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بتغير قدره
+٢١٫٥

 قال بيان لسوق الكويت لألوراق املالية انه مت امس االنتهاء من اإلجراءات املقررة لبيع 
عدد ٦٨٫١١١٫٩٨٥ سهما من أسهم شركة دبي االولى للتطوير العقاري الى الشركة الكويتية 
للتمويل واالستثمارـ  حساب عمالء. بسعر ٤٦ فلسا للسهم الواحد وبقيمة إجمالية قدرها 

٣٫١٣٣٫١٥١٫٣١٠ دينارا.
  ومت التوقيع على ذلك من األطراف املعنية على أن تستكمل باقي إجراءات الدفع  والتحويل 
من خالل الشـــركة الكويتية للمقاصة في موعد أقصاه الساعة ١١ من  صباح اليوم وفق ما 

هو معلن عنه من قبل. 

 إتمام صفقة بيع ٦٫٨٪ من أسهم «دبي األولى للتطوير العقاري»

 (محمد ماهر) فهد املخيزمي ونورة الفصام وخالد العلبان خالل املؤمتر الصحافي الذي عقد مبناسبة إداراج الشركة 

 المخيزيم: الشركة تتمتع بمركز مالي قوي وأصول جيدة واستثمارات واعدة

 شّدد على اإلسراع في إقرار مشروع قانون رقم ٣٢٨ بشأن مكافحة عمليات غسيل األموال

 «صناعات بوبيان الدولية» ضمن مؤشر السوق اليوم

 تطوير قوانين سرية الحسابات المصرفية
  أبرز توصيات مؤتمر مكافحة غسيل األموال

 محمود فاروق
  شدد املؤمتر السنوي الرابع ملكافحة عمليات غسيل 
األموال في توصياته التـــي صدرت امس على ضرورة 
االرتقاء باألدوات الرقابية من خالل تقدمي الدورات التدريبية 
ألجل تأهيل الكوادر البشرية لدى اجلهات املتخصصة 
ملكافحة عمليات غسيل األموال ومتويل اإلرهاب وباألخص 
املهن القانونيـــة واملالية من خالل متطلبات تتالءم مع 
املكافحـــة وفقا ملعايير فنية ودوليـــة معتمدة من قبل 

مجموعة العمل املالي.
  وأوصـــى املؤمتر الذي عقد في ١٣ ديســـمبر املاضي 
باالســـتمرار في الدعوة إلقرار مشروع قانون رقم ٣٢٨ 
لسنة ٢٠٠٩ بشأن مكافحة عمليات غسيل األموال ومتويل 
اإلرهاب بتحقيق األهـــداف واملتطلبات الدولية الالزمة 
للنهوض واالرتقاء بأداء عمل األجهزة املتخصصة بالدولة 
نظرا لوجود قصور في التشريعات القائمة وذلك لضمان 
تفعيل مبادئ مجموعة العمل املالي، فضال عن حتقيق 
أكبر دعم ملكتب مكافحة عمليات غســـيل األموال ونظرا 

لدوره الهام في وضع السياسات العامة ملكافحة جرائم 
غســـيل األموال ومتويل اإلرهاب في األســـواق احمللية 
وتزويده بالدعم املالي واملعنوي لالرتقاء بأداء وظائفه 

في الدولة.
  وأشـــارت التوصيات إلى ضـــرورة تفعيل القوانني 
والقرارات والتوصيات الدولية ووضع اآلليات املناسبة 
حملاربة جميع أشكال الفســـاد املتعلقة مبجال مكافحة 
غســـيل األموال ومتويل اإلرهاب مع العمل على تعميق 
الصلـــة بني الهيئات واألجهزة املختصة محليا وبالدول 
العربية والصديقة لغرض تنميـــة اخلبرات واملهارات 
العلمية والتعليمية وتبادلها مبا يفضي إلى تأمني حرية 
نقل املعلومات والبيانات اخلاصة بجرائم غسيل األموال 

ومتويل اإلرهاب وبقوائم بأسماء املشتبهني.
  ولفتت إلـــى تفعيل دور مؤسســـات املجتمع املدني 
والنقابات واجلمعيات والهيئات حتى تساهم في حماية 
الكويت من جرائم غســـيل األموال ومتويل اإلرهاب مع 
احلرص على توفير التمويل الضروري ألغراض تطوير 

مراكز البحث العلمي والدراسات املتخصصة في مجال 
اجلرائم املالية واالقتصادية وذلك من خالل مناخ علمي 
وبحثي حر يتيح فرصة الوصول إلى حتقيق أكبر قدر 

من النتائج العلمية املوضوعية والعملية.
  وأضافـــت أن مواكبة التطور من خـــالل بناء قاعدة 
معلومات شاملة تضم القوانني املنظمة ملكافحة غسيل 
األموال ومتويل اإلرهـــاب وتوظيف التقنيات اإلعالمية 
احلديثة واملتطورة تضمن كبح عمليات غسيل األموال، 
السيما أن دعم وتشجيع املبادرات احمللية يساعد على 
تشكيل جمعيات أو احتادات أو نقابات تعنى مبكافحة 
اجلرائم املالية واالقتصادية في دولة الكويت وباألخص 

جرائم غسيل األموال ومتويل اإلرهاب.
  وشددت التوصيات على ضرورة االستمرار في تطوير 
قوانني سرية احلسابات املصرفية لضمان حتقيقها أكبر 
قدر من الفائدة املرجوة مع تكوين بنية حتتية مصرفية 
قوية قادرة على االســـتيعاب والســـيطرة على القطاع 

املصرفي املالي. 

 أحمد يوسف
  أكد مدير إدارة االستثمارات 
احمللية والعربية في شـــركة 
االســـتثمارات الوطنيـــة فهد 
املخيزمي انه رغم الظروف التي 
مير بها سوق الكويت لألوراق 
املالية حاليا من انخفاض في 
قيمة التداوالت وشح السيولة 
ووجود بعض األسهم التي ال 
يتم التداول على أسهمها لفترات 
طويلة، إال أن هناك دائما فرصة 
التي تتمتع بأداء  للشـــركات 

تشغيلي قوي.
  جاء ذلك خالل اإلعالن أمس 
عـــن إدراج شـــركة صناعات 
بوبيان الدوليـــة القابضة في 
املالية  الكويت لألوراق  سوق 
فـــي قطـــاع الصناعـــة حتت 
أو  التداول «بوبيان دق»  رمز 
«BIIHCO» باللغة االجنليزية، 
اليوم،  وسيتم تداول أسهمها 
مؤكدا ان الشركة تتمتع مبالءة 
ماليـــة قوية، فضال عن جودة 
أصول، واستثمارات واعدة في 

القطاع الصناعي.
إلـــى ان شـــركة    وأشـــار 
الوطنية قامت  االســـتثمارات 
مبستشـــار اإلدراج بناء على 
قناعة بأهمية إدراجها في السوق 
في الوقـــت الراهن وان عرض 
سهمها في السوق سيكون وفقا 
آلليات قوى العرض والطلب. 
لشـــركة  «كان    وقـــال: 
االســـتثمارات الوطنيـــة دور 
أساســـي في تأسيس الشركة 
عام ٢٠٠٤ بالتعاون مع شركة 

يوليو ٢٠٠٤ برأســـمال قدره 
٣٠ مليـــون دينار موزعة على 
٣٠٠ مليون ســـهم. مع التأكيد 
للمساهمني أنها ستوزع أرباحا 
من الســـنة األولـــى، حيث مت 
توزيع أرباح بواقع ٥٪ في السنة 
األولى، و٦٪ في السنة الثانية 
و١٥٪ في السنة الثالثة و٢٠٪في 
السنة الرابعة لتأسيس الشركة. 
أي أن املساهمني قد استردوا ما 
نســـبته ٤٦٪ من أموالهم على 

هيئة أرباح».
  وأضاف أن الفترة املنتهية 
في ٣٠ أكتوبر ٢٠١٠، كان الوضع 
النقدي للشركة يعادل ٦٪ من 
أصولها والتـــي بلغت تقريبا 
٧٢ مليون دينار في حني ظهر 
إجمالي اســـتثمارات الشركة 
بقيمة ٦٠ مليون دينار تقريبا 
وفي الوقت نفسه بلغت حقوق 
املســـاهمني ٥١ مليـــون دينار 
تقريبا، وان ديون الشركة كانت 
متثل نسبة ٢٩٪ من أصولها مما 
يعزز مكانتها املالية املستقرة 
ويثبت جناح إستراتيجيتها، بيد 
أن الشركة حققت مجمل ربح 

مبقدار ٢٧٩ ألف دينار.
  وبني ان الشـــركة قد أخذت 
مخصصات ألحد استثماراتها 
في الواليات املتحدة بقيمة ١٫١٦ 
مليون دينار مما أدى في النهاية 
إلى خسارة الشركة حلوالي ٨٨٨ 
ألف دينار، ومع ذلك فمن املتوقع 
أن تعاود الشركة حتقيق األرباح 
مرة أخرى عن العام املنتهي في 

٣١ يوليو ٢٠١١». 

بوبيان للبتروكيماويات والتي 
اعتمدت على دراسة دقيقة قمنا 
بها لتقييم اجلدوى االقتصادية 
إلنشاء الشركة، وبعد مرور ٦ 
سنوات نقوم بعملية اإلدراج في 
ظل وضع مالي قوي وأصول 
قيمـــة».  من جانبه، قال مدير 
االستثمار في شركة صناعات 
بوبيان الدولية القابضة خالد 
العلبان: «ان إدراج الشركة اليوم 
في السوق لهو دليل على االجناز 
الـــذي اعتزم مجلـــس اإلدارة 
تنفيذه مدعوما بدعم كبير من 
املساهمني طوال السنوات الست 

املاضية».
  وأضاف انه منذ تأســـيس 
الشركة في ٢٠٠٤، مت التركيز على 
الفرص االستثمارية املتوافقة 

مع الشـــريعة فـــي القطاعات 
الصناعية في أميركا الشمالية 
وأوروبا واململكة املتحدة وشمال 
أفريقيا واليابان ودول مجلس 

التعاون اخلليجي.
  وبني أن الشركة استطاعت 
حتقيق عوائد جيدة انعكست 
إيجابيا على األرباح وحقوق 
املســـاهمني في الفترة ما قبل 
األزمـــة وأثناءها وأيضا خالل 

العام احلالي.
  ولفـــت إلـــى ان األهـــداف 
الرئيسية للشـــركة تكمن في 
تعظيم قيمة حقوق املساهمني 
من خالل االستفادة من عائدات 
االستثمارات اإلستراتيجية من 
خالل مجموعة متنوعة جغرافيا 
مع تقليل املخاطر. وان االدراج 

اليوم، ســـيقدم للمستثمرين 
اســـتثمارات متنوعـــة فـــي 
القطاعات والدول طبقا للشريعة 

اإلسالمية.
  ومن ناحيتها قالت مدير أول 
إدارة متويل الشركات في شركة 
الوطنية نورة  االســـتثمارات 
الفصام: «ان استراتيجية الشركة 
دعمت موقفها في مواجهة األزمة 
وجنحت الشـــركة في حتقيق 
األرباح عن أعوام ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ 
و٢٠١٠ على الرغم من خسارة 
معظم الشركات العاملية داخل 

وخارج الكويت».
  كما قال مدير االستثمار في 
شركة صناعات بوبيان الدولية 
العلبان: «ان  القابضة خالـــد 
الشـــركة قد تأسست في شهر 

 سيعززان من وجود البنك الوطني في السوق القطري

 َتقّدم مباحثات االندماج بين «الخليجي» و«قطر الدولي» 
ووصولها إلى المراحل النهائية من المفاوضات 

 أعلن بنك اخلليجي وبنك قطر الدولي 
أمس عن تقدم املباحثات اجلارية بينهما 
بشـــأن عملية دمج البنكني، ووصولها 
الى املراحـــل النهائية مـــن املفاوضات 
واجراءات الفحـــص النافي للجهالة مبا 
في ذلك املباحثات الرسمية مع السلطات 
التشريعية الرسمية، حيث سيخضع أي 
اتفاق بني الطرفني بشكل كامل الى مصادقة 
السلطات احلكومية والتشريعية املعنية 
في قطر، باالضافة الى موافقة املساهمني 

من كال البنكني.
  وقد مت تشكيل جلنة تضم كبار مديري 
البنكني لتنسيق واستكمال عملية االندماج، 
واتخاذ القرارات بشأن الكيان اجلديد على 
صعيد االستراتيجية والهيكل التنظيمي 

وخطة العمل القادمة للبنك.
  يذكر أن بنـــك الكويت الوطني يدير 
بنك قطر الدولي وميلك فيه حصة ٣٠٪، 
ومن شـــأن عملية الدمـــج هذه أن تعزز 
وجود البنك الوطني في السوق القطري 
وموقعه لالستفادة من الفرص الواعدة 
التي يحملها االقتصاد القطري املقبل على 
مرحلة مهمة من النمو، السيما بعد فوز 

قطر باستضافة كأس العالم لكرة القدم 
في العام ٢٠٢٢.

  وفي معـــرض تعليقه علـــى عملية 
االندماج، قال رئيس مجلس االدارة والعضو 
املنتدب في بنك اخلليجي الشيخ حمد بن 
فيصل بن ثاني آل ثاني: «يوفر االندماج 
املقترح بني بنك قطر الدولي واخلليجي، 
مزايا عديدة جلميع املساهمني وللقطاع 
املصرفـــي القطري، اضافة الى دوره في 
تطوير نوعية اخلدمات واملنتجات املقدمة 
للعمالء، كما تشكل عملية االندماج عنصرا 
داعما لتحقيق ربحية أعلى واضافة قيمة 
أكبر للمساهمني، وزيادة فرص تطوير 
املوظفني، وحتقيق قيمة تنافسية أعظم 

في السوق».
  من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك 
قطر الدولي جورج نصرة: «سيتيح الكيان 
اجلديد لبنك اخلليجي وبنك قطر الدولي 
فرصا واعدة للنمو والتطور، والتنافس 
بشـــكل فعال عبر زيـــادة حجم االعمال 
والنشاطات، ونحن نثق في قدرة الكيان 
اجلديد على طرح مزايا قيمة لكل االطراف 
وللقطاع املصرفي القطري بشكل عام». 

 هشام أبوشادي
  كشـــفت مصـــادر مطلعة عن 
ان احدى املجاميع االســـتثمارية 
أبدت موافقتها للدخول  الكبيرة 
ضمـــن صفقـــة بيـــع ٤٦٪ من 
أسهم زين الى شركة االتصاالت 

االماراتية.
  وقالت املصادر لـ «األنباء» ان 
املجموعة االستثمارية وافقت على 
أن تساهم في الصفقة بنسبة ٥٪ 

من ملكيتها في زين، وأي كمية ترغب فيها شركة 
االستثمارات الوطنية، االمر الذي سيمكنها من 
توفير حصة الـ ٤٦٪ علما ان لديها حاليا أكثر 
من ٤١٪ من أسهم زين، مشيرة الى ان املباحثات 
فـــي هذا االمر قطعت شـــوطا كبيـــرا، وعلى 

صعيد بيع زين السعودية، قالت 
املصادر ان هناك مراحل متقدمة 
املفاوضات مع شركة بتلكو  من 
البحرينية، مشيرة الى ان هناك 
مفاوضات تسير في خط متواز 
مع شـــركة افريقية ترغب أيضا 
في دخول السوق السعودي الذي 

يتمتع بنسب منو مرتفعة.
  وقالــت املصادر ان السلطات 
الســـعـــودية أعطـــت موافقتها 
املبدئية لشركة االتصاالت االماراتية بأن تبيع 
زين السعــودية خالل ستــة أشهر من امتام 
صفقة شـــراء ٤٦٪ من زيـــن األم، االمر الذي 
يشيــر الى ان الطريق ممهد إلمتام الصــفقة 

في موعدها. 

 المفاوضات مع «بتلكو» البحرينية وشركة أفريقية في مراحل متقدمة لشراء «زين السعودية» 

 مجموعة استثمارية كبيرة وافقت
  على الدخول في صفقة بيع ٤٦٪ من «زين»

 على مساحة ١٠ آالف متر ونفت نيتها الخروج من السوق

 «أبيار» تسعى لتنفيذ مشروعها في جدة 
  وتعيد هيكلة أصولها خالل العامين المقبلين

 عمر راشد
  اكد مصدر مطلع في شركة أبيار 
للتطوير العقاري لـ «األنباء» سعي 
الشركة جلذب مستثمرين جدد 
الذي تنوي الشركة  ملشــــروعها 
إنشــــاؤه في مدينــــة جدة خالل 
املرحلة املقبلة، وذلك على ارض 
مساحتها ١٠ آالف متر مربع تعد 
جاذبة للعمل من قبل الكثير من 
العقاريني في ظل  املســــتثمرين 
العوائــــد اجليدة التــــي حتققها 
الشركة، مشيرة في الوقت ذاته 
الى ان هناك نية من قبل الشركة 
العــــادة هيكلة أصولهــــا خالل 

العامني املقبلني باعتبارها من اهم 
استراتيجيات الشركة للتخفيف 
من حدة تداعيــــات االزمة املالية 
عليها. ونفى املصدر ما يتردد عن 
نية الشركة اخلروج من البورصة، 
مستدركة ان سعر السهم ال يعكس 
متانة ووضع الشركة املالي وامنا 
تتحكم فيه عوامل اخرى، مشيرا 
الى ان اصول الشركة تقدر بأقل 
من قيمتها العادلة بسبب ظروف 
السوق العقاري حاليا، واستدرك 
ان الشركة سعت الستكمال بعض 
مشاريعها في دبي الميانها بأهمية 
وجدوى املشروع في الوقت الراهن 

رغم الظروف الصعبة التي مير بها 
السوق العقاري عموما في االمارة 
والتي توقع املصدر ان تأخذ بني 
عامني الى ثالثة اعوام للخروج من 
تداعيات االزمة املالية والعودة الى 
املستوى الطبيعي. وكانت الشركة 
قد اعلنت خالل جمعيتها العمومية 
التي عقدت في سبتمبر املاضي أنها 
تدرس التخارج من بعض املشاريع 
اخلاصة بها في دبي، كما تستعد 
للتخارج من احد املشاريع العقارية 
في اململكة العربية السعودية من 
اجل الدخول في مشروع عقاري 

آخر في اململكة ايضا. 

 عمومية الشركة أقّرت عدم توزيع أرباح للمساهمين عن ٢٠٠٨

 العومي: «المدار للتطوير العقاري» تتجه 
  للعمل خارج الكويت الرتفاع أسعار األراضي

 (سعود سالم) العومي مترئسا عمومية «املدار للتطوير العقاري»

 عاطف رمضان
  أكـــد رئيس مجلـــس ادارة 
العقاري  املدار للتطوير  شركة 
خالد العومي ان السماح بدخول 
الشركات املتوسطة في مشاريع 
اخلطـــة التنموية والعمل على 
تكوين شراكات الستغالل الفرص 
التي ســـتظهر مع تفعيل هذه 
اخلطة أمر ضروري خالل املرحلة 
املقبلة. وأضاف في تصريحات 
أدلى بها على هامش  صحافية 
انعقاد عمومية الشـــركة أمس 
والتي بلغ نصـــاب حضورها 

٨٥٫١٧٪، أن فرص العمل في الســـوق احمللي غير 
مناسبة لالستثمار فيها بسبب ارتفاع قيمة األراضي 
في الكويت األمر الذي دفع الشـــركة الى اخلروج 
بأعمالها الى اخلارج وذلك ألن مســـتويات وقيم 
األسعار في الدول األخرى مناسبة مقارنة بالسوق 

احمللي.
  وذكر أن للشـــركة مشاريع في سلطنة عمان 
بقيمة ٢٫٨ مليون دينار وفي رأس اخليمة بقيمة 
٤ ماليني دينار في مجال تطوير العقارات السكنية 

وتطوير القسائم.

  وأشار الى ان مجلس ادارة الشركة يعمل على 
احلفاظ على أصول وموجودات الشركة وحماية 
حقوق املساهمني في ظل األزمة احلالية، مشيرا 
الى ان رأسمال الشركة يبلغ ٧٫٠٠٣ ماليني دينار 
وأن جملة املطلوبات خالل ٢٠٠٨ بلغت ٥٠٠ دينار، 
حيث مت تأسيس الشركة في آخر عام ٢٠٠٨. هذا 
وقد وافقت عمومية الشـــركة على جميع البنود 
املدرجة في جدول أعمالها والتي كان من أبرزها 
املوافقـــة على عدم توزيع أرباح للســـنة املالية 

املنتهية في ٢٠٠٨. 

 د.حيدر اجلمعة

 أحمد يوسف
  توقع رئيس مجلس االدارة 
السابق في شركة وربة للتأمني 
واملستشار ملجلس ادارة الشركة 
العربية العقارية د.حيدر اجلمعة 
الكويت  استقرار مؤشر سوق 
لالوراق املالية فوق حاجز الـ ٧ 
آالف نقطة مع امتام صفقة بيع 
حصة من «زيـــن» الى اجلانب 

االماراتي.
  وقـــال فـــي تصريح خاص 
لـ«األنباء»: ان اغلب الشركات 
املدرجة في سوق الكويت لالوراق 
املالية قد حققت اداء جيدا خالل 
الربـــع الثالث من العام احلالي 
وذلك مقارنة بنفس الفترة مع 
العـــام املاضي. واشـــار الى ان 
مؤشـــرات الربـــع الثالث قد ال 
تعطي مؤشـــرا جيدا على قوة 

املاضي للمشاركة في مشاريع 
خطة التنمية او اقتناص فرص 
قد يطرحها السوق، خصوصا ان 
هذه الشركات قد نفذت برامج 
اعـــادة الهيكلة واعادت توجيه 
استثماراتها. واكد على ان افضل 
اداء منذ بداية العام وحتى اآلن 
كان من نصيب القطاع املصرفي 
واخلدمـــات بقيـــادة شـــركات 
االتصاالت، وان املؤشرات تشير 
الى امكانية حتقيقه ملعدالت اداء 
جيد مع املشـــاركة في متويل 

مشاريع التنمية.
  وعن القطـــاع االقل اداء في 
السوق خالل الفترة املاضية من 
العام، قـــال ان قطاع التأمني ال 
يحظى بأداء جيد خالل ٢٠١٠، اال 
انـــه قد يحقق اداء افضل خالل 

العام املقبل. 

اداء الشركات، اذ ان نهاية العام 
هو احملك الرئيسي في احلكم على 

االداء العام للشركات.
  وقال ان معظم الشركات اآلن 
قد اصبحت مهيأة اكثر من العام 

 قطاع البنوك أفضل أداء خالل ٢٠١٠ يقابله «التأمين»

 الجمعة لـ «األنباء»: مؤشر السوق يستقر 
فوق الـ ٧ آالف نقطة مع إتمام صفقة «زين»


