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طرح المدن العمالية للقطاع الخاص في يوليو

الرومي: الجهاز الفني يطرح مشروع فيلكا 
للمكاتب االستشارية يونيو المقبل بتكلفة 500 مليون دينار

في ندوة اتحاد الشركات االستثمارية

فوهر: أكثر من مليار دوالر أصول 
صناديق المؤشرات في األسواق العالمية

 فواز كرامي 
قال����ت العضو املنتدب لدى 
بالك روك ديبورا فوهر، إحدى 
اكبر شركات إدارة األصول في 
العالم، ان ETFs هي صناديق 
مؤشرات يتم إدراجها وتبادلها 
في األسواق متاما مثل األسهم 
عل����ى البورصات الرئيس����ية 

العاملية. 
وأضافت: »صناديق املؤشرات 
هذه ميك����ن تبادلها خالل يوم 
واحد عبر عدة بورصات مثل 
او  او لندن  بورصة نيويورك 

فرانكفورت وغيرها«.
وتابع����ت: »تعتب����ر ه����ذه 
الصناديق أيضا محفظة ممتلكات 
تتمتع بشفافية تامة، وتتميز 
إلى  مبعدالت نفقة منخفضة، 
جانب انها صناديق مفتوحة مع 
ميزة اإلنشاء وإعادة الشراء التي 

تساهم في تعزيز السيولة«.
كالم فوهر جاء في ندوة أقامها 
احتاد الشركات االستثمارية في 
غرفة التجارة والصناعة أمس، 

.ETFs للتعريف في صناديق

وأكدت فوهر أن هناك 4354 
صندوقا مدرجا، بإجمالي أصول 
املليار دوالر، مدرجة  تتجاوز 
في 43 سوقا ماليا حول العالم. 
الفتا إلى أن حجم النمو السنوي 
لألصول عام بع����د عام يصل 
إلى 7.4 %، أي أعلى من مؤشر 
مورغن ستانلي لألسواق والبالغ 

نسبة منوه السنوية 6.7 %.
أما بالنسبة حلجم التداول 
التداول  فقالت: »ش����هد حجم 
ارتفاعا عاما بعد عام بنس����بة 
44.1 % ليصل إلى 72.5 مليار 
أم����ا بالنس����بة حلجم  دوالر، 
املبيعات فقد بلغت 14.1 مليار 
دوالر، ف����ي الوقت الذي بلغت 

فيه مبيعات صناديق األسهم 
املشتركة س����الب 25.8 مليار 
دوالر، وذلك ف����ي الربع األول 

من العام احلالي 2010.
وأوضحت فهر أن عدد مدراء 
العالم  صناديق ETFs ح����ول 
بلغ حاليا 129 مدير صندوق، 
ويستحوذ 122 مدير صندوق 

على 71 % من األصول املتداولة 
في األسواق العاملية، الفتة إلى 
دخول مبالغ جديدة للتداول على 
تلك الصناديق في ابريل املاضي 
حيث مت تقدير تلك املبالغ ب� 8 

مليارات دوالر أميركي.
م����ن جانبه أوض����ح مدير 
الش����رق   IShares مبيع����ات 
األوس����ط روبرت برودويل أن 
صناديق االس����تثمار املتداولة 
في البورصات ETFs مت إنشاؤها 
خصيصا لتقدمي تنوع يخفض 
من مخاطر األسهم النوعية، كما 
أنها تعتب����ر محفظة ممتلكات 

تتمتع بشفافية تامة. 
وأضاف برودويل أن صناديق 
ETFs تتمي���ز مبع���دالت انفاق 
منخفض���ة، وتعتب���ر صناديق 
مفتوحة مع ميزة اإلنشاء وإعادة 
الش���راء التي تساهم في تعزيز 
السيولة، مبينا أن حجم املعامالت 
بها غير محدد باإلضافة إلى أن 
الهيكلية املفتوحة جتعل صناديق 
ETFs مبستوى سيولة أسهمها 

األساسية أو سنداتها.

 عاطف رمضان
كش���ف رئيس اجلهاز الفني 
لدراسة املش���روعات التنموية 
واملبادرات عادل الرومي عن ان 
اجلهاز سيطرح مشروع تطوير 
جزيرة فيلكا على املستشارين 
العامليني في نهاية يونيو املقبل 
وحتديث الدراسات االقتصادية 
والفنية والبيئية، مش���يرا الى 
ان هناك مشاريع تنموية كبرى 
س���ترى النور قريب���ا وان اول 
مشروع س���يتم طرحه للقطاع 
اخلاص في يولي���و املقبل هو 
مشروع املدن العاملية بالتعاون 

مع بلدية الكويت.
واضاف الرومي خالل مؤمتر 
صحافي عقد امس اللقاء الضوء 
على مش���روع تطوير جزيرة 
فيلكا، بحضور نائب املدير العام 
لشؤون املش���اريع والبيئة من 
اللجنة  الكويت ورئيس  بلدية 
مبشروع فيلكا م.يوسف املناور 
ومقررة اللجنة م.منال الدويسان، 
ان مشروع املدن العمالية ستطرح 
أوراق مزايداته للقطاع اخلاص 
في يوليو مرجعا منح االولوية 
لطرح هذا املشروع لتعاون بلدية 
الكويت واستجابتها مع اجلهاز 

الفني.
واشار الرومي الى ان الغالبية 
العظمى من املشاريع التنموية 
انتقلت م���ن مرحلة الفكرة الى 
مرحلة العمل والتأسيس، الفتا 

إل���ى ان اهم ق���رار يتخذ حاليا 
هو تعيني مستش���ار العمليات 
الذي س���يكون له دور مهم في 
حتديد االسس الالزمة التي من 
خاللها يتم طرح املشاريع للقطاع 

اخلاص.
من جانب���ه أفاد نائب املدير 
العام لشؤون املشاريع والهيئة 
في بلدية الكويت رئيس اللجنة 
مبشروع فيلكا م.يوسف املناور 
بان وزارة االشغال العامة قامت 
بتسليم جميع الدراسات املتعلقة 
مبشروع تطوير جزيرة فيلكا 
للجهاز الفني لدراسة املشروعات 
التنموية واملبادرات، مشيرا الى 
الدراسات  انه س���يتم حتديث 

املقدمة للتوافق والقانون رقم 
7 لسنة 2008 واخلاص بتنظيم 
عملي���ات البن���اء والتش���غيل 

والتحويل.
ولفت الى ان التكلفة االجمالية 
املقدرة سابقا للمشروع بلغت 
اكثر م���ن 500 ملي���ون دينار، 
وانه وفقا للمادة 5 من القانون 
سالف الذكر سيتم تأسيس شركة 
مس���اهمة كويتية عامة توزع 

اسهمها على النحو التالي:
اخل���اص  للقط���اع   %50  �
املدرجة في سوق  )الش���ركات 
الكويت لألوراق املالية والشركات 
الت���ي يت���م تأهيلها م���ن قبل 

اجلهاز(.

� 50% لالكتتاب العام.
التنفيذية  وعن اخلط���وات 
احلالية للمشروع ذكر م.املناور 
انه مت االعالن في وسائل االعالن 
عن دعوة ابداء الرغبة للجهات 
ابريل 2010،  االستش���ارية في 
 Request(  اعداد مستند وجار 
for Proposal( RFP لتحديد دور 
املستشار في مراجعة وحتديث 
الدراسات االقتصادية والفنية 
والبيئية واعداد مستندات طرح 
املشروع لالستثمار والذي سيتم 

االنتهاء منه في يونيو 2010.
ولفتت الى ان املعايير العامة 
جلميع املشاريع واضحة وانه 
خ���الل ش���هرين او 3 ش���هور 

س���وف يتمكن القطاع اخلاص 
من اتخاذ قراراته باملشاركة في 

هذه املشاريع.
املناور  واستطرد م.يوسف 
قائال: بعد تع���اون البلدية مع 
اجلهاز الفني بدأنا نفهم قانون 
ال� B.O.T وكذلك قصد املش���ّرع 
فيما وراء القانون، وقد تبني لنا 
امكانية التعامل مع هذا القانون 

بكل سهولة.
ومضى قائال: نحن اآلن بصدد 
طرح املشروع )مشروع فيلكا( 
املكاتب االستشارية وفق  على 
القانون للتأكد من مدى اجلدوى 

االقتصادية للمشروع.
وذكر ان الدولة حريصة على 
معرفة جدوى املشروع حرصا 

منها على مصالح املكتتبني.
هذا وتوقع رئيس اجلهاز الفني 
عادل الروم����ي ان تقدم املصارف 
الدعم التمويلي الالزم لهذه املشاريع 
خاصة انها مشاريع ذات دخل ثابت 

وتتسم باالمان.
املقبل  العام  انه خالل  وقال 
س���نرى نتائج عملنا وطريقة 

وطبيعة طرح املشاريع.
ولفت الى ان كل املش���اريع 
تطرح بشفافية تامة وان الغالبية 
العظمى من املشاريع تتم على 
منط »االتصاالت« الثالثة وانه 
سوف يتم توزيع اوراق املزايدات 
وتفاصيل املشاريع عل القطاع 

اخلاص.

عادل الرومي متحدثا خالل املؤمتر الصحافي وبجانبه م.يوسف املناور

جانب من الندوة

اللجنة العليا للمشروعات توافق مبدئيًا 
على طرح 23 مشروعًا

ذكر رئيس اجلهاز الفني لدراسة املشروعات 
التنموية واملبادرات عادل الرومي ان اللجنة 
العليا للمشروعات وافقت مبدئيا على طرح 
23 مشروعا للقطاع اخلاص، مشيرا الى ان 

هذه املشاريع تتمثل فيما يلي:
بلدية الكويت )6 مشاريع(
� مراكز خدمة الشاليهات.

� املدن العمالية.
� تطوير شارع عبداهلل األحمد.

� استراحات الطرق السريعة.
� مركز الفنطاس التجاري.
� تدوير النفايات الصلبة.

الطيران المدني )5 مشاريع(

� فندق املطار.
� مرافق الصيانة الثقيلة للطائرات.

� مرافق متوين الطائرات.
� مرافق الش���حن ضمن مدينة الش���حن 

اجلوي.
� محطات الوقود.

اإلدارة العامة للجمارك )4 مشاريع(

� انش���اء دائرة جمركي���ة لتخزين املواد 
الكيميائية والنفايات اخلط���رة والنفايات 
غير اخلطرة ومبيدات اآلفات اخلطرة واملواد 

املستنفذة لطبقة األوزون.
� انشاء دائرة جمركية للبريد السريع.

� تيس���ير اإلجراءات اجلمركية )جمارك 
مول(.

� مستودع جمركي إلقامة املعرض السنوي 
للذهب واملجوهرات.

وزارة المواصالت )3 مشاريع(

� مشروع املترو.
� مشروع السكك احلديدية.

� مشروع مركز خدمة الشاحنات وباصات 
النقل اخلارجي.

وزارة األشغال العامة )مشروع(

� تطوير جزيرة فيلكا.

وزارة الكهرباء والماء )2 مشروع(

� محط���ة تولي���د الطاق���ة الكهربائي���ة 
التقليدية.

� محط���ة تولي���د الطاق���ة الكهربائي���ة 
الشمسية.

جامعة الكويت )2 مشروع(

� فندق جامعة الكويت.
� تطوير الواجهة البحرية بالشويخ.

3.96 ماليين دوالر صافي أرباح
»مصرف الطاقة« للربع األول

»الرتاج لالستثمار« ترعى مؤتمر
المدققين الشرعيين الثاني

حداثة تأسيس���ه في استناده 
على قاعدة قوية من املستثمرين 
ورأس���مال س���ليم إلى جانب 
فريق عمل دؤوب يعمل جاهدا 
املتوافرة  الفرص  على اغتنام 
في املنطق���ة وبالتالي تقدميها 

للمستثمرين«.
وع���ن خط���ط املص���رف 
املس���تقبلية، ق���ال الرئي���س 
التنفي���ذي للمص���رف فاهان 
زانويان: »إن إس���تراتيجيتنا 
مازالت مبنية على بناء محفظة 
أصول متنوعة وعالية اجلودة 
في قطاع الطاقة العاملي شاملة 
مجموعة متكاملة من سلس���ة 
القيم���ة املضاف���ة،  عملي���ات 
ويتضم���ن ذلك إنت���اج النفط 
والغ���از والبتروكيماوي���ات 
والتوزي���ع وخدم���ات الطاقة 
اللوجس���تية ومصادر الطاقة 

املتجددة«.

باملدققني الش����رعيني العاملني 
في البنوك واملؤسسات املالية 
اإلس����المية، ومؤسسة مهنة 
التدقيق الشرعي ووضع األطر 
والضوابط املهنية واألخالقية 

لها. 
م����ن جانبه، أك����د العضو 
املنتدب والرئي����س التنفيذي 
لشركة رتاج لالستثمار جهاد 
القبندي، أن الش����ركة ال تألو 
جهدا في سبيل دعم الصناعة 
املالية اإلس����المية والنهوض 
 بها فقهيا وعلميا ومهنيا عبر
الهادف����ة  رعاي����ة األنش����طة 
وتشجيعها ودعم املؤسسات 
التي تسعى لتحقيق مثل هذه 

األهداف.

البداية املشجعة قمنا بوضع 
أهداف استراتيجية مهمة لهذا 
العام ونتوق���ع ان نحقق هذه 
االهداف بالكامل مما سيجعل 

2010 عاما ناجحا آخر«.
وأض���اف: »تكمن أس���باب 
جناح املص���رف وبالرغم من 

املالية اإلس����المية  بالصناعة 
في جميع أوجهها ومجاالتها، 
حيث يأتي ضمن ذلك االهتمام 

الطاقة أمس  أعلن مصرف 
األول عن حتقيق صافي أرباح 
بقيم���ة 3.96 ماليني دوالر في 
الرب���ع األول املنته���ي في 31 
مارس 2010، وقد بلغ إجمالي 
الدخل قبل الفوائد واملصروفات 
األخرى للربع األول مبلغ 10.32 
ماليني دوالر، وكشف املصرف 
عن ارتفاع في مجموع األصول 
املوج���ودة والتي بلغت 1.242 
مليون دوالر في حني وصلت 
حقوق املس���اهمني إل���ى 1.018 

مليون دوالر. 
وتعليقا على هذه النتائج، 
قال رئيس مجلس ادارة مصرف 
الطاق���ة األول عصام جناحي: 
»ان النتائج احملققة في الربع 
األول تعد بداية قوية وإيجابية 
لهذا العام، وشهادة على الفرص 
االستثمارية املميزة التي نقدمها 
للمستثمرين، وباإلضافة لهذه 

أعلن����ت ش����ركة ش����ورى 
لالستش����ارات الش����رعية عن 
رعاية شركة رتاج لالستثمار 
ملؤمتر املدققني الشرعيني الثاني 
الذي تنظمه الشركة في الثاني 
من يونيو القادم، حتت رعاية 
رئيس اللجنة االستشارية العليا 
للعمل على استكمال تطبيق 
إحكام الشريعة اإلسالمية د. 

خالد املذكور.
وعبر رئيس اللجنة املنظمة 
للمؤمتر الشيخ حمد املزيد، عن 
اعتزازه برعاية شركة رتاج، 
مذكرا بأنها ليست املرة األولى 
التي ترعى فيها الشركة أنشطة 
شركة شورى الهادفة إلى نشر 
الوعي الفقهي الشرعي واالرتقاء 

عصام جناحي

جهاد القبندي

إعالنات البورصة
»جيزان« تخسر 49.9 ألف دينار

افاد بيان للبورصة بأن مجلس ادارة شركة جيزان 
القابضة )جيزان( اعتمد البيانات املالية املرحلية للشركة 
للفترة املنتهية في 2010/3/31، حيث حققت الشركة خسائر 
بلغت قيمتها 49.9 ألف دينار بواقع 0.18 فلس للس����هم 
الواحد مقابل 85.078 دينارا بواقع 0.31 فلس للس����هم 

الواحد عن الفترة نفسها من العام املاضي.

»هيومن سوفت« تخسر 9 آالف دينار
أفاد بيان للبورصة بأن مجلس ادارة شركة هيومن 
سوفت القابضة  )هيومن س���وفت( اعتمد البيانات 
املالية املرحلية للشركة للفترة املنتهية في 2010/3/31، 
حيث حققت خسائر بقيمة 9.858 دينارا بواقع 0.09 
فلس للسهم الواحد مقابل ارباح عن الفترة نفسها من 
الع���ام املاضي بقيمة 12.954 دينارا بواقع 0.12 فلس 

للسهم الواحد.

1.5 مليون دينار أرباح »داماك كويت«
ذكر بيان للبورصة أن مجلس ادارة شركة داماك 
الكويتية القابضة )داماك كويت( اعتمد البيانات 

املالية املرحلية للشركة للفترة املنتهية في 2010/3/31، 
حيث حققت الشركة ارباحا بقيمة 1.535 مليون دينار 
بواقع 8.53 فلوس للسهم الواحد مقابل خسائر عن 
الفترة نفسها من العام املاضي تقدر ب� 5.737 ماليني 

دينار بواقع 31.87 فلسا للسهم الواحد.

»النخيل« تربح 361 ألف دينار
قال بيان للبورصة ان مجلس ادارة شركة النخيل 
لالنت���اج الزراعي )النخيل( اعتم���د البيانات املالية 
املرحلية للشركة للفترة املنتهية في 2010/3/31، حيث 
حققت ارباحا بقيمة 361.743 دينارا بواقع 6.91 فلوس 
للس���هم الواحد مقابل ارباح بقيمة 447.256 دينارا 
بواقع 8.52 فلوس للس���هم الواحد عن الفترة نفسها 

من العام املاضي.

»الخصوصية« تربح 830 ألف دينار
قال بيان للبورصة ان مجلس ادارة شركة مجموعة 
اخلصوصية  القابضة )اخلصوصية( اعتمد البيانات 
املالية املرحلية للشركة للفترة املنتهية في 2010/3/31، 
حيث حققت الشركة ارباحا بقيمة 830.930 دينارا 
بواقع 5.5 فلوس للس���هم الواحد مقارنة بخسائر 

عن الفترة نفسها من العام املاضي بقيمة 130.266 
دينارا بواقع 0.09 فلس للسهم الواحد.

»األولى« تخسر 2.1 مليون دينار
قال بيان للبورصة ان الشركة االولى لالستثمار 
)االولى(  اعتمدت البيانات املالية املرحلية للش���ركة 
للفترة املنتهية في 2010/3/31، حيث حققت خسائر 
بقيمة 2.128 مليون دينار بواقع 3.27 فلوس للسهم 
الواحد مقابل خس���ائر عن الفترة نفس���ها من العام 
املاضي تقدر قيمتها ب� 3.2 ماليني دينار بواقع 4.93 

فلوس للسهم الواحد.

»أولى وقود« تربح 927.2 ألف دينار
ذكر بيان للبورصة أن مجلس إدارة الشركة األولى 
للتسويق احمللي للوقود )اولى وقود( اعتمد البيانات 
املالية املرحلية للشركة للفترة املنتهية في 2010/3/31، 
حيث حققت الشركة 927.2 ألف دينار أرباحا بواقع 
3.09 فلوس للس���هم الواحد مقاب���ل 786 ألف دينار 
بواقع 2.62 فلس للس���هم الواحد عن الفترة نفسها 

من العام املاضي.

»ونرز العالمية« و»عاهد الخطيب« و»بروى« 
»OUTET 2010« و»نيوكالسيك« رعاة معرض

حتت رعاية وكيل وزارة التجارة والصناعة 
املساعد لشؤون التجارة اخلارجية عبدالعزيز 
اخلالدي تستكمل شركة معرض الكويت الدولي 
اس���تعداداتها القامة الدورة الثانية من معرض 
»OUTET 2010« الذي تقيمه الشركة على ارض 
املعارض الدولية مبش���رف وتنطلق أنش���طته 
اخلميس املقبل وتستمر حتى اخلامس من يونيو 

املقبل.
وقد انضمت للمشاركة في املعرض اكثر من 
50 شركة ومؤسسة جتارية محلية وكالء ألشهر 

املاركات العاملية فيما استقطب املعرض لرعايته 
كال من شركة ونرز العاملية، وشركة عاهد اخلطيب، 

وشركة بروى ومؤسسة نيوكالسيك.
وعن الش���ركات الراعية للمعرض قال مدير 
مبيعات ش���ركة ونرز العاملية عماد اسعد: »ان 
الشركة حترص كل احلرص على التواجد مبعارض 
ارض املع���ارض الدولية لاللتقاء مع جمهورها 
العري���ض واحملافظة على التواصل مع زبائنها 
ممن يبحثون عن منتجاتها واعتادوا عليها وعلى 

مميزاتها«.


