائر في نتائجها 

املالية بالنظر إلى التداعيات التي تركتها األزمة املالية احمللية.
وأضاف حيات: »البد من اإلشارة هنا إلى أن اإلستراتيجية املتحفظة 
املعتمدة من قبل »كامكو« س����اهمت في التقليل من املخاطر، كما أكدت 
مجددا وبش����كل واضح ملساهمينا وعمالئنا، على القدرات التي تتمتع 

بها الشركة«. وأوضح: »أن الشركة منذ بداية العام 2009 قامت إجنازات 
واضح����ة ومتالحقة، جتلت في أكثر من صعيد كان أبرزها: الثقة التي 
أبداها املستثمرون بالش����ركة من خالل متديد فترة استحقاق سندات 
بقيم����ة 20 مليون دين����ار كويتي ملدة عامني إضافي����ني، تبعها موافقة 
جماعية جلميع حاملي الس����ندات على ه����ذه اخلطوة. كما أننا جددنا 
خطوطا جديدة لتس����هيالتنا االئتمانية م����ن خالل بنوك محلية رائدة 
دون ضمانات، والذي بدوره يعكس ثقة البنوك ب�»كامكو« وهي خطوة 
ستدعم السيولة املالية لدى الشركة والتي بدورها وفرت لنا القدرة على 
دراسة واستغالل الفرص االستثمارية سواء كانت محليا أو خارجيا. 
هذا باإلضافة إلى أننا قمنا في الوقت نفس����ه بتسديد قرض بقيمة 25 
مليون دوالر في شهر يوليو 2009.  وقال: »ان هذه املعطيات والتطورات 
مجتمعة، باإلضافة إلى القوة املؤسساتية لدى الشركة والكفاءة العالية 
التي تتمتع بها إدارتها، ستساهم في حتقيق مزيد من النمو خالل الربع 

األخير من العام احلالي واملرحلة الالحقة«.

ارتفاع الشركات التي سيتم 
إيقافها إلى 70% لتأخير بياناتها 

محمود فاروق 
أبلغت مصادر ذات صلة »األنباء« بان اجلهات الرقابية 
بس����وق الكويت ل����ألوراق املالية اكتش����فت مخالفات في 
ميزانيات الربع الثالث لعدد من الشركات املدرجة بقطاع 
االستثمار فضال عن مخالفات نتجت عن تداوالت مخالفة 
لالط����ر والضوابط املعمول بها على الرغم من تنبيه ادارة 
البورصة للمعنيني في الشركات الى ضرورة احلرص واألخذ 
باالخط����اء التي حدثت من قبل وعدم تكرارها.  واش����ارت 
املصادر الى أن هناك بعض الش����ركات خالفت نص املادة 
)15( مكرر )أ( من املرس����وم رقم )159(، والتي تنص على 
أنه »على أعضاء جلنة السوق وجميع العاملني في سوق 
الكويت لألوراق املالية واجلهة القائمة مبهام غرفة املقاصة 
وشركات الوساطة والشركات التي تدير محافظ حلساب 
الغير وصناديق االس����تثمار، االفصاح عما ميتلكونه هم 
وأزواجهم وأوالدهم القصر، سواء بطرق مباشرة أو غير 
مباش����رة من األوراق املالية املدرجة بالس����وق، وال يجوز 
أن يتعاملوا بهذه األوراق أثناء عملهم في الس����وق، سواء 
بأسمائهم أو بأسماء أزواجهم أو أوالدهم القصر إال بناء على 
إذن مس����بق من إدارة السوق، ويستثنى من ذلك ما يؤول 
إليهم بسبب اإلرث، على أن يحصلوا على موافقة مسبقة 

من إدارة السوق قبل التصرف فيها.  وافادت املصادر بأن 
هناك شركات قامت بشراء كميات من اسهم دون االفصاح 
مسبقا واحلصول على موافقة ادارة البورصة بذلك، االمر 
الذي اوقعهم في مخالفة مت حتويلها الى الشؤون القانونية 
للتحقي����ق فيها.  ومن جانب آخر قالت مصادر مس����ؤولة 
في البورصة في تصريحات ل� »األنباء« ان االدارة املعنية 
بتدقيق ميزانيات الش����ركات وجدت مخالفات عديدة متت 
من قبل الشركات املدرجة وخاصة قطاع االستثمار ومدققي 
احلسابات ايضا وذلك لتغطية بعض اخلروقات والتجاوزات 
في بعض بنود امليزانية امال بتمريرها والتي حدثت خالل 
9 اشهر املاضية.  واشارت املصادر إلى أن أدارة البورصة 
رفعت كتابا رسميا لوزارة التجارة لعدم استجابة بعض 
الش����ركات للمالحظات التي قام����ت بالتنبيه عليها خالل 
الفترة املاضية.  ولفتت املصادر إلى ان ادارة السوق تسعى 

لالنتهاء من تدقيق كل امليزانيات التي تصلها في اس����رع 
وقت ممكن حتى ال تتراكم امليزانيات لديها، اضافة لكون 
تدقيق امليزانيات واالنتهاء من تقدميها مرتبط باستمرارية 
الش����ركة في التداول او ايقافها.  وفى ذات السياق ارتفع 
معدل توقعات الشركات التي سيتم إيقافها إلى 70% نظرا 
لتأخيرها في تقدمي بيناتها املالية للربع الثالث من العام 
احلالي سواء لبنك الكويت املركزي للموافقة عليها وذلك 
للش����ركات اخلاضعة حتت رقابته او الشركات التي تقدم 
بيناتها الدارة البورصة لتدقيقها ومراجعة بيناتها املالية، 
حيث لم يتبق من الوقت س����وى 8 أيام فقط النتهاء مهلة 
تق����دمي البيانات التي تنتهي في 15 نوفمبر املقبل.  وقالت 
مصادر بالبورصة ان تعرض العديد من الشركات الى ايقاف 
تداولها سيساعد على تراجع املؤشرات العامة للسوق خاصة 
خالل الفترة احلالية التي تش����هد املزيد من فقدان التوازن 
للمؤشرين السعري والوزني نتيجة الغموض الذي يدور 
حول صفقة زين - حسب قول املصدر. يذكر ان اكثر من 
40% من الشركات املدرجة بالبورصة مت ايقافها عن التداول 
لتأخرها في تقدمي بياناتها املالية عن السنة املالية املنتهية 
في 31 ديسمبر 2008 ومن املتوقع ان تشهد الشركات املدرجة 

نفس الشيء في النتائج املالية للعام احلالي. 

شركات قامت بشراء كميات 
من أسهم دون اإلفصاح مسبقاً 

مشاريع الكويت إلدارة األصول 
تدرس شراء شركة سعودية مماثلة

... وتطلق صندوقًا لألسهم بقيمة تقترب 
من نصف مليار دوالر خالل 3 أشهر

»مينا العقارية« مستمرة في إجراءات
االنتقال من »الموازي« إلى »الرسمي«

»أبيات« تطرح خدمة الدفع اآلجل
 ألصحاب السكن الخاص

تقوم من خاللها بتقديم تسهيالت بـ 3 آالف دينار دون فوائد

التي يحتاجها كل  األساسية 
فرد لبن���اء بيته وذلك لتوفر 
عليه الوقت واجلهد واملال«.

يقع مع���رض أبيات على 
مس���احة تفوق ال���� 20 ألف 
مت���ر مربع ويض���م أكثر من 
15 ألف منتج من مواد البناء 
التي يحتاجها  والتش���طيب 
العميل إلكمال مراحل بناء بيته 
كالسيراميك واألبواب والنوافذ 
املمي���زة ولوازم  واملطاب���خ 
الكهرباء والتكييف والتمديدات 
الصحي���ة عالي���ة اجل���ودة 
واإلض���اءة وأطقم احلمامات 
وورق اجل���دران واألصباغ 
وغيرها من املواد واملنتجات 
التي يتم اختيارها بدقة لضمان 

جودتها العالية. 
إل���ى املنتجات،  باإلضافة 
تقوم أبي���ات بتوفير خدمات 
مميزة خاصة ألصحاب السكن 
البناء  اخل���اص ومش���اريع 
العميل  لعمالئها منها خدمة 
التوصيل  املمي���ز وخدم���ة 
والتركي���ب املجاني والكفالة 
التصاميم  الش���املة وخدمة 
ثالثية األبعاد وخدمة التمويل 

مع ضمان أقل األسعار.

البناء والتشطيب وذلك عبر 
تقدمي 3 آالف دينار دون فوائد 
كما انه���ا قابلة للتجديد بعد 
السداد لكي يتسنى لعمالئنا 
التسريع في إمتام مشاريعهم 

بسهولة ويسر«.
وفيما يتعل���ق باخلدمات 
األخرى التي توفرها أبيات لهذه 
الفئة من عمالئها قال غضنفر: 
»ان أبيات تقوم بتوفير خدمة 
احملاضرات والدورات املجانية 
املتعلق���ة بالبن���اء ألصحاب 
السكن اخلاص بالتعاون مع 
الكويتية  جمعية املهندسني 
التي حتتوي على املعلومات 

طرحت شركة أبيات التي 
متتلك أكبر معرض في الشرق 
األوسط ملواد البناء والتشطيب 
حتت سقف واحد، خدمة الدفع 
اآلجل ألصحاب السكن اخلاص، 
بحيث تقوم »ابيات« من خالل 
هذه اخلدمة بتقدمي تسهيالت 
متويلية تصل إلى 3 آالف دينار 
دون فوائد خالل فترة سداد 
متتد إلى 3 أش���هر وذلك من 
خالل التنسيق مع مسؤولي 

عالقات العمالء – أفراد. 
املناسبة قال مدير  وبهذه 
العملي���ات وعالق���ات  إدارة 
العمالء بشركة أبيات عبداهلل 
حسني غضنفر ان فكرة تقدمي 
تس���هيالت متويلية تبلورت 
لدى أبيات بعد مالحظتنا تأخر 
عملية البناء من قبل أصحاب 
الس���كن اخل���اص الرتباطها 
بدفعات بنك التس���ليف التي 
غالبا ما تكون إجراءاتها طويلة 

ومعقدة.
 وأض���اف غضنف���ر: »ان 
ابيات رأت ض���رورة قيامها 
بتوفير خدمات خاصة لتلبية 
االحتياجات التمويلية ألصحاب 
السكن اخلاص وتيسير عملية 

عمر راشد 
نفت مصادر مطلعة ما تردد عن 
نية شركة مينا العقارية تأجيل 
اإلجراءات اخلاصة بطلب انتقالها 
من السوق املوازي إلى الرسمي 
على خلفية التذبذب احلاد الذي 
تش���هده تداوالت السوق خالل 
املرحلة احلالية. وأكدت املصادر 
أن الشركة استوفت الشروط التي 
املتعلقة  الس���وق  إدارة  حددتها 
الش���ركة من »املوازي«  النتقال 
إلى »الرسمي« وهي قادرة على 
استيفاء أي شروط جديدة تتطلبها 
الفترة املقبلة.  إدارة السوق في 
وأشارت الى أنه ووفقا لقرار جلنة 
السوق رقم 4 لسنة 2009 بشأن 
شروط انتقال الشركات املدرجة من 
السوق »املوازي« إلى »الرسمي«، 
فإن الش���ركة استوفت الشروط 

اخلاصة باالنتقال ووضعت طلبها 
أمام إدارة السوق لدراسته، ورفع 
تقريرها على اللجنة الفنية التي 

بدورها تقوم برفع دراستها أمام 
جلنة الس���وق التخاذ قرار وفقا 

لنتائج الدراسة.

زكي عثمان
ل� »األنباء«  ذكرت مصادر مطلعة 
ان شركة الفارابي لالستثمار قد أرجأت 
فكرة طرح صندوقها االستثماري االول 
الى بداية العام املقبل، مشيرة الى ان 
الس����بب وراء ذلك يعود الى االوضاع 
احمللية املتراجعة حاليا وشح السيولة 
بني املستثمرين وهو ما فرض عليها 

ارجاء عملية طرح الصندوق الى 2010 
عوضا ع����ن الربع االخي����ر من العام 

احلالي.
م����ن ناحية اخرى قال����ت املصادر 
ان الش����ركة تعتزم املضي في تنفيذ 
املتوازنة  استراتيجيتها االستثمارية 
التي جتمع بني االستثمارات املباشرة 

في املشاريع االنتاجية واخلدمية.

عمر راشد 
كشفت مصادر مطلعة ل� »األنباء« أن 
شركة مشاريع الكويت إلدارة األصول 
االس����تثمارية )كامكو( تدرس شراء 
شركة سعودية مماثلة لشركة كامكو 
من حيث النش����اط ونوعية اخلدمات 
املقدمة، مشيرة إلى أن الشركة وصلت 
في مفاوضات الشراء بنسبة 50%، الفتة 
إلى أن االنتهاء من املفاوضات سيكون 

خالل العام احلالي أو بداية العام املقبل 
على أقصى تقدير. وأوضحت املصادر 
أن جناح تلك املفاوضات سيكون بوابة 
جيدة أمام »كامكو« للدخول في السوق 

السعودي من أوسع األبواب.
ولفتت إلى أنه يتم اإلعالن عن نتيجة 
املفاوضات نهاية العام احلالي أو بداية 
العام املقبل، وقد يكون القرار باستكمال 

املفاوضات أو التوقف عن الفكرة.

عمر راشد 
كشفت مصادر مطلعة ل� »األنباء« 
أن »كامكو« تدرس تأسيس صندوق 
جديد لالستثمار في األسهم خالل ال� 3 
أشهر املقبلة، الفتة الى أن الصندوق 
سيكون األول من نوعه في الشرق 
األوس���ط بقيمة قد تقل عن ال� 500 

مليون دوالر.

وأوضح أن الصندوق س���يكون 
موجه للكويت ودول الشرق األوسط، 
مش���يرة الى أن الصن���دوق هو من 
املنتجات اجلديدة التي تسعى الشركة 
إلى تنفيذه في إطار إستراتيجيتها 
الرامي���ة لتقدمي منتج���ات جديدة 
ومتميزة تلبي احتياجات ومتطلبات 

العمالء.

ستيفان بيتشلر

مسعود حيات

 عبداهلل غضنفر

اخبار الشركات


