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)كرم دياب(سعدون علي وعيد الهذال وطالل املطوع خالل اإلعالن عن إدراج الشركة

ممثل »الكويت الدولي« يكرم محافظ الفروانية

)سعود سالم(جانب من االحتفال

1.6 مليون دينار أرباح »الشعيبة الصناعية«
ومجلس اإلدارة يوصي بتوزيع 15% نقداً

الشويب: تحديات كبيرة تواجه القطاع النفطي
لرفع القدرة اإلنتاجية إلى 4 ماليين برميل يوميًا

البدء في إنتاج 140 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً

»الكويت الدولي« يكرّم محافظ الفروانية

»قودي« تطلق منتجاتها في الكويت

أعلن���ت مجموعة باس���مح
التجارية، عن إطالق منتجات 
قودي الواسعة االنتشار بالسوق 
الكويتي���ة، وذلك ف���ي مؤمتر 
صحافي عقدته الش���ركة بهذه 
املناس���بة في فندق جي دبليو 

ماريوت الكويت.
ومث���ل مجموعة باس���مح 
التجارية في هذا املؤمتر املدير 
العام للعالمة التجارية )قودي( 
خالد متيرك مدير تطوير األعمال 
في قودي وليد عواد، وفريق من 
املوزع الرسمي في الكويت شركة 
التجارية والتي مثلها  صفوان 
وليد الصايغ، إضافة إلى مديري 
أقسام املشتريات واحملاسبة، كما 
حضر املؤمت���ر عدد من ممثلي 

الصحف ووسائل اإلعالم.
وتعبيرا عن سروره بدخول 
السوق الكويتية، حتدث متيرك 
قائال يس���عدنا أن نبني شراكة 
الوحيد  امل���وزع  متميزة م���ع 
ملنتجاتنا في الكويت وهو شركة 
صفوان التجارية. إن قودي أكثر 
من مجرد عالمة جتارية ملنتجات 
غذائية، بل هي شريك حقيقي 
ومبدع في عملية الطهي اليومية 
والتي تلهم ربات البيوت حتضير 
أشهى األكالت. وإننا ننظر إلى 
هذه الشراكة بكثير من التفاؤل 

والثقة«.
وف���ي حديث���ه ع���ن جناح 
قودي ومسيرتها املتميزة خالد: 
»تأسس���ت العالم���ة التجارية 

)ق���ودي( ف���ي مدين���ة جنيڤ 
بسويسرا في العام 1969 ودخلت 
هذا العالمة التجارية إلى السوق 
السعودية من خالل منتجني في 
بادئ األمر لتكتمل في السنوات 
الالحقة بقية املنتجات التي تضم 
10 مجموعات من األغذية التي 
تتميز بالنكهة واجلودة. وإننا 
نطم���ح إلعادة نف���س النجاح 
بدخولنا في الس���وق الكويتية 

الواعدة«.
أم���ا ممثل ش���ركة صفوان 
التجارية وليد الصايغ فقد اكد 
الش���راكة اجلديدة  أهمية هذه 
بقوله: »إننا نفخر في ش���ركة 
صفوان التجارية بأن نبني هذه 
الشراكة مع قودي في الكويت، 
وس���نبذل كل اجله���ود ونوفر 
كل اإلمكانيات لنجعل من هذه 
العالقة التجارية مصدر جناح 

وفائدة لكال الطرفني«.
وأضاف: »متتلك ش���ركتنا 
التي  املقوم���ات واملؤهالت  كل 
جتعلها أفضل شريك ملنتجات 
الكويتية.  الس���وق  قودي في 
وإننا واثقون من أن املستهلكني 
وجمهور الزبائ���ن في الكويت 
س���يقبلون على هذه املنتجات 
التي ترضي اذواقهم وتقدم لهم 
اعلى مواصفات اجلودة بأنسب 

األسعار«.
ق���ودي بتكليف  وقد قامت 
ش���ركة إبس���وس للدراس���ات 
التس���ويقية ملعرفة  والبحوث 

قابلية السوق الكويتية الستقبال 
وجتربة منتجات جديدة.

وعلى هذه النتائج يعلق وليد 
عواد، مدير تطوير األعمال في 
قودي: »أظهرت دراس���اتنا أن 
السوق الكويتية غنية باملنتجات 
والعالمات التجارية، ولكنها مع 
ذلك تتمي���ز بالقابلية والرغبة 
في جتربة منتجات جديدة. كما 
تبني أن املس���تهلك في الكويت 
يهت���م بالتعرف إل���ى عالمات 
إليه  جتاري���ة جديدة حتم���ل 
اجلودة الرفيعة كالتي توفرها 
منتجات قودي لتنضم إلى باقة 
االختيارات األخرى، خاصة مع 
ما تقدمه قودي من تنوع واسع 
في إعداد األطب���اق الذي مينح 
ربات البيوت مزيدا من االبتكار 

واإلبداع في أطباق املائدة«.
وأضاف حققت قودي حضورا 
ومعرفة واسعة في الكويت حتى 
قبل إطالق هذه العالمة التجارية 
هن���ا، وهذا نتيجة لالنتش���ار 
اإلعالني التلفزيوني الذي ساهم 
في منح قودي املكانة التسويقية 

الصحيحة واملناسبة.
وأطلق���ت قودي تش���كيلة 
كبيرة ومتنوعة من منتجاتها 
في السوق الكويتية. وتضمنت 
الباستا والتونا  املنتجات  هذه 
املعلبة، واملايونيز، وصلصات 
وتوابل الس���لطة، والصلصات 
احل���ارة، واخلض���ار والفواكه 

املعلبة، وغيرها الكثير.

اعلن رئيس مجلس االدارة 
لشركة الشعيبة الصناعية خالد 
عبدالغني العبدالغني عن حتقيق 
صافي ارباح مجمعة للشركة في 
السنة املالية املنتهية في 2009 
مببلغ وقدره 1.66 مليون دينار 
مقارنة بنفس الفترة من العام 
املاضي حيث كانت 202.5 ألف 
دينار اي بنس���بة منو تعادل 
824% باملقارن���ة بارباح العام 
الس���ابق، واضاف العبدالغني 
ان ربحية السهم في السنة املالية 
املنتهية في 2009/12/31 تعادل 
ب�  30.66 فلسا للسهم مقارنة 
3.72 فلوس للسهم خالل نفس 
الس���ابق اي  العام  الفترة من 
بنسبة منو تعادل 824% مقارنة 
بالعام السابق، علما بان القيمة 
الدفترية للسهم هي 253 فلسا 
للسهم الواحد لعام 2009 مقارنة 
ب� 228 فلسا للسهم الواحد للعام 

السابق.

واوضح ان اجمالي املوجودات 
ارتفع الى 16.27 مليون دينار 
مقارنة بنفس من الفترة العام 
املاضي حيث كانت 14.74 مليونا 
بنسبة منو تعادل 10% باملقارنة 

بالعام السابق.
وقد بلغت حقوق املساهمني 
للعام احلالي 13.79 مليون دينار 
مقارنة بالفترة نفسها من العام 
الس���ابق البالغة 12.41 مليون 
دينار اي بنس���بة منو تعادل 
11% كما يق���در اجمالي قروض 
الشركة بنحو 2.49 مليون وهي 
تعادل ما نسبته 18% من اجمالي 
حقوق املساهمني او ما نسبته 
15% من اجمالي االصول األمر 
الذي يوضح مدى متانة وصالبة 

املركز املالي للشركة.
كما قرر مجلس ادارة الشركة 
رفع توصية للجمعية العمومية 

للموافقة على:
أوال: توزيع ارباح للمساهمني 

وهي على الشكل التالي:
توزيع ارباح نقدية 15% من 
القيمة االسمية للسهم )أي بواقع 

15 فلسا لكل سهم(.
ثانيا: ق���رر مجلس االدارة 
رفع توصية للجمعية العمومية 
للموافقة على: زيادة رأس مال 
الشركة بنسبة 270% ليصبح 
رأس املال 20.59 مليون دينار 
بدال من 5.56 ملي���ون دينار، 
وذلك لتمويل توسعات الشركة 
الداخلية واخلارجية ألنشطة 

الشركة الرئيسية.
األولوية ملساهمي الشركة 
الش���ركة  املقيدين بس���جالت 
انعق���اد اجلمعي���ة  بتاري���خ 
العمومية مع تفويض مجلس 
ادارة الش���ركة بوضع شروط 
املال  وضوابط استدعاء رأس 
املتبقية  والتصرف باالس���هم 
غير املكتتب بها وعرضها على 

مساهمني جدد.

ق���ال الرئي���س التنفي���ذي 
ملؤسسة البترول الكويتية سعد 
الشويب ان هناك حتديات كبيرة 
تواجه القطاع النفطي الكويتي 
من أهمها العمل على النمو من 
حي���ث رفع الق���درة االنتاجية 
لتصل إلى 4 ماليني برميل يوميا 
بحلول عام 2020 واحملافظة على 

هذا املعدل إلى عام 2030.
الش���ويب خالل  وأض���اف 
تصري���ح خ���اص لتلفزيون 
»الش���اهد« أن الش���ركة قامت 
بوضع خطة طويلة األجل ممتدة 
إلى 30 عاما حول إنتاج الغاز 

والنفط وكذلك آلية استخدامه في املصافي ومن ثم 
إعادة تصديره، الفتا إلى أن استراتيجة انتاج الغاز 

تسير بخطوات منتظمة حسب اخلطة العامة.
وكشف الشويب عن البدء في إنتاج 140 مليون 
قدم مكعبة يوميا من الغاز، مشيرا إلى أن مستويات 
االنتاج من الغاز في الوقت احلالي ال تتوازى مع 
معدالت االستهالك اليومية والتي تتجاوزها بكثير 
حي���ث أن احتياجات الكويت من الكهرباء كبيرة 

جدا وال تتناسب مع انتاج الغاز. 
وذكر أن الهدف الرئيسي للمؤسسة هو توفير 
الوقود النظيف الالزم لتوليد الكهرباء، وأنه نظرا 
لعدم كفاية الغاز املنتج لتشغيل محطات الكهرباء 
اجتهت املؤسسة هذا العام إلى استيراد الغاز مبكرا 
بداية من شهر ابريل وحتى شهر اكتوبر القادم، 
وفقا خلطة خمس���ية موضوعة الستيراد الغاز 
وتلبية احتياج���ات الكويت من الوقود النظيف 

في محطات الكهرباء.
وبني الشويب أن من أهم التحديات التي تواجه 
املؤسسة هي املنافسة العاملية والعمل باستمرار 
على حتسني جودة االنتاج الكويتي، موضحا أن 
هذه التحديات تتطلب بذل مزيد من اجلهد في اعداد 
الكفاءات الالزمة إلدارة هذه املنشآت وفقا للمنهج 
الذي يساعدنا على النافسة العاملية من حيث جودة 
االنتاج الذي يتناسب مع الطلب العاملي وتوفير 
الكميات التي يحتاج إليها العمالء، مشيرا إلى أن 
عالقة املؤسسة بعمالئها جيدة للغاية وممتدة منذ 
خمس���ني عاما ونحتاج إلى بذل املزيد من اجلهد 
للمحافظة على عمالئنا واستغالل ثروة الكويت 

النفطية بالوجه االمثل.
واوضح الشويب ان املؤسسة كجهة حكومية 
تقوم بدوره���ا على اكمل وج���ه وتلتزم بالدور 

املطلوب منها من قبل مجلس 
الوزراء والذي تتمشى مع اخلطة 
العامة للدولة، كما اننا نحترم 
الرقابية ونرحب  آراء اجلهات 
البن���اء املوجه  بالنقد  أيض���ا 
للمؤسس���ة، الفتا إل���ى اهمية 
التعاون مع جميع اجلهات لكي 
يكمل بعضنا البعض مبا يخدم 
املصالح العامة للكويت خاصة 
ان الدخل النفطي يشكل اجلزء 

االكبر من الدخل القومي.
وتابع الش���ويب أن منظمة 
أوپيك سمحت للكويت بتصدير 
2.2 مليون برميل يوميا وفقا 
الوضاع السوق العاملي، الفتا إلى انه وفقا للدراسات 
والتقارير سيرتفع الطلب العاملي على النفط بحوالي 
40% مما يساعد على تسويق الزيادة املتوقعة في 

االنتاج الكويتي خالل السنوات القادمة.
وقال: ال احد يس���تطيع العمل مبفرده لذا البد 
من االستعانة بشركات عاملية ذات خبرة تساعدنا 
في عملنا خاصة في عمليات مثل استخراج النفط 
والغاز النه���ا حتتاج ال���ى تكنولوجيا متطورة 
باس���تمرار، مبينا ان اغلب العمل الذي تقوم به 
تلك الشركات العاملية هو استشاري بحت يهدف 
الى النمو بعملية االستكش���اف خصوصا الغاز 

وتدريب العاملني لدينا على اعلى املستويات.
وعن مستقبل الصناعة في الكويت قال الشويب 
ان هناك طموحا كبيرا في تطوير هذه الصناعة 
ولكن املوجود حاليا هي صناعة البتروكيماويات، 
كما ان املصافي الكويتية تعمل على تكرير ما يزيد 
ع���ن 950 ألف برميل يوميا يتم من خاللها انتاج 

العديد من املنتجات البتروكيماوية.
واعترف الش���ويب بتأخر الكويت في مجال 
صناعة البتروكيماويات لكن هناك تقدما ملحوظا 
من ناحية تطوير املصافي، كما اننا نسير بخطوات 
واسعة في مجال البتروكيماويات الدراك ما فاتنا 
ومت افتتاح شركة ايكويت ومصانع اخرى للعطريات 
باالضافة إلى التوس���ع خارج الكويت ونأمل في 

التوسع داخليا ايضا. 
واضاف الشويب أن املؤسسة تقدمت للحكومة 
الصينية بطلب إلنش���اء مصفاة جديدة بتكلفة 
9 مليارات دوالر بالتعاون مع كبرى الش���ركات 
العاملية متمنيا أن تتم املوافقة على هذا املشروع 
خالل العام احلالي خاصة ان التواجد في السوق 

الصيني أصبح مهما للغاية. 

تقدي���را ل���دوره ف���ي دعم 
املؤسس���ات املالي���ة، كرم بنك 
الكويت الدولي محافظ الفروانية 
الفري���ق عبداحلمي���د احلجي 
لرعايت���ه الكرمية حفل افتتاح 
فرع البن���ك في منطقة خيطان 

نهاية شهر فبراير.
وثم���ن البنك جهود محافظ 
الفرواني���ة الفريق عبداحلميد 
احلجي ف���ي رعاي���ة االحداث 
االقتصادي���ة للقطاع اخلاص، 
ودعم���ه املتواصل والدائم لهذا 

القطاع الذي يعد شريكا اساسيا 
التنمية االقتصادية  في عملية 
الت���ي تش���هدها الكوي���ت في 
التنمية  الراهن، وكذلك  الوقت 
القطاع  التي يقوم  االجتماعية 
اخل���اص بدور كبي���ر فيها من 
خالل النش���اطات واالسهامات 
االجتماعية املستمرة التي يقوم 
بها، ويتميز بنك الكويت الدولي 
بالريادة في هذا املجال وتسخير 
جمي���ع طاقاته خلدمة املجتمع 

واالقتصاد الوطني.

اجلدي���ر بالذكر انه بافتتاح 
فرع خيطان، يرتفع بذلك العدد 
االجمالي لف���روع البنك الى 10 
ف���روع تغطي جمي���ع مناطق 

الكويت.
والفرع اجلديد مجهز بأحدث 
التقني���ات املصرفي���ة الكفيلة 
بتلبية مختل���ف االحتياجات 
املصرفية لعمالء البنك، ويستمر 
البنك في توسيع شبكة فروعه 
خلدمة عمالئه في جميع مناطق 

الكويت.

سعد الشويب 

بدر السميط

السجن 3 سنوات وغرامة 115 مليون 
درهم لرئيس بنك دبي اإلسالمي 

شركات خدمات نفطية تتقدم
بعروض ألعمال حفر في حقل الخفجي

دبي � العربية: قضت محكمة جنايات دبي مبعاقبة سعد محمد شريف 
عبدالرزاق الرئيس التنفيذي السابق لبنك دبي اإلسالمي والعضو السابق 
في مجلس إدارة شركة ديار العقارية باحلبس ملدة 3 سنوات وتغرميه 

مببلغ 115.8 مليون درهم. )الدوالر يعادل 3.67 دراهم(. 
وبحسب ما ذكره املوقع نقال عن صحيفة االحتاد اإلماراتية، فقد ألزمت 
احملكمة عبد الرزاق أيضا بدفع 101 ألف درهم على سبيل التعويض املؤقت 
لشركة ديار العقارية، فيما برأت احملكمة رجل األعمال إسماعيل جناحي 

املتهم الثاني بهذه القضية التي تنظرها احملكمة منذ أبريل 2009.
وكانت شرطة دبي قد ألقت القبض على عبدالرزاق أوائل أكتوبر عام 
2008 وخضع للتحقيق في قضية شركة ديار العقارية التي ظهرت للعلن 
على وقع الضربات القوية التي كانت حكومة دبي باشرت آنذاك توجيهها 
للفساد. ويعد قرار القاضي السعيد محمد برغوث في هذه القضية التي 
ش����غلت الرأي العام منذ اإلعالن عنها في أكتوبر من عام 2008 من أكبر 
األحكام من حيث القيمة املالية التي أصدرتها محكمة اجلنايات في قضايا 
الفساد املالي حتى اآلن. وأظهر التقرير اخلاص الذي أعدته دائرة الرقابة 
املالية حول هذه القضية أن حجم األموال التي مت تبديدها في هذه القضية 
بلغ 115 مليونا و800 ألف درهم، مبينا أن القيمة السوقية لقطعة األرض 
محل القضية لم تزد على 300 مليون درهم بينما استحصل عبدالرزاق 
على موافقة رئيس مجلس إدارة شركة ديار العقارية بسعر 415 مليونا 
و800 ألف درهم.  وشدد ش����اهد اإلثبات ويعمل بوظيفة مدير التدقيق 
املالي بدائرة الرقابة املالية في جلس����ات سابقة على أن الرئيس السابق 
لبنك دبي اإلسالمي يعد العقل املدبر لشراء أرض املارينا لصالح شركة 
ديار بفارق 115.8 مليون درهم حيث استغل منصبه وعالقاته في مترير 
هذه الصفقة. وأورد الشاهد أدلة على تورط عبد الرزاق في صفقة املارينا 
وحصوله على أرباح ومنافع من ورائها، وأنه هو الذي وقف وراء إقناع 
ديار بشراء األرض بعد أن أوهمهم بأنها متثل فرصة استثمارية ممتازة 
كم����ا يتضح من املذك����رة املعروضة على رئيس مجل����س اإلدارة محمد 
خرباش. كما وجدت ثالثة ش����يكات مببلغ إجمالي 11.7 مليون درهم كل 
شيك مببلغ 3.9 ماليني درهم مسحوبة من احلساب الشخصي إلسماعيل 
عباسي باسم سعد عبدالرزاق حصلها األخير من خالل حسابه الشخصي 
لدى بنك هولندا العام، في اليوم نفسه الذي تسلم فيه إسماعيل عباسي 

نصيبه من صفقة مرسى دبي.

اخلبر � رويترز: قالت مصادر بقطاع النفط ان شركات خدمات نفطية 
كبرى تقدمت بعروض ألنشطة احلفر وأعمال أخرى في حقل اخلفجي 

النفطي الذي تتشارك فيه السعودية والكويت.
وقالت املصادر، أمس، إن شركات هاليبرتون وبيكر هيوز وويذرفورد 
انترناش����ونال وش����لومبرغر تقدمت بعروض للفوز بالعقد الذي تبلغ 
قيمته نحو 300 مليون دوالر. وقال مصدر مطلع ل� »رويترز« ان العقد 
الذي فازت به شلومبرغر منذ عام 2005 انتهى العام املاضي لكن جرى 
جتديده لعام واحد ينتهي في مايو من هذا العام. وقال املصدر ان الشركة 
الفائزة بالعقد اجلديد ومدته ثالث س����نوات ستقدم خدمات تشغيلية 
لنحو 151 بئرا. وقال مصدران إن فترة تلقي العروض بدأت في اخلامس 

من يناير وانتهت امس 15 اجلاري.

إدراج »منافع لالستثمار« بالسوق الرسمي اليوم

السميط: ديون »جلوبل« تراجعت 220 مليون دينار في 2009 
 أكد الرئيس التنفيذي لبيت االستثمار العاملي 
»جلوبل« بدر السميط ان النتائج املالية جللوبل 
خالل عام 2009 وتقليص خس���ائرها 40% هو 

مبثابة حتسن ملموس. 
وأوضح في مقابلة مع قناة »CNBC عربية« 
أن عام 2009 شهد تخفيضا في مديونية الشركة 
بقيمة 220 مليون دينار وقال ان معظم اخلسائر 
جاءت نتيجة تراجع االصول وتخارجات اجرتها 

الشركة بهدف الوفاء بالتزاماتها. 
ودعا السميط إلى األخذ باالعتبار أن الشركة 
تعمل في مناخ متأثر بش���كل عام وان تأثيرات 
خارجية ألقت بظاللها على نتائج الشركة مشيرا 
الى ان عام 2009 لم يسجل التحسن املرجو في 
قيم االصول وقال ان مائة وسبعة وعشرين مليون 

دينار من اجمالى اخلسائر البالغة مائة وثمانية 
واربعني مليون دينار هي خس���ائر ناجمة عن 
تراجع قيم االصول باالضافة الى خسائر حتققت 

نتيجة للتخارج من بعض هذه االصول.
وذكر السميط ان تخفيض مديونية الشركة 
بواقع 220 مليون دين���ار مت في ظروف بالغة 
الصعوبة وتطلب بيع بعض االصول بأس���عار 
اسفرت عن خسائر. واضاف السميط أنه ليس 
باالمكان في الوقت احلالي تخفيض مديونية من 
دون التخارج من بعض االصول وبأسعار وان 
كانت افضل بكثير من بداية 2009 لكنها ال تقارن 
بأسعار الرواج التي شهدناها في بداية 2008. 

 وعن العوامل التي أدت إلى تقليص اخلسائر، 
قال ان مزيجا من العمل الداخلي للشركة وحتسن 

املناخ العاملي أدى الى ذلك فاالس���واق العاملية 
حتسنت الى حد ما وان كان ليس بقدر الطموح 
املأمول. أما على املس���توى الداخلي فقد اخذت 
الشركة مخصصات في عام 2008 وسلكت منهجا 
متحوطا وحذرا بهدف حتسن قيم االصول في 
العامني املقبلني ليكون الوضع افضل بكثير مما 
كان عليه.  وحول رأيه في اسقاط الفقرة املتعلقة 
مبالحظة مدقق احلسابات والتي وردت في تقريره 
حول ميزانية 2008 خاصة قال السميط في 2008 
ابدى املدقق رايا نابعا من مبدأ الشفافية عبر فيه 
عن بعض التخوف باعتبار ان الشركة لم تكن قد 
وقعت اتفاقية اعادة اجلدولة مع البنوك املدينة 
في ذاك الوقت لكن���ه ازال هذا الراي واصبحت 

امليزانية خالية من هذا التحفظ. 

س����نوي مقارنة بالعائد السنوي 
الكلي لس����وق الكوي����ت لألوراق 
املالية وال����ذي بلغ 7.8% وحققت 
كامكو لعمالئها من خالل فترة هذا 
االكتتاب عائدا كليا بلغت نسبة 
245.4% مقارن����ة بالعائ����د الكلي 
املالية  الكويت لألوراق  لس����وق 

والذي بلغ %51.7«.
وفي حتلي����ل مختصر ملركز 
»اجلم����ان« ع����ن ش����ركة منافع 
لالستثمار قال ان عدد مساهميها 
يبلغ 262 مساهما، ويسيطر اثنان 
من املالك االستراتيجيني على نحو 
43.6% من رأس����مالها، هما شركة 
مشاريع الكويت االستثمارية الدارة 
االصول »كامكو« بنسبة %29.2، 
وشركة االمتياز لالستثمار بنسبة 
14.4% م����ن رأس املال، كما بلغت 
القيمة الدفترية للسهم 131 فلسا 

بنهاية شهر أغسطس 2009.
وق����در »اجلم����ان« اجمال����ي 
موجودات »منافع« بنحو 33 مليون 
دينار كما في نهاية الربع الثالث 
2009، ويشكل 37% من إجماليها 
بند موجودات مالية متاحة للبيع 
مببلغ 12.2 مليون دينار، كما يشكل 
بند االرص����دة لدى البنوك، وبند 
العادلة  موجودات مالية بالقيمة 
من خالل بيان الدخل بأرصدة تبلغ 
6.3 مالي����ني دينار بواقع 19% من 
إجمالي املوجودات لكل منهما، في 
حني ميثل بند استثمارات مرابحة 
البالغ 5 ماليني دينار ما نس����بته 
15% من إجمالي املوجودات، وذلك 

كما في 2009/9/30.

واألصول امل����دارة للغير وتنويع 
مصادر الدخل باإلضافة إلى اتباع 
سياسات حتوطية واحترازية للحد 

من املخاطر وحماية األصول.
وفي كلمت����ه قال نائب رئيس 
إدارة متويل الشركات  أول مدير 
في كامك����و فيصل صرخوه: »ان 
خبرة »كامكو« كبيرة في السوق 
فمنذ 2001، غ����دت كامكو احدى 
أهم الش����ركات في الكويت وفي 
انها قامت بتقدمي  املنطقة، حيث 
خدماتها االستش����ارية لعدد 64 
صفقة في الفترة م����ن 2001 إلى 
2010، حيت مت إدراج 15 شركة في 
سوق الكويت لألوراق املالية في 
هذه الفترة«، مضيفا: »لقد حققت 
كامكو عوائد لعمالئها من اكتتابات 
ادارتها كمستشار ومدير إصدار 
بنسبة مئوية وقدرها 37.2% كعائد 

تدرس دراس����ة جدوى للدخول 
في اس����تثمارات خاصة بالسوق 
الكويتي مبا يحقق طموح وآمال 
املستثمرين في أنشطة تشغيلية 

ذات قيمة مضافة«.
وأشار الى ان إجمالي القروض 
على الشركة 5 ماليني دينار وقد 
حصلت عليها قبل اندالع األزمة 
املالية العاملية وهناك مالءة مالية 
للشركة قادرة على سداد هذا املبلغ 
قبل املوعد املستحق عليه في شهر 

يونيو املقبل.
واكد على ان الش����ركة اتبعت 
خالل سنوات العمل التي امتدت 
من العام 2006 حتى وقتنا الراهن 
إستراتيجية فاعلة اعتمدت على 
تنمي����ة أعمالها وأنش����طتها في 
األسواق احمللية واخلليجية بصورة 
خاص����ة وزيادة أصول الش����ركة 

بقيمة إجمالية قدرها 20.088.143 
دينارا كما في 30 سبتمبر 2009.
من جانبه قال رئيس مجلس 
إدارة شركة منافع لالستثمار عيد 
ه����ذال النصافي: »نأمل ان نحقق 
قيمة مضافة لشركات االستثمار، 
الى حتقي����ق طموح  باإلضاف����ة 
مس����اهمينا والنهوض بأنشطة 
وأعمال الشركة وحتقيق األهداف 

املرجوة«.
وفي الس����ياق ذاته، قال نائب 
رئي����س مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لشركة منافع لالستثمار 
طالل املطوع: »ان الشركة ستعمل 
عل����ى تنويع مص����ادر الدخل في 
قطاعات ومشاريع ذات دخل متنام، 
مثل قطاعات الصناعة والطاقة«.

وتاب����ع قائ����ال: »ان الش����ركة 
تستهدف االسواق اخلليجية وانها 

أحمد يوسف
أعلنت شركة مشاريع الكويت 
االس����تثمارية إلدارة األص����ول 
)كامكو( عن إدراجها ألسهم شركة 
منافع لالستثمار في سوق الكويت 
لألوراق املالية لتحظى الش����ركة 
برقم 101 ضمن قطاع االس����تثمار 
الذي يش����مل الش����ركات املدرجة 
والبالغ عددها حاليا 49 ش����ركة 
املدرجة، حيث  والش����ركات غير 
سيبدأ اليوم تداول أسهمها حتت 

االسم املختصر »منافع«.
وخ����الل املؤمت����ر الصحافي 
لإلعالن عن إدراج الشركة أمس، 
قال الرئيس التنفيذي في كامكو 
سعدون علي ان ادارة السوق قد 
قدم����ت يد العون إلمت����ام عملية 
اإلدراج، مما له بالغ األثر في دعم 
املالي ودعم قطاع  مركز الشركة 

االستثمار اإلسالمي.
وأض����اف قائ����ال: »ان منافع 
لالستثمار هي ش����ركة مساهمة 
كويتي����ة مقفلة تأسس����ت في 5 
أكتوبر 2005 برأس����مال مدفوع 
بالكامل يبل����غ 20 مليون دينار 
مبوجب قانون الشركات التجارية 
البنك املركزي،  وخاضعة لرقابة 
كما تتوافق أعمالها وأنشطتها مع 
تعاليم اإلسالم، وجميع هذه األعمال 
تتم مراقبتها من قبل هيئة رقابة 
شرعية معينة من قبل اجلمعية 

العامة العادية.
وقد بلغ رأسمال الشركة املصرح 
به واملدفوع عدد 200.881.430 سهما 
بقيمة اسمية قدرها 100 فلس للسهم 

»كامكو« مستشار اإلدراج و131 فلساً القيمة الدفترية للسهم بنهاية أغسطس 2009

معظم خسائرها جاءت نتيجة تراجع األصول وتخارجات أجرتها الشركة


