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»كي- نت« توفر جهاز سحب آلي متعدد العمالت في المطار
أعلنت شركة »كي ـ نت« عن توفيرها خلدمة 
جديدة ومتميزة تعد هـــي األولى من نوعها في 
الكويت تتمثل في وضع جهاز سحب آلي في مطار 
الكويت الدولي يتيح الفرصة حلاملي بطاقة السحب 
اآللي )كي-نت( سحب مبالغ نقدية بعمالت مختلفة 
وهي األربع عمالت الرئيسية والتي تشمل الدينار 
اليورو االوروبي،  الدوالر األميركـــي،  الكويتي، 

والريال السعودي.
وبهذه املناسبة، قال مدير عام شركة »كيـ  نت« عبداهلل العجمي: 
»ان هذه االجهزة الثابتة تقوم بخدمة حاملي البطاقات البنكية والسحب 
اآللي بحيث ميكن ألي شـــخص يحمل بطاقة سحب آلي »كي-نت« 
مصدرة من أي بنك محلي االستفادة من سحب عمالت متعددة من 

حسابه وذلك جلميع العمالت الرئيسية املذكورة، 
وقـــد مت اختيار املواقع لهذه األجهزة بعناية بعد 
ادراكنا حلاجة املسافرين لهذه العمالت الرئيسية 
والتي يحتاجونها أثناء سفرهم وهذا يؤكد سعيها 
الدائم خلدمة رواد مطار الكويت الدولي وتسخير 
جميع امكانيات شـــركة »كي-نت« للرقي مبطار 

الكويت وجعله في مصاف املطارات العاملية«.
واضاف: »مبناسبة موسم احلج وفي مبادرة 
طيبة بهذا الشأن فقد مت وضع الريال السعودي خلدمة حجاج بيت 
اهلل احلـــرام«. يذكر أن »كي-نت« قامـــت بتوفير جهازين من هذا 
النوع في منطقة الترانزيت، األول يقع بجانب بوابة السفر رقم 5، 

والثاني يقع بجانب بوابة السفر 24.

»فيفا«: عرض حصري على Galaxy Tab من سامسونغ 2.5 مليون دينار أرباح »عقارات الكويت« في 9 أشهر

.. و1.69 مليون دينار صافي أرباح »كامكو«

بحيــــث ال يواجهون مشــــكلة 
األحرف غير املقروءة عند اإلطالع 

على احملتوى باللغة العربية.
ويعمل هـــذا اجلهـــاز على 
حتسني جتربة املستخدمني في 
مجال االتصال املتنقل ليأخذها 
إلى مســـتوى جديد وذلك عبر 
تقنيـــة 3G HSUPA وتقنيـــة

 ،3.0 Bluetooth802.11 وn Wi-Fi
وتسمح الكاميرا األمامية 1.3 ميغا 
بيكسل بإجراء املكاملات املرئية 

بوضوح.
وتؤكد شركة فيفا من خالل 
 Galaxy هذا العرض على جهاز
Tab أنها حتــــرص على إرضاء 
حاجات عمالئها بتقدمي أحدث ما 
توصل إليه عالم التكنولوجيا 

من منتجات.

يحتوي GALAXY Tab على 
الكريستال  شاشــــة رائعة من 
الســــائل TFT LCD والبالــــغ 
قياسها 7 بوصات، والتي تقدم 
جتربة مثيرة ملشــــاهدة األفالم 

واستعراض الصور.
وقد صمم هذا اجلهاز ليناسب 
الشــــرق األوسط،  العمالء في 

احلديثة، من حيــــث تصميمه 
الذي  الرائع ووزنــــه اخلفيف 
يسمح للعمالء بحمله والتنقل 
به حيث أرادوا وسهولة إمساكه 
واستخدامه، ويوفر تصفحا مرنا 
لإلنترنت وإجراء مكاملات صوتية 
وڤيديو وإرسال الرسائل النصية 

القصيرة والوسائط املتعددة.

أعلنــــت شــــركة االتصاالت 
الكويتية )فيفا( انها بصدد إطالق 
عرض حصري ومميز على جهاز 
Galaxy Tab من سامسونغ جلميع 
الدفع اآلجل واإلنترنت،  عمالء 
لتكون أول مشــــغل يطلق هذا 

اجلهاز في الكويت.
فعند االشــــتراك في إحدى 
باقــــات الدفع اآلجــــل أو باقات 
اإلنترنــــت، يحصــــل العميــــل 
 Samsung Galaxy على جهــــاز
Tab مجانــــا، عند زيارة أي من 
فروع فيفــــا، وذلك اعتبارا من 

10 نوفمبر.
ويعد جهاز Galaxy Tab والذي 
 Android يعمل بنظام التشغيل
املطور من شــــركة Google، من 
أحــــدث أجهزة النقــــال الذكية 

للمرة األولى في السوق الكويتي  بواقع 2.84 فلس للسهم

الصناديق في الربع الثالث من 
2010، وارتفع مؤشر مورغان 
ستانلي كابيتال إنترناشيونال 
التقليدي للســـوق اإلماراتية 
بنســـبة 16.3% فـــي حني كان 
صنـــدوق مكاســـب اإلماراتي 
األفضل أداء خالل الربع الثالث 

إذ ارتفع بنسبة %13.5.
في حني أن مؤشر مورغان 
ستانلي كابيتال إنترناشيونال 
اإلســـالمي للســـوق اإلماراتي 
ارتفـــع بنســـبة 15.3%، بينما 
ارتفاع صنـــدوق بنك أبوظبي 
الوطني اإلســـالمي لالستثمار 
في اإلمارات بنسبة 4.7%. من 
ناحيته، ارتفع مؤشر مورغان 
ستانلي كابيتال انترناشيونال 
للسوق العماني هو اآلخر بنسبة 
4.8% في الربع الثالث من 2010 
بعد خسارته بنسبة 9.5%خالل 

الربع الثاني.
املدارة  وقفـــزت األصـــول 
لصناديق األسهم العمانية بنسبة 
45% إلى 74 ماليني دوالر، وتفوق 
صندوقان عمانيان على املؤشر 
خـــالل الربع الثالث، أما أفضل 
أداء فكان صندوق  الصناديق 
مسقط الذي ارتفع بنسبة %6.27 

خالل هذه الفترة. 
بينما كسبت بورصة البحرين 
4.96% في الربـــع الثالث بعد 
خسارتها بنسبة 9.75% في الربع 
السابق. وبلغت األصول املدارة 
هناك 20 مليون دوالر في الربع 
الثالث أي بارتفاع قدره 5% عن 
الربع الذي سبقه، أما صندوق 
سيكو لألوراق املالية املختارة 

فارتفع بنسبة %3.03.

أسهم. 
وزادت األصول املدارة إلى 
4.76 مليارات دوالر في الربع 
الثالث من أصل 4.66 مليارات 
دوالر في الربع الثاني، وكان 
صندوق املساهم الصادر عن 
شركة سامبا أفضل صندوق 
تقليدي من حيث األداء للربع 
الثالـــث، الـــذي كســـب نحو 
7.99%. أما مؤشـــر الســـوق 
الكويتـــي فأنهى الربع الثالث 
علـــى ارتفاع نســـبته %6.75 
مقابل خسارته بنسبة 13% في 
الربع الثاني، وبالنسبة للعودة 
القوية للسوق الكويتي فكانت 
مدعومة بكثير من التطورات مبا 
فيها اإلنفاق احلكومي )حتت 
عنوان خطة التنمية الكويتية( 
وصفقة »زين« مع »اتصاالت« 

اإلماراتية.
الســـوق  وارتفع مؤشـــر 
الثالث  الربـــع  فـــي  القطري 
بنسبة 10.26% بعد اخلسارة 
التي تكبدها خالل الربع الثاني 
وبلغت 7.5%، أما األصول املدارة 
لصناديـــق األســـهم القطرية 
فقفزت إلـــى 145% لتصل إلى 
نحو 365 مليون دوالر من أصل 

144 مليون دوالر. 
وكان صنـــدوق بوابة قطر 
التابع لشركة شعاع كابيتال 
األفضل أداء، إذ ارتفع بنسبة 
11.39%. وبلغ انكشاف الصندوق 
على األســـهم 99%، بينما على 
النقد 1%، ليصل حجم الصندوق 
إلى 5 ماليـــني دوالر. وتفوق 
املؤشـــر التقليدي واإلسالمي 
في اإلمـــارات على أداء مديري 

إتش إس بي سي، واملركز.
ولفت التقرير الى ان مديري 
الصناديـــق تابعوا تفضيلهم 
للسعودية، إذ استقطبت %42 
من توزيعهـــم رغم انخفاض 
االنكشاف عن شهر يونيو 2010 
عندما بلغ 45%، أما السوقان 
الكويتي والقطري فقد ارتفعت 
الثقة بهما مبا يزيد على %2، 
واســـتقطبا 14% و17% علـــى 
التوالي من توزيعات مديري 
األصول، بينما زاد االنكشاف 
على منطقة الشـــرق األوسط 
وشـــمال افريقيا إلى 13% من 

أصل %8.
مـــن ناحية أخرى، أشـــار 
التقريـــر إلى انخفاض جتنب 
املخاطر خالل سبتمبر املاضي، 
إذ رفـــع مديـــرو الصناديق 
توزيعهم لألسهم إلى 93%، في 
حني انخفض االنكشاف على 

النقد إلى %7. 
التداول  وكســـب ســـوق 
الربع  الســـعودي 4.35% في 
الثالـــث مـــن 2010 مقابـــل 
خسارته بنســـبة 10% خالل 
الربـــع الثاني بفضل انتعاش 
البتروكيماويات. كذلك  قطاع 
تفوق أداء أكبر ثالثة صناديق 
تقليدية على مؤشر مورغان 
ستانلي كابيتال انترناشيونال 
احمللي للسوق السعودي والذي 
كسب 4.35%، عالوة على ذلك 
وفي ســـبتمبر، حافظ مديرو 
الصناديق على توزيعهم للنقد 
بنسبة 1% )على أساس األصول 
املرجحة( واحتفظوا بنســـبة 
99% من أصولهم على شـــكل 

قــــال تــقــريــر 
املالي  املــركــز 
ـــتـــي  ـــكـــوي ال
)املركز( حول 
صندوق   150 من  أكثر  أداء 
أسهم في املنطقة، ان أسواق 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
كانت إيجابية خالل الربع الثالث 
بعدما شهدت جميعها مكاسب 
في أعقاب فصل الصيف الباهت 

وشهر رمضان. 
التقريـــر أن هذه  واضاف 
النتائج اإليجابية جاءت على 
إثر حل مســـألة هيكلة ديون 
مجموعة دبي العاملية مع معظم 
الدائنني، والتصنيفات واالخبار 
التي  االقتصاديـــة اإليجابية 
ساعدت على دعم الشعور بالثقة 
في أنحاء املنطقة، باإلضافة إلى 

زيادة أسعار النفط اخلام.
وقد ارتفع مؤشر مورغان 
ستانلي كابيتال انترناشيونال 
 MSCI( ألسواق دول التعاون
GCC( بواقع 10% خالل الربع 
الثالث، لتصبح مكاسبه منذ 
بداية العام احلالي حتى نهاية 

شهر سبتمبر %8.5.
الكويت هذه  وقد تصدرت 
املكاسب بفضل اخبار الشركات 
اإليجابيـــة خاصـــة تلك التي 
تتعلق مبجموعة زين وامتام 
صفقة »اتصاالت«، وعليه ارتفع 
مؤشر مورغان ستانلي كابيتال 
انترناشيونال )MSCI( إلى أكثر 

من 25.5% للربع الثالث.
وأشار التقرير إلى أن أرباح 
األصول املرجحـــة لصناديق 
األســـهم اخلليجية بلغت %9 
خـــالل ســـبتمبر، على عكس 
خسارتها مبعدل 8% في يونيو 
املاضي، وذلك على إثر األسواق 
اإليجابية التي عززت األداء في 
أســـواق املنطقة، أما األصول 
املدارة فبلغت 12 مليار دوالر 
في الربع الثالث، لتشكل نسبة 
مؤسســـاتية )األصول املدارة 
إلى القيمة الســـوقية( بنحو 
1.6%، واعتلى صندوق الرياض 
كابيتال ســـلم قائمة األصول 
املدارة في املنطقة تاله صندوق 

»المركز«: صناديق األسهم الخليجية تخّفض تجّنب المخاطر 
وترفع توزيع استثماراتها لألسهم إلى 93% في سبتمبر

بالتزامن مع ارتفاع األسواق والكويت تتصدر المكاسب بفضل أخبار صفقة »زين«

أول خمسة مديري صناديق في الكويت من حيث األصول المدارة في سبتمبر 2010
الحصة السوقيةالبلد المستهدفاألصول المدارة بالمليون دوالرمدير الصندوق

23.4%الكويت906املركز املالي الكويتي
18.6%الكويت721شركة االستثمارات الوطنية
13.0%الكويت504الشركة الكويتية لالستثمار

12.7%الكويت494بيت االستثمار العاملي
7.3%الكويت282بنك برقان

املصدر: أبحاث املركز

»المسار« تسعى لتقليص قروضها
 عاطف رمضان

أكد رئيس مجلس إدارة شركة املسار لإلجارة 
واالستثمار جمال الســــليم ان الشركة تعاني 
من قروض قصيرة األجل مقابل اســــتثماراتها 
الطويلة األجل، مشيرا الى ان »املسار« حتاول 
قدر املســــتطاع ان تقلص قيمة هذه القروض 
قبل االنتهاء من ميزانية 31 ديسمبر.واضاف 
السليم خالل عمومية الشركة التي عقدت امس 

بنسبة حضور بلغت 81.6%، ان الشركة التزال 
تعاني من تبعيات االزمة املالية العاملية كغيرها 
من الشركات األخرى، وان عدم وجود  مصادر 
للتمويــــل زاد من معاناة الشــــركة في الوقت 
احلالي.واقرت عمومية الشــــركة تعديل املادة 
26 من النظام األساسي للشركة، والتي كانت 
تنص قبل التعديل على: ملجلس اإلدارة أوسع 
السلطات إلدارة الشركة والقيام بجميع االعمال 

التي تقتضيها ادارة الشركة وفقا الغراضها وال 
يحد من هذه السلطة اال ما نص عليه القانون 
او قرارات اجلمعية العمومية العادية وال يجوز 
ملجلس االدارة بيع عقارات الشركة او رهنها او 
اعطاء الكفاالت او عقد القروض. وكان التعديل 
على الفقرة األخيــــرة التي نصت على: يجوز 
ملجلس االدارة بيع العقارات او رهنها او اعطاء 

الكفاالت او عقد القروض.

قال رئيس مجلس إدارة شــــركة عقارات الكويت 
خليفة الرومي ان الشــــركة حققت أرباحا بلغت 2.5 
مليون دينار، بربحية للسهم الواحد بلغت 2.84 فلس، 
وذلك في فترة األشهر التسعة املنتهية في 30 سبتمبر 
2010، مقارنة بأرباح بلغت 3.95 ماليني دينار، بربحية 
للسهم 4.37 فلوس مقارنة بالفترة نفسها من العام 
املاضي. واضاف في تصريــــح صحافي عقب انتهاء 
اجتماع مجلس إدارة الشــــركة في الرابع من نوفمبر 
اجلاري، ان إجمالي حقوق املساهمني بلغ 134.5 مليون 
دينار في األشهر التسعة املنتهية في 30 سبتمبر لعام 
2010، مقارنة بـ 146.8 مليون دينار للفترة نفســــها 
من العام املاضي حيث بلغ إجمالي املوجودات 182.9 
مليون دينار، في حــــني بلغ إجمالي املطلوبات 48.4 
مليون دينار في نهاية األشهر التسعة من 2010، مقارنة 
بإجمالي مطلوبات بلغت 47 مليون دينار عن الفترة 
املماثلة من العام املاضــــي. وأضاف الرومي: »تعمل 

الشركة حاليا على حتديث مبانيها داخل الكويت كما 
تواصل اقتناص الفرص االســــتثمارية اجلديدة التي 
بدأتها خالل عام 2010 حيث مت التركيز على املشاريع 
املميزة التي من املتوقع ان تدر ارباحا على الشــــركة 
مبجرد البدء بتشــــغيلها من أهمها مشروع »أرابيال« 
الواقع على طريق التعاون في منطقة البدع بجانب 
فندق راديسون ساس وسيتضمن املشروع عددا من 
املطاعم الفاخرة واملقاهي باإلضافة الى منتجع وناد 
صحي وغيرها من املرافق ذات اإلطاللة املميزة على 
البحــــر والتي من املخطط أن يتم افتتاحها في أبريل 
2011«. واشار الى ان: »شركة عقارات الكويت تبحث 
حاليا اقامة عدد من املشاريع االستثمارية في اململكة 
العربية السعودية بعد دراسة وافية للسوق السعودي 
والتي بينت وجود فرص استثمارية واعدة في اململكة 
في قطاع املشاريع السكنية مما سيكون له األثر اإليجابي 

على أرباح الشركة وعائداتها في املستقبل«.

أعلنت شركة مشاريع الكويت االستثمارية الدارة 
االصول )كامكو( عن صافي أرباحها لـ 9 اشهر والتي 
بلغت 1.69 مليون دينار بواقع 7.1 فلوس للسهم الواحد 
مقارنة مع صافي ربح بلغ 0.88 مليون دينار بواقع 
3.5 فلوس للســــهم الواحد لنفس الفترة من 2009، 
وبذلك يكون صافي الربح قد ســــجل ارتفاعا بنسبة 
92.7% عن الفترة نفســــها من العــــام 2009. وقد بلغ 
اجمالي ايرادات الشــــركة للربع الثالث ما قيمته 8.16 
ماليني دينار أما فيما يتعلق باجمالي حقوق املساهمني 
فقد بلغ للربــــع الثالث ما قيمته 87.82 مليون دينار 
وبلغت أصول الشركة أيضا 171.57 مليون دينار عن 
الفترة نفسها. وبهذه املناسبة صرح العضو املنتدب 
والرئيس التنفيذي في )كامكو( سعدون علي قائال: 
»ان مــــا حققته )كامكو( من مؤشــــرات جناح عديدة 
جتلت في النمو املستمر في االداء املالي السيما خالل 
أصعب الظروف االقتصادية، والذي يعد احدى ثمار 

منهجية وسياسة كامكو الراسخة في تطوير مواردها 
وكفاءاتها البشــــرية وتوفير االجواء احملفزة لالبداع 
والتميز«.  وأضاف قائال: »وتستمر كامكو باملسيرة 
الناجحة التي بدأتها منذ بداية 2010 والتي شــــهدت 
العديد من التطورات واالجنازات على الصعيد املالي 
خالل التسعة أشهر االولى، ومن هذه االجنازات دورنا 
كمدير مشترك مع شركة الوطني لالستثمار الصدار 
سندات بقيمة 40 مليون دينار لصالح شركة العقارات 
املتحدة، واطالق الشراكة بني شركة مشاريع الكويت 
القابضة وشــــركة فيرفاكس فاينانشيال هولندجز. 
وهذه االجنازات قد بدأت تؤتي ثمارها املرجوة منها في 
حتقيق الربحية ونحن متفائلون بتنامي الطلب على 
خدماتنا ومنتجاتنا االستثمارية واقتناصنا للفرص 
االستثمارية اجلذابة التي برزت خالل الفترة املاضية 
في ظل تعافي االســــواق املقرون بأدائنا املميز وثقة 

عمالئنا ومستثمرينا«.

خليفة الرومي

سعدون علي

تقـرير


