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عماد املنيع 

منها »أفضل صكوك عالمية« و»أفضل صفقة بالكويت«

»بيت السيولة« تفوز بثالث جوائز
من مجلة التمويل اإلسالمي

ح����ازت ش����ركة بي����ت إدارة 
الس����يولة التابعة لبيت التمويل 
الكويت����ي )بيتك( 3 جوائز دفعة 
واحدة من» IFN «مجلة التمويل 
اإلسالمي Islamic Finance News عن 
3 صفقات متويل نظمتها الشركة 
في ع����ام 2009 بلغ إجماليها 725 
مليون دوالر وشملت شركة برقان 
الكويتية حلفر اآلبار »متويل بنظام 
اإلجارة« وشركة جنرال إلكتريك 
كابيتل ومؤسسة التمويل الدولية 
)IFC( متويل بإصدار صكوك مبا 
يعبر عن تن����وع أدوات التمويل 
املتميزة  الش����ركة وقدرتها  لدى 
على توفير احتياجات الشركات 
والهيئات اإلقليمية والعاملية وفق 
املنتجات املالية الشرعية املعروفة 
خاصة الصكوك التي تعتبر املجال 
الرئيس����ي لعمل الشركة وقاطرة 
أنشطتها وحتركاتها، واملنتج األكثر 
قبوال واس����تخداما على مستوى 
العالم من قبل احلكومات والشركات 
واملؤسسات، باعتبار الصكوك متثل 
البديل الش����رعي للسندات وهي 
األكثر مناسبة لتمويل احتياجات 
التوسع والنمو بتكلفة اقل على 

امليزانيات ومبرونة كبيرة. 
وقال رئي����س مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب في شركة بيت 
إدارة الس����يولة عم����اد املنيع إن 
اجلوائز قد س����لطت الضوء على 
3 صفقات مهمة في مسيرة عمل 
الش����ركة التي تخط����و خطواتها 
األول����ى، وان كل صفق����ة بح����د 
ذاته����ا اجناز وقص����ة جناح ذات 
هيكلية متميزة جتمع بني الطابع 
التنموي  االقتص����ادي والفك����ر 
باإلضافة إلى أن الصفقات جاءت في 
عام كان األصعب على املؤسسات 
املالية واالقتصادية على مستوى 
العالم واستطاعت فيه بيت إدارة 
السيولة حتقيق اختراق ألسواق 
عاملية والوفاء باحتياجات عمالئها 

رغم شدة األزمة، واستطاعت أن 
تكون على قدر التحدي بطاقاتها 
البشرية وخبراتها وثقة مساهميها 
وعمالئها، مشيرا إلى أن الشركة 
تدرس اآلن عدة صفقات وترتب 
إلصدار صكوك ومتويل شركات 
على الصعي����د االقليمي والدولي 
من املتوقع أن يتم اجنازها خالل 
الفترة القريبة املقبلة.  وأوضح 
املنيع ان بيت إدارة السيولة فازت 
بجائزة أفضل صكوك عاملية لعام 
2009 ع����ن عملية إصدار صكوكا 
بقيمة 500 مليون دوالر لصالح 
ش����ركة جنرال إلكتري����ك كابيتل 
التابعة لش����ركة جنرال إلكتريك 
العاملية، ولعبت بيت السيولة دور 
املنظم الرئيسي ومدير االكتتاب، 
وبذل����ك أصبحت جنرال إلكتريك 
أول شركة أميركية تطلق صكوك 
إسالمية وهى صكوك إجارة مدتها 
خمس سنوات وتستهدف متويل 
خطط الشركة للتوسع في الفترة 
الثانية  املقبلة. وأضاف اجلائزة 
كانت أفضل صفقة على مستوى 
الكويت وهى تتعلق بتمويل شركة 
برقان حلفر اآلبار بصيغة اإلجارة 
وبقيم����ة 125 مليون دوالر ملدة 3 
س����نوات وهى أول صفقة متويل 
مجمع عاملية لشركة كويتية خالل 

العام املاضي واستطاعت فيها بيت 
إدارة السيولة جتميع بنوك عاملية 
وإقليمية ومحلية كبرى، لتوفير 
متويل لشركة وطنية تعمل مبجال 
مهم واستراتيجي وله اثر مباشر 

على االقتصاد الوطني.
واعتبر املنيع أن اجلائزة الثالثة 
»أفضل صكوك وكالة في 2009« 
واملتعلقة بصفقة إصدار صكوك 
بقيم����ة 100 مليون دوالر لصالح 
 )IFC( الدولية التمويل  مؤسسة 
وهي الذراع االس����تثمارية للبنك 
الدولي، عالمة مهمة في مس����يرة 
الش����ركة ومنتج الصكوك بشكل 
عام، حيث تقبل ألول مرة مؤسسة 
متويل عاملي����ة مهمة على إصدار 
منتج مالي شرعي وتدرس حاليا 
إصدار املزيد م����ن خالل برنامج 
مح����دد، مما يعن����ي أن املنتجات 
الش����رعية مثل الصكوك وغيرها 
ق����د أصبح����ت أداة متويل عاملية 
ولم تعد مقص����ورة على البنوك 
اإلسالمية والشركات االستثمارية 
العاملة في هذا املجال. وأكد املنيع 
حرص بيت إدارة الس����يولة على 
تطوي����ر آليات إص����دار الصكوك 
وتنويع مجاالته����ا بالدخول إلى 
أس����واق ومناطق جديدة بغرض 
تعظيم الفرص وتقليل املخاطر، 
وخدم����ة ش����ركات ذات أنش����طة 
وأعم����ال متنوعة، مما يس����تلزم 
تنفيذ اخلطط املوضوعة، حيث 
يتم بشكل مدروس ويحظى بتقييم 
دقيق من فترة ألخرى، حرصا من 
إدارة الشركة على حتقيق انطالقة 
كبرى ألعمالها على أسس ثابتة 
ومبعايير وضوابط تتيح للنمو 
احلالي االستمرار بوتيرة مناسبة 
وبشكل جيد ومتوازن.  وقد تسلم 
نائب رئيس أول للسيولة املصرفية 
احمد اخلرجي إحدى اجلوائز في 
احلفل الذي جرى تنظيمه من قبل 

مجلة التمويل اإلسالمي.

أحمد اخلرجي متسلما إحدى اجلوائز 

شركات الوساطة استكملت تسليم خططها المطلوبة لـ »ناسداك أوماكس«

إدارة السوق تتجه لتدريب »الوسطاء« في السويد
على نظام التداول اآللي الجديد

خالل األيام العشرة المقبلة وتكشف عن نتائجها المالية خالل أسبوع

حققت 52.14 فلسًا ربحية للسهم ووزعت 33.33% أسهم منحة للمساهمين

البسام لـ »األنباء«: »الحفر الوطنية القابضة«
 تبحث سبل تمويل شراء حفار سادس

3.9 ماليين دينار صافي أرباح »سيتي سنتر التجارية« لـ 2009
والشركة ترفع رأسمالها إلى 10 ماليين دينار

عاطف رمضان
أكد رئيس مجلس ادارة شركة سيتي سنتر 
التجارية مرزوق عادل الغامن ان العام 2009 
شكل حتديا في صناعة البيع بالتجزئة في 
الكويت، وذلك نظرا لالزمة االقتصادية العاملية 
وتأثيرها على املنطقة ونتيجة لالستراتيجية 
اجلديدة في التركيز على تطوير مدى القيمة 
السعرية الكبيرة لدى الشركة. واضاف الغامن 
خالل عمومية الشركة التي عقدت امس بنسبة 
حضور 96% ان الشركة جنحت في حتسني 
الربحية، مشيرا الى ان الربح قبل االقتطاع 
العلمي  الكويت للتقدم  حلساب مؤسس���ة 
والزكاة ومكافأة اعضاء مجلس االدارة بلغ 
4.2 ماليني دينار للعام 2009 مقارنة ب� 4.3 
ماليني دينار للعام 2008. وأشار الى ان مجموع 
ايرادات الشركة بلغ 46 مليون دينار للعام 
2009. وأش���ار الى ان الشركة حققت ربحا 
صافيا قدره 3.9 مالي���ني دينار بعد خصم 
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وحصة 

الزكاة ومكافأة اعضاء مجلس االدارة وبلغت 
ربحية السهم 52.14 فلسا تقريبا عن العام 
2009 وبلغت حقوق املساهمني 157 مليون 
دينار مقارنة ب� 11.9 مليون دينار للعام 2008. 
وقال ان اس���تراتيجيتنا ستركز على مدى 
الس���نوات اخلمس املقبلة على زيادة النمو 
في املبيع���ات، وزيادة الربح وزيادة حصة 
الشركة في السوق من خالل تطوير نوعية 
العاملية اخلاصة ونوعية االدارة، والدعاية 
والعروض التس���ويقية، وان نتائج الربح 
االول لعام 2010 شكلت تطورا مستمرا في 
النتائج. وعن املش���اريع اجلديدة واملتبعة 
من قبل الشركة، أفاد الغامن بأنها في تطور 
مستمر وان افتتاح مشروع كردستان والبدء 
في مش���روع محافظة اجلهراء سيكون مع 
بداية 2010. واستطرد قائال: في ضوء وجود 
خطط للشركة في الكويت واملشروع الدولي 
في أربيل رأى مجلس االدارة انه ينبغي ان 
يحتفظ بالفوائض النقدية، وزيادة رأسمال 

الش���ركة ورفع التوصية للجمعية العامة 
العادية بإصدار أسهم منحة بنسبة 1 سهم 
لكل 3 أسهم للمساهمني املسجلني في موعد 
العادية. وأقرت العمومية  انعقاد اجلمعية 
بنود جدول أعمالها املتضمنة اقتراح مجلس 
االدارة بتوزيع أرباح م���ن االرباح املرحلة 
عن الس���نة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 
2009 بنسبة 33.33% من رأسمال الشركة، 
على ان تكون للمساهمني احلاليني املسجلني 
في س���جل الشركة بتاريخ انعقاد اجلمعية 
العامة من خالل توزيع أسهم منحة بنسبة 
33.33% من رأس املال بواقع 1 س���هم لكل 3 
أسهم، واملوافقة على اقتراح مجلس االدارة 
بزيادة رأس���مال الشركة من 7.5 ماليني الى 
10 ماليني دينار بزي���ادة قدرها 2.5 مليون 
دينار من خالل توزيع أسهم منحة وقدرها 
25 مليون س���هم بقمية اس���مية قدرها 100 
فلس للسهم، وذلك للمساهمني املسجلني في 
سجل الشركة بتاريخ انعقاد اجلمعية العامة 

وتخويل مجلس االدارة بالتصرف في كسور 
االسهم الناجتة عن عملية تخصيص االسهم، 
واملوافقة على التعامل مع اطراف ذات صلة، 
واعتماد مكافأة اعضاء مجلس االدارة للسنة 
املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2009 واملوافقة 
على وق���ف البند الثالث م���ن املادة 47 من 
النظام االساسي للشركة بخصوص اقتطاع 
نسبة مئوية حلساب االحتياطي االختياري، 
واخالء طرف اعضاء مجلس االدارة وابراء 
ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن 
السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2009 
واملصادقة عليه. وأقرت العمومية غير العادية 
تعديل نص املادة 6 من عقد التأسيس واملادة 
5 من النظام االساسي للشركة ليصبح النص 
بعد التعديل: حدد رأس املال مببلغ 10 ماليني 
دين���ار موزع على 100 مليون س���هم، قيمة 
كل سهم 100 فلس واألسهم عينية ونقدية، 
املبلغ العيني مبقدار 3.5 ماليني دينار واملبلغ 

النقدي 6.5 ماليني دينار.

عزت العريان

أعلنت مؤسسة اخلطوط 
اجلوي���ة الكويتي���ة عن بدء 
تشغيل رحالتها من والى مبنى 
الركاب رقم »4« بدال من املبنى 
رقم »3« في مطار هيثرو في 
لندن � اململكة املتحدة اعتبارا 
من تاريخ 14 أبريل املقبل، وذلك 
حسب التعليمات الصادرة من 
الطيران املدني  قبل سلطات 
البريطاني���ة. وقال مس���اعد 
مدير دائرة اخلدمات األرضية 
خلدمات الركاب والش���حن � 
أقاليم ورئيس جلنة االنتقال 
عزت العريان ان بدء تشغيل 
»اخلطوط اجلوية الكويتية« 
م���ن مبن���ى رق���م »4« قد مت 
بناء على تعليمات السلطات 
املختصة في اململكة املتحدة.

وذك���ر ان املبنى رقم »4« 
يعتبر م���ن املرافق املتطورة 
في مطار هيثرو لندن وميتاز 
باملباني احلديثة واخلدمات 
ذات املعايي���ر العاملية حيث 
مت تطويره وتوسيع صاالت 
االنتظار والس���فر وإنش���اء 
موقفني جديدين الس���تيعاب 
الطائرات العمالقة وإنشاء نظام 
جديد لنقل حقائب املسافرين، 
كما أنه يرتبط مبباني الركاب 
األخرى في مطار هيثرو عن 

طريق األنفاق والقطار.

النوعيات في العالم وذلك مبا 
يتوافق مع سمعة املؤسسة بني 

شركات الطيران العاملية.
الى  العريان  وأشار عزت 
تضافر اجله���ود املبذولة من 
قبل أعضاء اللجنة والتعاون 
املثمر من قبل جميع قطاعات 
املؤسس���ة واملس���ؤولني في 
محط���ة لندن والذي���ن قاموا 
جميعا بإعداد وتوفير جميع 
املتطلبات وتقدمي التسهيالت 
املمكنة لتش���غيل اخلطوط 
اجلوي���ة الكويتية من جميع 
النواح���ي وجتهي���ز املكاتب 
التابعة للمؤسسة في مبنى 
الركاب رقم »4« والتي يتوافر 
فيها جمي���ع املعايير العاملية 
من حيث اجل���ودة ومعدالت 
الس���المة. وأش���ار ال���ى ان 
اخلطوط اجلوي���ة الكويتية 
تتطلع للترحي���ب بعمالئها 
في مبنى املسافرين رقم »4« 
اجلديد في مطار هيثرو لندن 
وأن أول رحلتني للكويتية إلى 
هذا املبنى سيتم تسييرهما في 
تاريخ 14 أبريل 2010 وهما رحلة 
الكويتية رقم KU102 القادمة 
من نيويورك الى الكويت عن 
طريق لندن، ورحلة الكويتية 
رقم KU103 املتجهة من الكويت 

الى لندن.

وأض�������اف ان رك������اب 
»الكويتية« س���يتمكنون من 
احلصول على أرقى اخلدمات 
العاملي���ة في املبن���ى اجلديد 
منذ دخولهم مبنى املسافرين 
حتى مغادرتهم، مش���يرا الى 
ان الس���لطات البريطانية قد 
خصصت ع���دد 7 كاونترات 
للخط���وط اجلوية الكويتية 
إلنه���اء اجراءات الس���فر في 
الوزن  املنطقة D عند حاجز 
بدءا م���ن النقطة D28 وحتى 
D34 وكذلك كاونتران آخران 
ملكتب مبيعات التذاكر هما 21 
و22 في صال���ة املغادرة رقم 
إلى ان  »4« نفسها. مش���يرا 
هذه الكاونترات تتماشى مع 
العصر احلديث وتواكب أحدث 

اعتبارًا من 14 المقبل

»الكويتية« تبدأ تشغيل رحالتها
 من مبنى الركاب رقم »4« في مطار هيثرو لندن

»بوبيان« نظم دورة حول العمل 
المصرفي اإلسالمي بجامعة الكويت

نظم بنك بوبيان مؤخ���را دورة تدريبية حتت عنوان »املدخل 
الفقهي للعمل املصرفي اإلسالمي« في كلية العلوم اإلدارية بجامعة 
الكويت حاضر فيها نائب مدير الرقابة الش���رعية بالبنك الشيخ 
ف���واز الكليب وذلك بالتعاون مع االحتاد الوطني لطلبة الكويت � 

فرع اجلامعة.
وأكد الشيخ فواز الكليب أن هذه النوعية من الدورات التدريبية 
التي ينظمها البنك بصورة دورية تأتى في إطار حرصه على رفع 
الوعي بأهمية املعامالت اإلس���المية واملنتجات واخلدمات املالية 
اإلس���المية التي بدأت تش���هد منوا كبيرًا وإقباال غير مسبوق في 

السنوات األخيرة.
وأضاف ان الدورة نالت استحس���ان جميع املشاركني فيها مما 
دعا االحتاد الوطني لطلبة الكويت � فرع اجلامعة إلى طلب تنظيم 
املزيد منها ملا لها من أهمية وفائدة تزيد من ثقافة املشاركني فيها، 

السيما املهتمني باألنشطة االقتصادية اإلسالمية.
وأكد الكليب على ان اخلدمات املالية اإلسالمية لم تعد محصورة 
ف���ي دول املنطقة أو الدول اإلس���المية، حيث ان الكثير من الدول 
حول العالم بدأت تتجه إلى تطبيق الكثير من املعامالت املصرفية 
واالستثمارية اإلسالمية وحتض البنوك لديها على التوجه أكثر إلى 
اخلدمات املالية اإلسالمية بل وتوفر لها االطر الشرعية والقانونية 

التي تساعد في منوها.

الشيخ فواز الكليب أثناء الدورة

شريف حمدي
قال رئيس مجلس اإلدارة لشركة الصفاة 
للطاقة القابضة حامد البس���ام ان وفدا من 
الشركة سيتوجه الى مصر خالل األيام ال� 10 
املقبلة حلضور اجتماع مجلس ادارة شركة 
احلف���ر الوطنية القابضة، التي متتلك فيها 
صفاة طاقة حصة تقدر ب� 60%، وذلك ملناقشة 
عدة أمور من بينها سبل متويل شراء حفار 
سادس للشركة، وذلك بعد ان قامت الشركة 

مؤخرا بشراء احلفار اخلامس.
وأوضح البس���ام ف���ي تصريح خاص 
ل�»األنباء« ان من بني خيارات متويل صفقة 
شراء احلفار اجلديد احلصول على متويل 

من بنوك مصرية، الفتا الى إمكانية احلصول 
على قروض كبيرة لهذا الغرض، خاصة ان 
الشركة مدرجة حديثا في البورصة املصرية، 
وأسهمها تتداول بشكل جيد وبقيمة كبيرة 

وتتحقق نتائج ايجابية.
ولفت البسام الى ان الشركة قامت بشراء 
احلفار األخير، اخلامس، من أرباحها نظرا 
لصعوبة احلصول على متويل آنذاك، مشيرا 
الى ان الشركة ستقرر في اجتماعها املقبل ما 
اذا كانت ستقوم بشراء احلفار السادس عن 
طريق التمويل االئتماني او االنتظار لبعض 
الوقت حسب حاجة الشركة للحفار اجلديد. 
وأفاد البسام بأن الشركة ستعلن عن نتائجها 

املالية لعام 2009 قبل نهاية األسبوع املقبل 
خالل املهلة القانونية للكشف عن النتائج 
املالي���ة، الفتا الى ان س���بب التأخير حتى 
اللحظات األخيرة يرجع لوجود ش���ركات 
كثيرة تابعة وبالتالي االنتظار حلني االنتهاء 
من امليزانية املجمعة. وذكر في هذا السياق 
انه من الصعب حتديد ما اذا كانت امليزانية 
ستحمل أرباحا او خسائر، الفتا الى ان األمر 
مرهون بنتائج الشركات التابعة والزميلة. 
جتدر اإلشارة الى ان صفاة للطاقة كانت قد 
أعلنت عن أرباح تقدر ب� 276 ألف دينار، مبا 
يعادل 0.52 فلسا ربحية للسهم، وذلك عن 

حامد البساماألشهر ال� 9 األولى من 2009.

عمر راشد
علمت »األنباء« ان إدارة السوق بصدد تنظيم دورة 
تدريبية متخصصة ملمثلني في شركات الوساطة املالية 
على نظام التداول االلكتروني في السويد خالل املرحلة 
املقبلة وذلك بغرض التدريب على نظام التداول اآللي 
اجلديد ومعرفة كيفي����ة التعامل معه خاصة ان هناك 
الكثي����ر من اآلليات التي حتتاج للفهم من قبل عدد من 

العاملني في شركات الوساطة.

وقالت إن إدارة السوق ستقوم بتحمل تكلفة شخصني 
من كل شركة وساطة على ان تتحمل الشركة تكلفة اي 
اعضاء إضافيني تود إرسالهم الى الدورة، موضحة انه 
قد تقوم الشركات بإرسال عضوين آخرين على ان تكون 
التكلفة مناصفة بني إدارة السوق وشركات الوساطة.

ولفتت املصادر الى ان »ناسداك أوماكس« تسلمت 
بقي����ة اخلطط املطلوبة من بقية الش����ركات واملتعلقة 
باإلجابات عن أس����ئلتها حول وضع الش����ركات ومدى 

جاهزيتها لتنفيذ النظام، مبينة ان الش����ركات اخلمس 
املتبقية قامت بتس����ليم خططها وفق����ا ملا طلبته إدارة 

السوق منها.
م����ن جانبه، أك����د رئيس مجل����س إدارة الش����ركة 
الكويتية للمقاصة أنس الصالح انه ال تعديل في وضع 
الكويتية للمقاص����ة، موضحا ان التعديالت على عمل 
»املقاصة« خاضع لالجتماع����ات التي جتريها املقاصة 

مع الشركات.


