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صرح رئي���س مجلس اإلدارة 
لشركة التنمية لالستثمار الدولي 
علي العليمي ب���أن مجلس إدارة 
الشركة قد أوصى بتوزيع أرباح 
نقدية بنسبة 5% على رأس املال 
أي بواقع 5 فلوس لكل سهم عن 
السنة املالية األولى للشركة والتي 
انتهت بتاريخ 31 ديسمبر 2009، 
التوصية  إلى أن ه���ذه  مش���يرا 
سيتم رفعها إلى اجلمعية العامة 
للموافقة عليها. وأكد العليمي في 
الفترة  تصريح صحافي على أن 
املالية األولى للشركة املنتهية في 
31 ديس���مبر 2009 حققت نتائج 

ايجابية بفضل من اهلل تعالى، حيث حققت الشركة 
أرباحا تشغيلية من عمليات استثمارات ووكاالت، األمر 
الذي ساهم في ارتفاع حقوق املساهمني بزيادة بلغت 
نسبتها 8.25%. وقال العليمي ان الشركة بدأت عامها 
املالي الثاني بنظرة ممزوجة بالتفاؤل واحلذر وآمال 
كبيرة أن تنقشع غمامة الركود االقتصادي احلالية، 
وان يرتفع معدل النمو في الكويت ودول املنطقة، الفتا 
إلى أنها قامت بوضع سياسة استثمارية للفترة املقبلة 
لتمارس دورها االستثماري في جميع املجاالت. وأضاف 
أن أعمال الشركة املس���تقبلية ستتركز في عمليات 
التمويل املباشر وإدارة الصناديق واحملافظ واالستثمار 

حشود من الراغبني في احلصول على جهاز »آي باد« اجلديد في نيويورك وفي االطار زبون يحمل بوستر للجهاز اجلديد

17.6 مليون دينار خسائر الشركة عن 2009 بواقع 36.4 فلسًا

 الغانم: »األمان لالستثمار« تتمتع بمالءة عالية
أعلن رئيس مجلس اإلدارة 
ب� »األمان لالستثمار« إبراهيم 
الغامن أن صافي نتيجة أعمال 
الس���نة كانت خس���ائر مببلغ 
17.6 مليون دينار وأن نصيب 
السهم من اخلسارة يبلغ 36.4 
فلسا مقارنة بخسائر بلغت 6.3 
ماليني دينار خالل سنة 2008 
كانت متثل خس���ارة مقدارها 
13 فلسا للس���هم الواحد. وأن 
الش���ركة يبلغ رأسمالها 48.6 
مليون دينار وقد بلغ مجموع 
أصوله���ا 57.4 مليون دينار، 
مقارنة ب���� 74.2 مليون دينار 
لنفس الفترة من العام املاضي 
وبلغت حقوق مساهميها 30.1 
مليون دينار وكانت 47.7 مليون 

دينار في 2008/12/31. 
وق���ال أن إجمال���ي ديون 
الشركة ال تتعدى 24.8 مليون 
دينار تشكل 43% من مجموع 

أصول الشركة.
وأوضح أن اخلسائر جاءت 
في مجملها بسبب أخذ الشركة 
ملخصصات اجلزء األكبر منها 
كان نتيج���ة لالنخف���اض في 

قيمة االستثمارات املدرجة في 
املالية  الكويت لألوراق  سوق 
وبعض االستثمارات األجنبية 
املباشرة وذلك نتيجة األوضاع 
السلبية التي أثرت على األسواق 
بشكل عام، وأن الشركة كانت 
إلى تبني سياس���ة  قد عمدت 
استثمارية متحفظة خالل سنة 
2009 نتج عنها احملافظة على 
معدالت االقت���راض في حدود 
تقل بشكل كبير عن مثيالتها 
في الشركات األخرى في قطاع 
االستثمار مما نتج عنه أن بقيت 
»األمان« خالل سنة 2009 قادرة 
على اتخاذ ما تراه من قرارات 
تناس���ب املرحلة الراهنة دون 
أن تكون حتت ضغط احلاجة 

امللحة للسيولة. 
وأضاف أن نسبة الديون إلى 
إجمالي األصول تبلغ 43% في 
شركة األمان كما في 2009/12/31 
في حني أن متوسط هذه النسبة 
ف���ي قطاع االس���تثمار قد بلغ 
55% حسب آخر بيانات معلنة 
إلى أن  في 2009/9/30 إضافة 
وضع السيولة في الشركة جيد 

35% حس���ب البيانات املعلنة 
لشركات االستثمار االسالمية 

في 2009/9/30.
م���ن جانبه ق���ال الرئيس 
التنفيذي لشركة األمان محمد 
القحطاني أن الشركة منذ بداية 
عملها نهجت أن تركز على صميم 
عملها ف���ي إدارة أموال الغير 
وتقدمي اخلدمات االستثمارية 
اإلس���المية وقد جنحت خالل 
العام املاضي في اس���تقطاب 
عمالء كبار جدد للش���ركة كما 
تتطلع الشركة خالل عام 2010 
إلى توسيع حصتها السوقية 

وزيادة قاعدة العمالء. 
وأضاف أن معدالت االقتراض 
في »األمان« تقل بش���كل كبير 
ع���ن مثيالتها في الش���ركات 
األخرى في قطاع االس���تثمار، 
وأن تركيز اإلدارة كان على إدارة 
السيولة منذ بداية ظهور بوادر 
األزمة املالية، فليس ل� »األمان« 
مرابح���ات قائمة م���ع أطراف 
خارجية تعرضها ملخاطر عدم 
التحصيل، حيث إن »األمان« في 
بداية الربع الثاني لعام 2008 

وقبل ح���دوث األزم���ة املالية 
قامت بتسييل كل مرابحتها مع 
الشركات االستثمارية احمللية، 
وأن الشركة قد اتبعت سياسة 
احملافظة على احتياطيات نقدية 
خالل س���نة 2009، تظهر في 
ميزانياتها الفصلية طوال السنة 
مما جعل الشركة تتمتع مبالءة 
ماليه عاليه عززت قدرتها على 
تغطية جميع مصاريفها وخدمة 

ديونها بسهولة تامة. 
 وقال أن األمان سوف تستمر 
خالل سنة 2010 إتباع منهجها 
في التحوط ألي منعطف ميكن 
أن تأخذه الظروف االقتصادية 
العامة، وسوف تستمر اإلدارة في 
املراجعة املستمرة خلططها وفي 
التكيف املستمر مع املعطيات 
حتى حتقق هدفها في النمو وفي 

االستمرار في الريادة. 
وأكد على خطط اإلدارة في 
التوسع لتقدمي منوذجها اإلداري 
الناجح في خدمات إدارة األصول 
في الدول املجاورة التي لديها 
أسواق واعدة وطلب غير مشبع 

على خدمات مشابهة.

حيث تبلغ نسبة النقد والنقد 
املعادل 19% من مجموع الديون 
مقارنة بنسبة 9% ملتوسط قطاع 
االستثمار حسب آخر بيانات 

معلنة في 2009/9/30.
وأضاف أن »األمان« تستمر 
في تقدمي خدماتها واكتساب ثقة 
عمالئها وقد أصبحت الشركة 
خالل فترة وجيزة األولى ضمن 
شركات االستثمار اإلسالمي في 
الكويت من حيث حجم األموال 
املدارة وكانت حصتها من السوق 

ابراهيم الغامن
علي العليمي

العقاري، إلى جانب خطط التوسع 
اجلغرافي في دول مجلس التعاون 
اخلليجي مب���ا لديها من عالقات 
راس���خة وعريقة، باإلضافة إلى 
اتباع السياسة التي تنطوي على 
بناء وترسيخ العالقات الطيبة مع 

مساهميها وعمالئها.
وأش���ار العليمي إلى توس���ع 
الش���ركة على صعيد األنش���طة 
انها  واالستثمارات احمللية فقال 
قامت مؤخرا بتأس���يس ش���ركة 
التنمية اخلليجية العقارية وهي 
شركة مس���اهمة كويتية مملوكة 
بالكامل لشركة التنمية لالستثمار 
الدولي لتكون ذراعا أساسية القتناص أفضل الفرص 
العقارية التي نقوم بدراستها، كما أننا بصدد تأسيس 
شركات تابعة وزميلة أخرى من بينها شركة متخصصة 
في األغذية وأخرى متخصصة خلدمة القطاع الطبي 
في الكويت. جدير بالذكر أن مساهمي شركة التنمية 
لالستثمار الدولي هم كل من الهيئة العامة لشؤون 
القصر، بيت التمويل الكويتي، شركة نوف العقارية، 
الشركة الكويتية لالستثمار، شركة االمتياز لالستثمار، 
شركة األمان لالس���تثمار، شركة الفنار لالستثمار، 
شركة الرتاج لالستثمار، الشركة الكويتية العقارية 

القابضة، شركة التمدين القابضة.. وآخرون. 

مجلس إدارتها أوصى بتوزيع 5% نقدًا عن السنة األولى من عملها

العليمي: »التنمية لالستثمار الدولي« 
تعتزم التوسع خليجيًا وتؤسس شركة عقارية 

آالف العمالء يتجمعون لشراء
 »آي باد« الجديد في اليوم األول لطرحه

»شراع إلدارة المشاريع« توّقع اتفاقية شراكة
 مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا

وقعت شركة ش����راع إلدارة املشاريع 
مع رابطة طلب����ة جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا اتفاقا لعمل 7 دورات تدريبية 
لطلبة اجلامعة في الفصل املقبل وستتضمن 
تلك الدورات كيفية بناء وعمل مش����روع 
صغير والذي سيكون دافعا للطلبة للمبادرة 

واالبتداء بعمل مشروعهم الصغير.
وسيتخلل البرنامج التدريبي العديد من 
الفقرات ومن اهمها »مقدمة في املشاريع 
الصغيرة، املبادر، خطة العمل، دراس����ة 
اجلدوى، ما خطوات البدء باملشروع، وما 

اخلطوات احلكومية الستخراج ترخيص؟ كيف تدير املشروع؟ كيف 
تواجه مخاطر املشروع؟ حيث يخرج الطالب من هذه ال� 7 دورات وهو 

على إملام كامل بكيفية عمل مشروع صغير بجميع خطواته.
وتسعى شراع دوما للدخول بني الطلبة واالحتكاك بهم وباألخص 
الطلبة املترقب تخرجهم والعم����ل على تدريبهم وحثهم على املبادرة 
باقتناص الفرص الذهبية ودخول عالم املشروعات الصغيرة الواعدة 
واالعتماد عل����ى النفس بدال من االنتظار للوظائف التي قد تكون غير 

مرضية له او بغير تخصصه ومش����اكل 
البطالة املقنعة وغير ذلك من ظواهر تكسر 
طموح الطلبة الذين هم على وجه تخرج 
وتشكل لهم هاجس خوف بعدم احلصول 
على الوظيفة بعد تسلم الشهادة، وهنا لتكن 
شراع خير مثال لشركات القطاع اخلاص 
للمساهمة في دورها لتبني مشاريع الشباب 
وحتفيزهم ومش����اركتهم ماليا ومعنويا 
مبش����اريعهم الصغيرة وان تكون شراع 
من الشركات التي تسعى دوما للمبادرة 
بالوقوف بجانب احلكومة للمساهمة في 
حل مش����اكل البطالة م����ن خالل ما تعمله من برامج حتفيز للش����باب 
وتتطل����ع للتعاون مع احلكومة مبا يخص املش����روعات الصغيرة في 
خطة تنميتها املقبلة وان ش����راع جاهزة لذلك.  وتقدم رئيس مجلس 
ادارة شركة شراع إلدارة املشاريع سيد حسني يوسف الزلزلة بالشكر 
الى رابطة طلبة جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا برئيسها محمد 
عادل الصانع وادارة اجلامعة املتعاونة بشكل دائم مع الشركة، ومتمنيا 

ان يعود ذلك بالنفع والفائدة على اجلميع. 

أطلقت شركة ابل رس����ميا أحدث ج���هاز 
»آي ب����اد« لديها، حيث اصط����ف الزبائن في 
املتاجر في نيويورك وواش����نطن وبوسطن 
وسان فرانسيسكو ولوس أجنيليس، وتوقع 
محللون ان حتصل الشركة على مئات اآلالف 
من الطلبات املسبقة، حيث تقدر مبيعات العام 

األول في نطاق 4 إلى 7 ماليني جهاز.
وتراهن ش����ركة ابل على اجلهاز »آي باد« 
إذ تروج له كفئة جديدة باعتبار انه كمبيوتر 
متنقل خفيف الوزن يجمع أفضل خصائص 
الهاتف الذكي والكمبيوتر املتنقل وبه شاشة 
تعمل باللمس، وهو مصمم لتشغيل كل أنواع 

الوسائط املتعددة منها األلعاب والڤيديو والكتب 
واملجالت اإللكترونية.

ويتراوح سعر اجلهاز بني 499 و800 دوالر، 
ومن املنتظر أن يطرح في الواليات املتحدة في 
الوقت احلالي، على أن يكون متوافرا في 9 دول 

اخرى في وقت الحق من الشهر اجلاري.

جانب من توقيع االتفاقية

»بيان«: تأرجح مؤشرات السوق في ظل التجاذب بين جني األرباح والشراء المضاربي
قال التقرير األسبوعي لشركة »بيان« لالستثمار ان 
سوق الكويت لألوراق املالية أنهى تداوالت األسبوع 
املاضي على انخفاض محدود بعد أن ش���هد نش���اطا 
متذبذبا على صعيد األداء اليومي، فقد أقفل املؤش���ر 
الس���عري عند 7.475.1 نقطة متراجعا بنسبة %0.20 
عن إغالق األس���بوع الس���ابق، فيما انخفض املؤشر 
الوزني بنس���بة 0.90% بعد أن أنهى األس���بوع عند 
مستوى 440.23 نقطة، وجاء تأرجح مؤشرات السوق 
الرئيسية خالل األسبوع في ظل التجاذب ما بني عمليات 
جني األرباح من جهة واألنشطة الشرائية التي غلب 
عليها طابع املضاربة من جهة أخرى. كما اس���تمرت 
تعامالت الدقائق األخيرة من فترات التداول في لعب 
دور محوري في التخفي���ف من تأثير عمليات البيع 
التي هيمنت على نشاط املتداولني في معظم جلسات 
األسبوع. من جهة أخرى، حافظت مؤشرات التداول 
على مس���تويات قريبة من تلك التي شهدها السوق 
في األسبوع السابق، فقد بلغ املتوسط اليومي لقيمة 

التداول 75.60 مليون دينار بتراجع نسبته %6.43، 
كما انخفض متوس���ط حجم التداول بنسبة %6.79 

ليصل إلى 360.98 مليون سهم.
هذا، وأضاف التقرير ان الشركات املدرجة واصلت 
خالل األسبوع املاضي اإلعالن عن نتائجها السنوية 
للعام 2009، والتي انتهت مهلة اإلفصاح عنها بإسدال 
الستار عن الربع األول من السنة احلالية. وقد قامت 
إدارة السوق بإيقاف التداول على أسهم عدد من الشركات 
التي تخلفت في اإلفصاح ع���ن نتائجها خالل املهلة 
القانوني���ة. وتتجه األنظار حاليا إل���ى نتائج الربع 
األول من 2010 في ظل النمو الذي حققه السوق خالل 
األش���هر الثالثة األولى من الس���نة. فقد أقفل املؤشر 
السعري للسوق بنهاية مارس متقدما بنسبة %7.54 
عن إقفال العام املاضي، في حني منا املؤش���ر الوزني 

بنسبة %14.33.
وبالعودة إلى النشاط اليومي خالل األسبوع املاضي، 
ذكر التقرير ان السوق أنهى تداوالت يوم األحد على 

انخفاض في مؤشريه الرئيسيني بعد جلسة اتخذ فيها 
مسارا نزوليا من بدايتها بسبب عمليات جني األرباح 
ووسط تراجع ملحوظ لكل من الكمية والقيمة وعدد 
الصفقات، فس���جل املؤشر الس���عري خسارة يومية 
بنسبة 0.28% وتراجع املؤشر الوزني بنسبة %0.61، 
ثم عكس السوق اجتاهه في اليوم الثاني بفعل عمليات 
شراء انتقائية فأمضى كل اجللسة فوق مستوى إغالق 
اليوم السابق، وأقفل على مكاسب بنسبة 0.74% جلهة 
املؤشر الس���عري، فيما ارتفع املؤشر الوزني بنسبة 
بلغ���ت 0.46%، أما في يوم الثالثاء، وبعد ارتفاع دام 
حتى منتصف اجللسة عاد السوق مجددا إلى املنطقة 
احلمراء ولكنه متكن مبساعدة تداوالت الدقائق األخيرة 
من اإلغالق على مكاسب لناحية املؤشرين السعري 
والوزني بنس���بة بلغت 0.22% و0.18% على التوالي. 
وفي جلس���ة يوم األربعاء، عاد السوق التخاذ مسار 
هابط ليقفل في نهاية التداوالت على خسائر ملؤشريه 
الرئيسيني، حيث نقص السعري بنسبة طفيفة بلغت 

0.09% في حني سجل املؤشر الوزني انخفاضا بلغت 
نسبته 0.75% بس���بب عمليات البيع التي متت على 
أسهم قيادية. واستمر نشاط السوق في آخر جلسات 
األسبوع على ذات الوتيرة، ولكن التركيز في عمليات 
البيع كان على األسهم الصغيرة، حيث تراجع املؤشر 
السعري مع نهاية اليوم بنسبة 0.78%، بينما بلغت 
خس���ارة املؤش���ر الوزني اليومية 0.18%. وتراجعت 
القيمة الرأسمالية لسوق الكويت لألوراق املالية بنسبة 
0.79% خالل األسبوع املاضي لتصل إلى 33.27 مليار 
دينار بنهاية تداوالت األسبوع، حيث انخفضت القيمة 
الرأسمالية خلمسة قطاعات من السوق مقابل منوها 
للقطاعات الثالثة الباقية. وتصدر قطاع االس���تثمار 
الئحة القطاعات اخلاسرة، إذ نقصت قيمته الرأسمالية 
بنسبة بلغت 1.96% بعد أن وصلت إلى 3.30 مليارات 
دينار ج���اء بعده قطاع اخلدمات الذي وصلت قيمته 
الرأس���مالية إلى 9.47 مليارات دينار مسجال تراجعا 

بنسبة %1.68.


