
االثنين 14 مارس 2011   37اقتصاد

»الكويتية للستايرين« تحقق 81 مليون دوالر 
أرباحًا صافية لـ 2010

»اإلسطرالب« نشرة سنوية تضم أسماء
 200 بنك وشركات استثمارية وتأمين وصيرفة

العامل���ي املتزايد عليها نس���بة 
النمو  4% سنويا خصوصا مع 
املطرد للن���اجت احمللي اإلجمالي 
في االقتص���ادات الصاعدة مثل 

الصني والهند وغيرهما.

أعلن���ت ش���ركة بل���و برينت لالستش���ارات 
االس���تثمارية عن طرح »اإلس���طرالب« الذي هو 
عبارة عن كتيب يضم أهم املعلومات املتعلقة بجميع 
كيانات القط���اع املالي العاملة في الكويت والتي 
يقارب عددها 200 شركة ومؤسسة، تشمل البنوك 
وشركات االستثمار وشركات التأمني والصيرفة 

والوساطة املالية.
وق���ال نائب رئيس مجل���س اإلدارة والعضو 
املنتدب بشركة بلو برينت لالستشارات االستثمارية 
م.مش���عل امللحم في تصريح صحافي ان الفكرة 
الرئيس���ية من وراء هذه املبادرة نبعت من واقع 
التاريخ الطويل لصناعة املال في الكويت، والتنوع 
الواسع في اخلدمات التي يقدمها هذا القطاع، األمر 
الذي أتاح لشركة بلو برينت الفرصة لكي تبادر 
إلى إعداد نشرة سنوية جتمع بني صفحاتها جميع 
الشركات العاملة في مجال اخلدمات املالية مصنفة 
وفقا لنوع القطاع، وذلك بهدف توفير املعلومات 
لكافة املهتمني من داخل وخارج الكويت، وجعل 
هذا اإلصدار ركنا أساسيا في مكتبة كافة العاملني 

واملهتمني في هذا القطاع.
وأضاف أن فكرة »اإلسطرالب« تقوم على تلبية 
حاجة الكيانات احمللية العاملة في جميع قطاعات 
السوق احمللي والكيانات األخرى األجنبية الراغبة 

في الدخول واالستثمار في الكويت للحصول على 
معلومات وبيانات ش���املة عن الشركات املالية 
الكويتية بطريقة مبسطة من خالل مرجعية ومصدر 
واحد، كما يهدف الدليل إلى تس���ويق الشركات 
العاملة في القطاع وعرض خدماتها املتنوعة سواء 

للسوق احمللي أو الدولي.
ولفت امللحم إلى أن »اإلسطرالب« هو االسم الذي 
كان يطلق على عدد من اآلالت الفلكية القدمية التي 
كانت تستعمل لغايات نظرية وعملية مختلفة، 
كقياس ارتفاع الشمس واألجرام السماوية، وحتديد 
الوقت في الليل والنهار ورسم خريطة البروج، 
وحل الكثير من املسائل التي لها صلة بعلم الفلك 
الكروي، كما كانت هذه اآللة تستعمل حتى القرن 
الثامن عشر في املالحة البحرية وفي أعمال املساحة 
والتثليث اخلاصة بقياس األرض، كحساب بعد 
مكان يصعب بلوغه أو ارتفاع بناء أو عمق بئر.

وأكد امللحم على أن كتيب »اإلسطرالب« سيتم 
توزيعه على ش���ريحة كبيرة من املس���تثمرين 
واجلهات االقتصادية ذات العالقة كغرفة جتارة 
وصناعة الكويت واحتاد الشركات االستثمارية 
ومكتب االستثمار األجنبي، وجمعيات النفع العام 
املتخصص���ة، باإلضافة إل���ى العديد من اجلهات 

احلكومية واخلاصة األخرى.

الرئيس  ق���ال  من جانب���ه، 
التنفيذي للشركة عادل يوسف 
املنيفي اسواق مادة الستايرين 
مونيمر تتس���م حالي���ا بنموها 
االيجاب���ي حيث يف���وق الطلب 

أعلن���ت الش���ركة الكويتية 
للستايرين عن حتقيقها 81 مليون 
دوالر كأرباح صافية للفترة املالية 

املنتهية في 31 ديسمبر 2010.
وق���ال رئيس مجلس اإلدارة 
احم���د عب���داهلل احلبيب عقب 
الش���ركة  إدارة  اجتماع مجلس 
العتماد النتائ���ج املالية انه مت 
حتقيق هذه االرباح بفضل اهلل 
ومجموع���ة م���ن العوامل مثل 
اإلدارة االستراتيجية والكفاءة 
في عمليات التشغيل والتسويق 
املناسب وكذلك االرتفاع العاملي 
الذي طرأ على أسعار املنتجات 

البتروكيماوية.
وأشار احلبيب في تصريح 
صحافي ال���ى ان قيمة املبيعات 
خ���الل الع���ام 2010 جت���اوزت 
حاجز ال���� 600 ملي���ون دوالر 
وهي نتائ���ج ايجابية جدا تدل 
على التعافي املستمر في اسواق 

البتروكيماويات.

بقيمة مبيعات تجاوزت الـ 600 مليون دوالر

تطلقه شركة بلو برينت لالستشارات االستثمارية

أحمد احلبيب وعادل املنيفي

صورة عن كتيب اإلسطرالب م.مشعل امللحم

انطالق المؤتمر السنوي الرابع 
للمنتدى الخليجي لتطوير المشروعات

ق���ال رئي���س املنت���دى 
اخلليجي لتطوير املشروعات 
مدير ع���ام ش���ركة ينوف 
للتدريب واالستشارات نزار 
املنتدى سينظم  املضف ان 
مؤمتره السنوي الرابع حتت 
شعار »املرتكزات االساسية 
الى مركز  الدولة  في حتول 
مالي وجت���اري« غدا حتت 
رعاية وحضور نائب رئيس 
الوزراء للش���ؤون  مجلس 
االقتصادي���ة ووزير الدولة 
لشؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون االسكان الشيخ أحمد 

الفه���د. وفي معرض حديثه عن انطالق فكرة املنتدى اخلليجي 
لتطوير املشروعات، قال املضف في تصريح صحافي انها جاءت 
بهدف تأسيس اجلسم املهني للقيادات االدارية والفنية ليتناولوا 
سبل تطوير قطاع املشروعات لتحقيق التنمية احلضرية والتنمية 
املس���تدامة لتكون نقطة انطالقة جديدة لبناء شراكات حقيقية 
تعم���ل على عملية حتديث وتطوير املش���روعات للوصول الى 

التميز في حتقيق اجلودة الشاملة فيها.
وأشار الى احلرص على تضمني فكرة املنتدى من البداية تصورا 
جديدا ذا طابع ش���مولي ونظرة استراتيجية حول املشروعات 
احلكومية والتطوير املستدام للمشروعات وأثرها على التنمية 
االقتصادية من واقع الطموحات املستقبلية وما تأمل في حتقيقه 
واحلصول عليه باالضافة ال���ى التعرف على املعوقات التي قد 
تواجهها أثن���اء ادارة وتطوير تلك املش���روعات، كما يأتي هذا 

املنتدى مبنزلة جتمع مهني فعال.

نزار املضف

املعتز الرافعي

من اليمني: نواف أحمد املرزوق وعبداحملسن بن عبداللطيف العيسى عقب توقيع العقود

»بوبيان« يطرح للمرة األولى بالكويت خدمة
 النظام اإللكتروني للتمويل التجاري للشركات

»أبيات« تدخل سوق الرياض باستثمار 30 مليون دينار
كثالث معرض لها بالخليج واالفتتاح في الربع األول من 2013

الش����ركات االستثمارية، تقوم 
العمالء وتعتمد على  مبتابعة 
لغة التفاهم مع العميل املتعثر، 
مما أدى إلى إعادة جدولة العديد 
من امللفات وحتس����ني نس����بة 
الضمانات وتصحيح أوضاع 
وتركيبة احملفظ����ة االئتمانية 

للبنك.
من جانبه قال مدير العمليات 
والتش����غيل لش����ركة اليسرة 
لألغذية طارق توني ان اخلدمة 
اجلديدة من بنك بوبيان تؤكد 
مدى التطور الذي شهده البنك 
خالل الفترة األخيرة وحرصه 
على توفير أعلى مس����تويات 
اخلدمة وتقدمي منتجات وحلول 
مميزة لقطاع الشركات والقطاع 
اخلاص الكويتي ومبا يوفر له 
املزيد من الس����هولة واليس����ر 

وتقليل اجلهد والتكلفة.
وأضاف ان شركة اليسرة لها 
تعامالت كثيرة ومتنوعة داخل 
وخارج الكويت بحاجة إلى مثل 
هذه احللول التي من شانها أن 
حتقق أهداف الشركة في توفير 
الوق����ت واجلهد مم����ا ينعكس 
أدائها ويحقق ما  بالتالي على 

تصبو إليه من تطور.
وشدد على أن بنك بوبيان 
يؤكد من خالل ه����ذه اخلدمة 
اجلديدة حرصه على مصلحة 
عمالئ����ه وتوفير ما يحقق لهم 
اليس����ر واملرونة  املزيد م����ن 
في تنفي����ذ كاف����ة معامالتهم 

اليومية.

ذات اجلودة العالية واخلدمات 
املتنوعة لتسهيل رحلة العميل 
في بناء وجتديد مسكنه، تواصل 
التوس���عية  »أبيات« خططها 
خلدمة اصحاب السكن اخلاص 
ف���ي دول اخلليج بدءا من أكبر 
األسواق اخلليجية وهو سوق 
اململكة العربية السعودية، على 
ان تتواجد »أبيات« في جميع 
املدن اخلليجية الرئيسية خالل 

السنوات اخلمس املقبلة«.
وأش���ار املرزوق الى اعتزاز 
»أبيات« بالتعاون مع مؤسسة 
املرحوم عبداللطيف العيسى 
اخليرية، والتي يعود دخلها الى 
األعمال اخليرية املتنوعة بناء 
على وصية املرحوم بإذن اهلل 

عبداللطيف العيسى.
يذكر ان مع���رض »أبيات« 
في الكويت يقع على مس���احة 
تفوق ال� 22 ألف متر مربع ويضم 
اكثر من 30 ألف منتج من مواد 
البناء والتشطيب واألثاث التي 
يحتاجها العميل إلكمال مراحل 
البناء كاألرضي���ات واملطابخ 
ول���وازم الكهرب���اء والتكييف 
والتمدي���دات الصحية العالية 
اجل���ودة واإلض���اءة واألطقم 
الصحية وغرف املعيشة وغرف 
الطعام وغرف النوم واألقمشة 

والسجاد واللوحات.

الصعبة التي مرت بها األسواق 
العاملية، فقد متكن بنك بوبيان 
من حتقيق معدالت منو متميزة 
في احملفظة االئتمانية للشركات 
وصلت إلى 30% مع نهاية عام 
2010 وهى م����ن أعلى معدالت 
النمو في الس����وق احمللى عن 
طريق جذب العديد من الشركات 
املنتجة املعروفة مبالءتها املالية 
واالقتصادية، وذلك مع التمسك 
الشديد بأعلى معايير اجلودة 
االئتمانية ودراس����ة وتنويع 

املخاطر.
وذكر ان إدارة هيكلة التمويل 
والتمويل املشترك تقوم بدور 
هام في توفير أدوات متويلية 
جديدة مع التركيز على النمو 
في التمويل املش����ترك لصالح 
الشركات اإلنتاجية ومشاريع 
خط����ط التنمية حي����ث قامت 
بترتيب عملية متويل مشترك 
لصالح ش����ركة زين السودان 
حي����ث تول����ت اإلدارة بنجاح 
جتميع عدد من البنوك احمللية 
والعاملية للمش����اركة في هذه 
الصفقة مما رفع قيمة التمويل 
إلى 270 مليون يورو، كما تولت 
اإلدارة عملية إعادة هيكلة بعض 
التمويالت املشتركة لصالح عدة 
شركات محلية والتي ساعدت 
الش����ركات على  إدارات تل����ك 
املالية  تخطي مصاعب األزمة 

العاملية.
وبني الرافعي انه مت تخصيص 
ملتابع����ة  متخصص����ة  إدارة 

العاملية  من كب����رى اجله����ات 
املتخصصة، وبناء عليه متت 
إعادة تنظي����م الهيكل اإلداري 
للبن����ك وفقا لإلس����تراتيجية 
اجلديدة والقائمة على تنويع 
العالق����ات املصرفية لتش����مل 
كل القطاع����ات االقتصادية مع 
التركيز على القطاعات املنتجة 
واستهداف الشركات املتوسطة 
والكبيرة لتحقيق أفضل خدمة 

مصرفية.
باإلضاف����ة إل����ى توفير كل 
االحتياجات املصرفية من خالل 
مديري حسابات متخصصني 
ميتلكون مؤهالت عالية لتوفير 
اخلدم����ة املثل����ى، وال ينحصر 
دورهم في دراسة ومنح االئتمان 
للشركات بل االهتمام بالعالقة 

املصرفية الشاملة.
وأوض����ح الرافعي انه على 
الرغم من األوضاع االقتصادية 

التام كما ميكن للمستخدم أن 
يتمتع بأكثر من 20 خدمة شاملة 
منها على سبيل املثال طلب فتح 
االعتمادات املستندية وتعديلها 
وتسلم إخطار املستندات وتقدمي 
معام����الت الفواتير ورفض أو 

قبول فروق املستندات.
كما ميكن من خالل اخلدمة 
اجلدي����دة تس����لم اعتم����ادات 
التصدير واستالم املتحصالت 
وتقدمي وتسلم الفواتير وعرض 
متحص����الت التصدي����ر وفتح 
خطابات الضمان )LG( وتعديلها 

وجميع املراسالت العامة.
الرافع����ي أن أول  وأوضح 
شركة مت تطبيق اخلدمة معها 
هي ش����ركة اليس����رة لألغذية 
والتي تعتبر من أهم ش����ركات 
القطاع اخلاص في مجال األغذية 
والتي ترتبط مع البنك بعالقات 
استراتيجية باعتبارها من أبرز 

عمالء البنك.
من ناحية أخرى، أكد الرافعي 
أن املرحلة املقبلة ستشهد طرح 
املزيد من اخلدم����ات اخلاصة 
بالش����ركات والقطاع اخلاص 
والت����ي ته����دف إل����ى حتقيق 
مستويات أفضل من الشراكة 
البنك وبني هذه الشركات  بني 
ومبا يحقق مصلحتها ليصب 
ذلك في النهاي����ة في مصلحة 

االقتصاد الوطني.
وأشار إلى ان ابرز اجنازات 
إدارة الشركات من خالل تبني 
إستراتيجية واضحة مت إعدادها 

»سنتشري 21«.
وقال نائ���ب رئيس مجلس 
ادارة ش���ركة »أبي���ات« نواف 
أحم���د امل���رزوق: »م���ع جناح 
مع���رض »أبي���ات« الكبير في 
خدمة أصحاب السكن اخلاص 
في الكويت عبر توفير املنتجات 

مجلس ادارة شركة »أبيات« نواف 
احمد املرزوق ورئيس مجلس 
األمناء ملؤسس���ة عبداللطيف 
العيسى اخليرية، عبداحملسن 
بن عبداللطيف العيسى، بتوقيع 
العق���د في الرياض بواس���طة 
العق���اري ش���ركة  الوس���يط 

س���يفتتح في الربع الثاني من 
.2012

جاء هذا االعالن خالل توقيع 
عقد االس���تثمار ب���ني »أبيات« 
ومؤسسة عبداللطيف العيسى 
اخليرية السعودية التي متلك 
املساحة، حيث قام نائب رئيس 

أعلن بنك »بوبيان« عن طرح 
خدمة جديدة لقطاع الشركات 
القطاع اخلاص  ومؤسس����ات 
تعتب����ر األولى من نوعها على 
مس����توى الكويت وهي خدمة 
النظام االلكترون����ي للتمويل 
التجاري للش����ركات وذلك في 
إطار ح����رص البن����ك على أن 
يكون االختيار األول للصيرفة 
اإلسالمية في الكويت وحرصا 
منه على تق����دمي أفضل خدمة 
للعم����الء في مج����ال اخلدمات 

املصرفية االلكترونية.
وتتيح اخلدمة اجلديدة لعمالء 
بنك »بوبيان« استخدام خدمات 
متويل التجارة سواء من فتح 
اعتمادات مستندية أو خطابات 
الضمان وغيرها الكترونيا من 
خالل املوقع االلكتروني للبنك 

.www.bankboubyan.com
وأوضح مدير عام املجموعة 
املصرفية للشركات واخلزانة 
في البن����ك املعت����ز بدين اهلل 
الرافعي في تصريح صحافي أن 
اخلدمة اجلديدة تتميز باملرونة 
والس����هولة واليسر حيث يتم 
تقدمي املعامالت وتعديلها وتسلم 
املس����تندات عن طريق شبكة 
االنترنت على مدار الساعة دون 
احلاجة للحضور إلى مقر البنك 
وهو ما يوفر املزيد من الراحة 
وتوفير وقت العمالء ومندوبيهم 

ومبا ينعكس على األداء.
وأضاف أن اخلدمة اجلديدة 
تتميز أيضا بالسرية واألمان 

أعلنت ش���ركة »أبيات« عن 
دخولها سوق الرياض في اململكة 
العربية الس���عودية باستثمار 
تتجاوز قيمته 30 مليون دينار 
للبدء في انشاء ثالث معرض 
لها في اخلليج على قطعة ارض 
تبلغ مساحتها 32 ألف متر مربع 
والذي سيفتتح أبوابه للعمالء 

في الربع األول من 2013.
وتقع املساحة املستثمر بها 
في حي الغدير الواقع ش���مال 
الرياض، وتطل مباش���رة على 
الطريق الدائري الشمالي الذي 
يعتبر من أهم املناطق التجارية 
الواقعة في الرياض بجوار العديد 
من املعارض التجارية الكبرى 
لتجارة التجزئة، وتعتبر هذه 
املنطقة ذات اهمية استراتيجية 
قياسا الى نشاط »أبيات« حيث 
انها تتوسط املناطق السكنية 
الس���كنية  القائم���ة واملناطق 
اجلديدة التي ستنش���أ حسب 
اخلطط املقدمة من الهيئة العليا 

لتطوير مدينة الرياض.
وأوضحت الشركة في بيان 
صحافي ان هذه اخلطوة تأتي 
ضم���ن خطتها للتوس���ع في 
دول اخللي���ج التي بدأت بأول 
استثمار لها خارج الكويت في 
مدينة الدمام في السعودية لبناء 
معرض »أبي���ات« الثاني الذي 

البنك يستعد خالل العام لطرح المزيد من الخدمات لقطاع الشركات

وزارة العــــــــدل

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

تعلن اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية عن بيع العقار املو�صوف فيما يلي باملزاد العلني وذلك يوم االثنني املوافق 2011/4/4م - قاعة 48 - 

بالدور الثاين بق�صر العدل ال�صاعة التا�صعة �صباحًا - وذلك تنفيذًا حلكم املحكمة ال�صادر يف الدعوى رقم 2008/253 بيوع/1.

املرفوعة من:  �صالح حاجي كمال قا�صم

�صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد: ورثة املرحومة/ �صيخة �صباح الدعية وهم: 1 - علي جراح ال�صباح. 2 - خالد جراح �صباح ال�صباح. 3 - م�صعل جراح �صباح 

ال�صباح. 4 - حممد جراح �صباح ال�صباح. 5 - مازن جراح �صباح ال�صباح. 6 - اقبال جراح �صباح ال�صباح. ب�صرى جراح �صباح ال�صباح.

اأواًل: اأو�صاف العقار:

- يقع العقار يف منطقة حويل قطعة 12 منطقة النقرة �سارع 149 ق�سيمة 23 واملو�سوف بالوثيقة رقم 1979/5113 وم�ساحته 1040م2. العقار عبارة 

عن جممع �سكني يقع على �سارع واحد وم�ساحته 1040م2. العقار مكون من �سرداب ومعلق وخم�سة ادوار مكررة ومك�سية باحلجر ومكيفة مركزي. 

ال�سرداب مفتوح على كامل امل�ساحة وم�ستغل كمخزن. الدور الأر�سي معلق به غرفة حار�س ودكان و�سقة مكونة من غرفة و�سالة ومطبخ و2 حمام. 

ال�سقة موؤجرة مببلغ 220 د.ك. وال�سرداب مببلغ 400 د.ك �سهرياً. والدكان 700 د.ك �سهرياً باإجمايل ريع �سهري مببلغ 4620 د.ك.

ثانيًا: �صروط املزاد:

اأوالً  : يبداأ املزاد بثمن اأ�سا�سي قدره 720000 د.ك »�سبعمائة وع�سرون األف دينار كويتي«. وي�سرتط للم�ساركة يف املزاد �سداد خم�س ذلك الثمن على 

الأقل اإما نقداً اأو مبوجب �سيك م�سدق من البنك امل�سحوب عليه اأو مبوجب خطاب �سمان من اأحد البنوك ل�سالح اإدارة التنفيذ بوزارة العدل.

ثــانــيـًا: يجب على من يعتمد القا�سي عطاءه اأن يودع حال انعقاد جل�سة البيع كامل الثمن الذي اعتمد وامل�سروفات ور�سوم الت�سجيل.

ثــــالثًا: فان مل يودع من اعتمد عطاوؤه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�س الثمن على الأقل واإل اأعيدت املزايدة على ذمته يف نف�س اجلل�سة على 

اأ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به البيع.

رابعــًا: فـي حالة اإيداع من اعتمد عطاوؤه خم�س الثمن على الأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�سر.

خام�صًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�سة التالية حكم بر�سو املزاد عليه اإل اإذا تقدم فـي هذه اجلل�سة من يقبل ال�سراء مع زيادة الع�سر م�سحوباً باإيداع 

كامل ثمن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة فـي نف�س اجلل�سة على اأ�سا�س هذا الثمن.

�صاد�صًا: اإذا مل يقم املزايد الأول باإيداع الثمن كاماًل يف اجلل�سة التالية ومل يتقدم احد للزيادة بالع�سر تعاد املزايدة فوراً على ذمته على اأ�سا�س الثمن الذي كان 

قد ر�سا به عليه يف اجلل�سة ال�سابقة وليعتد يف هذه اجلل�سة باأي عطاء غري م�سحوب باإيداع كامل قيمته. ويلزم املزايد املتخلف مبا ينق�س من ثمن العقار.

�صابعًا: يتحمل الرا�سي عليه املزاد يف جميع احلالت ر�سوم نقل وت�سجيل امللكية وم�سروفات اإجراءات التنفيذ ومقدارها 200 د.ك واأتعاب املحاماة 

واخلربة وم�ساريف الإعالن والن�سر عن البيع يف ال�سحف اليومية.

ثـامـنًا: ين�سر هذا الإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املبا�سرين لإجراءات البيع وعلى م�سوؤوليتهم دون اأن تتحمل اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية اأية م�سوؤولية.

 تا�صعـًا: يقر الرا�سي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيه: 1 - ين�سر  هذا الإعالن عن البيع باجلريدة الر�سمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات.

          2 - حكم ر�سو املزاد قابل لال�ستئناف خالل �سبعة اأيام من تاريخ النطق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون املرافعات.

3 - تن�س الفقرة الأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات انه »اإذا كان من نزعت ملكيته �ساكناً يف العقار بقي فيه كم�ستاأجر بقوة القانون 

ويلتزم الرا�سي عليه املزاد بتحرير عقد اإيجار ل�ساحله باجرة املثل«.

ملحوظة هامة: يحظر على جميع ال�سركات واملوؤ�س�سات الفردية امل�ساركة يف املزاد على الق�سائم اأو البيوت املخ�س�سة لأغرا�س ال�سكن اخلا�س عماًل 

باأحكام املادة 230 من قانون ال�سركات التجارية امل�سافة بالقانون رقم 9 ل�سنة 2008.

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني


