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٦٫٩٩٩٫٤
بتغير قدره 

+٢٥٫٣

 أعلن مجلس إدارة شركة االمناء العقارية أنه اجتمع 
يوم الثالثاء املاضي واعتمد البيانات  املالية السنوية 
للشركة للسنة املنتهية في ٣١-١٠-٢٠١٠. حيث حققت 
الشــــركة أرباحا قدرها ٦٧٣٫٩٥٠ ألف دينار بواقع ١٫٥ 
فلس للســــهم مقارنه بخسائر قدرها ٨٫٣ ماليني دينار 
بواقع ١٨٫٤٧ فلســــا للسهم عن ذات الفترة لعام ٢٠٠٩ 
وبلغ إجمالي املوجــــودات املتداولة ١٨٫٧ مليون دينار 

وإجمالــــي املطلوبات املتداولة ٢٣٫٦ مليون دينار، كما 
بلغ إجمالي حقوق املساهمني ٥٣٫٦ مليون دينار، وبلغ 
اجمالي االيرادات من التعامالت مع األطراف ذات الصلة 
مبلغا قدره ٣٫١ ماليني دينار وإجمالي املصروفات من 
التعامالت مع االطراف ذات الصلة مبلغا قدره ٢٫٧ مليون 
دينار وبناء على ما سبق قرر مجلس االدارة عدم توزيع 

أرباح عن السنة املالية املنتهية في ٣١ أكتوبر. 

 «اإلنماء» تحقق ٦٧٣٫٩٥٠ ألف دينار أرباحاً 

 تشمل بنوكًا في ٦٤ دولة

 «غلوبل فاينانس» ترّشح «الوطني» لقائمة أفضل 
بنوك التمويل التجاري عالميًا في ٢٠١١

 منى الدغيمي
  رشـــحت مجلة «غلوبال 
فاينانس» أسماء أفضل البنوك 
للتمويل التجاري في ٧١ منطقة 
ودولة وذلك لقيامها باستطالع 
حصري لنشره في عدد فبراير 

.٢٠١١
  وتضمنت قائمـــة الترشيــح 
أسماء بنوك التمويــل التجاري 
فـــي ٦٤ دولة مــــــن بينهـــا 
٩ دول عربيـــة منهـــا ٤ دول 
خليجية حيـــث تـــم ترشيح 
بنـــك الكويـــت الوطني مـــن 
الكويـــت وبنك دبي الوطنــي 
من دولـــة اإلمارات املتحـــدة 
الدوحـــة مــن دولة  وبنـــك 
قطر والبنـــك األهلي املتحد 

من دولة البحرين.
  وعلى صعيد الدول العربية 
مت ترشيح بنك لبنان من لبنان 
والبنـــك التجاري الدولي من 
مصر والبنك العربي من اليمن 
وبنـــك مســـقط مـــن عمــان 
العربي مــن  البنـــك  وأخيرا 

األردن.
  وشملت املعايير الختيار 
البنـــوك: حجـــم املعامالت، 

العاملية  التغطيـــة  ونطـــاق 
وخدمة العمـــالء واألسعـــار 
التنافســـيـــة والتقنيــــــات 

املبتكــرة.
  وستعلن املجلة عن أفضل 
بنـــك للتمويل التجاري على 
الصعيد العاملي في شهر أكتوبر 

.٢٠١١
  وتعليقـــا على احلدث قال 
رئيـــس املجلـــة د.جوزيف 

جيرابوتو رئيـــس «غلوبل 
فاينانس»: «ان توفير التمويل 
التجاري بأسعار معقولة أمر 
جيد بالنسبة لصحة االقتصاد 

العاملي».
  وتابع: «لقد اخترنا البنوك 
التي تخدم بامتياز احتياجات 
الشـــركات في جميـــع أنحاء 
العالم وتشـــارك في التجارة 

عبر احلدود». 
 د. رمضان الشراح  اسعد البنوان 

 قال أمني عام احتاد الشركات 
االستثمارية د.رمضان الشراح 
ان مسؤولي االحتاد التقوا صباح 
أمس مدير عام سوق الكويت 
لألوراق املالية حامد الســــيف 
وذلك مبقر السوق، حيث حضر 
كل من رئيس االحتاد أســــعد 
البنوان، ونائب الرئيس صالح 
الســــلمى، وأمني السر وعضو 
مجلس اإلدارة بدر الســــميط، 
وعضو مجلس اإلدارة عبداهللا 

القبندى.
  وأوضح الشراح في تصريح 
صحافي ان رئيس االحتاد أسعد 
البنوان استهل اللقاء بإبداء رغبة 
االحتاد في املساهمة واملشاركة 
في التطوير الذي ينشده مدير 
عام البورصة ومبا يساهم في 

نهضة السوق واالقتصاد.
  وبــــدوره أشــــاد مدير عام 
البورصة حامد السيف بدور 
الشركات االستثمارية واعتبرها 
الوســــاطة  بجانب شــــركات 
والتقاص من العالمات الداعمة 
للسوق، وطالب الشركات بأن 
تكون لديها املبادرات والتحرك، 
كمــــا طالبها بأن تكون جاهزة 
مــــن خــــالل نظــــام أومكس، 
موضحــــا أن العمــــل يجب أن 
ينصب على معاجلة املشاكل 

املتعلقة بــــاألدوات التي تفيد 
إلى تطويره،  السوق وتؤدى 
كما أن تطوير الســــوق يؤدى 
إلى اإلسراع في حتويل الكويت 

ملركز مالي إقليمي.
  وأفاد السيف بأن البورصة 
مقبلة على اســــتخدام «نظام 
ناســــداك» الذي سيســــهم في 

تعديل الكثير من األمور.
  بدوره شدد أمني سر االحتاد 
بدر السميط على أهمية املصلحة 
الشــــركات  املشــــتركة ما بني 
االســــتثمارية وسوق الكويت 
لألوراق املالية، وتطرق إلى عدد 
من املواضيع ومن ذلك ضرورة 
تسهيل العالقة، خاصة بالنسبة 

للشركات املدرجة أسوة مبا هو 
موجود في بورصة لندن، كما 
طالب باملبادرة في تســــويق 
الســــوق من خالل توســــيع 
قاعدة املتعاملني في الســــوق، 
وأهمية وجود اإلحصائيات التي 
تشمل املتعاملني من الكويتيني، 
وغير ذلك مما يخدم العمل في 

البورصة.
  وقد اختتــــم البنوان اللقاء 
بأهمية التواصل واملشاركة في 
تطوير الســــوق ملا فيه خدمة 
االقتصاد، مشيرا الى أن احتاد 
الشركات االستثمارية ستكون 
له عدد من املبادرات والقرارات 

التي تتجه في هذا الشأن. 

 لدى لقائه مدير عام السوق 

 من خالل شراكات عالمية لالستثمار في مجال النفط والغاز 

 لتشييد مشاريع إسكانية لذوي الدخل المتوسط 

 البنوان: اتحاد الشركات االستثمارية 
سيطرح مبادرات لتطوير البورصة 

 «رسن للطاقة» تستعد لدخول السوق 
التركي خالل النصف األول من ٢٠١١ 

 المشعان: «األرجان» تدرس مشاريع 
سكنية في السوقين المصري والسوري 

 استقالة وتعيين عضو 
  في مجلس إدارة «مشاعر القابضة» 

 شريف حمدي
  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة أن مجموعة 
رسن القابضة تستعد من خالل شركة «رسن 
للطاقة» لدخول السوق التركي خالل النصف 
األول من ٢٠١١ لالستثمار في مجال النفط والغاز، 
الفتة الى أن الشركة حددت فرصا معينة تسعى 
لدخول السوق التركي من خاللها عبر حتالفات 
عاملية، الفتة الى ان مشـــروعات النفط والغاز 
تعتبر من املشروعات الكبيرة التي تسعى الشركة 

للدخول فيها من خالل شراكات دولية.
  وذكرت أن الشركة ستعقد اجتماعا في نهاية 
االســـبوع اجلاري للكشـــف عن تفاصيل عدد 
من املشروعات قيد الدراســـة حاليا من بينها 
الفرص املتاحة في مجال الطاقة بالسوق التركي، 

باالضافة الى فرص متاحة في اســـواق اخرى 
ومنها السوق األميركي.

  واوضحت املصادر ان الشركة بدأت في انتاج 
الغاز مـــن ٣ أبار من مشـــروعها في الواليات 
املتحدة األميركية، الفتة الى أن املجموعة بدأت 
جتني ثمار املشـــروعات التي دخلت فيها قبل 
فترة ســـواء في مجال الطاقـــة او العقارات او 
غيرها من القطاعات االخـــرى، مبينة أن هذه 
الثمار ستنعكس ايجابيا على امليزانية العامة 

للمجموعة في ٢٠١٠.
  وذكرت في هذا الســـياق أن مجموعة رسن 
حققت نتائج ماليـــة ايجابية ومن املنتظر أن 
تعلن عن ارباح جيدة لعام ٢٠١٠ ستكون افضل 

من نتائج عام ٢٠٠٩.  

 منى الدغيمي
  قال رئيس مجلس االدارة في شركة االرجان 
العاملية العقارية خالد املشــــعان ان الشــــركة 
تدرس حاليا فرصا استثمارية اسكانية داخل 
السوقني املصري والسوري، مشيرا الى انه على 
ضوء الدراسة املبدئية ستقرر الشركة الولوج 
داخل السوقني لتشييد مشاريع سكانية لذوي 

الدخل املتوسط.
  وكشف املشعان عن ان نية االرجان مازالت 
قائمة في االستثمار داخل دول افريقية السيما 
تونس التي تسعى الشركة الى استكمال دراستها 
للســــوق العقاري لتخطيط عملية املباشــــرة 
في تنفيذ مشاريع اسكانية تستهدف الطبقة 

الوســــطى التي متثل اكثر من ٨٠٪ من سكان 
تونس.

  وافاد بان الشــــركة باشرت تنفيذ مشروع 
سكني في الدمام ويتكون من ٤٠٠ وحدة سكنية 
على مساحة ١١٢ ألف متر مربع ويضم اكثر من 
ألفي نســــمة، الفتا الى ان «األرجان» قد بدأت 
بتطوير البنية التحتية في مدينة اجلبيل، على 

مساحة مليون متر مربع.
  ولفت الى ان الشركة تعمل حاليا على دراسة 
وتخطيط عدة مشاريع سكنية اخرى في عدد 
من مناطق اململكة، ومنها مشروع املونسية في 
الرياض، ومشروع املروج في ينبع على البحر 

األحمر في السعودية. 

 قالت شركة مشاعر القابضة 
مشاعر ان شركة عنان السماء 
للتجارة العامة واملقاوالت قامت 
بتعيني منصور حمد منصور 
املبارك ممثـــل لها في مجلس 
ادارة الشركة بدال من العضو 
املستقيل هشـــام عبدالوهاب 
أحمـــد العبيد، ومتـــت اعادة 
تشـــكيل مجلس االدارة على 

النحو التالي: 
  يوسف عبدالقادر يوسف 
الهاشمي رئيس املجلس وممثل 
عن شركة أعيان القابضة وزياد 
بن فؤاد بن فهد الصالح نائب 
الرئيس وممثل عن الشـــركة 
االولى لتطوير العقارات وكل 
من عصام بن عبدالقادر املهيدب 
ممثل عن شركة املهيدب القابضة 

 ترسية مناقصة 
  على شركة تابعة لـ «تنظيف»

  
ــركة تابعة لها  ــركة الوطنية للتنظيف ان ش   ذكرت الش
ــبة ٩٠٪ قد متت ترسية املناقصة رقم ١٩٤٢٩١٠ عليها  بنس
ــكر عريفجان التابعة لوزارة  وذلك خلدمات النظافة مبعس

الدفاع، مببلغ وقدره ١٫٢ مليون دينار وملدة ٣ سنوات.

 البنوك العربية المرشحة 
 البنك األهلي المتحد  البحرين 

 بنك الكويت الوطني  الكويت 

 بنك الدوحة  قطر 

 بنك مسقط  عمان 

 البنك العربي  األردن 

 بنك لبنان  لبنان 

 بنك دبي الوطني  اإلمارات 

 البنك العربي  اليمن 

 البنك التجاري الدولي  مصر 

 البنوك العالمية المرشحة ألفضل تمويل تجاري 
في ٢٠١١ حسب المنطقة 

 سيتي  األميركتان 

 بي إن بي باريبا  أوروبا 

 مجموعة يوني كريديت  أوروبا الوسطى والشرقية 

 البنك العربي  الشرق األوسط 

 اس. أيي بي  املنطقة الشمالية 

 بنك ستاندرد تشارترد  آسيا 

 بنك ستاندرد تشارترد  افريقيا 

وســـعود عبـــداهللا ســـعود 
املخيزمي ممثل عن مؤسســـة 
اخلطوط اجلويـــة الكويتية 
وأحمـــد عبداللطيـــف محمد 
الدوســـري ممثل عن شركة 
أعيان لالجارة واالســـتثمار 
وفيصـــل جهـــاد عبدالعزيز 

الغربللـــي ممثل عن شـــركة 
الشرق االولى للتجارة العامة 
واملقاوالت ومنصور حمـــد 
منصـــور املبـــارك ممثل عن 
شركـــة عنان السماء للتجارة 
العامـــة واملقـــاوالت أعضاء 

مبجلــس ادارة الشركــة.


