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عمر راشد
توقعت مص���ادر مصرفية 
ل� »األنباء« أن تقوم مجموعة 
دبي العاملية بسداد مديونيتها 
جتاه بنك اخلليج في موعدها 

املستحق يونيو املقبل.
ووصف���ت املصادر احتمال 
سداد االنكشاف البالغ 28 مليون 

دينار واملتمثل في تسهيالت غير نقدية بأنها 
»عالية«، مستندة إلى مؤشرات عودة التعافي 

القتصاد دبي خالل املرحلة املاضية.
ولفتت املصادر الى أن أخذ مخصصات على 
تلك املديونية يتوقف على سداد تلك املديونية 
في موعدها، مس���تدركة بأن اللجوء للتقاضي 

أمر غير وارد.
إلى ذلك، نفت املصادر ما يتردد عن قيام البنك 
مبساعدة ش���ركات متعثرة في الوفاء بديونها 

عب���ر الدخول في اتفاقية خط���ة إعادة هيكلة 
ديونها، مشيرة إلى أن البنك ليس له مصلحة 
مباشرة أو غير مباشرة في مثل هذا النوع من 

االتفاقيات.
يذكر أن بنك اخلليج حقق أرباحا في الربع 
األول لم تتعد نصف مليون دينار، إال أنه متكن 
من حتقيق أرباح تش���غيلية تبلغ 44 مليون 
 دينار أخ���ذ معظمها مخصصات وذلك في ظل

نهج البن���ك في تنظيف ميزانيت���ه منذ العام 
املاضي.

أعلن بنك اخلليج اسم الفائز في أول سحب 
ربع سنوي حلساب الدانة الذي أجري يوم 29 
ابريل املاضي بفرع البنك الرئيس���ي حيث فاز 
محم���د حمداهلل عميل ف���رع الفروانية 1 ببنك 
اخلليج بجائزة السحب ربع السنوي التي تبلغ 

قيمتها 125 ألف دينار.
ومينح حساب الدانة من بنك اخلليج املزيد 
من فرص الفوز حيث يوفر سحوبات أسبوعية 
متنح كال من الفائزين العشرة جائزة قدرها ألف 
دينار، أما املؤهلون للدخول بالسحوبات الربع 
السنوية فيمكنهم الفوز بجائزة قدرها 250 ألف 
دينار في السحب الربع السنوي الثاني، و500 
ألف دينار في السحب الربع السنوي الثالث، 
ومليون دينار خالل الس���حب الربع السنوي 

الرابع.
وتتميز عملية فتح حساب الدانة بالسهولة 
والبس���اطة، حيث ال يتطلب األمر من العمالء 
سوى إيداع مبلغ وقدره 200 دينار فقط، وهو 
احلد األدنى لفتح احلساب، ومبجرد احملافظة 
على هذا احل���د األدنى للرصيد، يدخل العميل 
تلقائيا في السحوبات األسبوعية، وربع السنوية 
والسنوية، وملضاعفة فرص الربح، ينبغي على 
العمالء زيادة املبالغ املودعة في حساب الدانة 
وإبقاؤها لفترة طويلة لضمان احلصول على 

أكبر عدد ممكن من الفرص.
وبهذه املناس���بة، قال مدي���ر عام اخلدمات 
املصرفية الشخصية في بنك اخلليج علي شلبي: 
»في البداية يسعدني أن أهنئ محمد حمداهلل 
محمد أحمد على فوزه بأول سحب ربع سنوي 
حلس���اب الدانة من بنك اخلليج فاإلعالن عن 

أسماء الفائزين دائما يبعث السعادة في النفس، 
كما أود أن أنتهز هذه الفرصة للتأكيد على أن 
فرص الفوز متوافرة لكل العمالء ولعل فائزنا 

اليوم خير دليل على ذلك«.
مضيفا: »أشجع جميع العمالء على احملافظة 
على أرصدتهم املودعة في حساب الدانة وزيادتها 
ليتمكنوا من زيادة فرص الفوز باملشاركة في 

السحب«.
وعند س���ؤال الفائز بجائزة حساب الدانة 
محمد حمداهلل محمد أحمد عن جائزته وكيفية 
استخدامه لها، أجاب قائال: »أنا سعيد جدا بهذه 
اجلائزة. وفي الوقت احلالي، أعتزم االحتفاظ 
بها في حساب الدانة حيث مازلت متفاجئا بهذه 
اجلائزة ولكني متأكد أنني سأس���تخدمها على 

الوجه األمثل«.
وإلى جانب فرصة الفوز بأكبر جائزة، مينح 
حساب الدانة عمالءه العديد من اخلدمات املتميزة 
كقنوات اإليداع و/أو فتح حساب الدانة املتعددة 
ومنها الفروع، كما ميكنهم استخدام خدمة بطاقة 
الدانة لاليداع التي متن���ح عمالء الدانة حرية 
ايداع النقود في أي وقت يناس���بهم من خالل 
 استخدام أجهزة الصراف اآللي اخلاصة ببنك

اخلليج التي توف���ر اخلدمة للعميل على مدار 
األسبوع.

اجلدير بالذكر أن بنك اخلليج قد اختار أن 
يكافئ جمهور عمالئه املخلصني واملس���تمرين 
بالتزايد في الكويت من خالل السحب على أكبر 
جائزة وهي »جائزة املليون دينار« التي يتفرد 
البنك بتقدميها دون أي بنك محلي آخر أو حتى 

على مستوى الشرق األوسط.

)أسامة البطراوي( أحمد الدوسري ويوسف العمر خالل عمومية الشركة  

)أسامة البطراوي( خالد الصايغ خالل حديث مع أحد املساهمني في اجلمعية العمومية 

مدير فرع بنك اخلليج في منطقة الفروانية علي برجاوي يهنئ الفائز في أول سحب ربع سنوي لــ »الدانة« محمد حمداهلل محمد أحمد

الصايغ: »األسماك الكويتية« تبرم اتفاقية صيد وبيع مع جزر القمر
وتنشئ مصنعاً و3 سفن بكلفة إجمالية 6 ماليين دوالر

محمود فاروق
كش����ف رئيس مجلس إدارة ش����ركة 
األس����ماك الكويتية املتحدة خالد الصايغ 
عن توقيع اتفاقية مع جمهورية جزر القمر 
املتحدة لصيد السمك وبيعه وتصديره، 
الفتا الى انه مت إنشاء شركة األسماك القمرية 
املتحدة ودخلت حكومة جزر القمر بحصة 
25% من رأس املال مقابل توفيرها أراضي 

انتفاع لتنفيذ املشاريع هناك.
وأضاف الصايغ على هامش اجلمعية 
العمومية التي عقدت أمس، ان الشركة 
سترسل 3 سفن وتنشئ مصنعا لألسماك 
ف���ي جزيرة عنجوان على ان يتم البدء 
في تنفيذ املرحلة األولى للمشروع خالل 
العام احلالي بكلفة تقدر مبليوني دوالر، 
علما ان التكلفة اإلجمالية تصل إلى 6 
ماليني دوالر ويستغرق إنشاء املصنع 

5 سنوات.
وأفاد بأن الشركة متلك أسطوال مكونا 

من 28 سفينة للصيد كما متلك مصنعا في 
منطقة الدوحة وآخر في ميناء الشعبية 
على مستوى التوسع احمللي، مشيرا إلى 
انه مت وضع خطة للتوس���ع اخلليجي 
واإلقليمي والعاملي حيث مت تأس���يس 
شركة في سلطنة عمان لصناعة وبيع 
وصيد الس���مك في 2008 بقيمة بلغت 
مليوني ريال عماني باس���م دانة بحر 
العرب، باإلضافة إلى تأس���يس شركة 
دانة ساحل إيران في إيران وذلك بقيمة 

50 ألف دينار.
وذكر ان الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة الس���مكية وصلت إلى االتفاق 
النهائي ملنح الشركة مشروع االستزراع 
السمكي في منطقة الصليبية على مساحة 
20 ألف متر وذلك لدعم األمن الغذائي عن 
طريق االستزراع السمكي، موضحا ان 
كلفة املشروع تتراوح بني 3 و4 ماليني 

دينار ومتتد فترته الى 3 سنوات.

نتائج مالية

وبني ان الشركة حققت أرباحا بلغت 
101.18 ألف دينار، مقارنة بأرباح بلغت 
70.26 ألف دينار في العام 2008، وبلغ 
إجمالي املبيعات 6.1 ماليني دينار، وبلغت 
املصروفات العمومية واالدارية 708.83 

آالف دينار.
ولفت الى ان الشركة واصلت تنفيذ 
إستراجتيتها بعيدة املدى، حيث اعتمدت 
بصفة أساسية على إعادة هيكلة قطاعاتها 
املختلفة، حيث مت تعيني كفاءات جديدة، 
هذا وقد وافقت اجلمعية العمومية على 
جميع بن���ود جدول أعماله���ا واعتماد 
العمومية وحس���اب األرباح  امليزانية 
واخلسائر كما مت انتخاب مجلس إدارة 
جديد يتكون من 3 أعضاء ملدة 3 سنوات 
مقبلة هم دانة الصفاة الغذائية )مقعدان(، 

وأحمد اجلوعان.

حققت أرباحاً 101.18 ألف دينار وأعادت هيكلة قطاعاتها المختلفة

توقعات بسداد »دبي العالمية« مديونيتها
 تجاه بنك الخليج في موعدها المحدد

.. ويعلن فوز محمد حمداهلل بجائزة
الـ 125 ألف دينار لسحب الدانة

البالغة 28 مليون دينار

الدوسري: »أعيان العقارية« اتبعت
إستراتيجية جّنبتها انخفاض قيم األصول

العقاري  العقارية للسوق  أعيان 
الس����عودي، حيث بدأت الشركة 
نشاطها التشغيلي من خالل اطالق 
مش����روع ديار جدة السكني، كما 
بدأت الشركة بإجراءات تأسيس 
شركة أعيان العقارية السعودية 
والتي نطمح الى ان تكون الذراع 

العقارية للشركة في اململكة.
ولفت ال����ى ان ش����ركة القوة 
القابضة املؤسسة بشراكة مع شركة 
النخيل املتحدة العقارية اململوكة 
ل� »بيت التمويل الكويتي« بالكامل 
دشنت اول مشروع تشغيلي لها 
»مركز ستريتش الصحي« مبساحة 
3000م2 تقريبا وينقسم املركز الى 
قسم مستقل للرجال وآخر منفصل 
للنس����اء، ويتميز املركز مبوقعه 
االس����تراتيجي حيث انه يقع في 

منطقة الساملية.

مشاريع الشركة

وافاد العمر بان الشركة انتهت 
خالل العام املاضي من اعمال البناء 
وتسويق املشروع، علما انه يقع 
الس����ريع  الفحيحيل  على طريق 
ويتكون من 20 دورا، ويضم نحو 
43 شقة سكنية فاخرة مع مواقف 
خاصة بالسرداب وحمام سباحة 
خارجي، باالضافة الى العديد من 
اخلدمات االخرى، اما الشقق فمنها 
ما ه����و مطل على خط الفحيحيل 
السريع واخرى تطل على البحر.
الهادفة  اط����ار خطته����ا  وفي 
للتواجد في االس����واق االقليمية، 
طرحت الشركة مشروع ديار جدة 
الس����كني، ووقعت عقد االنش����اء 
والتطوير مع املقاول »شركة زهير 
فايز ومشاركوه«، ويتكون املشروع 
من 108 وحدات سكنية منفصلة 
بنظام الدوبلكس، تتراوح مساحتها 
ب����ني 360 و480 م2، وقد جنحت 
الشركة في احلصول على متويل 
من مؤسسة متويل القطاع اخلاص 
التابعة للبنك االس����المي   )ICD(
للتنمي����ة وتبلغ الكلفة االجمالية 
للمش����روع نحو 160 مليون ريال 
س����عودي. واش����ار العمر الى ان 
الشركة، وفي اطار حرصها على 
ضمان وجود مشاريع مستقبلية 
مهمة ضمن محفظة الشركة، فقد 
وضعت تصورا اوليا ملشروع يال 
مول التج����اري والذي يتكون من 
مكاتب ومجمع جتاري، الفتا الى 
انه بدأت االعمال االنشائية باملوقع 
خاصة في ظل االقبال الكبير الذي 

تشهده املنطقة.
على جانب آخر وافقت عمومية 
الش����ركة على جميع بنود جدول 
االعمال وصادقت على تقرير مجلس 
االدارة وامليزانية العمومية لعام 
2009، كما وافق����ت على توصية 
مجلس االدارة بتوزيع 5% اسهم 
منحة بواقع 5 اسهم لكل 100 سهم، 
ومت جتديد تفويض مجلس االدارة 
بشراء ما ال يتجاوز 10% من اسهم 
الشركة. كما وافقت العمومية غير 
العادية على زيادة رأسمال الشركة 
من 35.904 مليون دينار الى 37.699 
مليون دينار بتوزيع اسهم منحة 
بنسبة 5% من رأس املال ومقدارها 

1.795 مليون دينار.

خطة طموحة لتوسيع نطاق عمل 
شركة عنان للتمويل العقاري، بدأت 
من خالل املس����اهمة في تأسيس 
شركة تابعة في السعودية بهدف 
السعي لالستفادة من ارتفاع الطلب 
على مثل هذه اخلدمات خصوصا 
مع قرب اقرار قانون الرهن العقاري 
في اململكة العربية السعودية، كما 
انها تدرس عدة فرص واعدة في 
اسواق اخرى، هذا ويبلغ رأسمال 
»عنان« للتمويل العقاري نحو 40 
مليون دينار، وكانت الشركة بدأت 
نشاطها التشغيلي بعد استحواذها 
التمويل  قبل عامني على محفظة 
التابعة لش����ركة أعيان  العقاري 

لالجارة واالستثمار.
العقارية  وحول شركة اعيان 
الس����عودية، وهي ش����ركة حتت 
التأسيس، أوضح انه نظرا حلجم 
الفرص الواعدة في القطاع العقاري 
ف����ي اململكة العربية الس����عودية 
الش����قيقة، وارتفاع الطلب بشكل 
خاص على الوحدات السكنية، فقد 
مت تأسيس ش����ركة عني العقارية 
»السعودية« الكويتية ذ.م.م. قبل 
نحو عامني لتسهيل دخول شركة 

على االداء املالي للشركة بعد بدء 
دخول اكثر من مش����روع مرحلة 

التشغيل الفعلي.

االستثمارات المباشرة

ولفت العمر الى ان برج هاجر 
بدأ نشاطه التشغيلي حتت ادارة 
شركة موڤنبيك العاملية، وقد القى 
البرج اقب����اال ملحوظا من جانب 
العمالء، والذي عبرت ش����ريحة 
التام  واس����عة منهم عن رضاهم 
عن مستوى اخلدمات املقدمة، ومن 
املتوقع ان يساهم اطالق املشروع 
في تعزيز عوائد الش����ركة خالل 
السنوات املقبلة، مبا ينعكس بشكل 
ايجابي على ادائها املالي، علما ان 
ش����ركة اعيان العقارية تعد اكبر 
مساهم في شركة برج هاجر بنسبة 

تزيد على %31.
واوضح ان تأس����يس ش����ركة 
العقاري لتكون  عنان للتموي����ل 
الذراع التمويلية لش����ركة اعيان 
العقارية قد ساهم في ترجمة الرؤية 
االس����تراتيجية الهادفة الى خلق 
منظومة عقارية متكاملة على ارض 
الواقع، كما ان لدى اعيان العقارية 

العام املاضي، الق����ى إقباال كبيرا 
حيث بلغت نس����بة اإلشغال في 
الفندق 90% وهي نسبة مرتفعة 
ج����دا بالنظر الى كون املش����روع 
التشغيلي االول،  مازال في عامه 
باملقابل فقد كان الفتا جناح الشركة 
في توفي����ر التمويل الالزم للبدء 
في تطوير مشروع ديار جدة في 
اململكة العربية الس����عودية، وقد 
كانت لهذه اخلطوة ابعاد مهمة على 
عدة مستويات: فهي اوال: عكست 
قدرة الشركة على استقطاب جهة 
ممولة للمش����روع، في وقت تكاد 
فيه مص����ادر التمويل تعاني من 
الش����ح او متوقفة متاما، وهذا ان 
دل على ش����يء، فإمن����ا يدل على 
جودة اصول الش����ركة، ومالءتها 
املالية، هذا باالضافة الى ثقة اجلهة 
املمولة بقدرة املشروع نفسه على 
حتقيق عوائد تشغيلية مميزة، اما 
العنصر الثاني الذي يبرز في هذه 
اخلطوة فهو يتمثل في جناح خطة 
التوسع الطموحة واملتحفظة في 
آن معا والتي بدأت ش����ركة أعيان 
العقارية في اعتمادها قبل عامني، 
وبدأت بجني ثمارها، ما سينعكس 

شريف حمدي
أكد رئيس مجلس اإلدارة لشركة 
أعيان العقارية احمد الدوس����ري 
الش����ركة س����تواصل تطبيق  ان 
االستراتيجية التوسعية املتحفظة 
العام املاضي،  ف����ي  والتي بدأتها 
الفتا الى ان هذه اإلس����تراتيجية 
تعتمد في املقام األول على النشاط 

التشغيلي.
ف����ي  الدوس����ري  وأوض����ح 
تصريحات صحافية خالل اجلمعية 
العمومي����ة العادية وغير العادية 
املنعق����دة أمس بنس����بة حضور 
املتبعة  87.01% ان االستراتيجية 
س����اهمت الى حد كبير في جتاوز 
تداعيات األزم����ة املالية العاملية، 
كما ان طبيعة املشاريع التي تقوم 
الشركة بتطويرها جعلتها الى حد 
كبير مبنأى عن ظاهرة انخفاض 
قيمة األصول. وأشار الدوسري الى 
ان الشركة جنحت في االنتهاء من 
أعمال التطوير والتسويق ملشروع 
ديار الفنطاس السكني، كما توجت 
العام  التش����غيلي خالل  نشاطها 
املاضي بافتتاح مشروع برج هاجر 
الذي حقق نسبة إشغال مرتفعة 
في وق����ت وجيز، كما انه يعد من 

األصول املدرة.
وقال اننا على ثقة بأن القاعدة 
املتين����ة الت����ي كونته����ا »أعيان 
العقارية« ستس����اهم في حتقيق 
مزيد من التطور خالل السنوات 
املقبل����ة، كما اننا نعي����د التأكيد 
على اس����تمرارنا في تطبيق هذه 
االستراتيجية املتحفظة واالستعداد 
في الوقت نفسه القتناص الفرص 
الواعدة التي تضمن حتقيق عوائد 
مجزية سواء في الكويت او األسواق 
اإلقليمية الواعدة، وذلك مبا يساهم 
في حتقي����ق املزيد من النمو على 

مستوى النتائج املالية.

األداء المالي

ولفت الدوسري الى ان الشركة 
حققت نتائج مالية جيدة في ظل 
اس����تمرار الظ����روف االقتصادية 
احمليطة والت����ي تركت تداعياتها 
السلبية على مختلف القطاعات، 
الفتا الى ان »أعيان العقارية« من 
الشركات القليلة في قطاعها على 
مستوى الكويت التي حققت نتائج 
ايجابية، مش����يرا الى ان األرباح 
الصافية بلغت نح����و 3.1 ماليني 
دينار، بربحي����ة بلغت نحو 8.6 

فلوس للسهم الواحد.
وأفاد الدوس����ري بأن إجمالي 
اإليرادات بل����غ 8.6 ماليني دينار، 
كما بلغت قيم����ة صافي األصول 
نحو 134 مليونا وحقوق املساهمني 

بلغت 68.6 مليون دينار.
وأشار الى ان أعيان العقارية 
تعتبر من الشركات القليلة التي 
وزعت ارباحا في عام 2008 وتستمر 
ف����ي التوزيع في الع����ام 2009 ما 
يعكس سالمة ومتانة املوقف املالي 
للش����ركة. من جهته، قال العضو 
املنتدب والرئيس التنفيذي للشركة 
يوسف العمر ان الشركة بدأت في 
جني ثمار املشاريع واالستثمارات 
السابقة، الفتا الى ان افتتاح مشروع 
برج هاجر احد أهم إجنازات الشركة 

عموميتها وافقت على توزيع 5% منحة

العمر: الشركة بدأت في جني ثمار المشاريع واالستثمارات السابقة وبرج هاجر أحد أهم إنجازات العام الماضي

استمرار الشركة في التوزيعات يعكس سالمة ومتانة الموقف المالي لها

انتخاب مجلس إدارة جديد

لقطات من الجمعية

ــنوات  ــس ادارة جديد للس ــاب مجل مت انتخ
ــركة  ــحة هي ش ــماء املرش الثالث املقبلة، واألس
ــركة الشرق األوسط وشركة  اعيان القابضة وش

عنان السماء وأحمد الدوسري ومنصور املبارك 
ويوسف العمر وعادل الدعيج ومت انتخاب شركة 

اعيان لالجارة واالستثمار كعضو احتياط.

 ردا على سؤال مساهم حول انخفاض االيرادات 
ــري ان برج  ــي 2009 مقارنة بـ 2008 قال الدوس ف
ــر حقق مبيعات بـ 150 ألف دينار العام املاضي  هاج

مقارنة مع 4 ماليني دينار في العام 2008.
 اوضح الدوسري ان سبب نزول سعر السهم 
يرجع لقيام مساهم تعرض لظروف خاصة لبيع 
اسهم مملوكة، مؤكدا في هذا السياق ان الشركة 
ليس لديها اسرار حتجبها عن املساهمني ولو ان 
هناك اسبابا اخرى لهذا التراجع لتم الكشف عنها 

للمساهمني.
ــهم  ــاهمني رفع اس ــد املس ــب اح ــول طل  ح

ــع نقدي الى جانب املنحة  ــة الى 7% او توزي املنح
ــس االدارة ناقش هذا  ــري ان مجل ــال الدوس ق
ــب لصالح الشركة  االمر وانه اتخذ القرار املناس

ومساهميها.
ــري ان الشركة ليس لديها صانع   ذكر الدوس
ــركات التي طلبت ان تقوم  ــوق بسبب ان الش س
ــوق السهمها هي والشركة األم  بدور صانع الس
ــول على معلومات قبل غيرها من  طالبت باحلص
ــركة مخالفا للشرع  اجلهات وهو ما اعتبرته الش
ــواء األم او شركاتها  وبالتالي ليس لدى اعيان س

التابعة صانع للسوق.

جهاز المشروعات التنموية يتجه
إلى تأسيس شركة للسكك الحديدية

أعلن اجلهاز الفني لدراسة املشروعات التنموية واملبادرات عن قيامه 
بدعوة املستش����ارين العامليني أفرادا ومكاتب وشركات الى اإلعالن عن 
رغبتهم في املشاركة في اجلانب االستشاري والفني املتعلق بتأسيس 
شركة أنظمة السكك احلديدية بالكويت في مدة أقصاها 16 يونيو املقبل. 
واكد رئي����س اجلهاز عادل الرومي أهمية املش����روع الذي يعد احد أهم 
املشروعات التنموية الكبرى التي تضمنها برنامج عمل احلكومة الذي 
مت اعتماده، مبينا ان آلية تنفيذه تندرج حتت خطة قانون املشاركة بني 
القطاعني العام واخلاص بنظام ال� B.O.T الذي اقره القانون رقم 7 لسنة 
2008. وأضاف انه س����يتم الطرح امام الشركات املساهمة واملدرجة في 
البورصة والشركات األخرى التي توافق اللجنة على دخولها ومشاركتها 
في املزايدة مقابل تخصيص 10% من اسهم الشركات لصاحب املبادرة على 

ان يتم طرح نسبة ال� 50% من األسهم امام املواطنني في اكتتاب عام.


