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ادارة  اول  مدي���ر  اعل���ن 
الصناديق واحملافظ العاملية في 
الشركة الكويتية لالستثمار خالد 
الدهيم ان الشركة استمرت في 
احملافظة خالل العام 2009 على 
اداء صناديقها  التفوق ومتيز 
العاملية باملقارنة مع مؤشرات 
البورصات التي تعمل فيها تلك 

الصناديق.
واك���د الدهيم ان الش���ركة 
جنح���ت ف���ي حتقي���ق ه���ذا 
القائمني  االجناز بفضل جهود 
عليها وسالمة استراتيجيتها 
وتركيزها على االستثمار في 

االسواق الناشئة ومتكنها من تفادي التأثر بشكل 
مباش���ر بالتذبذب في اداء االسواق العاملية جراء 
االزمات واالنتكاسات االقتصادية التي عانى منها 

االقتصاد العاملي.
واشار الدهيم الى ان االس���واق الناشئة التي 
مت التركي���ز عليها كانت االقل تأثرا باألزمة املالية 
العاملية التي ضربت البورصات العاملية بقوة في 
العام املاضي اضافة الى انها كانت االسرع ارتدادا 
واالقوى صعودا بعد انتهاء موجة الهبوط احلاد 

وبدء موجة التعافي التدريجي.
وبني الدهيم ان جميع صناديق الشركة العاملية 

اداء  جنحت في حتقيق معدالت 
جيدة بالنظر الى مؤشرات االسواق 
العاملية الت���ي تعمل فيها، حيث 
جنح���ت بع���ض الصناديق في 
حتقيق معدالت عوائد تصل الى 
ضعف االداء العام لتلك املؤشرات 

منذ بداية العام.
اداء  الدهي���م  واس���تعرض 
صناديق الش���ركة العاملية وفي 
مقدمتها صندوق اس���هم الشرق 
االقص���ى الذي حق���ق عائدا بلغ 
61.32% ع���ام 2009 مقارن���ة مع 
عائد بلغ 21.15% ملؤشر مورغان 
ستانلي ملنطقة الباسيفيك خالل 
الفترة نفسها. اما بشأن صندوق االسهم العاملية 
املتنوعة، فقد اوضح الدهيم انه حقق معدل عائد بلغ 
حوالي 27.83% مقارنة بعائد يبلغ حوالي %27.32 
ملؤشر مورغان ستانلي العاملي، كما حقق صندوق 
اسهم أميركا الشمالية عائدا يقترب من ال� %25.34 
مقارنة بعائد يبلغ 25.66% فقط ملؤشر ستاندرد 
آند بورز 500.واضاف ان عائد صندوق االس���هم 
االوروبية بلغ 24.55% مقارنة مع 23.45% ملؤشر 
مورغان ستانلي لدول اوروبا، كذلك حقق صندوق 
السندات العاملية عائدا بلغ 20.47% مقارنة بعائد 

.SBWGU يبلغ 2.55% ملؤشر سيتي غرو

عمر راشد 
أفاد مصدر مطلع في اللجنة التأسيسية في بنك وربة 
بأن موعد التأسيسية سيتحدد بشكل قاطع 24 اجلاري، 
الفتا الى أن تأجيل انعقاد العمومية ملا بعد 17 فبراير بات 
أمرا واردا بعد تأخر حس���م بنك الكويت املركزي بشأن 
ترشيحات الهيئة ملجلس اإلدارة خالل األسبوع املاضي.

ولف���ت املصدر الى أن العمومية يجب حتديد موعدها 

قبل أس���بوعني من املوعد املتوقع، الفت���ا الى أن اللجنة 
التأسيس���ية في انتظار حس���م املوعد أو تأجيله ملوعد 

أقصاه 24 اجلاري.
وكانت العمومية التأسيسية للبنك قد تأجلت للمرة 
الثانية بس���بب طلب الهيئة العامة لالس���تثمار املفاجئ 
بالتأجيل ليوم 17 فبراير حلس���م املركزي مسألة اختيار 

أعضاء مجلس اإلدارة.

حسم تأسيسية »وربة« 24 الجاري  واحتمال تأجيلها لما بعد 17 فبراير »وارد« 

 .. وتتأكد من موجودات 4 شركات
صدرت ضدها أحكام قضائية

»التجارة« تصدر تعميمًا األسبوع الجاري إللزام 
الشركات بتقديم ميزانيات 2009 في موعدها

عمر راشد
أفادت مصادر مطلعة بأن بنوكا ووزارات طلبت 
من وزارة التجارة التأكد من املوجودات اخلاصة ب� 
4 شركات صدرت ضدها أحكام قضائية، ووصفت 
املصادر تلك الش���ركات بالكبيرة، مشيرة الى ان 
التأكد سيكون من خالل الرخص التجارية للشركات 

والتي صدرت عن طريق وزارة التجارة، مستدركة 
بأن الوزارة تعد الردود الالزمة إلرسالها للجهات 
املعنية. ولفتت الى ان التجارة ال تقوم بدور القضاء 
في متابعة ومالحقة الشركات وإمنا تقوم بدورها 
الرقابي من خالل ميزانيات الشركات التي تقدم إليها 

والتأكد من انها تتطابق مع املعايير املطلوبة.

عمر راشد
علمت »األنباء« من مصادرها ان إدارة الشركات 
املساهمة في وزارة التجارة ستوجه تعميما على 
جميع الشركات يلزمها بتقدمي ميزانية 2009 خالل 
الفترة املمتدة من أوائل يناير وحتى نهاية مارس 
املقبل، الفتة الى ان التعميم س���يركز على طلب 
إدارة الشركات بضرورة العمل على تفصيل مصادر 
إيرادات الدخل في امليزانيات املقدمة. ولفت املصدر 
الى ان التعميم من املتوقع ان يتم إصداره نهاية 

األسبوع اجلاري، متضمنا التشديد على االلتزام 
باملواعيد احملددة في تقدمي تلك امليزانيات.

وفي الس���ياق ذاته، أش���ارت املصادر الى ان 
اللجنة الفنية املشكلة من وزارة التجارة وجمعية 
احملاسبني والبورصة ستجتمع األسبوع اجلاري 
لتفعيل القرارات التي مت اتخاذها من قبل ومتابعة 
التزام مكاتب التدقيق مبتطلبات اللجنة، خاصة 
ما يتعلق ببند إيرادات الدخل وتطبيق املعايير 

احملاسبية 39 و40.

الكويتية ـ األذربيجانية تعتزم 
زيادة رأسمالها إلى 20 مليون دوالر

»حيات كوم« وصلت إلى مراحل أخيرة
لتوقيع عقد بقيمة 10 ماليين دينار

 عطل فني وليس كهربائيًا يوقف
مصنع العطريات التابع لـ »إيكويت«

محمود فاروق ـ فواز كرامي
علمت »األنباء« من مصادر 
ذات صلة أن الشركة الكويتية 
� األذربيجانية التي ميتلك فيها 
بيت التمويل الكويتي – تركيا 
نسبة 75% بصدد زيادة رأسمالها 
من 500 الف دوالر إلى 20 مليون 
دوالر، مبينة أن الزيادة ستوجه 
لتنفيذ عدة مشاريع وصفقات 
في البنى التحتية في أذربيجان 
فضال عن التوس���ع في أنشطة 
الش���ركة في تركيا خالل العام 

احلالي.
وافادت املصادر بأن الشركة 
األذربيجانية حصلت على املوافقة 

من اجلهات املعنية مؤخرا لتطوير 
استثماراتها في مجاالت التصنيع 
وخدمات التجزئة واملواد الغذائية 
والتطوير العقاري ضمن خطة 
توسعاتها املستقبلية، مشيرة 
الش���ركة  ادارة  إلى ان مجلس 
يعكف حاليا على دراسة مشاريع 
تنموي���ة في الس���وق التركي 
واألس���واق املج���اورة تترواح 
قيمتها ما بني 10 ماليني الى 15 
ملي���ون دوالر، تتركز معظمها 
في مج���ال الصناعات اخلفيفة 
وامل���واد االنش���ائية وخدمات 
الرعاي���ة الصحية وذلك ضمن 
سلسلة واسعة من استثمارات 

التطوير  الش���ركة في مج���ال 
العقاري، موضحة أن الشركة 
الفعلي لبعض  ستبدأ نشاطها 

املشروعات بعد 6 اشهر.
 وفى ذات الس���ياق توقعت 
مصادر مطلعة أن تس���فر تلك 
املشاريع والتوسعات عن عوائد 
وارباح جيدة تنعكس باإليجاب 
على ميزاني���ات األعوم املقبلة 
وبالتال���ي ينعك���س ذلك على 
الكويتي  التمويل  أرباح بي���ت 
املستقبلية، ويأتي ذلك التوجه 
بعد الزيارة املتبادلة ل�»بيتك« 
لتركيا وايض���ا زيارة الرئيس 

التركي إلى الكويت مؤخرا.

محمود فاروق 
علمت »األنباء« من مصادر ذات صلة ان شركة 
حيات كوم وصلت إلى املراحل األخيرة بشأن التوقيع 
على عقد بقيمة 10 ماليني دينار بعد ان استغرقت 
املفاوضات بني اجلانبني فترة تصل إلى 6 اش���هر. 
وكانت الشركة قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة 
السليمانية لشبكات التلفزيون واالنترنت اوف شور 
ملدة عشر سنوات وافادت الشركة بأنه مت توقيع 
العقد النهائي والذي يعطي للشركة حق ادارة شبكة 
االنترنت العائدة لش���ركة السليمانية، وتوسيع 

شبكة خدمات االنترنت وبناء مواقع جديدة لقاء 
اتعاب ادارة حددت بنسبة 7.5% باالضافة الى %50 
من االرباح الصافية، على ان تعود ملكية الشبكة 
لشركة السليمانية عند انتهاء مدة العقد البالغة عشر 
سنوات، فيما قامت بتأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة باسم جتاري »حيات لالتصاالت« بسلطنة 
عمان باملش���اركة مع الشريك احمللي، وهو شركة 
السلكية والالسلكية  الشرق األوسط لالتصاالت 
علما بأن رأس امل���ال املدفوع قد حتدد مببلغ 272 

الف ريال عماني مدفوع بالكامل.

احمد مغربي
قالت مصادر نفطية مقربة ل� »األنباء« ان اسباب 
توقف مصنع ايكويت للعطريات راجع الى اسباب فنية 
في احدى وحدات املصن���ع وليس الى انقطاع التيار 
الكهربائي، موضحة انه جار التعامل مع اخللل الذي 
قد يس���تغرق عدة ايام. واوضحت املصادر املقربة ل� 
»األنباء« ان املصنع قد توقف من يوم اخلميس املاضي 

وحدث تعطيل كامل للشحنات التي كانت من املقرر 
تسليمها من النفثا اخلفيفة الى بعض التجار.

اجلدير بالذكر ان مصنع العطريات يضم وحدات 
متخصصة ف���ي انتاج مادتي البرازيل���ني والبنزين 
الس���تخدامهما كمواد تلقيم في وحدة الس���تايرين، 
وتخطط ايكويت النتاج اكث���ر من 5 ماليني طن من 

املواد البتروكيماوية كل سنة اجماال.

لتنفيذ مشاريع في البنى التحتية بأذربيجان والتوسع في تركيا

جانب من منشآت »ايكويت«

»المال« تقدم عرضًا لتطوير مطار كالرك الفلبيني

سيناريوهات عدة أمام »بوبيان« للتصرف في النسبة 
المتبقية من االكتتاب في زيادة رأس المال

صناديق »الكويتية لالستثمار« العالمية تستمر
في تفوقها على المؤشرات العالمية في 2009

لجنة ناسداك تجتمع الثالثاء المقبل مع البورصة

تلك النسبة املتبقية والتي قد يعلن عنها مجلس اإلدارة 
في وقته.

يذكر أن االكتتاب س���يكون بنسبة 50% من رأسمال 
البنك وسيكون متاحا أمام جميع املساهمني املقيدين في 
سجالت البنك حتى تاريخ 2010/1/21 بسعر إصدار 255 
فلسا للسهم متثل القيمة االسمية للسهم، وهي 100 فلس، 
مضافا إليها عالوة اإلصدار متضمنة مصاريف االكتتاب، 
وذلك حسب قرار اجلمعية العمومية للبنك، التي عقدت 

في سبتمبر املاضي.
يش���ار إلى أن بنك الكويت الوطني يعتبر املس���اهم 
األكبر في البنك وبنسبة تبلغ 40%، يليه البنك التجاري 
بنسبة 20% واملؤسس���ة العامة للتأمينات االجتماعية 

بنسبة %4.

نس���بة زيادة رأس���مال املتبقية من االكتتاب سيتم 
التصرف فيها وفق س���يناريوهات عدة من وجهة نظر 
املصادر، أقربها كما أش���ارت املصادر س���تأخذ طريقها 
إلى طرح تلك النس���بة مرة أخرى على مساهمي البنك، 
مستدركة بأن هناك سيناريوهات أخرى مطروحة أمام 

عمر راشد
اإلعالن عن بدء االكتتاب في زيادة رأسمال بنك بوبيان 
ف���ي 24 اجلاري، أثار مرة أخرى تس���اؤالت حول ما مت 
إقراره في عمومية البنك األخيرة من أن النسبة املتبقية 
من االكتتاب في زيادة رأس املال، والتي مت إقرار طرحها 
في م���زاد علني من قبل عمومية البن���ك األخيرة باتت 
معرضة للرد مرة أخرى في عمومية البنك املقبلة التخاذ 

قرار بشأنها.
 فقد أكدت مصادر ل� »األنباء« ان هيئة الفتوى والتشريع 
رفضت ما أقرته اجلمعية العمومية من طرح تلك النسبة 
في مزاد علني وأقرت بضرورة طرح املوضوع مرة أخرى 
على اجلمعية العمومية املقبلة للبنك والتي من املتوقع 

أن تلتئم في مارس املقبل.

المرحلة األولى تتضمن تطوير البوابة »2« بمبلغ 100 مليون دوالر

بعد رفض هيئة الفتوى والتشريع طرحها في مزاد علني

إجمالـي المبالغ لتطوير المطار يصل إلـى 1.2 مليار دوالر و35 ألف متر مربع مسـاحة البوابة »2« 

صورة أرشيفية ملطار كالرك الفلبيني املزمع تطويره

الشعار التجاري لبنك بوبيان

فواز كرامي
كشفت مصادر مطلعة  ان شركة املال لالستثمار 
قدمت عرضا الى السلطات الفلبينية لتطوير مطار 
»كالرك الدولي« مببلغ إجمالي يصل إلى 1.2 مليار 
دوالر، مشيرة إلى أن العرض مت تقدميه إلى إدارة 

املطار بتاريخ 25 ديسمبر املاضي.
واضافت املصادر ان الشركة ستأخذ على عاتقها 
تطوير جميع املنش���آت املدنية في املطار مبا فيها 
البوابات 1، و2، و3 وذل���ك ضمن خطة تطويرية 

كبيرة مقدمة من الشركة.
وبينت املصادر ان املرحلة األولى من تطوير املطار 
ستشمل تطوير البوابة رقم 2 مبجمل استثمارات 
يصل ال���ى 100 مليون دوالر وستس���تكمل خالل 

س���نتني بعد توقيع العقود الالزمة مع السلطات 
الفلبينية، مش���يرة إلى أن مساحة البوابة رقم 2 
تصل إلى 35 ألف متر مربع وبطاقة اس���تيعابية 

تصل إلى 7 ماليني مسافر سنويا.
وبينت املصادر ان االتفاقية تسير بشكل جيد 
وقد بدأت التحضيرات لتوقيع العقود املش���تركة 
ملباشرة العمل، السيما ان عرض شركة املال كان 
األفضل بني الشركات األخرى اضافة الى سمعتها 
اجليدة في تش���ييد وتطوير البنى التحتية على 

مستوى العالم.
وقال���ت املصادر ان الدخول في هذا املش���روع 
سيكون مع ش���ركات أخرى نظرا للحجم الكبير 

للمشروع.

خالد الدهيم

لجنة نقل الملكية تنتهي من مذكرة 
نقل أصول »جلوبل« إلى البحرين

محمود فاروق 
أبلغت مصادر ذات صلة بسوق الكويت لألوراق املالية أن جلنة 
نقل امللكية بالبورصة رفعت كتابا الدارة السوق يفيد بانتهاء اللجنة 
من املذكرة املقدمة من بيت االس��تثمار العاملي )جلوبل( لنقل اصول 
استثمارية عقارية وغير عقارية متلكها الشركة الى صندوق ماكرو 
املؤس��س في البحرين ال��ذي متلكه جلوبل، مبينة انه دار نقاش��ا 
مس��تمرا مع الش��ركة خالل األيام املاضية بخصوص هذا الشأن. 
واف��ادت املصادر بان موافقة اللجنة ل��� »جلوبل« على نقل اصول 
مملوكة لها الى »صندوق ماكرو« سيعقبها عقد اجتماع نهائي الدارة 
السوق لإلعالن عن املوافقة النهائية والذي من املقرر أن يعقد نهاية 
األس��بوع اجلاري، ومن بعدها يتم رفع كتاب رس��ميا الى الشركة 
بشأن املوافقة وما يتطلبه االمر بخصوص حتويل كميات كبيرة من 

االسهم واالصول املدرجة في البورصة الى الصندوق.

محمود فاروق ـ أحمد مغربي
كش���فت مصادر ذات صلة ل� »األنباء« عن أن 
جلنة بورصة ناسداك السويدية املكلفة بتطوير 
نظام التداول والرقابة اآلليني في البورصة ستعقد 
اجتماعا مع جلنة التطوير واإلشراف بسوق الكويت 
لألوراق املالية يوم الثالثاء املقبل بحضور ممثلي 

شركات الوساطة.
وقالت املصادر ان االجتماع سيتناول عملية 
تطوير وربط أعمال شركات الوساطة مع الشركة 
الكويتية للمقاصة، حيث ستنجز مراحل التطوير 
على عدة مراحل، خاصة ان ش���ركات الوس���اطة 
مطالبة باس���تحقاقات مالية، نتجت عن فش���ل 
النظام احلالي واالخطاء العديدة للوسطاء خالل 
التداوالت والعمليات اليومية للتداول، الس���يما 
أيض���ا مواكبتها مع البورص���ات اخلليجية عبر 
التواصل املس���تمر مع ناسداك وإدارة البورصة، 
مش���يرة الى ان املرحلة االولى للتطوير ستبدأ 
خالل األيام املقبلة وستستمر ملدة 6 أشهر لتنتهي 

بنهاية النصف األول من العام احلالي.

وتابعت املصادر قائلة: انه خالل هذه الفترة 
ستلزم شركات الوساطة بتطوير أجهزتها والوقوف 
على مدى احتياجاتها جلهة تطوير هذه األنظمة، 
او تغييرها كليا لتتواكب مع نظام التداول اجلديد، 
مش���يرة ال���ى ان املرحلة الثانية س���تمتد إلى 3 
شهور أخرى وس���يتعني على الوسطاء االنتهاء 
م���ن تركيب كل األنظمة الت���ي تتواكب مع نظام 

التداول اجلديد.
وفي ذات السياق، أكد مدير عام إحدى شركات 
الوس���اطة رفض ذكر اسمه أن مسؤولي بورصة 
ناس���داك واللجنة املكلفة بالتطوير شددوا على 
ضرورة انتهاء جميع ش���ركات الوساطة بإدخال 
التعديالت اجلديدة خالل فترة ال� 9 أشهر، حيث 
س���يكون أقصى ما تقدمه الشركات غير املؤهلة 
في نهاية هذه الفترة، هو الداللة اي إمتام عمليات 
البيع والشراء فقط، من دون االستفادة من إمكانات 
وفرص النظام اجلديد الذي يتيح مزايا »اون الين« 
واالستثمار وتقدمي خدمات اخرى للمستثمرين في 

حال سمح لشركات الوساطة بذلك الحقا.


