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 »كامكو« ترفع أرباحها في الربع األول
بنسبة 306% إلى 1.02 مليون دينار 

أعلنت شركة مشاريع الكويت 
االس���تثمارية إلدارة األص���ول 
)كامكو( عن صافي أرباحها للربع 
األول من العام الحالي والمنتهي 
في 31 م���ارس 2010، وس���جلت 
الشركة نموا بمعدل 306% حيث 
بلغت األرباح 1.02 مليون دينار 
مقارن���ة بأرب���اح مقدارها 0.26 
مليون دينار للربع األول من العام 
الماضي 2009. وانعكس هذا في 
ارتفاع ربحية السهم بنسبة %336 
لتصل إل���ى 4.27 فلوس مقارنة 
المسجلة للربع األول  بالربحية 
من العام الماض���ي والتي بلغت 

0.98 فلس.
ف���ي بيان  الش���ركة  وذكرت 
النتائج  صحافي أمس أن ه���ذه 
ت���دل عل���ى اإلدارة الحكيم���ة 
لشركة كامكو في إدارة المخاطر 
والتوجهات والرؤية االستثمارية 
الناجحة التي انعكست في اختيار 
استراتيجية استثمارية محافظة 
ولكنها مثمرة وذات عوائد جيدة 
ساهمت في تعزيز مكانة »كامكو« 
الرائدة والقادرة على  وصورتها 
تحقيق النجاحات في ظل الظروف 
االقتصادية والمالية الحرجة التي 

تمر بها المنطقة والعالم.

وحققت ش���ركة كامكو خالل 
الربع األول من العام 2010 دخال 
صافيا بلغ 1.02 مليون دينار، أما 
إجمالي اإلي���رادات فقد بلغ 3.43 
ماليين دينار مع نهاية الربع األول 
لهذا العام مع وجود إس���هام من 
خ���الل الدخل الناتج عن التداول 
واالستثمار والرسوم والعموالت 

المتزايدة عن األصول المدارة.
المناسبة قال العضو  وبهذه 
المنتدب والرئيس التنفيذي في 
»كامكو« س���عدون عبداهلل علي: 
المالية تعكس  النتائج  »إن هذه 
إمكانياتنا وخبراتنا االستثمارية 
في تحقيق النمو المستديم على 

الرغم م���ن المن���اخ االقتصادي 
والمالي الصعب محليا وعالميا.

وه���ذه المؤش���رات المالي���ة 
للرب���ع األول من هذا العام تؤكد 
على مكانتنا وسمعتنا الراسخة 
والقوي���ة« ث���م يضي���ف: »إننا 
مستمرون في المحافظة على هذه 
الرؤية الحريصة والثاقبة تجاه 
األسواق االس���تثمارية والمالية 
المحلية واإلقليمي���ة والعالمية 
لنكون قادرين على اختيار انسب 
العوائد  الفرص وتحقيق أفضل 

لمساهمينا«.
واس���تطاعت »كامكو« خالل 
سنوات عمرها العشر أن تحقق 
مكانة ب���ارزة وثقة متزايدة بين 
عمالئها ومساهميها في الكويت، 
وكذلك حين توس���ع أعمالها إلى 
إمارة أبوظبي في العام 2008 على 
الرغم من األزمة المالية العالمية 
حينذاك. ومع استمرارها وريادتها 
فإن الش���ركة تهدف إلى توسيع 
قاعدة مساهميها التي تضم حاليا 
873 مساهما من الشركات واألفراد، 
مع حرص الشركة على استكشاف 
الواعدة في  الفرص  واس���تثمار 
األسواق المحيطة وخاصة السوق 

السعودي في المرحلة القادمة.

 ... وتطرح 3 صناديق بقيمة
نصف مليار دوالر يوليو المقبل

عمر راشد
علم��ت »األنباء« م��ن مصادرها ان ش��ركة الكويت الدارة 
االصول االستثمارية »كامكو« ستطرح 3 صناديق بقيمة تقترب 

من نصف مليار دوالر خالل يوليو املقبل.
واوضحت املص��ادر ان الصندوق االول تتراوح قيمته من 
20 � 30 مليون دوالر ومت تقدمي االوراق اخلاصة بإصداره الى 
بنك الكويت املركزي البحريني، مبينة ان االنتهاء من املوافقات 
اخلاصة بإصدار الصن��دوق احرزت تقدما كبيرا، الفتة الى ان 
الصندوق س��يكون مخصصا في االستثمار باألسهم في دول 
مجلس التعاون اخلليجي. وقالت ان الصندوق الثاني سيساهم 
فيه شركاء من اخلارج بجانب »كامكو« وسيكون مخصصا في 
االس��تثمار باالصول في دول مجلس التعاون اخلليجي ودول 
اخرى، الفتة الى ان قيمة الصندوق ستكون بحدود 150 مليون 
دوالر. واضافت ان االوراق اخلاصة بإصدار الصندوق مت التقدم 
للموافق��ة عليها من قبل البن��ك املركزي البحريني ومن املقرر 

االنتهاء من تلك املوافقات خالل الفترة القليلة املقبلة.
واوضحت ان الصندوق الثالث سيكون ضخما ويتم االعداد 
له خالل املرحلة املقبلة وستكون قيمته بحدود 320 مليون دوالر، 
اال ان املصادر فضلت عدم ذكر املجال الذي س��يتخصص فيه 
الصندوق، مبينة انه سيتعدى في تخصصه دول اخلليج ليشمل 

دول منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا.

أعلن رجل األعمال واخلبير العقاري 
سعود املطيري أنه مت وضع حجر االساس 
ملش���روع برج صاهود التجاري رقم 9 
الذي سيكون بارتفاع 31 طابقا حيث من 
املتوقع اجناز جميع االعمال االنشائية 
واالكساء للمشروع خالل 36 شهرا لينضم 

الى قائمة ابراج صاهود العقارية.
واضاف صاهود أن املشروع الذي مت 
التخطيط له بالتعاون مع مكتب استشاري 
املاني مخصص للمكاتب التجارية ويقع 
في منطقة شرق بإطاللة بحرية مباشرة، 
حيث يعتبر احد اضخم املشاريع العقارية 
في الكويت من حيث املساحة، مشيرا الى 

انه يعد واحدا من املشاريع التي تستخدم 
فيها احدث التقنيات العصرية وآخر ما 
التكنولوجيا لتوفير كل  إليه  توصلت 
وسائل الراحة والترفيه ملستخدمي البرج 
فضال عن مراعاته ألسس احملافظة على 
البيئ���ة حيث يعد من االبنية اخلضراء 

التي تراعي االشتراطات البيئية.
واشار الى ان املشروع يعد من ابرز 
املشاريع التي تساهم في تطوير القطاع 
العقاري واالقتصادي في الكويت مؤكدا 
جدية ش���ركاته في مضيه���ا قدما نحو 
النجاح والنهوض مبس���توى  حتقيق 

االستثمارات العقارية في البالد.

 .. ويعلن عن وضع حجر األساس
لتحفة عمرانية تجارية في الكويت

ربحية السهم ارتفعت بـ 336% لتصل إلى 4.27 فلوس 

سعدون علي 

صاهود ردًا على شائعات توقيفه بتهمة غسيل األموال: 
»جرب نار الغيرة« وصفقة جامبو قريبًا

عمر راشد
نف���ى رجل األعمال س���عود صاهود املطي���ري ما تردد عن 
القاء القبض عليه بتهمة غسيل األموال، واصفا الشائعة بأنها 

»خرابيط«.
وقال في تصريح ل� »األنباء« ان تلك الشائعة ال ترتقي الى 
الس���ؤال أو التفوه بلفظ عنها، مضيفا انها تشبه األغنية التي 

تقول »جرب نار الغيرة«.
وحول املشاريع املستقبلية للشركة كشف سعود الصاهود 
عن اإلعالن عن مفاجأة األس���بوع املقب���ل تتضمن اإلعالن عن 
صفقة عقارية »جامبو« وذلك دون ان يدلي بأي تفاصيل حول 
قيمتها أو طبيعتها، اال انه أكد على انها س���تتركز في السوق 

الكويتي.

 البراك: اإلعالم االقتصادي لم يطلق
صافرات اإلنذار قبل وقوع األزمة االقتصادية

المحرر االقتصادي بالبيانات 
من باب الشفافية المطلقة.

وبي���ن الب���راك ان اإلعالم 
االقتص���ادي في تلك المرحلة 
التي تشهد تعافيا الى حد ما 
أصبح مطالب�����ا بالع�ديد من 
المسؤوليات والتحديات أهمها 
المع��لوم���ة بمصداقي�ة  نقل 
وأمانة وتحديد كل ما يدور على 
الساحة االقتصادية والسياسة 
معا الرتبطاهما بمصير مشترك 
فالخبر االقتصادي والسياسي 
وجهان لقضية واحدة، خاصة 
ان األول مرتبط بشكل مباشر 
بواقع ومس���تقبل معيش���ة 

ومدخرات المواطن.
وختم البراك مؤكدا ان انعقاد 
مؤتمر اإلعالم االقتصادي في 
الكويت سوف يسلط الضوء 
عل���ى تناول األزم���ة الم�الية 
بي���ن كوكبة م���ن اإلعالميين 
واالقتصاديي���ن ويعد فرصة 
طيبة لمناقشة تداول المعلومة 
االقتصادية بي���ن اإلعالميين 

واالقتصاديين.

مس���بق لماهية الدور اإلعالمي 
االقتصادي خالل األزمات وهي 
ليست مست��بعدة وقاب�لة للتكرار 

عالميا وخالل هذا العقد.
ان اإلعالم  الب���راك  وأوضح 
االقتصادي ف���رض أهميته في 
الس���نوات األخيرة حتى قبيل 
وق���وع األزمة حيث كانت فورة 
العربية باإلضافة  البورص���ات 
إلى االرتفاع الم�تواصل ألسعار 
النفط وهو م���ا زاد من اهتمام 
المواطني���ن بق���راءة ومتابعة 
األحداث والتحليالت االقت�صادية 
بشكل الفت وحين وقعت األزمة 
المالية وجد اإلعالم االقت�صادي 
نف�سه في مواجهات وتحديات 
عدة فرض�ته���ا األزمة وتوابعها 
على األسواق ال�عالمية مما زاد 
من حساسية موقف صانع الخب�ر 
االقتصادي ومتلقيه خصوصا 
ان البحث عن المعلومة والخبر 
االقتصادي الذي يحمل لغة األرقام 
وتتبع هذه المعلومات االقتصادية 
لم يعد أمرا سهال نظرا لطبيعة 
النظرة القاصرة عربيا في تزويد 

م����ن مايو المقبل الى أن اإلعالم 
االقت�صادي لم يقم بدوره كامال 
اإلنذار  إط����الق ص�اف����رات  في 
التحذيرية قبل وق����وع األزمة 
ألنه كان م�تقوقعا على الشؤون 
المحلي����ة ولم يلتفت كثيرا الى 
الخط����ر المقب����ل المنطلق من 
أزمة الرهن العقاري االميركية، 
الحقيقة فإن  وانطالقا من هذه 
اإلعالم مر بمراحل متت�الية وهو 
يتعاط����ى مع تداعي����ات األزمة 
فتعام����ل مع بعضه����ا من دون 
درس ومع البعض اآلخر بشكل 
آثار  مب�الغ فيه حتى انعكست 
الخط����اب اإلعالمي على مج�مل 
الم�شهد االس�تثماري، وكان ترنح 
البورصة خير تعبير عن مدى 

تأثرنا باألزمة االقت�صادية.
وقال البراك: لقد استف�حلت 
األزمة وألقت بظاللها القاتمة على 
جميع مناحي الحياة االقتصادية 
وب���دأت آثاره���ا تظه���ر عل���ى 
المواطنين حتى بات األمر صعبا 
ومؤلما وزاد من حدة ال�تداعيات 
غياب الش�فافية من قبل بعض 

الشركات والمؤسسات نفسه�ا 
من جانب ومن جانب الحكومة 
من جانب آخر، ورغم ان التناول 
اإلعالمي بالكويت لم يكن متفردا 
حيث راحت كبريات الش���ركات 
والمص���ارف العربية تهون من 
آثار األزمة، ولذلك فإن المؤتمر 
يواجه مهمة حتمية تس���تهدف 
تقييم الفت���رة الماضية بصدق 
وبلوغ مرحلة االتفاق على رؤية 
حتى يمكن ان يكون لدينا توجه 

التنفي���ذي  الرئي���س  ق���ال 
لش���ركة ميديا هاوس لألبحاث 
اإلع�المي���ة عب���داهلل البراك ان 
مؤتم�ر اإلع�الم االق�تصادي في 
زمن األزمة الم�الية يأتي في ظل 
ظروف مالية واقت��صادية تفصل 
بين فت�رة ش���ه�دت تعثرا ماليا 
واق�تصاديا واخ�رى بدأت فيها 
بوادر االنت�عاش تم تكريس���ها 
الوزراء  بقي���ام نائ�ب رئي���س 
للشؤون االقت�صادية الشيخ أحمد 
التنموية  الف�هد باطالق الخطة 

الواعدة.
وقال الب���راك لقد رأت ميديا 
هاوس التصدي له���ذا المؤتمر 
في ذلك التوقيت وحرصت على 
استضافة أنشطة مالية واقتصادية 
وإعالمية بارزة لتضيف زخما الى 
محاور المؤتمر ولتحقق انشطته 
ما نصبو اليه من أهداف تخدم 
المشهدين اإلعالمي واالقتصادي 

معا ومن دون تفرقة.
ف����ي تصريح  البراك  ولفت 
صحافي بمناسبة اطالق المؤتمر 
في السابع عشر والثامن عشر 

أكد أهمية الخروج برؤية جديدة من خالل المؤتمر المقبل في 17 مايو

سعود صاهود املطيري

 »المزايا القابضة« تعين »كفيك« مديرًا
لصفقة االستحواذ على »دبي األولى« و»الواجهة المائية«

ألي من الشركات الثالث كل على 
حداها )املزاي����ا، دبي األولى أو 
الواجهة املائي����ة(، مع مالحظة 
أن السعر الدفتري لسهم املزايا 
يبلغ 276 فلسا فيما تبلغ القيمة 
التقديرية لألصول الصافية نحو 

368 فلسا للسهم الواحد«.
وأكد إسبيته أن الصفقة حتمل 
مزايا مختلفة للمساهمني احلاليني 
في دبي األولى والواجهة املائية، 
وقال: »من الفوائد األساسية لهذه 
الصفقة أنه من املتوقع أن يكون 
لدى شركة املزايا إمكانية أعلى 
من دبي األولى والواجهة املائية 
فيما يتعلق بالربحية، وأداء سعر 
السوق، باإلضافة إلى توزيعات 

األرباح على املساهمني«.
وتابع قائال: »كما سيواصل 
مساهمو دبي األولى والواجهة 
املائي����ة احلاليون االس����تفادة 
م����ن أي إمكانيات مس����تقبلية 
لدبي األولى أو الواجهة املائية 
حيث س����يحافظون على ملكية 
دبي األولى بشكل غير مباشر. 
وستؤدي هذه الصفقة إلى رفع 
مستوى تنوع املخاطر بالنسبة 
ملساهمي دبي األولى والواجهة 
املائية حيث ان شركة املزايا لديها 
تنوع أكثر من الناحية التشغيلية 

واجلغرافية«.

املساهمني في دبي األولى والواجهة 
املائية، وبالتالي سيكون من األفضل 
بالنسبة لهم مقايضة أسهمهم من 

بيعها في السوق«.
واضاف: »أما بالنسبة للواجهة 
املائية، فإن شركة الواجهة املائية 
العقارية هي شركة غير مدرجة في 
األسواق املالية وال يوجد لها سعر 
سوقي معلن، فقد مت احتساب نسبة 
املبادلة بناء على القيمة الدفترية 
للسهم كما في تاريخ 31 ديسمبر 
2009، وعليه فإن نسبة املبادلة بني 
املزايا والواجهة املائية ستكون 5.5 
أسهم من الواجهة املائية مقابل 1 

سهم من املزايا«.
وق����ال إس����بيته: »تعتمد هذه 
الصفق����ة بالكامل عل����ى معدالت 
املقايض����ة الت����ي مت التوصل لها 
والتي ستمثل األساس لتنفيذ هذه 
الصفقة وألي طرف يقوم بتحليلها. 
ولكن توجب علينا حتديد أسعار 
تنفيذ الصفقتني وذلك انسجاما مع 
متطلبات احلوكمة واالمتثال، ومع 
بنود القوانني التجارية الكويتية، 
وقد كان سعر السوق لشركة دبي 
األولى االس����اس األفضل لتحديد 
السعر خالل تاريخ انعقاد مجلس 
اإلدارة. وعلى الرغم من ذلك، فاننا 
ال نرى أن األسعار املعلنة لتنفيذ 
الصفقة سوف متثل القيم احلقيقية 

حيث سبق للش����ركة تقدمي هذه 
اخلدمات لعدد من كبريات الشركات 
في منطقة اخلليج وبنجاح باهر. 
ونحن على ثقة باختيارنا، ونؤمن 
بقدرة فرق عمل الشركة على إدارة 
صفقة مبادلة األس����هم وتنفيذها 

بكفاءة وفعالية«.
الرئيس  من ناحيتها، قال����ت 
التنفيذي للشركة الكويتية للتمويل 
واالستثمار سناء جمعة: »تتمتع 
كفيك بس����جل طويل م����ن العمل 
الناجح في إدارة وتنفيذ صفقات 
مقايضة أسهم وغيرها من الصفقات 
التي تتطلب شركة وسيطة ذات 
خبرات عالية لتدير الصفقة. وقد 
الالزمة  خصصت كفيك اخلبرات 
المتام صفقة مقايضة أس����هم ما 
بني املزايا ودبي األولى والواجهة 
املائية العقارية لضمان س����هولة 
وسرعة تنفيذ الصفقة كي تعود 
بالفائ����دة للمس����اهمني«.وقامت 
»املزايا« وبالتنسيق مع عدد من 
املستشارين املاليني بتنفيذ تقنيات 
مالية مختلفة الستخالص معدل 
مقايضة عادل لهذه الصفقة، حيث 
تراوحت النتائج بني نسبة متثل 
3 أسهم من دبي األولى مقابل سهم 
من املزايا، ونسبة متثل 2.75 سهم 
من دبي األولى مقابل 1 س����هم من 

املزايا.

أعلن����ت »املزايا القابضة« عن 
تعيني الشركة الكويتية للتمويل 
واالستثمار )كفيك( مديرا لصفقة 
االس����تحواذ على أس����هم شركتي 
دب����ي األولى للتطوي����ر العقاري 
والواجه����ة املائية العقارية.وكان 
مجل����س إدارة املزايا القابضة قد 
اقر في وقت سابق من هذا الشهر 
اقتراح االستحواذ على احلصص 
املتبقية من ش����ركتي دبي األولى 
للتطوير العقاري والواجهة املائية 
العقارية، والبالغة 36% و21% على 

التوالي.
وسيتم تنفيذ هذه الصفقة، والتي 
يشار إليها بصفقة مقايضة أسهم، 
على مرحلتني، تبدأ باالس����تحواذ 
على أسهم دبي األولى والواجهة 
املائية من قبل املزايا، قبل أن يتم 
إصدار أسهم جديدة للمزايا بنفس 
القيمة بالنسبة ملساهمي دبي األولى 
والواجهة املائية، وبالتالي فإن هذه 
الصفقة مشروطة، ومن املتوقع أن 
تستغرق حتى 12 أسبوعا، ليتم 

إجناز كل العمليات ذات الصلة.
وفي تعليق له بهذه املناسبة، 
قال م.خالد إسبيته، العضو املنتدب 
والرئيس التنفيذي لشركة املزايا 
القابضة: »متتلك الشركة الكويتية 
للتمويل واالستثمار سجال ناصعا 
في إدارة صفقات من هذا القبيل، 

وقال إس����بيته: »قمنا بإجراء 
حتليل جلدوى كل املعدالت املشتقة 
بهدف التوصل إلى اختيار سليم 
للسعر األكثر جاذبية للمساهمني 
احلاليني في ش����ركتي دبي األولى 
والواجه����ة املائية، على أن يكون 
التأثي����ر منطقيا ومقب����وال على 
حملة أسهم املزايا، وتوصلنا إلى 
معدل مقايضة قدره 2.75 س����هم 
من دبي األولى تعادل 1 س����هم من 
املزايا، اعتمادا على متوسط سعر 
اإلغالق لس����همي املزايا القابضة 
ودبي األولى خالل األشهر الثالثة 
املاضية. وسيكون التأثير ضئيال 
على مساهمي املزايا، فيما ستمنح 
فوائد إضافية إلى نسبة األقلية من 

تستغرق 12 أسبوعًا ليتم إنجاز كل العمليات ذات الصلة

م.خالد إسبيته

عبداهلل البراك
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»المثنى«: تأخر إعالن معظم الشركات
نتائج الربع األول وراء عدم استقرار  السوق

ذك���ر تقري���ر 
المثنى  شركة 
عي  س���بو أل ا
 ال��خ���������اص
ب� »األنباء« أن معظم الشركات 
مازالت بصدد إعالن األرباح للربع 
السنوي األول من عام 2010 مما 
يترك السوق في حالة من عدم 
االستقرار، وعلى اثر هذا التقلب 
ظل سوق الكويت لألوراق المالية 
في حالة متوازنة، حيث سجل 
ارتفاعا طفيفا بمعدل 44 نقطة 
وفقا إلقفال األس���بوع الماضي. 
وعليه ف���إن األداء المعتدل من 
قبل الشركات اإلسالمية قد أدى 
إلى تحقيق نمو بنس���بة 1% في 
مؤش���ر المثنى االسالمي وأدت 
حالة الركود إلى جعل الس���وق 
اقل حساس���ية خالل األسبوع 
الماضي. ومن حيث الحساسية 
اإلجمالية ف�قد كان مؤشر المثنى 
االسالمي األكثر حساسية ضمن 
المجموع���ة 12.29% حيث تبعه 
في ذلك مؤش���ر السوق الوزني 

بنسبة %10.21.
في حين انه ق���د تم اعتبار 
مؤشر السوق الوزني على أنه 
األقل حساسية خالل األسبوع 
التداول فقد  8.10% ومن جه���ة 

شهد السوق نموا إجماليا، حيث 
زاد الحجم اإلجمالي للتداول بمعدل 
193.45 مليون���ا ليبلغ 1.36 مليار 
مقارنة بمعدل 1.16 مليار لألسبوع 
الماضي في حين أن إجمالي القيمة 
ق���د زاد بنس���بة 1.7% ليصل إلى 
299.47 مليون دينار مقارنة بمبلغ 
294.58 مليون دينار لألس���بوع 
الماضي. كما ظ���ل إجمالي القيمة 
السوقية غير متأثر خالل األسبوع 
حيث س���جل نموا ضئيال بنسبة 
0.4% خالل األسبوع.  بلغت القيمة 

السوقية كما في 29 أبريل حوالي 
34.42 مليار دينار مما يعني زيادة 
بمعدل 0.12 مليار مقارنة باألسبوع 
الماضي وشهد القطاع المصرفي أداء 
متقلبا خالل األسبوع، حيث ظلت 
حصة السوق كما هي دون تغيير 
بنس���بة 34.74% كما في األسبوع 
الماضي، في حين ارتفع�ت حصة 
قطاع الخدمات بنس���بة ض�ئ�يلة 
لتبلغ 28.62% من إجمالي القيمة 
السوقية )مقارنة بن�سبة %28.47 

لألسبوع الماضي(.

أكد في تقرير خاص لـ »األنباء« أن القطاع المصرفي مازال األكثر وزنًا في السوق

تحركات السوق األسبوعية
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