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» الصناعات المتحدة« تتحول من شركة زميلة وزع حوالي 108 ماليين دوالر على مالكي وحداته

إلى »تابعة« لمجموعة شركة مشاريع الكويت صندوق جلوبل القناص 1 يتخارج بنجاح 
من استثماراته في مجموعة البنوي الصناعية

»األولى للوقود« تنفذ برنامجًا تدريبيًا لموجهي المحطات

صرح العضو املنتدب بالش���ركة األولى لتسويق 
الوقود حمزة بخش أن من ضمن األهداف والسياسة 
اجلديدة للشركة هي تنمية املوارد البشرية وتطوير أداء 
مديريها وموظفيها وحتسني ورفع مستوى اخلدمات 
املقدمة لزبائن الشركة والذي له األثر املباشر على إنتاج 
الشركة، ولذلك أقامت دائرة املوارد البشرية والشؤون 
اإلدارية بالشركة ممثلة بقسم التدريب وبالتعاون مع 
دائرة العالقات العامة والتسويق واملبيعات برنامجا 

تدريبيا بعنوان »التميز في خدمة اجلمهور« في الفترة 
 SKILLS« م���ن 28 � 2010/6/30 بالتعاون مع ش���ركة
INTERNATIONAL for traning&consultin« ملدي���ري 
احملطات التابعة لألولى وموظفي دائرة التس���ويق 
واملبيعات الذين أبدوا مش���اركة فعالة في احملاورة 
والنقاش الفردي واجلماعي وتبادل املواقف واخلبرات 
العملية مع احملاضر مما كان له األثر الكبير في جناح 

البرنامج.

وفي اخلتام قام بخ���ش وبحضور نائب العضو 
املنتدب للتسويق واملبيعات عادل العوضي في الشركة 
بتوزيع الشهادات التقديرية وتوجيه الشكر للمتدربني 

على حسن أدائهم ومشاركتهم الفعالة.
كما أثنى على أداء احملاضر د.محمد عفيف وتفاعله 
ومجهوده في العرض والتقدمي وتعاون الشركة املنظمة 
وتنظيمها اإلداري الناجح ثم مت توزيع شهادات احلضور 

على املشاركني.

أعلنت »جلوبل كابيتال ماجنمنت« 
ذراع إدارة األص���ول البديل���ة لبي���ت 
االس���تثمار العاملي »جلوبل«، امس أن 
صن���دوق جلوبل القن���اص 1 قد أنهى 
بنجاح عملية التخارج من استثماراته في 
مجموعة البنوي الصناعية احملدودة.

البنوي وهي عبارة عن  ومجموعة 
مجموعة صناعية تتخذ من جدة باململكة 
العربية السعودية مقرا لها، أسسها في 
عام 1957 الشيخ علي البنوي كأول شركة 
جتارية للطباعة والتغليف الورقي في 
دول مجلس التعاون اخلليجي. ومتارس 
الش���ركة حاليا نش���اطها في قطاعات 
التغليف وباألخص الكيماويات من خالل 
أربع شركات تابعة وهي شركة مجموعة 
البنوي للحاويات، وأشوى للتقنيات، 
وهنكل مصر للتقنيات، وهنكل الشرق 

األوسط للتقنيات.
وقد استثمر صندوق جلوبل القناص 
1، وهو صندوق يس���تثمر في امللكيات 
اخلاصة وباألخ���ص االكتتابات العامة 
األولية في دول مجلس التعاون اخلليجي 
ويدار من قبل جلوبل في مجموعة بنوي 
أواخر العام 2006 من خالل زيادة رأس 
املال بهدف متويل اخلطة التوس���عية 
للمجموعة. وقد حققت مجموعة البنوي 
منوا ملموسا في كل من إجمالي إيراداتها 
وصافي أرباحها وذلك مبعدل منو سنوي 
في املبيعات بلغ 11% ومعدل منو سنوي 
بل���غ 39% من صافي أرباحها وذلك بني 

عامي 2007 و2009.
وقد مت التخ���ارج من خالل اتفاقية 
إعادة شراء مع حملة األسهم املؤسسني 

ملجموعة بنوي.
وقد صرح املدير الشريك في جلوبل 
كابيتال ماجنمنت راجيف نكاني: »إننا 
فخورون بالدور الذي لعبناه في تطوير 
شركة منوذجية مثل البنوي على مدار 
السنوات القليلة املاضية باإلضافة إلى 
النمو امللم���وس والتنوع الذي حققته 
خالل نفس الفترة«. مشيرا إلى انه وعلى 
الرغم من ظروف السوق الصعبة، فقد 
متكنا وبنجاح من التخارج من استثمارانا 
مبجموع���ة البنوي الصناعية محققني 

أرباحا للمستثمرين في الصندوق.
وأضاف قائال »يقوم صندوق جلوبل 
القناص 1 حاليا بتقييم فرص تخارج 
متنوعة لشركات أخرى باحملفظة وهو 
األمر الذي قد يتم خالل النصف الثاني 

من العام احلالي«.
من جهته ق���ال رئيس مجلس إدارة 
مجموع���ة البنوي الصناعية الش���يخ 
حس���ني البنوي: »لقد أضافت شراكتنا 
مع صندوق جلوب���ل القناص 1، ممثال 
مبدير الصندوق في مجلس اإلدارة، قيمة 
مضافة على عدة أصعدة طيلة الثالث 
سنوات املاضية. فنحن كشركة مؤمنون 
بالدور الهام الذي يس���تطيع أن يلعبه 
مديرو صنادي���ق امللكية اخلاصة مثل 
جلوبل والقيمة املضافة التي يقدموها 
من خالل مساهماتهم في رؤوس أموال 
الش���ركات اخلاصة والعائلية في دول 
مجل���س التعاون اخلليج���ي ومنطقة 
الشرق األوس���ط. فقد ساهمت جلوبل 
من خالل عضويته���ا في مجلس إدارة 

بنوي واللجان املختلفة في دعم اخلطط 
التي وضعتها إدارة الشركة مما أدى إلى 
حتقيق مجموعة البنوي مستويات منو 
ملموسة من خالل التوسع في أسواق 
جديدة، باإلضاف���ة إلى تنويع خطوط 

أنشطتها«.
وأضاف قائال: »سعدنا بالتعاون مع 
فريق امللكيات اخلاصة برئاسة راجيف 
نكان���ي الذي أظهر مس���توى عاليا من 
احلرفية ونتطلع ملواصلة هذا التعاون 
مع جلوبل مستقبال في مشاريع أخرى 
لالستفادة من خبراتها املالية وعالقاتها 

في املنطقة«.
وخالل الربع املاضي خطط الصندوق 
للتخارج جزئيا من بعض شركات احملفظة 
املدرجة، وهو ما سيس���مح للصندوق 
بتوزيعات نقدية على مس���تثمريه في 
املستقبل القريب. ومن اجلدير بالذكر أن 
صندوق جلوبل القناص 1 الذي أغلق عند 
رأسمال قدره 354 مليون دوالر باإلضافة 
إلى 200 مليون دوالر من صندوق آخر 
يدار بواس���طة جلوبل قد قام بسبعة 
توزيعات نقدي���ة يبلغ مجموعها نحو 

108 ماليني دوالر ملالكي وحداته.
هذا ويهدف صندوق جلوبل القناص 
1 إلى تعظيم رأس املال مع حتقيق عوائد 
مثالية في إطار مستويات محكومة من 
املخاط���ر على مدار املديني املتوس���ط 
والطويل، من خالل االستثمار في مراحل 
متأخ���رة باإلضافة إلى اقتناص فرص 
منو في دول مجلس التعاون اخلليجي. 
ويستثمر الصندوق حاليا ب� 23 شركة 

منها 10 شركات مدرجة.

»األهلي المتحد« يمنح فرصتين أسبوعيًا لربح 
عمرة شاملة لشخصين بحملة »استثمر واعتمر«

»البحرين والكويت« يتجه إلصدار سندات 
بقيمة 500 مليون دوالر

تأسيس شركتين قابضتين 
برأسمال 11.1 مليون دينار 

قالت جريدة »الكويت اليوم« الرسمية انه مت تأسيس شركتني 
مساهمتني قابضتني برأسمال اجمالي قدره 11.1 مليون دينار.

واوضحت اجلريدة في عددها األخير ان الش���ركة االولى هي 
»القصر القابضة« التي مت تأسيس���ها كشركة مساهمة كويتية 
قابضة برأسمال يبلغ 10.125 ماليني دينار موزعة على 101.250 

مليون سهم نقدي وعيني بقيمة 100 فلس للسهم الواحد.
وأضافت ان الش���ركة الثانية هي »ثم���ار القابضة« التي مت 
تأسيسها كشركة مساهمة كويتية قابضة ايضا برأسمال يبلغ 
مليون دينار موزعة على 10 ماليني سهم نقدي بقيمة 100 فلس 

للسهم الواحد.
وذكرت اجلريدة ان من اغراض الشركتني متلك اسهم وشركات 
مساهمة كويتية او أجنبية ومتلك أسهم او حصص في شركات 
ذات مسؤولية محدودة كويتية او اجنبية او االشتراك في تأسيس 
هذه الشركات بنوعيها وادارتها وإقراضها وكفالتها لدى الغير.
وميكن للشركتني إقراض الش���ركات التي متلك فيها اسهما 
وكفالتها لدى الغير بشرط اال تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة 

في رأسمال الشركة املقترضة عن 20% على األقل.
كما ميكنهما متلك حقوق امللكية الصناعية من براءات اختراع 
او عالم���ات جتارية صناعية او رس���وم صناعية او اي حقوق 
اخرى تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات اخرى الستغاللها سواء 

في الكويت او خارجها.
وأفادت اجلريدة بأنه يجوز للشركتني متلك املنقوالت والعقارات 
الالزمة ملباشرة نشاطهما في احلدود املسموح بها وفقا للقانون 
واستغالل الفوائض املالية املتوافرة لديهما عن طريق استثمارها 

في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.
وأضافت انه يج���وز لهما ايضا ان تكون لهما مصلحة او ان 
تش���تركا في أي وجه مع الهيئات التي تزاول أعماال مش���ابهة 
ألعمالهم���ا او التي تعاونهما على حتقيق أغراضهما في الكويت 
وخارجها، ولهما ايضا انشاء او املشاركة او شراء هذه الهيئات 
او إحلاقها بهما ومباشرة أعمالهما في الكويت وفي اخلارج بصفة 

أصلية او بالوكالة. 

أعلن البنك األهل����ي املتحد عن 4 فائزين جدد 
في السحب األسبوعي اخلامس والسادس لعرض 
الودائع االستثمارية حتت شعار »استثمر واعتمر« 
والذي من خالله ينال العميل املستثمر فرصة لربح 
عمرة شاملة لشخصني مع ودائع املتحد االستثمارية 
»بشاير الضحى، بشاير اليسر ووديعة اخلير«.

 وقال البنك في بيان صحافي انه حالف احلظ 
في السحب األس����بوعي اخلامس والسادس الذي 
أش����رفت عليه إدارة حماية املس����تهلك في وزارة 
التج����ارة، كال من: زهرة مختار عبداهلل حس����ني، 
س����عاد عبداللطيف عبداملجيد عبداللطيف، مرمي 
حسني محمد الفيلكاوي، يوسف عبداهلل اسماعيل 

ناصر. 
ويحصل العميل على فرصة لدخول السحب 
األسبوعي على كل وديعة استثمارية جديدة أو لكل 
وديعة استثمارية قائمة يتم جتديدها، ومبلغها يزيد 

على 1000 دينار ومضاعفاتها، خالل فترة العرض 
والذي بدأ بتاريخ 16 مايو 2010 وسينتهي في 15 
يوليو اجلاري، حيث بدأ الس����حب األول بتاريخ 
23 مايو املاض����ي، ليربح من وقعت عليه القرعة 
رحلة عمرة لش����خصني تشمل تذكرتي سفر على 
اخلطوط الوطني����ة مع املواصالت من مطار جدة 
الى الفندق في مكة والعكس، واالقامة في فندق 5 
جنوم ملدة ليلتني في غرفة مزدوجة مع اإلفطار، 
وذلك من تاريخ 7 الى 9 أكتوبر املقبل.  وللعميل 
فرصة واحدة تؤهله لدخول الس����حب األسبوعي 
عن كل 1000 دينار من قيمة وديعته االستثمارية، 
أما الودائع االس����تثمارية بالعمالت األجنبية فإن 
لكل مبلغ 10.000 دوالر أو 7.000 يورو، أو 6.000 
جنيه استرليتي متنح العميل فرصة واحدة لدخول 
السحب، وكلما تضاعف مبلغ الوديعة تضاعفت 

معه فرص السحب.

أفاد الرئي����س التنفيذي لبنك 
البحرين والكوي����ت، عبدالكرمي 
بوجيري، بأن املصرف قد يكشف 
خالل ايام قليلة عن إصدار سندات 
بقيمة 500 ملي����ون دوالر بهدف 
تغطية نشاطات التمويل الرئيسية 
التي يقوم بها في السنوات املقبلة.
واشار الى أن البنك يعرض فائدة 
متدنية بهدف تشجيع العمالء على 
االقتراض في وقت ظلت فيه نسبة 
النمو في قط����اع التمويل تقريبا 
ثابتة بسبب املخاوف الناجتة عن 

األزمة املالية العاملية.
 واوضح: »بدأت بوادر االنفراج 
وقد نعلن ع����ن اإلصدار في وقت 
قريب، قد يكون خالل أيام. بسبب 
هذا االنفراج فإن احتماالت إصدار 
السندات أصبحت أقوى بكثير من 
الس����ابق«.  وأرجع سبب تراجع 
القروض  الفائدة عل����ى  اس����عار 
الشخصية والقروض األخرى إلى 
املنافسة القوية بني املصارف في 
البحرين، وكذلك لتشجيع الناس 
على االقتراض، ألن االقتراض خف 

قليال، باإلضافة إلى الضمانات التي 
يحصل عليها البنك مقابل التمويل 
بسبب التخوف من تقدمي التمويالت 
والناجت عن األزمة املالية العاملية 
الطاحنة التي تعصف باألسواق.

 ويحل موعد استحقاق سندات 
سابقة اصدرها البنك بقيمة 500 
مليون دوالر في مارس عام 2011، 
وكذلك سندات بقيمة 275 مليون 
دوالر يحل موعد سدادها في مايو 
2012، لكن البنك لديه خيار متديدها 

حتى العام 2017.

أعلنت شركة مشاريع الكويت 
امس أن شركة الصناعات املتحدة 
أصبحت االن شركة تابعة ملجموعة 
شركة مشاريع الكويت القابضة. 
وكانت شركة الصناعات املتحدة 

سابقا شركة زميلة للمجموعة. 
ويأتي ه����ذا اإلعالن في أعقاب 
شراء ش����ركة مش����اريع الكويت 
ألسهم شركة الصناعات املتحدة 
التي ظلت متاحة للش����راء وغير 
مكتتب بها من أصل إصدار األسهم 
اجلديدة للشركة. وتعني عملية 
الشراء هذه أن حصة شركة مشاريع 
الكويت من أرباح شركة الصناعات 
املتحدة ستدرج في بياناتها املالية 
على أساس مجمع بدءا من تاريخ 
حتقيق السيطرة.  وبذلك أصبحت 
مجموعة شركة مشاريع الكويت 
متلك اآلن إجمالي نسبته %71.76 

من أسهم رأسمال شركة الصناعات 
املتحدة.  ومجموعة شركة مشاريع 
الكويت، مبا لديها من أصول مجمعة 
حتت إدارتها أو سيطرتها تزيد في 
مجموعها ع����ن 18.7 مليار دوالر 
أميركي، هي إحدى أكبر الشركات 
القابضة الرائ����دة وأكثرها تنوعا 
في األنشطة على مستوى منطقة 
أفريقيا،  الشرق األوسط وشمال 
حيث متتل����ك املجموعة حصصا 

ملكية رئيسية في محفظة تضم 
حوالي 60 شركة عاملة في 26 دولة، 
وتتركز أنش����طتها الرئيسية في 
املالية والتأمني  قطاعي اخلدمات 
واإلع����الم. كما متتل����ك من خالل 
الشركات التابعة والزميلة لشركاتها 
الرئيس����ية حصصا ملكية كبيرة 
في قطاعات العق����ار، والصناعة، 
والطيران، والتعلي����م، وخدمات 

اإلدارة واالستشارات.

الشيخ حسني البنويراجيف نكاني

حمزة بخش وعادل العوضي ونوال درويش يتوسطون املشاركني في البرنامج التدريبي


