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عبداحملسن احلنيفعيسى املزيديالشيخ صباح اخلالد

)محمد ماهر(الشيخ علي اجلابر األحمد وطارق عبدالسالم لدى افتتاح الفرع اجلديد

»العربية لالستثمار« تقلص خسائرها
 بواقع 90% في 2009 

»مينا العقارية« في السوق الرسمي نهاية يناير
أحمد يوسف

أكدت مصادر مقربة من شركة 
مين���ا العقارية اعتزام الش���ركة 
االنتقال الى السوق الرسمي بتاريخ 

31 اجلاري.
وقال���ت املصادر ان الش���ركة 
كان���ت قد حصلت عل���ى موافقة 
سوق الكويت لألوراق املالية على 
االنتقال من الس���وق املوازي الى 

السوق الرس���مي، خصوصا انها 
قد استوفت جميع الشروط التي 
تؤهلها لالنتقال للسوق الرسمي. 
وعن النتائج املالية للشركة، قالت 
املصادر انه جار تدقيقها من قبل 
مدقق���ي املالية للش���ركة، اال ان 
املؤشرات تشير الى حتقيق توازن 
في البيانات املالية وفقا ملؤشرات 

العام املاضي.

عمر راشد
توقعت رئيس مجلس ادارة شركة العربية 
لالس����تثمار جناة الس����ويدي ان يشهد قطاع 
االستثمار غربلة قوية في الربع االول من العام 
احلالي، بسبب غياب احللول النشطة النتشال 

الشركات من عثرتها الراهنة.
ولفتت الى ان غياب تلك احللول سيؤدي الى 
خروج الكثير من الشركات خارج دائرة العمل 
االستثماري، متوقعة ان يقترب هذا العدد من 

50% من الشركات العاملة في السوق.
ونفت الس����ويدي ما تردد ع����ن وجود نية 

الندماج الشركة مع احدى الش����ركات االخرى في املجموعة، مستدركة بأن 
الشركة تسعى لتعزيز تواجدها محليا وخارجيا خالل املرحلة املقبلة. واكدت 
ان الش����ركة تسعى في الفترة املقبلة الستثمار السيولة املوجودة لديها في 
دراس����ة فرص اس����تثمارية جادة بني دول املنطقة والكويت، الفتة الى انه 
سيتم االعالن عنها في حينه. وقد كشفت السويدي عن ان الشركة العربية 
لالستثمار ستخفض خسارتها في 2009 عن 2008 بواقع 90%، الفتة الى ان 
االمر جاء بسبب قيام الشركة بتكييف اوضاعها والعمل على حتقيق التوازن 
بني املوجودات واملطلوبات بشكل واضح. واشارت السويدي الى ان الشركة 
لم تتقدم الى احتاد الشركات االستثمارية إلعفائها من تطبيق ضريبة دعم 
العمالة الوطنية وانها تسعى لتعزيز تواجدها بني دول املنطقة. وقالت ان 
االقتص����اد بحاجة قوية حملرك قوي يخرجه من عثرته الراهنة، متوقعة ان 
يؤدي اقرار اخلطة التنموية الى انفراج قوي في اداء شركات االستثمار من 

خالل حتفيز العمل االستثماري في الدخول في تلك الشركات.

جناة السويدي

اخبار الشركات
يضم نفس األعضاء السابقين باستثناء المستقيلين والتباحث حول المرشح الرابع بعد اعتذار أحمد الدعيج

مرسوم أميري بتشكيل »األعلى للبترول« األسبوع المقبل
الشيخ صباح الخالد وعيسى المزيدي وعبدالمحسن الحنيف وافقوا على االنضمام 

زكي عثمان
علم���ت »األنباء« من مصادر 
مطلعة ان صاحب السمو األمير 
س���يصدر مرسوما اميريا خالل 
االسبوع املقبل بالتشكيل اجلديد 
للمجلس االعلى للبترول وحتديدا 
العض���اء القطاع اخلاص البالغ 

عددهم 9 اعضاء.
التشكيل  ان  وقالت املصادر 
اجلديد س���يضم نف���س اعضاء 
املجل���س احلال���ي الذين انتهت 
اكتوبر   21 عضويتهم بتاري���خ 
2008 باستثناء األعضاء األربعة 
املتقدمني باستقاالتهم قبل انتهاء 
فترة عضويتهم وه���م د.خالد 
محمد بودي وعبدالرحمن راشد 
الهارون وموسى جعفر معرفي 
ود.عبدالرحمن صالح احمليالن.
وذكرت املصادر ان 3 اسماء 
من املرش���حني قد وافقت بشكل 
رس���مي عل���ى االنضم���ام الى 
التشكيل اجلديد وهم  عضوية 
كل من عيس���ى املزي���دي وزير 
النفط االس���بق وعبداحملس���ن 
احلني���ف وكي���ل وزارة املالية 
الس���ابق ورئيس مجلس ادارة 
البنك الصناعي حاليا والشيخ 
صباح اخلالد وزير االعالم االسبق 
فيما ان العضو الرابع اليزال قيد 
التباحث الس���يما بعد ان اعتذر 

على رسم السياسة العامة في 
املسائل التالية واإلشراف على 
تنفيذها واالستكشاف والتنقيب 
واحلفر بحثا عن النفط اخلام 
املواد  الطبيعي وسائر  والغاز 
الهيدروكربونية، وإنتاج وتخزين 
املواد ومشتقاتها  وتكرير هذه 
ومس����تخرجاتها وكذل����ك نقل 
وتوزيع وتسويق النفط اخلام 
والغاز الطبيعي والغاز املسال 
واملواد الهيدروكربونية األخرى 
ومش����تقاتها ومس����تخرجاتها 
واملتاجرة بها فضال عن صناعة 
البتروكيماوي����ات وتخزي����ن 
منتجاتها ونقلها وتس����ويقها 
وايض����ا بحث طلبات إنش����اء 
الش����ركات التي تزاول أي من 
األعمال س����ابقة الذك����ر، وذلك 
قبل املوافق����ة عليها من اجلهة 
املختصة واخلدم����ات املتعلقة 
بكل ما يتصل بإنشاء وصيانة 
وتش����غيل املصانع واملنشآت 
والوسائل واألدوات الالزمة لها 
الى جانب الدراسات والبحوث 
في جميع املج����االت املرتبطة 
بالثروة النفطية وتنمية الكفاءات 
اإلنسانية الوطنية في املجاالت 
الفنية واالقتصادية والتنظيمية 

املرتبطة باألعمال النفطية.

النائب السابق احمد الدعيج عن 
قبول االنضمام للمجلس.

اجلدير بالذك���ر ان االعضاء 
الس���ابقني في املجل���س األعلى 
للبترول واملرشحني حاليا لتجديد 
عضويته���م والبال���غ عددهم 5 
اعضاء ه���م: د.علي محمد اكبر، 
د.عماد محمد العتيقي، هش���ام 
سليمان العتيبي، سليمان نصف 
العمان���ي ود. محم���د ابطيحان 

الدويهيس.
ومت تعيني األعضاء اخلارجيني 
ف���ي املجلس األعل���ى للبترول 
مبرسوم أميري رقم 320 لسنة 
2008 ملدة سنة واحدة، وقد جرت 

العادة أن يتم التشاور الختيار 
األعضاء فيما بني س���مو رئيس 
الوزراء رئيس املجلس  مجلس 

األعلى للبترول ووزير النفط.
يذكر ان املجلس أنشئ مبوجب 
املرسوم األميري الصادر بتاريخ 
26 أغس���طس 1974، وقد تولى 
رئاسة املجلس آنذاك سمو ولي 
العهد ورئي���س مجلس الوزراء 
الشيخ س���عد العبداهلل السالم 
الصباح الى 1993، إذ مت تعديل 
املرسوم األميري ليترأس املجلس 
النائب األول  األعلى للبت���رول 
لرئيس مجلس ال���وزراء وزير 
اخلارجية الشيخ صباح األحمد 

آنذاك، واستمر  اجلابر الصباح 
سموه برئاسة املجلس بعد تشكيل 
احلكومة في يوليو 2003 ويتكون 
املجلس من بعض الوزراء ذوي 
االختصاص وأشخاص من خارج 
احلكومة، ويترأسه حاليا سمو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ 
ناصر احملمد منذ ابريل 2007. 

ومن اختصاصات املجلس 
العام����ة  رس����م السياس����يات 
البترولي����ة وذل����ك  للث����روة 
للمحافظة على حسن استغاللها 
وتنميته����ا وحتقيق أكبر عائد 
منها وإيج����اد صناعة بترولية 
متكاملة، كما يش����رف املجلس 

فواز كرامي
افتتح محافظ العاصمة علي 
اجلابر األحمد الصباح ورئيس 
مجل���س إدارة بنك برقان طارق 
عبدالسالم أمس، فرع البنك ال� 25 
في مركز ديسكفري بحضور عدد 

من اإلدارات العليا في البنك.
وبهذه املناسبة قال عبدالسالم 
في تصريح صحافي على هامش 
االفتتاح إن افتتاح الفرع اجلديد 
للحلول املصرفي���ة يأتي ضمن 
خطة برقان التوس���عية لتوفير 
كل اخلدم���ات املصرفية لعمالء 
البن���ك أينما كانوا، مؤكدا التزام 
»برقان« بتقدمي اخلدمات املميزة 
إل���ى احللول  والرائ���دة إضافة 
املصرفي���ة النوعية في الكويت. 
وكاشفا عن توجه البنك لفتح أكثر 
من 30 فرعا خالل الفترة املقبلة 
ضمن خطة توسعية طموح مت 
وضعها لتلبية احتياجات العمالء 
املصرفية. أما فيما يخص إقرار 
اخلطة التنموية في مجلس األمة 
فقال عبدالس���الم: نحن في بنك 
برقان س���عداء جدا بإقرار هذه 
اخلطة التي سيكون لها انعكاس 
ايجاب���ي على االقتصاد الكويتي 
بكل مجاالته وقطاعاته، السيما إذا 
اعترى تنفيذ هذه اخلطة وضوح 
في الرؤى وتعاون بني احلكومة 
ومجلس األمة. وعن قدرة القطاع 
املصرفي عل���ى تلبية متطلبات 
اخلطة مصرفيا أكد عبدالس���الم 

ان القطاع املصرفي في الكويت 
مستعد وجاهز ومتمكن لتمويل 
مشاريع البنى التحتية مادامت 
اخلطة تتسم بالوضوح، مؤكدا 
ان املرحلة املقبلة في االقتصاد 
الكويت���ي س���تكون ايجابي���ة، 
الفتا إلى ان متويل اي مشروع 
س���يطرح مستقبال س���يعتمد 
بصورة رئيس���ية على دراسة 
واضحة وتفصيلية لهذا املشروع 
واجلدوى االقتصادية منه، مشيرا 
الى املشاكل الفنية ميكن جتاوزها 
وال تعتب���ر عائقا امام التمويل. 
وعن زيادة رأس���مال البنك إلى 
140 مليون دينار قال عبدالسالم 
ان البنك بدأ باإلجراءات الرسمية 

للقيام بهذه الزيادة، متوقعا ان 
تستغرق املدة قرابة 5 أشهر حلني 
استدعاء رأس املال، مشيرا إلى أن 
البنك سيقعد جمعيته العمومية 
اخلاصة بانتخاب أعضاء مجلس 

اإلدارة في مارس املقبل.
وفي موضوع التوسع اإلقليمي 
قال ان إس���تراتيجيتنا واضحة 
في هذا اخلصوص وتتمثل في 
تطوير إمكانياتنا وتوسيع الدخل 
عن طريق التوسعات اإلقليمية 
التي ذهبت الى أس���واق واعدة 
وحتمل فرصا عدي���دة وكبيرة 
متعددة. مش���يرا الى ان البنك 
يقوم بدراسات متعددة للدخول 
على قطاع الصيرفة اإلسالمية من 

خالل أبواب عدة ومتنوعة، مشيرا 
الى ان اخليارات امام بنك برقان 
متعددة في هذا الصدد، السيما 
ان قطاع الصيرفة اإلس���المية 
قط���اع مه���م وحي���وي وينمو 
بشكل مس���تمر. ويذكر ان فرع 
احللول املصرفية اجلديد لبنك 
برقان يقع في مركز ديسكفري 
بالقرب من صالة التزلج في شارع 
السور ويعتبر مركز ديسكفري 
املتميزة  التسويقية  املراكز  من 
حيث يعد املركز التجاري االول 
في الكويت املتخصص في خدمة 
التعليم  الطفل ضمن مج���االت 
والرياضة واملس���ارح وغيرها 
من االنشطة التجارية املتعددة.

في رحلة عمدة لندن »Lord Mayor of London« إلى الواليات المتحدة األميركية

لندن تختار »غيتهاوس« لتمثيل 
القطاع المالي اإلسالمي في المنتدى اإلسالمي

اختير بن����ك »غيته����اوس« ممثال لقطاع 
املؤسسات املالية اإلسالمية في لندن وذلك ضمن 
وفد اللورد مايور ملدينة لندن ال� »الديرمان/ 
نيك آنس����تي« في رحلت����ه للواليات املتحدة 
األميركية للترويج للمملكة املتحدة كواحدة 
من أهم املراكز العاملية الرائدة في القطاع املالي. 
ويأتي ذلك ضمن استراتيجية البنك للنهوض 
بقطاع اخلدمات املالية اإلسالمية وخلق جسور 
بني الشرق والغرب مما يربط بني املؤسسات 
العاملية التي تطمح إلى املش����اركة في مجال 

االقتصاد اإلسالمي.
يهدف بن����ك »غيتهاوس« في هذه الرحلة 
إل����ى ترويج التمويل اإلس����المي وتش����جيع 
الش����ركات العاملية الضخمة على االستفادة 
منه كأداة جدي����دة للتمويل األمر الذي يعود 
بالفائدة املتبادلة على أسواق املال والبنوك 
والشركات اإلس����المية من جهة، والشركات 
العاملية من جهة أخرى. وسيشارك البنك في 

املنتدى اإلس����المي املقام في مدينة هيوسنت 
في والية تكس����اس واملوجه للقطاع النفطي 
ليتحدث حول الصكوك اإلسالمية التي القت 
اهتمام����ا واضحا من الش����ركات الكبرى مثل 
شركة »جينيرال الكترك« التي طرحت نحو 
نصف مليار دوالر في الصكوك اإلسالمية كأداة 
متويلية. كما أن اململك����ة املتحدة خير مثال 
للريادة في مجال التمويل اإلسالمي بالعالم 
الغربي، حيث يوجد 5 بنوك إسالمية و17 بنكا 
تقليديا يقدمون خدمات إسالمية باإلضافة إلى 
18 مؤسس����ة قانونية تقدم خدمات قانونية 

مختصة بالتمويل اإلسالمي. 
واجلدير بالذكر أن عمدة لندن هو رئيس 
ملؤسسة لندن وسفير للمملكة املتحدة لكل ما 
يتعلق باالمور املالية واملهنية وتوفير خدمات 
جتارية وحكومية للمؤسسات احمللية. فهو 
يقوم بقضاء 90 يوما خارج لندن لتش����جيع 
االقتصاد املتنامي وزيادة رأس املال في لندن 

وشرح العوامل التي عززت جناحها كمركز مالي 
املفتوحة  النزاهة والشفافية واألسواق  مثل 
الش����ركات  الى دعوة  والقان����ون، باإلضافة 
العاملية إلى توزي����ع املخاطر بتنويع قواعد 
االستثمار. يذكر ان بنك Gatehouse هو بنك 
استثماري في بريطانيا مملوك بالكامل لشركة 
بي����ت األوراق املالية. حصل على الترخيص 
عام 2008 ويتوافق نشاطه واحكام الشريعة 
االس����المية. كما يقدم البنك منتجات تشتمل 
على خدمات أس����واق املال اإلسالمية وإدارة 
ثروات املؤسسات وكبار املستثمرين وعمليات 
اخلزينة واخلدمات االستشارية الشرعية. وقد 
حصل البنك على جائزة افضل بنك اسالمي 
جديد في العالم لسنة 2008، في استفتاء أجرته 
 Islamic Finance News مجلة التمويل االسالمي
باإلضافة إلى املزيد من اجلوائز التي حصل 
عليها البنك لريادته في مجال احللول املالية 

اإلسالمية العاملية املبتكرة عام 2009.

من �ل�سادة/ خالد يو�سف �ملرزوق و�أوالده

�سركة �لبلد للإ�ستثمار �لعقاري

يتقــدم

رئي�س واأع�ضــاء جمـل�س الإدارة

والعامـليـن فـي

وليـد خالـد يـو�سف �لمرزوق

باأحر التعازي القلبية لـوفاة فقيدهم املغفور لـه باإذن اهلل تعـالــى

�ضائلني املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�ضع رحمته 

وي�ضكنه ف�ضيح جناته، ويلهم اأهله  وذويه  ال�ضرب وال�ضلوان

البنك يفتتح فرعه الـ 25 في مجمع ديسكفري بحضور محافظ العاصمة

عبدالسالم: عمومية »برقان« في مارس النتخاب 
المجلس الجديد وتوسعاتنا ضمن خطة إستراتيجية

المصارف الكويتية مستعدة ومتمكنة لتمويل الخطة الخمسية

ندرس الدخول على قطاع الصيرفة اإلسالمية والخيارات أمامنا متعددة وندرسها بدقة


