
االربعاء 31 مارس 2010   35اقتصاد
60 مليون دوالر أرباح التخارج التي ستسجل ضمن البيانات المالية للربع األول 

من منطلق حرصه على االلتزام التام بكل القوانين والتعليمات الرقابية

حققت 101 ألف دينار أرباحًا صافية عن 2009

تعتزم التوسع في الخليج

»جلوبل لوجستيك« تنتظر ترسية
مناقصة في العراق خالل أبريل المقبل

الحشاش: »عارف للطاقة« تتخارج 
من مشروع للنفط في أميركا بـ 123.5 مليون دوالر 

»بوبيان« يطور أنظمة عمل البنك
 لمكافحة عمليات غسيل األموال وتمويل اإلرهاب

»الدولي« نظم حملة تسويقية لمنتجاته 
وخدماته المصرفية في »كونا«

الدولي  الكويت  نظم بنك 
معرضا تس���ويقيا في وكالة 
الكويتي���ة )كونا(  االنب���اء 
المنتج���ات  لع���رض آخ���ر 
التي  المصرفية  والخدم���ات 
البنك مؤخرا، والتي  طرحها 
تلبي جميع احتياجات العميل 

المصرفية.
ويأتي تنظيم هذا المعرض 
في اطار استراتيجية »الدولي« 
الت���ي ته���دف ال���ى التواجد 
العميل  المستمر بالقرب من 
والتواصل الدائم مع الجمهور 
الستقطاب عمالء جدد، وكذلك 
تس���ويق منتجات وخدمات 
الموافقة للش���ريعة  البن���ك 

االس���المية مثل الحس���ابات 
التوفير،  الجارية، حس���اب 
وديعة الجود المثمرة، الودائع 
االستثمارية، بطاقات االئتمان، 
حساب حبوب لالطفال، حساب 
الراتب للسيدات )ريماس(، 
حساب الراتب الصحاب المهن 
المميزة )النفيس(، باالضافة 
الى خدمة صناديق االمانات.

وقد حظي المعرض بإقبال 
ملحوظ على مختلف المنتجات 
التي يقدمها »الدولي« خصوصا 
الخدمات التمويلية كمرابحة 
المنتجات من  السلع لجميع 
الس���لع االس���تهالكية، مثال 
المنزل���ي، االجهزة  االث���اث 

الكهربائي���ة وااللكتروني���ة، 
مواد البناء، اجهزة التكييف، 
او اي سلع ضرورية اخرى، 
الوكاالت  وذلك بالتعاون مع 
والمعارض المعتمدة لدى بنك 
الكويت الدولي، هذا باالضافة 
الى تمويل ش���راء االراضي 

والشقق السكنية.
يش���ار ال���ى ان »الدولي« 
لت���وفير  يس���ع��ى دائم�����ا 
خدم���ات متمي���زة لعمالئه، 
الى خدمات بنكية  باالضافة 
الكترونية غاية في السهولة 
واالمان، مما يساعد على تأدية 
جميع العملي���ات المصرفية 

بثقة.

أعلن بنك بوبي����ان عن قيامه بالتعاقد مع 
احدى الشركات المتخصصة بتجهيز البرامج 
اآللية المصرفية، وذلك لوضع نظام آلي لمكافحة 
عمليات غس����يل االموال وتمويل االرهاب في 
اطار اهتمام البنك بمتابعة المستجدات وآخر 
التطورات في هذا المجال على المس����تويين 
االقليمي والدولي في سبيل ضبط وتحسين 
النظم الرقابية واتخاذ كل التدابير الوقائية، 
مع االلتزام بمتطلبات قانون مكافحة عمليات 
غسيل االموال رقم 35 لسنة 2002 وتعليمات 

بنك الكويت المركزي ذات العالقة.

وفي هذا السياق، أوضح مدير ادارة االلتزام 
في بنك بوبيان تميم الميعان ان النظام الجديد 
سيعمل بجانب اجراءات العمل الداخلية على 
حصول البنك على تأكيد اضافي بشأن سالمة 
قاع����دة العمالء الذين يتعامل معهم باالضافة 
لس����المة العمليات المصرفية التي يقوم بها 
البنك بالنيابة عن عمالئه والتأكد من خلوها 
من أي عمليات مشبوهة قد تضر بسمعة البنك 
وسالمته، ويأتي ذلك من منطلق حرص البنك 
على االلتزام التام بكل القوانين والتعليمات 
الرقابية، باالضافة الى المعايير االسترشادية 

بشأن مكافحة عمليات غسيل االموال وتمويل 
االرهاب.

وأكد الميعان حرص البنك بكل مستوياته 
االدارية على تطبيق سياس����ة تضمن سرية 
الخاص����ة بعمالئ����ه، ومواكبة  المعلوم����ات 
المحلية والعالمية  التحديثات والتط����ورات 
في مجال اس����تخدام وتطبيق احدث وأفضل 
السياسات الداخلية ودعم ضوابط البنك بما 
يتماشى مع توصيات مجموعة العمل المالي 
العالمية FATF ومجموعة العمل المالي لمنطقة 
.MENAFATF الشرق األوسط وشمال افريقيا

الميعان: النظام الجديد يأتي تأكيداً لسالمة قاعدة العمالء في البنك

»األسماك« ترفع أسطولها في سلطنة عمان
 إلى 5 مراكب باستثمارات نصف مليون دوالر

 شريف حمدي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان شركة جلوبل 
للخدمات اللوجستية تنتظر ترسية مناقصة تقدمي 

خدمات لوجستية بالعراق خالل أبريل املقبل.
ول����م تفصح املصادر عن قيم����ة املناقصة أو مع 
اي جه����ة بالعراق، مؤكدة انها س����تفصح عن جميع 

املعلومات في حينها.
وأش����ارت املصادر الى ان الشركة بصدد الدخول 
في مناقصات لوجستية متنوعة سواء داخل الكويت 

او خارجها، الفتة الى ان االسواق اخلليجية حتظى 
بأولوية مقارنة باألسواق األخرى في املنطقة.

ولفتت املصادر الى ان الشركة مستمرة في توسيع 
أنشطتها اللوجستية املتكاملة وتقدمي خدمات أكبر 
لعمالئها وكذلك عمالء الش����ركات التابعة والزميلة 

على املستوى االقليمي.
وأفادت املصادر بان الشركة ستكشف عن نتائجها 
املالية قبل انعقاد اجلمعي����ة العمومية املقرر لها 14 

أبريل املقبل.

 أحمد مغربي 
أعلن رئيس مجلس اإلدارة 
لش���ركة عارف للطاقة وليد 
الحشاش أن الشركة تمكنت من 
التخارج من 98.5%من مشروع 
المتحدة  الوالي���ات  الغاز في 
االميركية حي���ث بلغت قيمة 
الصفق���ة 123.5 مليون دوالر 

غير شاملة الضرائب.
حديث الحشاش جاء خالل 
مؤتمر صحافي عقدته الشركة 
أمس بمناس���بة التخارج من 
مش���روع للتنقيب عن النفط 
والغ���از في مقاطع���ة ديويت 
تكس���اس األميركية، وأوضح 
الحشاش ان الشركة األميركية 
التابع���ة والمملوك���ة لعارف 
بنس���بة 100% باعت حصتها 
على مرحلتين األولى شملت 
األرض والثانية اآلبار المنتجة 
ولم يتبق سوى شبكة األنابيب 
التي تمثل 1.5% من المشروع 
حيث تنتظر الش���ركة عرضا 

آخر لشراء هذه الشبكة.
واوضح الحشاش ان الصفقة 
جزءا من خطة الشركة الطموح 
للتخارج من استثماراتها التي 
تدر عوائد مجزية في ظل األزمة 
المالي���ة العالمية، متوقعا ان 
تترجم تلك العوائد الى أرباح 
فعلية في الربع األول من العام 
الحال��ي حي��ث تق��در االرباح 
ب� 60 مليون دوالر بعد حساب 

الضرائب والتكاليف.
التخارج  وأرجع الحشاش 
إلى السياسة االستثمارية التي 
تنتهجها الشركة ضمن خططها 
االس���تثمارية والتخارج من 

المشروع بعد المرور بمجموعة 
المراحل االستكش���افية،  من 
مضيفا ان عارف للطاقة تسعى 
لترجمة هذه العوائد الى ارباح 
فعلية خ���الل الربع االول من 
العام الحالي، مؤكدا على انها 
ستعود باإليجاب على ربحية 
الس���هم بما يوازي 23 فلس���ا 

للسهم.
وقال الحش���اش ان عارف 
للطاقة تس���عى لتنفيذ خطة 
اس���تراتيجية لالس���تتثمار 
التابعة  وتطوي���ر ش���ركاتها 
خالل 2010 من خ���الل تنفيذ 
خطة االس���تثمار في مشاريع 
ذات جدوى اقتصادية عالية في 
مجال الخدمات النفطية بقيمة 

100 مليون دوالر.

وأشار الى ان الشركة تسعى 
لتوقي���ع عقدي���ن لترخيص 
استخدام تكنولوجيا شركة سين 
فيولز مع شركتين عالميتين 
باالضافة الى استكمال شركة 
كويت انرجي لالجراءات الالزمة 

لالدراج في سوق لندن.
ولفت الى ان عارف تعول 
كثي���را على نجاحات ش���ركة 
كويت انرجي التي تمتلك فيها 
الى ان »كويت  18%، مش���يرا 
انرجي« شركة ناجحة وتمتلك 
مش���اريع في اوكرانيا ومصر 
واليمن ويبلغ انتاجها حاليا 16 
مليون برميل مكافئ يوميا من 
النفط وهي تسعى الى زيادة 

مخزوناتها.
ان  الحش���اش  وأوض���ح 

التطوير يشمل استحواذ شركة 
مكامن السعودية على شركات 
في قطاع خدمات النفط والغاز 
في كل من السعودية وأوروبا، 
كما ان عارف للطاقة تس���عى 
الى تنفيذ عدد من المش���اريع 
ف���ي قط���اع الطاق���ة والبنية 
التحتية في الس���ودان بقيمة 
تق���ارب 430 مليون دوالر من 
خالل شركة هيجليج، واالنتهاء 
من تقييم فرص اس���تثمارية 
وأنش���طة تش���غيلية جديدة 
لتعزيز ربحية شركة هيجليج 
وتوسيع نطاق عملياتها بعد 
نجاح الشركة في تحقيق القيمة 
المضافة الستثمار الشركة في 
مشروع الغاز وتنفيذ برنامجها 

االستثماري.

وأك���د ان ع���ارف للطاقة 
ستواصل سعيها لزيادة العائد 
على حقوق المساهمين والحفاظ 
على عامل الشفافية في االداء 
لتعظيم القيمة الدفترية للشركة 
المجزية  العوائ���د  ولتحقيق 

لالستثمار.
واضاف الحشاش ان عارف 
للطاقة من الشركات المتخصصة 
وتس����عى للمحافظ����ة عل����ى 
االستثمارات أكثر من التخارج، 
موضح����ا ان ع����ارف للطاقة 
القابضة تقوم بشراء حصص 
استثمارية مؤثرة ومنتقاة في 
ش����ركات الطاق����ة والتي تمتد 
مشاريعها واستثماراتها حول 
العالم، مؤكدا تحكم الش��ريعة 
اإلس����المي��ة ف�������ي جمي����ع 
اس����تثمارات الش��ركة الحالية 

والمستقبلية.
وأرجع عدم التخارج العام 
الماضي من كويت انرجي الى 
عدم وجود عروض مناسبة، 
ان الشركة في كويت  معتبرا 
انرجي اس���تراتيجية في ظل 

الخطط الطموحة لها.
يذك���ران ع���ارف للطاق���ة 
هي احدى الش���ركات التابعة 
لمجموعة عارف االستثمارية 
والت���ي تعد اح���دى كبريات 
الش���ركات االس���تثمارية في 
المنطقة بتنوع اس���تثماراتها 
في مختلف القطاعات واألنشطة 
المس���اهمة  الى  والت���ي أدت 
في عملي���ة التنمية من خالل 
مؤسس���اتها ومن خالل خلق 
تحالف���ات دولي���ة واقليمية 

مميزة.

 عمر راشد
قالت مصادر مطلعة ان شركة االسماك الكويتية 
بصدد ضخ استثمارات جديدة تصل الى نصف 
مليون دوالر في الس���وق العماني لزيادة حجم 
اس���طولها الى 5 مراكب، الفتة الى ان الش���ركة 
متتلك حاليا 3 مراكب وذلك في ظل استراتيجية 

الشركة لزيادة حجم ايراداتها من الصيد.
 أضافت املصادر ل� »األنباء« انه ورغم مرور 

اسوأ موسم صيد واجهته الشركة هذا العام، اال انها 
التزال تضع خطة التوسعة في السوق العماني 
نصب عينيها، وانها اس���تطاعت حتقيق ارباح 
صافية قدرها 101 الف دينار لعام 2009، مضيفة 
ان الشركة تسعى لضخ مزيد من االستثمارات 
ف���ي هذا القطاع لتوفير الكمي���ات املطلوبة من 
املنتجات البحرية لالس���تهالك احمللي بأسعار 

مالئمة وتصدير الفائض.

وليد احلشاش وطارق الوزان خالل املؤمتر الصحافي   )محمد ماهر(

فريق عمل »الدولي« في »كونا«

متيم امليعان


