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 الغانم: »األمان لالستثمار« حققت

1.5 مليون دينار أرباحًا عن الربع األول

»أدام«: التركيز على الصناديق وإدارة المحافظ

ابراهيم الغامن 

فؤاد الهدلق

عبد السالم العيناتي  أحمد بهبهاني

ومببلغ وقدره 24 مليون دينار. 
إلى أن اخلسارة املرحلية  واشار 
التي تعرضت لها الشركة خالل سنة 
2009 التي تعتبر »سنة األزمة« لم 
تكن إال في حدود تأثرها باالنخفاض 
الكبير في قيم األصول الذي أصاب 

األسواق جميعها بال استثناء.
الرئيس  ق����ال  م����ن جانب����ه، 
التنفيذي لشركة األمان لالستثمار 
محمد القحطاني ان الشركة قامت 
بالتركي����ز على حتقي����ق العوائد 
التشغيلية من نشاطها األساسي 
في إدارة األصول وتقدمي خدمات 
االستثمار، وأضاف أن أتعاب اإلدارة 
واخلدمات االستثمارية هي مصدر 
اإليرادات الرئيسي للشركة وأنها 

قد بلغت 3.1 ماليني دينار.

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة 
األمان لالستثمار إبراهيم يوسف 
الغامن عن حتقيق الشركة لصافي 
أرباح بل����غ 1.5 مليون دينار عن 
الربع األول لعام 2010 توازي ربحية 
مقدارها 3.1 فلوس للسهم الواحد 
بعد أن كانت قد تكبدت خالل الربع 
األول للعام 2009 خسائر مبقدار 
5.7 ماليني دينار توازي 11.8 فلسا 

للسهم الواحد. 
وأوضح أن حتقيق تلك الربحية 
يعود بشكل رئيس����ي إلى عوائد 
الشركة من األتعاب والرسوم في 
إدارة الصناديق واحملافظ، مشيرا 
إلى أن الشركة جنحت في حتقيق 
معدالت س����يولة عالي����ة ومالءة 
مالية متميزة مقارنة بالعديد من 

في متناول اجلميع وجزيرة الريف 
هي واحدة م���ن ارقى املناطق في 
املالي  املرفأ  البحرين وتقع خلف 
وتبعد عن مطار البحرين حوالي 2.5 
كيلو وعن الستي سنتر حوالي 320 
مترا وعن السيف حوالي 420 مترا 
اجلدير بالذكر ان املجموعة وقعت 
مذكرة تفاهم مع ش���ركة اوروبية 
لتس���ويق عقارات في »النمسا« 
وهي باسعار تنافسية، كذلك وقعت 
اتفاقية تسويق مشاريع  الشركة 
شركة االرجوان الكويتية لتسويق 
مش���اريعها العقارية مبحافظه 6 
أكتوبر بجمهورية مصر العربية. 

المتحدة العقارية

ومن جهة اخرى قال مدير تطوير 
االعمال في شركة اخلليج املتحدة 
للخدمات العقارية وضاح الصانع 
ان مدينة صباح األحمد البحرية تعد 
إجنازا حضاريا وبيئيا فريدا من 
نوعه على مستوى املنطقة، وهي 
تعد أول مدينة ساحلية متكاملة 
في الكوي���ت، وأنها انفردت بعدم 
جتاوزها على البيئة البحرية عن 
طريق ردم البحر بل على العكس 
أدخل���ت مياه البح���ر إلى مناطق 
س���بخة للغاية محولة إياها إلى 
بيئة غنية ومتفاعلة، وبهدف إتاحة 
الفرصة للمواطنني والوافدين لكي 
ينعموا بحياة أفض���ل وبصورة 
أقرب للطبيعة في بيئة ساحلية 

مريحة.
 وقد أخذ بع���ني االعتبار عند 
املدينة أن تكون صديقة  إنش���اء 
للبيئة حيث ان املياه داخل املدينة 
منس���جمة متاما مع مياه اخلليج 
العرب���ي ومتوافقة مع ش���روط 
العامة للبيئة،  الهيئ���ة  ومعايير 
كما أن حماي���ة الكائنات البحرية 
والزراعية املتواجدة داخل املدينة 
وتوفير بيئة مناسبة لتكاثرها كانت 
من أهم املعايير التي أخذت بعني 

االعتبار.

واحلاضرين لاللتقاء واستعراض 
الفرص والوقوف بشكل مباشر على 
وضع السوق وما سيئول إليه هذا 
القطاع املهم ومدى تقبلهم للمنتجات 
أو اخلدمات التي يقدمها العارض 
واحلصول على اقتراحات من قبل 

العميل املستهدف.

مجموعة العيناتي

بدوره قال � الرئيس التنفيذي 
الس���الم  العيناتي عبد  ملجموعة 
ان املجموعة قد طورت  العيناتي 
منتجا متمي���زا في جزيرة الريف 
البحرين وهو عبارة عن  مبملكة 
برجني فخمني كشقق راقية درجة 
اولى ذات اطاللة بحرية رائعة لكل 
الشقق ويسمى املبنى ملار »اي ماء 
الذهب« وسيتملك عمالؤنا صكوكا 
اسالمية تخول حلاملها متلك حصة 
زمنية على مدى 50 عاما وباسعار 

قال رئيس مجلس ادارة مجموعة 
اجلابرية للمعارض أحمد بهبهاني 
ان املعارض تشكل أهمية خاصة 
في فتح قنوات استثمارية جديدة 
واس���تقطاب عمالء ومستثمرين 
جددا للمش���اريع الت���ي تعرضها 
الشركات واملؤسسات وتخلق حالة 
من التواصل مع اجلمهور مبختلف 
أماكن تواجدهم.  وأضاف بهبهاني 
قائال: »الشك أن املعرض األول للمال 
واالستثمار الذي تنظمه مجموعة 
اجلابري���ة للمع���ارض وتنطلق 
أنشطته اليوم حتت رعاية وزير 
املالية مصطفى الشمالي يعد حدثا 
اقتصادي���ا مهما في الكويت كونه 
يقام ألول مرة، ملا ميثله من أهمية 
كبيرة في زيادة عمليات االستثمار 
وتنمية املوارد املالية للش���ركات 
املش���اركة«. وب���ني أن املع���رض 
العقاري فرصة لكل من العارضني 

الشركات في قطاع االستثمار مع 
احملافظة على نسبة ديون منخفضة 
ال تتعدى 41% من إجمالي األصول 

 أعلنت شركة الدار إلدارة األصول االستثمارية )أدام( عن مشاركتها 
في معرض املال واالس���تثمار، وقال مدير الصناديق االس���تثمارية في 
شركة »أدام« فؤاد الهدلق ان الشركة قررت املشاركة باملعرض من منطلق 
التزامها بالتواصل مع عمالئها وتعريف املستثمرين بالفرص االستثمارية 
املتاحة لديها، باإلضافة إلى دعم املبادرات التي تهدف إلى تنشيط العملية 

االستثمارية في السوق الكويتي.
وأوضح أن اخلدمات والفرص االستثمارية التي سيتم التركيز عليها 
خالل املعرض واملقدمة من قبل شركة »أدام« تنحصر في نطاق األنشطة 
املتعلقة بالصناديق االستثمارية، باإلضافة إلى إدارة احملافظ االستثمارية 
بسبب التميز امللحوظ لصناديق الشركة ومحافظها املتنوعة والتي تدار من 
قبل أهل اخلبرة في الشركة وحتقيقها لنتائج مقبولة مقارنة بكبر حجم 
األزمة التي اجتاحت األسواق املالية احمللية والعاملية، مشيرا إلى انه على 
الرغم من ان العام 2009 كان حافال بالصعوبات واملتغيرات التي خلفتها 

األزمة، إال أنه كان محكا حقيقيا جلودة صناديق ومحافظ »أدام«.

بهبهاني: المعارض تفتح قنوات استثمارية جديدة
انطالق المعرض األول للمال واالستثمار اليوم بمشاركة 4 شركات جديدة

.. و»كامكو« حليف إستراتيجي للمعرض
أعلنت ش��ركة مشاريع 
الكويت االستثمارية إلدارة 
األص��ول »كامك��و«، عن 
رعايتها كحليف استراتيجي 
ملعرض املال واالس��تثمار، 
الشركة دائما  حيث تتطلع 
املعارض  إلى املشاركة في 
املالية واالس��تثمارية ذات 
الصل��ة مبج��االت عملها 
كشركة متخصصة في إدارة 
األصول واخلدمات املالية.

 وقال��ت رئي��س دائرة 
املبيعات والتسويق بالوكالة 
روال احملتس��ب : »يسرنا 
أن نك��ون حليف��ا حصريا 
املال واالس��تثمار  ملعرض 
وأن نتع��اون مع مجموعة 

للمعارض لكونها  اجلابرية 
من أكبر الش��ركات الرائدة 
في مج��ال تنظيم املعارض 

واملؤمترات«.

روال احملتسب


