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الداود: »سبيريت« اختارت شعار »كن شريكًا« لمشروع التنس  
تعبيرًا عن ضرورات مرحلة التنمية المستدامة في الكويت
الشركة فتحت باب االكتتاب في زيادة رأس المال بسعر 103 فلوس للسهم الواحد

المشروع سيضم أكاديمية للتنس ومرافق رياضية غير مسبوقة بالمنطقة
بقوة عل���ى اخلارطة الدولية 
للتجارة والسياحة وعالم املال 

واالعمال.
وبني ان مش���روع الكويت 
مركزا جتاري���ا وماليا بحاجة 
الستنهاض كل قوى املجتمع 
لتكون مبختلف مكوناتها يدا 
واحدة العالء مداميك البنيان 
اليه  ال���ذي نطمح  احلضاري 
جميع���ا، ومن هنا أتى مفهوم 
الذي  الشراكة »كن ش���ريكا« 
ارادته شركة سبيريت منوذجا 
يحت���ذى مل���ا س���تكون عليه 
الزاخرة  املقبل���ة  كل املرحلة 

باملشاريع التنموية.
واشار الداود الى ان الشعار 
متت صياغته ليكون مختصرا 
مباشرا ليحاكي الناس مباشرة 
ويلتمس لديهم رغبة جامحة 
ليكونوا اساس التنمية ال مجرد 

متلقني متفرجني عليها.
وتس���اءل الداود »ما معنى 
التنمية اذا لم تكن من املواطنني 
وللمواطن���ني؟ وم���ا معن���ى 
املش���اريع اذا لم تك���ن تلبي 
حاج���ات وطموحات اوس���ع 
ش���رائح ممكنة في املجتمع؟ 
اذا لم  وما معنى االس���تثمار 
يكن مساهمة عامة حتى يعود 
النفع على جمهور عريض من 
املساهمني واملستثمرين على 

اختالف احجامهم؟«.

االكتتاب بزيادة رأس المال

الدعوة  ال���داود أن  وأك���د 
لالكتتاب في زيادة رأس���مال 
ش���ركة س���بيريت للتطوير 
العقاري موجه���ة الى كل من 

ثم تس���جل االيرادات ارتفاعا 
تدريجيا متناميا باطراد لتحقق 
للمس���اهمني افض���ل العوائد 
املجزية منذ بدء التشغيل حتى 

نهاية العقد في 2038.
يذكر ان شركة »سبيريت« 
تأسست بغرض تنفيذ وتطوير 
مشروع هو األول من نوعه في 
الكويت ليكون عبارة عن مجمع 
متعدد االستخدامات للشباب 
واألسرة وكل اطياف املجتمع، 
حيث مت تصميمه لتش���جيع 
املشاركة في األنشطة الرياضية 
وخاصة رياضة التنس وليكون 

ايضا مجمع ترفيه بامتياز.

سعر االكتتاب

ويذكر ايضا ان سعر االكتتاب 
هو 103 فلوس للسهم اي 100 
فلس قيمة اسمية و3 فلوس 
اتعاب اكتتاب وإصدار واحلد 
األدنى الكتتاب األفراد يبدأ من 
5000 سهم ومضاعفاتها فيما 
اكتتابات الشركات  تبدأ كمية 

من 500 الف ومضاعفاتها.
اما عن رأس���مال الش���ركة 
فيبل���غ 46 مليون دينار، لكن 
األس���هم املعروضة لالكتتاب 
410 ماليني سهم، و»سبيريت« 
العقاري هي شركة  للتطوير 
عقارية مبفه���وم جديد وفكر 
غي���ر تقليدي مت تأسيس���ها 
كش���ركة ذات اغراض خاصة 
لبناء وتشغيل مجمع رياضي 
عاملي متعدد االستخدامات حتت 
الدولي  الكويت  مسمى مجمع 
للتنس، علم���ا ان عقد البناء 
والتشغيل والتحويل سيمتد 

اختارت شركة »سبيريت« 
للتطوير العقاري شعارا جريئا 
مباشرا حلملة االكتتاب املنطلقة 
بنجاح منذ اسبوعني واملستمرة 

خالل الشهر اجلاري.
الشعار وهو »كن شريكا« 
يلقى اهتماما واسع النطاق لدى 
املتابعني للحملة واملقبلني على 
الذي تديره الشركة  االكتتاب 
اخلليجي���ة حلف���ظ االوراق 

املالية.
الش���عار بكونه  ويتمي���ز 
مباشرا ومعبرا عن هذه املرحلة 
احلافلة باحلديث عن التنمية 
ومشاريعها، وكيف ان مستقبل 
الكويت يرتقي مبشاركة جميع 
املواطن���ني بفاعلي���ة عالي���ة 

ومسؤولية وطنية.
وبهذه املناسبة، قال رئيس 
مجلس إدارة شركة سبيريت 
للتطوير العقاري علي حسني 
الداود ان مفهوم الشراكة الذي 
اخترناه هو املفتاح السحري 
الوحيد الذي يفتح مغاليق لطاملا 
كانت موص���دة بني احلكومة 
من جهة واملواطنني والقطاع 

اخلاص من جهة ثانية.

مكونات المشروع

وأضاف ان مشروع شركة 
القائم على تنفيذ  س���بيريت 
مجمع دول���ي للتنس مبرافق 
اضافية للترفيه والس���ياحة 
والفندق���ة والتس���وق، ه���و 
مشروع تنموي بامتياز ويندرج 
الدولة  في س���ياق طموحات 
لالرتقاء بالبالد لتكون مركزا 
جتاريا وماليا اقليميا حاضرا 

فترة 30 عاما منها فترة اإلنشاء 
املمتدة نحو 4 سنوات.

وما مييز شركة سبيريت 
للتطوي���ر العقاري انها تقوم 
على تنفيذ وتطوير مشروع 
ليس األول من نوعه في الكويت 
وحسب بل هو ايضا االحدث 
في املنطقة مبواصفات عاملية ال 
تضاهى اال في ارقى املجمعات 
املماثلة واملتخصصة  الدولية 

برياضة التنس املميزة.

المساهمين في الشركة

وسيضم املشروع اكادميية 
خاصة للتنس وعيادة طبية 
رياضية وفندقا وناديا صحيا 
ومالع���ب اس���كواش وقاعة 
معارض وصالة للتزلج على 
اجلليد ومجمع تسوق جتاري 
يشمل مطاعم ومقاهي ومرافق 
ترفيه متنوعة. والشركة ستنفذ 
املشروع وتسوقه كواحد من 
مرافق التنس العاملية من ناحية 
التصميم العصري واخلدمات 
الراقية ليكون مؤهال باقتدار 
لتنظي���م دورات وبط���والت 

اقليمية وعاملية للتنس.
وتضم مجموعة املؤسسني 
ش���ركات رائ���دة متخصصة 
لديها خبرات عريقة في ادارة 
واستثمار مش���اريع متنوعة 
سواء داخل الكويت او خارجها 
مثل شركة مجمعات األسواق، 
العقارية، وشركة  والتجارية 
املش���اريع املتح���دة خلدمات 
الطيران، وشركة لؤلؤة الكويت 
العقارية، وش���ركة الشويخ 

املتحدة العقارية.

اراد ان يك���ون جزءا من قصة 
جناح في التنمية واالستثمار، 
ومفهوم املش���اركة يأخذ هنا 
كل ابعاد اهميته اذا عرفنا ان 
املشروع يحظى باهتمام واسع 
من االقتصاديني والرياضيني 
والباحثني عن الرقي في التسوق 
والترفيه ألنه يوفر لكل هؤالء 
مرفقا متعدد االستخدامات بكل 
انسجام وانسيابية قل نظيرهما 

في اي مشروع آخر.
وأوضح ان احلكومة ايضا 
تولي املشروع اهمية خاصة 
لذا دعمته بتخصيص افضل 
االراضي له س���واء من حيث 
او املوقع  الالزمة  املس���احات 
املميز، كما ان املشروع يحظى 
بنخبة من الشركاء املتمتعني 
بتاري���خ عريق ف���ي التطوير 

والتنمية واالستثمار.
الى  الداود استنادا  وتوقع 
دراس���ات اجل���دوى ان تصل 
اإليرادات في السنة األولى من 
العمليات الى 6.8 ماليني دينار 

حققت مجموعة بن���ك الكويت الوطني أرباحا 
صافية قدرها 118.7 مليون جنيه مصري عن عمليات 
ونشاطات البنك الوطني املصري خالل الربع األول 
من العام احلال���ي مقابل 104.1 ماليني جنيه خالل 

الفترة نفسها من العام املاضي، بنمو قدره %14.
وفي هذا اخلصوص، ق���ال الرئيس التنفيذي 
ملجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب: »ان 
منو أرباح البنك الوطني املصري دليل واضح على 
جناح اس���تراتيجية التوسع اخلارجية ملجموعة 
بنك الكويت الوطني وخاصة في مصر«، مضيفا 
ان »البنك الوطني املصري يثبت من جديد قدرته 
على حتقيق األرباح وعلى النمو في السوق املصري 

بتنافسية عالية«.
 وبلغ العائد السنوي على املوجودات 3.4%، فيما 
بلغ معدل العائد الس���نوي على حقوق املساهمني 
34.3%، كم���ا بلغ اجمالي أص���ول البنك في نهاية 
الفت���رة 14.1 مليار جنيه، فيما بلغ اجمالي حقوق 
املساهمني 1.523 مليار جنيه مقابل 1.405 مليار جنيه 
بنمو قدره 8.4%. من ناحيته، أشار العضو املنتدب 
للبنك الوطني املصري ياسر اسماعيل حسن الى 
أن »حتقيق الربحية يعكس تنويع مصادر الدخل 
بالبنك الوطني املصري ومتانة مركزه املالي وتطور 
مؤش���رات األداء مبختلف القطاع���ات«، قائال »ان 
التطوير املؤسسي والتنظيمي املستمرين جلميع 
القطاعات، وكفاءة توظيف األصول، وتوسيع قاعدة 
العم���الء، أهم احملاور التي أدت الى احملافظة على 
حتقيق معدل منو وأداء متميزين خالل الربع األول 

للوطني املصري«.

اجلدير بالذكر أن البنك الوطني املصري، عضو 
مجموعة بنك الكويت الوطني، تأس���س عام 1980 
ولديه ش���بكة من الفروع املصرفية تبلغ 39 فرعا 
موزعة على أفضل املواق���ع احليوية في مختلف 
احملافظات واملدن املصرية منها: القاهرة، اجليزة، 
شرم الشيخ، الغردقة، االسكندرية، طنطا، السادس 
من أكتوبر، العاشر من رمضان، املنصورة، دمياط، 

وسوهاج.

أكد أن التحول لمركز مالي وتجاري بحاجة الستنهاض قوى المجتمع

صندوق الملكية الخاصة التابع لـ »الوطني لالستثمار« 
يستحوذ على 30% في مجموعة »دونيا قاز« الطبية التركية

أعلنت شركة الوطني لالستثمار عن 
إمتام االستثمار الرابع لها في تركيا من 
خالل صندوق امللكية اخلاصة الذي تديره 
الشركة والذي استحوذ على حصة قدرها 
30% في شركة دونيا قاز الشركة الرائدة 

في مجال طب العيون في تركيا.
يذكر أن صن����دوق امللكية اخلاصة 
يركز على االستثمار وحصد فرص النمو 
والتوس����ع في منطقة الشرق األوسط 
وتركيا. وتعد ش����ركة دونيا قاز م�����ن 
كب����رى الشركات في مجال طب العيون 
في تركيا ومنطقة أوروب�����ا الشرقية، 
حيث تنتشر فروعه�����ا في مراكز رعاية 
ومستشفي���ات في 16 موقعا في جميع 
أنحاء تركيا وأوروبا وقد بنت سمعتها 
العريقة في هذا املجال على مدى السنوات 
ال� 16 املاضية بأفضل خدمة من نوعها في 
العناية بالبصر، وقد وصلت العائدات 
الس����نوية في عام 2009 إلى 70 مليون 
دوالر. وأشار الرئيس التنفيذي في شركة 

الوطني لالس����تثمار 
الى  الفلي����ج  صالح 
أن إست��������راتيجية 
امللكية النشطة التي 
يطبقه����ا الصندوق 
إلى وجود  باإلضافة 
ش����رك����ة الوطن����ي 
لالستثمار في تركيا 
والتعاون مع فريق 
اإلدارة لشركة دونيا 
قاز سيس����اعد على 
من�����و أعمال الشركة 
مم����������ا سينعكس 
إيجابي����ا على قيمة 

حقوق املساهمني.  وأضاف املدير العام 
لالستثمارات البديلة في شركة الوطني 
لالستثمار أمجد أحمد: »إن سمعة وتاريخ 
شركة دونيا باإلضافة إلى احلصة السوقية 
الرائدة للشركة تتيح لها االستفادة بشكل 
أفضل من فرص النمو في تركيا واملنطقة 

احمليطة بها«. وأشار 
رئيس مجلس اإلدارة 
التنفيذي  والرئيس 
إيراي  لشركة دونيا 
كابيكيوغل����و الى أن 
االس����تثمار س����يتم 
اس����تخدامه لتعزيز 
مكانة الشركة املالية 
والسماح لها بتوسيع 
عملياته����ا في تركيا 

واألسواق الدولية.
وص����رح »ب����أن 
من دواعي س����رورنا 
الش����روع ف����ي هذا 
الفصل اجلديد في تاريخنا مع ش����ركة 
الوطني لالس����تثمار � إحدى الشركات 
األكثر متيزا بني شركات امللكية اخلاصة 
الرائدة في املنطقة، لدينا ثقة كبيرة بأن 
اخلبرة اإلستراتيجية واملالية للصندوق 
س����تمكن دونيا من عملية التحول إلى 

شركة ذات مستوى عاملي«.
وي����دار صندوق امللكية اخلاصة من 
قبل شركة الوطني لالستثمار كجزء من 
قسم االستثمارات البديلة ويبلغ رأس مال 
الصندوق 250 مليون دوالر ويستهدف 
الف����رص االس����تثمارية وحتقيق النمو 
واالنتش����ار في منطقة الشرق األوسط 
وش����مال إفريقيا ومناطق دول اخلليج 
العرب����ي على وجه التحدي����د.  ويقوم 
الصندوق بتملك حصص إستراتيجية 
في الش����ركات ذات املواقع القيادية في 
مجاالت أعماله����ا بحيث ميكن التعاون 
والعمل مع أصحاب املصالح وفرق إدارات 
الش����ركات على حتقيق إستراتيجيات 

التوسع والتحسني واالنتشار. 
ويذكر أن قسم االستثمارات البديلة في 
شركة الوطني لالستثمار سبق واستثمر 
في كل من تركيا والسعودية والكويت 
واإلم����ارات العربي����ة املتحدة من خالل 

صناديق امللكية اخلاصة وامليزانني.

دبدوب: أرباح »الوطني المصري« للربع األول تنمو 14% لتسجل 118.7 مليون جنيه
أكد أن البنك يثبت من جديد قدرته على تحقيق األرباح وعلى النمو بتنافسية عالية

»القرين لصناعة الكيماويات البترولية« 
تعلن عن تأسيس الشركة المتحدة للبتروكيماويات

لتأسيس مصانع إلنتاج أسيد التريفثاالت وتريفثاالت البولي إيثيلين

أعلنت شركة القرين لصناعة 
الكيماوي���ات البترولية امس 
عن تأسيس الشركة املتحدة 
للبتروكيماوي���ات، والتي مت 
تأسيس���ها مؤخرا حيث تعد 
مشروعا مشتركا بني شركتي 
الكيماويات  القرين لصناعة 
البترولية التي متتلك حصة 
قدرها 90%، وشركة الصناعات 
املتحدة الت���ي بدورها متتلك 

حصة قدرها %10.
 وق���د تلق���ت الش���ركة 
املتح���دة للبتروكيماوي���ات 

جميع التراخيص الالزمة من 
الهيئة العامة للصناعة بهدف 
تأسيس مصانع إلنتاج أسيد 
التريفثاالت )PTA( وتريفثاالت 
البولي ايثيلني )PET( والتي 
تع���د األولى م���ن نوعها في 

الكويت.

 تكلفة المصانع

وتقدر تكلفة إنش���اء هذه 
البتروكيماوية ذات  املصانع 
الطاقة اإلنتاجي������ة العاملي�����ة 
ب���� 700 ملي���ون دوالر، علما 

ب������أن هذه املصانع س���وف 
البرزايلني  تس���تخدم منتج 
كمادة لقيم يتم إنتاجها من قبل 
الكويتية للعطريات  الشركة 
والتي متتلك ش���ركة القرين 
لصناعة الكيماويات البترولية 
حصة 20% فيه���ا، وقد ابتدأ 
اإلنتاج في مصنع البرزايلني 
في ديسمبر عام 2009 وينتج 
820.000 ط���ن من البرزايلني 

سنويا.
 وبه���ذا اخلص���وص، قال 
رئيس مجلس إدارة ش���ركة 

الكيماويات  القرين لصناعة 
الش���يخ مبارك  البترولي���ة 
املب���ارك الصباح:  العبداهلل 
 )PTA/PET( �تعد مشاريع ال«
في الكويت ج���زءا من خطة 
القرين اإلستراتيجية  شركة 
الطويلة املدى التي ترتكز على 
تطوير املنتجات البتروكيماوية 
التعاون  ف���ي دول مجل���س 
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افتتاح ملتقى »المغرب في عيون كويتية« غدًا
محمد البدري

أعلن����ت مجموعة اجلس����مي 
الكويتي عن اط����الق اول مبادرة 
كويتية مغربية م����ن قبل عقول 
كويتية ومغربية ش����ابة جتسد 
روح التعاون االقتصادي والتجاري 
على املستوى الشعبي بني قطرين 

شقيقني في العالم العربي.
فقد اعلنت نائب املدير العام في 
مجموعة اجلسمي، امينة اجلسمي 
عن انطالق اول ملتقى ومعرض 
للمفروش����ات والتح����ف والهدايا 
واالكسس����وارات املغربي����ة غدا 

اخلميس، وذلك بحضور فعاليات سياسية واقتصادية 
كويتية ومغربية، وبحضور سفير اململكة املغربية في 
الكويت السفير محمد بلعيش في اول ملتقى يجمع 
أفكارا شابة بني جيل الشباب الكويتي واملغربي حتت 
عنوان »املغرب في عيون كويتية« وقالت اجلسمي ان 
هذا امللتقى لن يكون االخير، حيث ستعقبه ملتقيات 
عدة مقبلة، خاصة ان مجموعة اجلسمي هي صاحبة 
اول مطع����م مغربي في الكوي����ت، ويأتي هذا امللتقي 
لعرض مشغوالت وحتف واكسسوارات ابدعتها اياد 
مغربية شابة بإيعاز من شباب كويتي لتؤكد اللحمة 
بني الشعبني على مستوى املشروعات الصغيرة والتي 
نأمل أن تكون بداية حقيقية ملشاريع اكبر في املستقبل. 
واكدت ان شركة واخة ومجموعة اجلسمي أخذتا على 
عاتقهما توطيد العالقات القوية مع املغرب، والكويت 
على املستوى الشعبي والتي تتأصل من تاريخ عريق 
للمصالح احليوية بني البلدين الشقيقني وتطابق تام 
في وجهات النظر حول شتى املجاالت ذات االهتمام 
املشترك خاصة االقتصادية منها، وكذلك تفعيل أوجه 
التعاون املمكنة بني الكويت واملغرب، والتي من شأنها 
تعزيز العالقات وتطويرها نحو األفضل، السيما ان 
التعاون املشترك يرعاه بحكمة واقتدار قائدا البلدين 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وجاللة 
امللك محمد السادس، كما ان التعاون االقتصادي في 
مجال االستثمارات املشتركة رغم انه يتطور باستمرار، 
اال اننا نطمح في املزيد ليصل الى مستوى العالقات 
السياسية الثنائية املمتازة جدا. واضافت: بالرغم من 
مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية والبشرية 

التي تساهم فيها صناديق التمويل الكويتية في عدد 
من املشروعات الكبرى التي تقوم احلكومة املغربية 
بإنش����ائها مثل موانئ وطرق وسدود مائية مركبات 
إلنتاج الطاقة من حرارة الشمس واملصادر الطاقية 
البديلة النقية، اال اننا نأمل ألن يكون التعاون على 
املستوى الشعبي ايضا بذات املستوى، ومع وجود 
مجموعة الصداقة البرملانية املغربية � الكويتية فإن 
هذا امللتقى ميثل ايضا مضاعفة للجهود املش����تركة 
لتنمية االستثمارات الكويتية باملغرب، وحث رجال املال 
واألعمال الكويتيني على ضخ مزيد من الرساميل في 
استثمارات مربحة في قطاعات السياحة وإنتاج الطاقة 
اخلضراء والتجارة مستفيدين في ذلك من احلوافز 
املمنوحة من قبل احلكومة املغربية للمستثمرين من 
الكويت على س����بيل االمتياز. وقالت: في ظل ارتفاع 
وتيرة تدفق الرأسمال الكويتي نحو املغرب لالستثمار 
في قطاعات واعدة تس����تقطب اهتمام رجال األعمال 
من كل العالم، الس����يما في مجال السياحة والزراعة 
والطاق����ة النظيفة وقطاع اخلدم����ات رأينا نحن في 
مجموعة اجلس����مي ان ننقل املغ����رب هنا عبر عبق 
ماضيها وحضارتها الى الشعب الكويتي، فجاء هذا 
امللتقى الذي نعدكم مجددا أال يكون االخير لعرض كل 
املنتجات املغربية بدءا من املشغوالت اليدوية وصوال 
الى وجه املغرب السياحي اجلميل، خاصة ان العالقات 
السياسية واالقتصادية بني املغرب والكويت متميزة 
وجيدة جدا وهي مرشحة ملزيد من التطور االيجابي 
في ظل اس����تمرار املش����اورات الدائمة بني مسؤولي 

البلدين وزياراتهما املتبادلة.
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