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»سبريت للتطوير العقاري«
 تدشن مشروعها »سبريت السياحي«

تنظم شركة س���بريت للتطوير العقاري اليوم مؤمترا صحافيا 
بعنوان »كن شريكا« وذلك الطالق مشروع سبريت السياحي الذي 
يعد احد اهم مشاريع التطوير العقاري، حيث سيشكل اضافة نوعية 
لقطاع السياحة والتنمية في الكويت، ومبا يساهم في جعلها محط 

االنظار في املنطقة بوجه خاص والعالم على وجه العموم.

الشركة توفر البطاقة الجديدة المصغرة في جميع فروعها في الكويت

»زين« تنقل عمالءها إلى استخدامات بطاقة »الميكرو سيم«

»مشاعر« تربح 605.2 آالف دينار بواقع 4 فلوس في الربع األول 
الشركات األخرى.

وأوضح األحمد أن ش���ركة 
»مشاعر« تخطو خطوات ثابتة 
نحو مرحلة أكثر تطورا، مضيفا 
أن مجلس إدارة الشركة واإلدارة 
التنفيذي���ة يعم���الن جاهدين 
لالستمرار في حتقيق ربحية 
أعلى وتوفير خدمات متنوعة 
ق���ادرة على تلبي���ة ومواكبة 
متطلبات الس���وق مس���تقبال 
من خ���الل ش���ركاتها التابعة 

والزميلة.
وأكد األحمد أن »مش���اعر« 
تتطلع ملا هو أفضل للمرحلة 
أنها تتمتع  املقبلة، خصوصا 
مبالءة مالية ممتازة، وهو ما 
سيساعدها على اتخاذ مسارات 

برهنت على قدرة إدارة الشركة 
على تنوي���ع اخلدمات املقدمة 
لالرتقاء بربحيتها على مستوى 

مليون دينار في نفس الفترة 
من العام 2009.

وقال رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب في الش���ركة 
خال���د األحم���د ان حتقي���ق 
له���ذه  القابض���ة«  »مش���اعر 
النتائج اجليدة يدل على مدى 
قوة قاع���دة األصول املتنوعة 
للش�������ركة والتي أسهمت في 
توفير الربحية املتواصلة رغم 
التداعيات السلبية لألزمة املالية 
العاملية التي التزال مس���تمرة 
ومؤث���رة عل���ى كل القطاعات 
والش��������ركات، مشيرا إلى أن 
نتائج هذه الفترة عبرت بشدة 
عن قوة الش���ركة في مواجهة 
الراهنة، كما  حتديات السوق 

أعلنت ش���ركة »مش���اعر 
القابض���ة« عن حتقيق أرباح 
صافية بلغت 605.2 آالف دينار 
ما يعادل 4 فلوس ربح�����ية 
للس���هم الواح��د ف���ي الربع 
األول م���ن العام 2010 مقارنة 
بأرب��������اح بلغت 832.4 ألف 
دينار ما يعادل 5 فلوس ربحية 
للسهم الواحد، وبلغ إجمالي 
املوجودات 100.6 مليون دينار 
فيما بل���غ إجمالي املطلوبات 
32.6 مليون دينار وش���هدت 
حقوق املساهمني منوا جيدا، 
حيت بلغت نس���بته %7.24 
العام  الرب���ع األول م���ن  في 
2010 لترتفع إلى أكثر من 68 
مليون دينار مقارنة ب� 63.4 

تشغيلية ذات عوائد مجزية، 
مشيرا إلى أن الشركة ستراعي 
باستمرار مصالح املساهمني عند 
تعاملها مع الفرص االستثمارية 
التي ستتاح أمامها في حتركاتها 
املستقبلية، الفتا إلى أن الشركة 
ستواصل جهودها في احملافظة 
على الريادة التي حققتها منذ 
تطبيق اإلستراتيجية اجلديدة 
اإلدارة  منذ تول���ي مجل���س 
التنفيذي���ة وخطت  واإلدارة 
بالشركة خطوات إستراتيجية 
جيدة ساعدت على منو حقوق 
املساهمني وحتقيق منو مستدام 
في النتائ���ج تتضمن أرباحا 
متمي���زة رغم األزم���ة املالية 

القاسية.

سعيا منها في تقدمي خدمات ذات 
قيمة مضافة تنعكس على سلوك 
العمالء في استخداماتهم، فإنه بني 
في ذات الوقت أن زين ستعمل على 
احتالل الصدارة دائما من ناحية 
نوعية وجودة اخلدمات املقدمة 
الش����ركة وفّرت  خصوصا وأن 
العديد من األدوات التي تساعدها 

على حتقيق هذا الهدف.
اله�����اجري بقوله  وخت����م 
»ستحرص زين باست����مرار على 
توفير جميع التطبيقات احلديثة 
التقني����ة العصرية  وال���حلول 
في صناعة االتصاالت، مش����يرا 
إلى أن الش����ركة ستسخر جميع 
إمكانياتها حتى تلبي املتطلبات 
العلمية والعملي����ة والترفيهية 
لعمالئها من األفراد واملؤسسات 

والشركات«.

العادية املتعارف عليها واملستخدمة 
في أجهزة الهات����ف النقال لدينا، 
ويصل حجم هذه الشريحة إلى 12 
× 15 مم، علما أن حجم الشريحة 
املستخدمة حاليا يصل إلى 15× 25 
مم، مبعنى أنها توازي ضعف حجم 

البطاقة اجلديدة تقريبا.
يذكر أيض����ا أن عم����الء زين 
باستطاعتهم شراء هذه البطاقات 
اجلديدة مع العروض التي توفرها 
الش����ركة على خدم����ات البيانات 
واملعلومات، كما باستطاعتهم أن 
يقوموا بتبديل الشريحة القدمية 
بشريحة »امليكرو سيم« اجلديدة 
على نفس الرق����م القدمي مع دفع 
الرس����وم االعتيادي����ة للتبديل 5 
دنانير فقط. وإذ أكد الهاجري أن 
الشركة ستبذل قصارى جهدها في 
احملافظة على جودة وتنوع خدماتها 

الش����ريحة  أن  بالذكر  اجلدير 
اجلديدة املايكرو سيم هي شريحة 
تعم����ل وف����ق تكنولوجيا اجليل 
الث����الث، وهي اصغر من الشريحة 

واملعلومات«، مبينا أن طرح هذه 
الشريحة يتواكب مع طرح شركة 
آبل جهاز ال� ipad، والتي تتطلب هذه 

النوعية من البطاقات املصغرة.

»إن طرح بطاقات امليكرو س����يم 
اجلديدة في الكوي����ت، هو تأكيد 
جديد من ش����ركة زي����ن باقتناء 
وجلب األحدث في هذه الصناعة 

املتطورة«.
الهاجري »لقد وعدنا  وأضاف 
عمالءنا بأنهم سيكونون باستمرار 
في قل����ب الثورة الرقمية، واليوم 
جن����دد وعدنا ب����ط����رح ه�����ذه 
الب��طاقات، فمن غير املعقول أن 
نتجاهل النظر إلى الوجوه اجلديدة 
التي تط����ل علينا بها تكنولوجيا 
االتصاالت من وقت إلى آخر، دون 

أن يراها عمالؤنا«.
ومضى في قول����ه »نقدم هذه 
الشريحة املصغرة إلى عمالئنا الذين 
يرغبون في استخدام التطبيقات 
التكنولوجية اجلديدة في استخدام 
الهواتف الذكية، وخدمات البيانات 

كشفت شركة زين أن جميع 
فروعها املنتشرة في أنحاء الكويت 
تتوافر فيها حاليا بطاقة »امليكرو 
سيم كارد«، وهي شريحة االتصال 
اجلديدة التي تتوافق مع الهواتف 
التي س����تطرح  الذكية اجلديدة 
مستقبال وأجهزة ال� ipad املتوافرة 

حاليا.
وذكرت الش����ركة أن بط��اقة 
ال� Micro SIM، متاحة حاليا أمام 
عمالئها الراغبني في االس����تفادة 
من املزايا واخلواص العديدة التي 
تتمتع بها هذه البطاقة اجلديدة، 
مشيرة إلى أنها أرادت أن يكون 
عمالؤها من األوائل الذين يقتنون 
هذه البطاقة في الكويت واألسواق 

العربية.
وقال الرئي����س التنفيذي في 
شركة زين الكويت خالد الهاجري 

خالد الهاجري

8.02 ماليين دينار ديون الشركة التي تستحق قبل 12 شهرًا و38.37 مليونًا إجمالي حجم الدين 

»المركز« يربح 3.72 ماليين دينار بواقع 8 فلوس للسهم للربع األول
الغانم: الشركة تطبق سياسات محاسبية متحفظة وتتمتع بميزانية تتدنى فيها القروض بشكل واضح مقارنة بحقوق المساهمين 

ارتفاع قيمة األصول المدارة 18% لتسجل 921 مليون دينار واهتمام متزايد بالخدمات المالية والتمويلية

الشرقية، بوجه خاص. وتتركز 
فرص االستثمار والتطوير اجلديدة 
التي نستهدفها في أسواق العقار 
في كل من أبوظبي ومصر، حيث 
ندرس جدوى عدد من املشاريع في 
الشرائح السكنية والتجارية من 
تلك األسواق. ويبدو أن توقعات 
املستثمرين بشأن العقار التجاري 
في الواليات املتح����دة األميركية 
آخذه في التحس����ن. فقد تعززت 
األساسيات اجلوهرية بشكل طفيف 
مع إبداء االقتصاد األميركي لبوادر 
مبكرة على االنتعاش. كما حتسنت 
أحجام الصفقات مع عودة الدين 
ورؤوس األموال إلى الدخول بحذر 
إلى السوق. وبغض النظر عما جاء 
أعاله، فإن من املتوقع لالنتعاش 
أن يك����ون بطيئ����ا، ومن احملتمل 
لالس����تحقاقات القادم����ة للديون 
كبي����رة احلج����م أن تضغط على 
نشاط األسواق سلبا. وانسجاما 
مع هذه النظرة املستقبلية، حققنا 
خالل الربع األول من العام تقدما 
مهما نحو اس����تبدال الدين القائم 
الذي يستحق قريبا بتمويل أطول 
أجال لصناديقنا. وإضافة إلى ذلك، 
نسعى بنشاط إلى استثمارات في 
الدين العقاري املتعثر حلس����ابنا 
اخلاص وكذلك حلساب عمالئنا.

النفط والغاز

كما ارتفعت قيمة »صندوق 
املركز للطاقة« مبعدل 3.6% كما 
في نهاية م���ارس 2010، ويعود 
ذلك بش���كل كبير الى مكاس���ب 
محققة من االستثمارات في الدخل 
الثابت، وأرباح األسهم وحتسن 
التقييمات في بعض االستثمارات 
االس���تراتيجية. ووقع »املركز« 
اتفاقية إلدارة زيادة رأسمال شركة 
تشغيلية رائدة تعمل في قطاع 

اخلدمات.

أعلن املرك���ز املالي الكويتي 
»املركز«، عن نتائجه املالية للربع 
األول، حيث سجل صافي ربح بلغ 
3.72 ماليني دينار، أي 8 فلوس 
للسهم، مقارنة بصافي خسارة 
بلغت 3.36 ماليني دينار للفترة 

نفسها من 2009.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى 
عوائد تشغيلية مردها حصته 
الرئيس���ية في ادارة الصناديق 
واحملافظ، وإلى حتقيق أرباح من 
استثمارات في األسواق اخلليجية 

والعاملية.
وبلغت ديون الش���ركة التي 
تستحق قبل 12 شهرا 8.02 ماليني 
دينار كما في نهاية الربع األول 
لعام 2010، بينما بلغ إجمالي حجم 
الدين 38.37 مليون دينار، وهما 
ميث���الن 9% و44% على التوالي 
من حقوق املساهمني. وارتفعت 
قيمة األصول املدارة بنسبة %18 

لتبلغ 921 مليون دينار.
وقد صرح رئي���س مجلس 
اإلدارة والعض���و املنت���دب في 
»املرك���ز« ضرار الغ���امن قائال: 
استفاد »املركز« من االنتعاشة 
اجليدة التي ش���هدتها األسواق 
اخلليجي���ة والعاملية في الربع 
العام احلالي ويطبق  األول من 
»املركز« سياس���ات محاسبية 
متحفظة حيث يتمتع مبيزانية 
تتدنى فيها القروض بشكل واضح 
مقارنة بحقوق املس���اهمني مما 
يعبر عن م���الءة مالية وجودة 

عالية في األصول.
 االستثمارات المحلية والخليجية

وقد واصلت أسواق األسهم 
اخلليجي���ة زخمها اإليجابي في 
الربع األول من عام 2010، حيث 
اختتم مؤش���ر »إم إس سي آي 
العربي« هذا الربع من الس���نة 
محققا مكاسب بلغت 12.8%. وجاء 

خالد األحمد 

الكويت لألوراق  أداء سوق  بها 
املالية.

االستثمار العقاري

هذا وقد ش����هد س����وق العقار 
الرب����ع األول من  الكويتي خالل 
العام اس����تمرارا لعملية تثبيت 
االستقرار التي كانت قد بدأت في 
منتصف عام 2009، وهذا ما أدى 
إل����ى حتقيق عائد إيجابي مبعدل 
2% »لصن����دوق املركز العقاري«. 
أما بالنسبة للفترة املقبلة، فإننا 
نتوقع مزيدا من االس����تقرار مع 
وجود إمكانية لزيادة هامشية في 
األس����عار خالل ما تبقى من عام 
2010. وتسير مشاريعنا السكنية 
في لبنان وفق املواعيد املستهدفة 
من حيث اجلداول الزمنية املخططة 
املبيعات  لإلنش����اءات وأه����داف 
والتسويق. ويشهد سوق العقار 
اللبناني اجتاها تصاعديا إيجابيا 
قويا، ولذلك يسعى »املركز« إلى 
استكش����اف الفرص اجلديدة في 
ذلك السوق. أما بالنسبة »حملفظة 
أراض����ي« ف����ي اململك����ة العربية 
الس����عودية، فإن التقدم احلاصل 
في تنفي����ذ أعمال البنية التحتية 
قد جعل تلك األعمال توشك على 
االنته����اء. ونخط����ط للبدء ببيع 
القس����ائم املطورة خالل األشهر 
املقبلة طبقا إلس����تراتيجيتنا في 
تسوق وبيع العقارات املطورة في 
املنطقة الشرقية الستغالل النقص 
احل����اد في عرض املن����ازل لذوي 
الدخل املتوسط في اململكة العربية 
السعودية، بوجه عام، واملنطقة 

في قطاع الصناعة.
وقد تراجع نشاط إصدارات 
السندات التقليدية والصكوك في 
الربع األول من عام 2010 ليبلغ 
10.1 مليارات دوالر مقارنة ب� 16.9 
مليار دوالر للفترة نفس���ها من 

سنة 2009.
وارتفعت قيمة صافي أصول 
الثابت«  املركز للدخل  »برنامج 
والذي يستثمر بصورة انتقائية 
في الس���وقني األولي والثانوي 
للس���ندات والصكوك املصدرة 
من قب���ل حكومات وش���ركات 
دول اخللي���ج العربي بنس���بة 
16% ليتف���وق بذلك على العائد 
الس���نوي والبالغ  املس���تهدف 

.%12
ويعمل »املركز« على إنشاء 
صندوق للدخل الثابت برأسمال 
متغي���ر من 15 ال���ى 150 مليون 

دوالر.

المشتقات المالية

ويبقى »املركز« صانع السوق 
الوحيد في سوق اخليارات على 
مس���توى دول املنطقة منذ عام 
2005، ولق���د مت في الربع األول 
من هذا العام تداول 3.048 عقد 
شراء في سوق اخليارات بقيمة 
2.627.136 دينارا وهو ما ميثل 
تراجعا بنس���بة 4.79% في عدد 
العقود املباعة وبنسبة %17.65 
في قيمة العقود املتداولة مقارنة 
مع هذه األرقام للربع األول من 
عام 2009. وج���اء هذا التراجع 
نتيجة حلالة التذبذب التي مير 

متحقق���ة بفضل تلك األفكار مع 
حتسن املشهد االقتصادي الكلي 

عامليا.

تمويل الشركات

وقد مت اختيار »املركز« من قبل 
شركات رائدة لتقدمي اخلدمات 
التركيز على  االستش���ارية مع 
اإلستراتيجية، وتسييل األصول 
الثانوية، وإعادة هيكلة رأس املال 
وعمليات االندماج واالستحواذ. 
ووقع »املركز« اتفاقية نيابة عن 
عمالء إلدارة عملية استحواذ على 
شركة تشغيلية مدرجة في سوق 
الكويت لألوراق املالية وحتديدا 

ولقد كانت توجهاتنا في توزيع 
الع���ام متحيزة  األصول خالل 
نحو األس���واق الناشئة وقطاع 
السلع، في حني كان الوزن املعطى 
للسوق األميركي هو األعلى من 
بني األسواق املتقدمة. أما بالنسبة 
الناشئة، فإننا نعطي  لألسواق 
وزنا أكبر لروسيا. وعلى مستوى 
القطاعات، نرك���ز األوزان على 
الطاقة وامل���واد والتكنولوجيا 
أفكارنا  والتصنيع. ونعتقد أن 
بش���أن توزيع األصول قد أدت 
دورها بنجاح كامل خالل الربع 
األول م���ن العام، ومن املفترض 
الثاني أن يشهد مكاسب  للربع 

فقد فاز بجائزة »أفضل صندوق 
أس���هم ملنطقة الشرق األوسط 
وش���مال افريقيا«، في حني فاز 
»صندوق املركز اإلسالمي« بجائزة 
»أفضل صندوق لالسهم الكويتية 
اإلسالمية«، وكلتا اجلائزتني عن 

فترة ثالث سنوات.
واليزال »املركز« يدير حصة 
س���وقية رئيس���ية في س���وق 
الصناديق على مستوى الكويت 
والرابع على مس���توى املنطقة. 
ويستعد »املركز« إلطالق صندوق 
إسالمي يستثمر في أسواق املال 

العربية.

االستثمارات العالمية

الرائد  كما حقق صندوقن���ا 
في مجال املنتجات االستثمارية 
الدولية »فئة أطلس املتنوعة«، 
والذي يعكس أفكارنا وفلسفتنا 
في توزيع األص���ول، عائدا بلغ 
1.92% للرب���ع األول م���ن ع���ام 

.2010
أم���ا صندوقنا املس���تند إلى 
األفكار »أطلس اميرجينغ ماركت 
ثيماتيك فاند«، الذي يس���تثمر 
العاملية  في محفظة من األسهم 
املتنوعة مع التركيز على مجموعة 
محددة من القطاعات، فقد سجل 
ارتفاعا مبعدل 0.62%، في حني 
أن »برنام���ج أطلس للصناديق 
املتداولة في البورصة« )أطلس 
إي تي إف(، والذي يدير مجموعة 
متنوعة من الصناديق املتداولة 
في البورصات، فقد ارتفع مبعدل 

2.96% خالل نفس الفترة.

سوق الكويت لألوراق املالية في 
صدارة أفضل األسواق العربية 
أداء خالل هذه الفترة، يليه السوق 
السعودي ثم السوق املصري. فقد 
حتول س���وق الكويت إلى حالة 
من االزدهار في منتصف الربع 
األول، حيث اختتم املؤشر الوزني 
لس���وق الكويت لألوراق املالية 
الربع األول من العام مبكاس���ب 

بلغت %14.33.
وقد استفادت صناديق األسهم 
لدى »املركز« من القوة التي أبدتها 
أسواق األسهم احمللية واإلقليمية، 
مع احل���رص على االدارة املثلى 
للمخاطر. فق���د حقق صندوق 
»املرك���ز« الرائ���د ال���ذي يركز 
الكويتية »ممتاز«  على األسهم 
مكاس���ب بلغت 11.8%، في حني 
سجل »صندوق املركز اخلليجي« 
مكاسب مبعدل 9.4% خالل الربع 
الذي  التقدير  األول. وقد جتلى 
يلقاه »املركز« ع���ن تفوقه في 
صناعة إدارة صناديق األس���هم 
من خالل فوز صندوق »ممتاز« 
بجائزة أفضل صندوق أس���هم 
لعام 2009 من املطبوعة اإلقليمية 

الرائدة »مينا فاند ماجنر«. 
وفازت ثالثة م���ن صناديق 
»املركز« االستثمارية مجتمعة 
بأرب���ع من جوائ���ز »ليبر« عن 
أفضل أداء معدل باملخاطر خالل 
العام. فقد فاز صندوق »ممتاز« 
بجائزتني ع���ن أفضل صندوق 
أس���هم كويتي���ة لفترتي ثالث 

وخمس سنوات.
أما »صندوق املركز اخلليجي« 

ضرار الغامن 
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اإعالن تذكريي

أنظمة »مينا آيتك« تخدم
 100 ألف موظف في العالم العربي

أعلنت املثلى خلدمات البرمجيات »مينا آيتك«، الشركة العربية الرائدة 
في مجال تطوير وتزويد حلول املوارد البشرية، عن جتاوز عدد املنتفعني 

من أنظمتها إلدارة املوارد البشرية 100 ألف موظف.
جاء ذلك خالل احتفال الش��ركة املتخصصة في مجال تطوير وتزويد 
حلول املوارد البشرية، بعيد العمال والذكرى السابعة على تأسيسها تكرميا 
منها ملوظفيها وجلهودهم التي أوصلتها إلى مصاف العاملية. وقال الرئيس 
التنفيذي »مليناآيتك« د.بش��ار احلوامدة: »تتمي��ز احتفالية هذا العام عما 
سبقها، بثمرة جهود القائمني والعاملني في الشركة التي أصبحت وفي فترة 
قياسية من أهم وابرز ش��ركات البرمجة العربية املتخصصة في شؤون 
املوارد البش��رية، اذ بلغ عدد املنتفعني واملسجلني بأنظمة »ميناآيتك« في 
العالم العربي 100 ألف موظف«. وأكد الشريك املؤسس في كلمته على أهمية 
االستثمار في املوظفني وتنمية مواهبهم باعتبارهم رأس املال البشري الذي 

يقود املنشآت وأحد األصول الرئيسية التي ميكن االعتماد عليها.


