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»C -« موديز« تؤكد تصنيف القوة المالية لـ »التجاري« على المرتبة«

»بيت أبوظبي لالستثمار« يتخارج جزئيًا 
من صندوق بورتاريف في الموعد المحدد 

المسيلم: »برقان للمقاوالت« تتعاقد مع »األشغال«

الشطي: نسبة كفاية رأس المال بلغت 17.97٪ بنهاية سبتمبر متجاوزًا المحددة بـ ٪12
الكويتـ  كونا: أعلن البنك التجاري عن قيام 
وكالة التصنيف العاملية موديز بتأكيد تصنيف 
القوة املالية للبنك على املرتبة »ســــي سالب« 
بالرغم من التحديات الكبيرة التي تشهدها بيئة 

العمل املصرفي.
واكــــد البنك في بيان صحافي اســــتمراره 
باالحتفاظ بثاني أعلى التصنيفات االئتمانية 
على مســــتوى البنوك الكويتية مشيرا الى ان 
موديز تصنــــف ودائع العمالت األجنبية لدى 

البنك على املرتبة »أ1«.
ونقل البيــــان عن رئيس مجلــــس االدارة 

والعضو املنتدب في البنك التجاري عبداملجيد الشطي قوله 
ان التصنيــــف املمنــــوح من قبل وكالة موديــــز قد اخذ بعني 
االعتبار القوة التي يتمتع بها البنك جلهة االســــتمرارية في 
حتقيــــق معدالت ربحية وكفاءته التشــــغيلية وقوة القاعدة 

الرأسمالية للبنك.

 وذكر الشطي ان نسبة كفاية 
رأس املال لــــدى البنك قد بلغت 
17.97% كما في نهاية سبتمبر من 
العام احلالي وهذه النسبة تفوق 
بكثير احلد االدنى للنسبة املطلوبة 
الرقابية  التعليمــــات  مبوجــــب 
واحملددة على أساس 12% حسب 

تعليمات بنك الكويت املركزي.
 واكد ان البنك يواصل توجهه 
على تدعيم قاعدته الرأســــمالية 
واحملافظة على نسبة كفاية رأس 
املال لديه والتى تعادل ضعف النسبة العاملية املطلوبة مبوجب 

معايير بازل 2.
 يذكر ان البنك التجاري يقوم بتشــــغيل ثاني اكبر شبكة 
فروع مصرفية في الكويت تضم 55 فرعا موزعة على جميع 

مناطق الكويت.

البنك يحافظ على ثاني أعلى التصنيفات االئتمانية على مستوى البنوك الكويتية

لتنفيذ مشروع مركز ضاحية المنقف بقيمة 6.9 ماليين دينار

»دار الكوثر« تطرح مشروع »النرجس« 
في عمان  بـ 25 مليون دينار

»المثنى للوساطة« ترعى  المؤتمر الدولي 
العاشر للمؤسسات المالية اإلسالمية

أعلنت شــــركة دار 
الكوثر العقارية إحدى 
شــــركات املجموعــــة 
للتنمية  اخلليجيــــة 
االستثمار أنها طرحت 
مؤخرا أقــــوى وأروع 
العقارية  مشــــاريعها 
املقامة في سلطنة عمان 
وهو مشروع النرجس 
والذي تصل قيمته الى 

25 مليون دينار.
وقال نائب رئيس 

مجلس اإلدارة في الشركة أحمد الصفار 
في بيان صحافي إن مشروع النرجس 
يقع في والية بركاء في سلطنة عمان 
مبساحة 42.173 مترا مربعا، ومت توزيع 
مكونات املشــــروع توزيعا محوريا 

بحيث يتم اســــتغالل 
املســــاحات املكونــــة 
للمشــــروع، مشــــيرا 
إلى أن املشروع تصل 
إلى25 مليون  تكلفته 

دينار.
»املشروع  وتابع: 
يتكون مــــن تصميم 
فنــــدق فــــي الواجهة 
الشــــمالية الشــــرقية 
ويعتبر مدخال رئيسيا 
ويتكون  للمشــــروع 
الفنــــدق من 4 طوابــــق، حيث حتتل 
املساحة التجارية الدور األرضي املكونة 
من املطاعم واملقاهي واالستقبال ومركز 
خدمة رجال األعمال ومحالت جتارية 

خلدمة الفندق«.

اعلنـــت شـــركة 
املثنـــى للوســـاطة 
املالية عـــن رعاية 
املؤمتر الدولي العاشر 
املالية  للمؤسسات 
والذي  االســـالمية 
يهدف في نســـخته 
لتوضيح  العاشرة 
بعض التحديات التي 
املؤسسات  واجهت 
االســـالمية  املالية 
مؤخرا خالل األزمة 

املالية العاملية وذلك من الناحية 
الشرعية والقانونية.

وأشـــار عضو مجلس االدارة 
واملديـــر العام بالوكالة ســـيــــد 
هاشم احلنيان إلى ان »املثــــنى 
للوساطة املالية« تعتبـــــــر رافدا 

رئيسيا لقطاع إدارة 
التابع  األصـــــــول 
ملنظـــومة شـــركة 
املثنـــــى لالستثمار. 
حيث توفر الشركة 
خدمات  لعمالئهـــا 
املاليـــة  الوســـاطة 
املتعددة واملنتجات 
االستثمارية املتنوعة 
الحدى أكبر قواعد 
املســـتثمرين فـــي 
املالـــي  القطـــاع 

احمللي. 
وقـــال ان الشـــركة تهدف إلى 
بناء أكبر شبكة وساطة خليجية 
لألسواق املالية احمللية والعاملية 
الوســـائل  باســـتخدام أحـــدث 

التقنية.

عبداملجيد الشطي

جنود اميركان ينقلون البضائع واملواد الغذائية لقواعدهم

أبراج مشروع بورتاريف التابع للصندوق فواز اجلودر

ناصر املسيلم

اخبار الشركات

الحكومة األميركية بحاجة إلى »أجيليتي«
بعد زيادة قواتها في أفغانستان

في وقت سابق.
واضافت الصحيفة ان عقود الدعم اللوجستي للقوات 
األميركية ضرورة ال غنــــى عنها في وزارة الدفاع في 
الوقت احلالــــي وذلك للصعوبات التــــي تواجهها من 
ناحية تأمني العناصر البشــــرية لتقوم الوزارة بذاتها 
بتنفيذها، كاشفة عن وجود حترك في هذا الصدد في 
الواليات املتحدة، باالضافة الى صعوبات التنقل التي 
تواجه الشركات اللوجســــتية في أفغانستان بسبب 

الطرق والبنى التحتية.
ورجحت الصحيفة في مقالها الذي حمل عنوان »مزيد 
من اجلنود، مزيد من العقود« ان الشركات الكبرى التي 
متلك تاريخا في التعاقد مــــع وزارة الدفاع األميركية 
كشركة »KBR« و»أجيليتي« و»هاليبورتون« مرجح ان 

تفوز مبزيد من العقود من وزارة الدفاع األميركية.
واختتمت الصحيفة مقالتها بالتأكيد ان التعاقد مع 
شركات الدعم اللوجستي اخلاصة أصبح ضرورة اكثر 
من األول بعد الزيادة األخيرة في عدد القوات األميركية 
واحللفاء في أفغانســــتان، وذلك حتى يتم إيجاد حل 

داخل وزارة الدفاع.

وقال اجلودر: لقد حقق القائمون 
على مشــــروع بورتاريف أداء من 
حيث اجلودة والتشييد واملضي 
بالعمل، حيث مت النتهاء من األعمال 
اإلنشائية للمشروع وفق اجلدول 
الزمني احملدد سلفا ومن املتوقع 
تســــليمه العام بداية العام 2010 
ليصبح مشــــروع بورتاريف اول 
املكتملة على جزيرة  املشروعات 
ريف كما حقق مبيعات تصل إلى 
أكثر من 80%، مشيرا إلى إمكانية 
حتسن نســــبة مبيعات املشروع 
بدرجات اكبر من سابقتها محققة 
تطورا ايجابيا ألداء الصندوق في 
القريب وذلك نتيجة  املســــتقبل 
للتحســــن الواضــــح لألوضــــاع 
االقتصادية فــــي الوقت احلاضر 
وإمكانية التسلم الفوري للوحدات 
إضافة إلى املوقع االســــتراتيجي 
للمشروع الذي يلعب دورا معززا 
لقيمته كمعلــــم معماريا وواجهة 
حضارية في قلب املدينة املنامة.

أعلن بيت أبوظبي لالستثمار 
عن التخارج اجلزئي وفي الوقت 
احملدد من صندوق بورتاريف أحد 
اســــتثماراته في البحرين، وذلك 
نتيجة بيع وحدات ســــكنية في 

مشروع بورتاريف.
وفي هذا الصدد، قال الرئيس 
التنفيذي لبيت ابوظبي لالستثمار 
فواز اجلــــودر إن هــــذا التخارج 
وفــــي ظل األوضــــاع االقتصادية 
الراهنة يقف شــــاهدا على حرص 
بيت ابوظبي لالســــتثمار، مدير 
الصندوق، علــــى اختيار الفرص 
االســــتثمارية الواعــــدة والقائمة 
على دراســــات معمقــــة للجدوى 
التزاما ملســــتثمريه  االقتصادية 
بتحقيق املصلحــــة القصوى من 
االستثمارات التي من شأنها العمل 
على ترسيخ عالقات الثقة املتبادلة، 
باإلضافة إلى الشفافية والوضوح 
في عرض املعلومات التي توضح 
أداء الصندوق عبر إصدار تقارير 

والصناعة.
وقال ان املشـــروع سينجز 
بأحدث األطـــر املتبعة في قطاع 
املقاوالت وذلك بشـــكل يوفر له 
الدميومة ألكبر زمن ممكن وفقا 
إلستراتيجية طويلة األجل تعمل 
من خاللها اجلهـــات املعنية في 
الوقت احلالي، الفتا إلى أن مركز 
ضاحية املنقف يأتي ضمن خطة 
طموح تعمل على تفعيلها اجلهات 
املســـؤولة في الدولـــة تتضمن 
مساعي تنمية وتطوير املجتمع 
احمللي وبشكل عمراني مميز يأخذ 

شكل املول التجاري. 
وبني في سياق حديثه أن تلك 
اخلطة تهدف أيضا إلى حتسني 
البنيـــة األساســـية واخلدمية 
لضواحـــي الكويـــت التي تبذل 
اجلهود من اجل محافظتها على 
مكانتها الرائدة سواء على الصعيد 
اخلليجي أو العربي أو العاملي، 
مشيرا إلى تركيز اجلهات املعنية 

سبق أن تعاقدت عليه مع األشغال 
اتفاقية تصل قيمتها إلى  ضمن 
6.839.000 دينـــار وذلـــك على 
إلى 27.050 مترا  مساحة تصل 
مربعا، مشـــيرا إلى أن الشركة 
قطعت شوطا جيدا في املشروع 
إلى تسليمه في  حيث تســـعى 
املوعد احملدد وكذلك مشروع إنشاء 
واجناز مدرسة الرشيد االبتدائية 
الدسمة والذي تبلغ  في منطقة 

قيمته 1.539.000 دينار.
وعلى الصعيد نفســـه نوه 
املسيلم إلى أن »برقان للمقاوالت« 
جتهز لسلسلة أخرى من املشاريع 
الكبرى سوف تكشف عنها بعد 
أن تتضح صورتها النهائية، الفتا 
إلى أن هناك فرصـــا كبيرة في 
السوق احمللي ولكنها بحاجة إلى 
من يبحث عنها في وقت ينتظر 
أن تشهد البالد فيه طفرة عمرانية 
كبيرة خصوصا عقب األزمة املالية 

األخيرة.

اإلدارة  كشف رئيس مجلس 
والعضو املنتدب في شركة »برقان 
للمقاوالت« إحدى شركات مجموعة 
»أمالك كابيتال القابضة« ناصر 
املســـيلم عن تعاقد الشركة مع 
وزارة األشغال العامة على تنفيذ 

مشروع مركز ضاحية املنقف.
وقال املسيلم في بيان صحافي 
ان املشروع سيقام على مساحة 
إجمالية تصل إلى 41 الف متر مربع 
حيث ميتد العمل في املشروع ملدة 
تصل إلى 730 يوما على أن يتم 
تسليمه بتاريخ 14 يناير 2011. 

وأوضح املسيلم في مضمون 
تصريحاته الصحافية أن قيمة 
الـــى 6.919 ماليني  العقد تصل 
دينار، حيث يشتمل املشروع على 
عدد من املرافق الهامة إلى جانب 
سوق مركزي ومحالت للتجزئة 
بخـــالف املكاتـــب احلكومية ما 
بني بريد وبلدية ومقار إلدارات 
تابعة لوزارات الداخلية والتجارة 

توفير كل اخلدمات األساســـية 
من مراكـــز اخلدمات احلكومية 
وخدمـــات التســـوق املتنوعة 
إضافة إلى اجلوانب الترفيهية 
لســـكان املنطقة مما يوفر لهم 
سبل الراحة وتلبية احتياجاتهم 

بطريقة الئقة.
وذكر أن املشـــروع يتوسط 
مناطق ضاحيـــة املنقف لتقدمي 
خدماته للســـكان وسط تفاعل 
بيئي وحضاري متزن مع املنطقة 
التجارية املجاورة وسط توقعات 
بان يصبح اللبنة األخيرة التي 
تزين الضاحية فـــي ظل توافر 
بنية حتتية ومدارس ومساجد 

وغيرها.

 مشاريع بصدد التنفيذ

ومن ناحية أخرى أفاد املسيلم 
بأن الشركة تواصل العمل حاليا 
الجناز مشـــروع املقر الرئيسي 
ملنطقة العاصمة التعليمية الذي 

6 شقق بنثهاوس هاوس الفاخرة، 
وملشــــروع بورتاريف ممشى في 
مواجهة البحر يعتبر بديال مطورا 
التقليدي، كما  الكورنيش  لفكرة 
أن باملوقع بركة للسباحة خاصة 
باملشــــروع باإلضافة إلى حدائق 
ومالعب لألطفال مقامة بني األبراج 
الثالثة لتوفير مساحات مفتوحة 

مخصصة للعائالت.

90 مليون دوالر يتكون من 3 أبراج 
تتمتع بأكملها بإطاللة رائعة عل 
مياه اخلليــــج العربي في جزيرة 
ريف وتقام األبــــراج الثالثة على 
مساحة 16.016 مترا مربعا لتكون 
في مجملها 189 وحدة عقارية تتوزع 
على مساحات مختلفة وتتوزع بني 
126 شــــقة من غرفتني و57 شقة 
مكونة من ثالث غرف الى جانب 

ربع ســــنوية تشتمل على عرض 
واف ملراحل املشاريع التي تستثمر 

فيها أموال الصندوق.
وأضاف اجلــــودر ان صندوق 
بورتاريف انشئ في الربع األخير 
من العام 2007 ويعمل وفق الشريعة 
وبقيمة 34 مليون دوالر بغرض 
االستثمار في مشروع بورتاريف 
وهو مشروع تطوير عقاري بقيمة 

على توســـيع الرقعة السكانية 
للدولـــة وفقا ألفضـــل واحدث 
التصميمية والتخطيط  األسس 
احلضـــري من خـــالل نظريات 
هندســـية متطـــورة تتبعها في 

تنسيق املدن.
وأشار املسيلم إلى أن مشروع 
ضاحية املنقف يدفع في اجتاه 

األميركية املنتشرة في العراق.
وقالت الصحيفة ان عقود الدعم اللوجستي بسبب 
تنوعها وتوزعها اجلغرافي وصعوبة إدارتها وضخامتها 
البد ان تالقي بعض املشاكل القانونية هنا او هناك، كما 
حدث مع عقد شركة »KBR« في العراق ذلك العقد الذي 
فازت به وفتح عليها ابواب التحقيقات واالستجوابات 

فواز كرامي
علمــــت »األنبــــاء« ان هناك تطــــورات إيجابية في 
املفاوضات التي تدور بشأن التوصل لتسوية ودية بني 
أجيليتي واحلكومة األميركية بشأن االتهامات املرفوعة 

ضد الشركة واملتعلقة باملغاالة في مواد غذائية.
وأضافت املصادر ان الشــــركة حترص على انه في 
حال دفع غرامات مالية ان تعود الشركة للحصول على 
مناقصات من اجليش األميركي، خاصة ان زيادة القوات 
األميركية في أفغانستان ستتطلب املزيد من عمليات 

الدعم اللوجستي لهذه القوات.
وفي سياق متصل، قالت صحيفة »bnet« األميركية 
ان زيــــادة عدد القوات األميركيــــة بعد اعالن الرئيس 
األميركي أوباما عن إستراتيجيته اجلديدة في أفغانستان 
تعني بحد ذاتها زيادة في العقود اللوجســــتية لهذه 
القوات املنتشرة في العراق وأفغانستان ويوغسالفيا 

السابقة.
وأضافت الصحيفة ان الواليات املتحدة األميركية 
بحاجة كبيرة لـ »أجيليتي« بسبب موقعها في الكويت 
الذي يعطيها ميزة تفضيلية في تقدمي اإلمدادات للقوات 

تطورات إيجابية في مفاوضات تسوية قضيتها

 أحمد الصفار

سيد احلنيان 

»منا القابضة« تبحث فرص استحواذ جديدة 
بعد بيع شركتين بربح 2.5 مليون دينار 

أعلنت شركة منا 
أنها تدرس  القابضة 
الوقـــت احلالي  في 
الفرص  عـــددا مـــن 
االســـتثمارية ميكن 
ان تسفر عن اقتناص 
فرص استحواذ جديدة 
وخصوصا في قطاعي 
العقار واالســـتثمار 
لالستفادة من بعض 
الفرص االستثمارية 

املتاحة والتي جنمت من تداعيات 
األزمة املالية العاملية وآثارها على 

الكويت واملنطقة.
املنتدب لشـــركة  وقال العضو 
منا القابضة خالد اجلاسر في بيان 
صحافي ان الشركة تواصل تنفيذ 
سياستها الرامية إلى التخارج من 
بعض استثماراتها مقابل تعزيزها 
في املجاالت ذات الربحية املرتفعة 
عبر اقتناص فرص مواتية ومدروسة 
تسهم في النهاية في تعزيز األداء 

املالي والتشغيلي للشركة. 

وأشار إلى ان منا 
القابضة حققت أرباحا 
 2.490.838 بلغـــت 
دينار مؤخرا من بيع 
شركتني تابعتني لها 
بنســـبة 100% بقيمة 
إجماليـــة بلغـــت 3 
الى  ماليـــني دينـــار 
شركة ستيلكو العاملية 
القابضة حيث ستدخل 
أرباح الصفقة ضمن 
نتائج الشركة في الربع األخير من 

العام 2009.
وأوضح أن مجلس إدارة الشركة 
قـــد وافق فـــي اجتماعـــه بتاريخ 
2009/12/26 علـــى بيـــع شـــركة 
املدن اإلنشائية للتجارة  مجموعة 
العامة واملقاوالت اململوكة لـ »منا 
إلى شركة  القابضة« بنسبة %100 
ستيلكو العاملية وذلك مببلغ 1.92 
مليون دينـــار، حيث نتج عن هذه 
الصفقة صافي ربح قدره 1.62 مليون 

دينار.

خالد اجلاسر 


