
إجمالية تقدر بحوالي 150 مليون 
ريال سعودي، حيث روعي في 
التصميم للوحدات اس����تيفاء 
كل عناصر احلداثة والعصرية 
لتوفي����ر جميع س����بل الراحة 
للسكان. وأوضح انه مت تأجير 
80% من مشروع ديار الفنطاس 
السكني في فترة قياسية )ثالث 
أشهر( وبأسعار تأجيرية تفوق 
املجمعات احمليطة في املنطقة 
وذلك لتميز املشروع بشقق نظام 
دوبلكس ونظام تقليدي ويتميز 
العالية اجلودة  ايضا مبرافقه 
من حمام سباحة ومواقف في 
املبنى وخدمات اإلنترنت  قبو 
واحلراسة والصيانة على مدار 
الس����اعة باإلضافة إلى النادي 
الصحي وصالة استقبال فاخرة 

للضيوف بارتفاع 7.5 امتار.
ونوه العمر بأن شركة القوة 
القابض����ة متلك أيضا ش����ركة 
ألومبيا للمستلزمات الرياضية 
واملتخصص����ة في بيع املعدات 
الرياضية والت����ي لها وكاالت 
 CYBEX : :عاملية جتاري����ة مثل
HOIST وMILON وغيره����ا من 
عالمات جتارية والتي من خاللها 
تقدم الدعم الفني لسلسلة معاهد 
STRETCH. وحول شركة عنان 
للتمويل العقاري وهي الشركة 

1.8 مليون دينار أرباح »أعيان« 
في 2010 والتوصية بتوزيع 5% منحة

املتخصصة في التمويل العقاري، 
اوضح العمر انها حققت أرباحا 
مجزية بلغت 8.3 فلوس للسهم 
مما أثر ايجابيا على الشركة ككل 
كونها مملوكة 100%، الفتا الى 
النتائج اإليجابية التي حققتها 
ش����ركة برج هاجر التي متتلك 
ش����ركة أعيان العقارية %31.5 
منها حيث بلغ����ت اربحها 810 
االف دين����ار، كما بلغت ربحية 

السهم 6.14 فلوس.

التنفيذي  الرئيس  كش����ف 
لشركة أعيان العقارية يوسف 
يعقوب العمر أن النتائج املالية 
للشركة للسنة املالية املنتهية 
في 2010/12/31، اظهرت حتقيق 
أرباح بلغت 1.8 مليون دينار، 
كما بلغ����ت الربحية 5 فلوس 
للسهم، وبلغ إجمالي اإليرادات 
7.5 ماليني دينار، وبلغت قيمة 
األصول 138.5 مليون دينار، كما 
بلغت حقوق املس����اهمني 70.2 
مليون دينار، موضحا أن ذلك 
مؤش����ر جيد في ظل الظروف 

االقتصادية الراهنة.
وب����نينّ العمر ف����ي تصريح 
صحافي ان مجلس إدارة الشركة 
اوصى بأس����هم منحة 5% عن 
السنة املالية املنتهية2010/12/31، 
مش����يرا الى ان ش����ركة أعيان 
العقارية متلك عديدا من املشاريع 
التي اجنزت على ارض الواقع 
وشركات تشغيلية مدرة، من 
أهم املش����اريع الت����ي بدأنا في 
تسويقها هذا العام مشروع ديار 
جدة الذي تبلغ إجمالي وحداته 
108 وح����دات س����كنية بنظام 
الدوبلكسات املنفصلة واملتصلة 
في مخطط العليا شمال مدينة 
جدة مبساحات أراض تتراوح 
يوسف العمربني 360 و530 مترا مربعا وبقيمة 

آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Business
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6294.8االقتصادية

0.56%
-35.5

املؤشر السعري

بتغير قدره

»القرين القابضة« تربح 559 ألف دينار
ذكر سوق الكويت لالوراق املالية ان مجلس إدارة شركة القرين القابضة )قرين قابضة( 
اعتمد البيانات املالية السنوية للشركة للسنة املنتهية في 2010/12/31، حيث حققت الشركة 
أرباحا بلغت 559 ألف دينار مبا يعادل 1.8 فلس للسهم مقارنة مع خسائر كبيرة بلغت 
33.8 مليون دينار مبا يعادل 58.8 فلسا في ذات الفترة من عام 2009، وبلغ إجمالي حقوق 
املساهمني العام املاضي 24.9 مليون دينار مقارنة مع 22.6 مليون دينار في العام الذي 
سبقه، وأوصى مجلس ادارة الشركة بعدم توزيع أرباح.

أعلنت شركة مشاريع الكويت 
االس���تثمارية إلدارة األص���ول 
أرباح  )كامكو( ع���ن حتقي���ق 
بلغت قيمتها نح���و 1.8 مليون 
دينار خالل السنة املنتهية في 31 
ديسمبر 2010، فيما بلغت ربحية 
السهم 7.6 فلوس، ووصل إجمالي 
حقوق املساهمني مع نهاية 2010 

إلى 87.43 مليون دينار. 
الش���ركة في بيان  واضافت 
صحاف���ي ان في األصول املدارة 
من قبلها شهدت ارتفاعا بنسبة 
إلى مستوى 2.36  7.8% لتصل 

مليار دينار.
وبهذه املناسبة، قال العضو 
املنتدب والرئيس التنفيذي في 
»كامك���و«، س���عدون علي: »إن 
األرباح التي حققتها كامكو خالل 
العام تؤكد استقرار الوضع املالي 
للشركة واستمرار أدائها القوي 

علي: »إن املرحلة املقبلة ستكون 
مليئة بالتحديات التي تفرض على 
القطاع االستثماري الكويتي املزيد 
من التحوط عبر تطوير منتجاته 
وأدواته االستثمارية، خاصة في 
ظل املتغيرات املتس���ارعة التي 
يشهدها العالم، فاستراتيجياتنا 
للعام 2011 ستستمر في احملافظة 
على سياس���ة كامكو من خالل 
املوازنة ما بني املخاطر والفرص 
االستثمارية وسيشكل هذا العام 
انطالقة كبيرة من خالل تقدمي 
فرص استثمارية واعدة تتضمن 
إقليمية وعاملية  طرح صناديق 
جديدة كما س���نعمل على زيادة 
اس���تثماراتنا في أس���واق دول 
التي  التعاون اخلليجي  مجلس 
ب���دأت بالتعافي وكذلك التركيز 
على األس���واق املالية اآلسيوية 

مثل الصني والهند«.

بدور مدير إصدار مش���ترك مع 
ش���ركة الوطني لالستثمار عن 
إمت���ام تغطية إصدار س���ندات 
بالدينار الكويتي بقيمة 40 مليون 
دينار مبا يعادل 140 مليون دوالر، 
بالكامل لشركة العقارات املتحدة، 
إحدى الشركات الرائدة في مجال 
التطوير العقاري في الكويت«.

واضاف قائال: »يس���رني أن 
أشيد بأداء مجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذي���ة واملوظفني في إدارة 
االستثمارات واحملافظ واألصول 
والتركيز عل���ى تقليل املخاطر 
املالي وحتقيق  لتدعيم مركزنا 
النمو املت���وازن في األرباح مما 
ساهم في تعزيز ثقة مساهمينا 
وعمالئنا وقوة مركزنا املالي في 
الس���وق املالي على الصعيدين 

احمللي والدولي«.
وحول التوقعات لعام 2011 قال 

وثب���ات موقفها خ���الل املرحلة 
املاضية وصحة اإلستراتيجية 
الت���ي تعتمده���ا لتحقيق أعلى 
املكاسب والعوائد«، معبرا عن 
سعادته وفخره »كون الفضل في 
حتقيق هذه األرباح يعود بشكل 
أساسي إلى السياسة املتحفظة 
التي انتهجتها كامكو والتي تهدف 
إلى تعظيم األرباح مع التركيز 

على التحوط من املخاطر«.
إل���ى بعض  وأش���ار عل���ي 
الصفقات التي قامت بها كامكو 
خالل عام 2010 ومنها إبرام شراكة 
إستراتيجية مع شركة أنهام في 
مجال اخلدمات اللوجستية تغطي 
منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا وجنوب آس���يا »والتي 
ستفتح لنا ولعمالئنا في املستقبل 
فرصا جديدة لالستثمار في هذا 
املجال، إضافة إلى أن كامكو قامت 

سعدون علي

بواقع 7.6 فلوس للسهم وحقوق املساهمني إلى 87.43 مليون دينار

»كامكو« تربح 1.8 مليون دينار لـ 2010

عموميتها أقرت توزيع 25% نقداً وانتخبت مجلس إدارتها اجلديد

 احلمد: »املستقبل العاملية لالتصاالت« تستعد إلطالق 
شركة في السعودية باملشاركة مع »أعمال الهاتف املتنقل« 

اإلدارة  أكد رئيس مجل���س 
في ش���ركة املس���تقبل العاملية 
لالتص���االت »FCCG« مثن���ى 
احلمد أن الشركة ستساهم في 
مش���اريع خط���ة التنمية التي 
تطرحها احلكومة وذلك في جميع 
مجاالت تكنولوجيا االتصاالت 
نظرا خلبرتها في هذا املضمار 
من خالل عملها في عدد من دول 
مجلس التعاون اخلليجي على 

مدار سنوات سابقة.
وأضاف احلمد خالل عمومية 
الشركة التي عقدت أمس بنسبة 
حضور 89.9% أن الشركة تعمل 
حالي���ا على إطالق ش���ركة في 
السعودية باملشاركة مع شركة 
أعمال الهاتف املتنقل احملدودة 
بالس���عودية خاصة بعد جناح 
الش���ركة في تأسيس شركتني 
تابعتني األولى في سلطنة عمان 

واألخرى في السعودية.
العام 2010 ش���هد  أن  وذكر 
منافسة ملحوظة بحكم التغيرات 
التي جتري في أسواق االتصاالت 
العاملية واحمللية ولم يكن ذلك 
يس���يرا عل���ى الش���ركة حيث 
العقبات  تعرضت جلملة م���ن 
بحكم الظروف االقتصادية التي 
مير بها الس���وق إال أن الشركة 
جتاوزت ه���ذه املرحلة بإضافة 
منتجات جديدة متنوعة وعدم 
التركيز على مجال محدود وهي 
استراتيجية وضعتها الشركة 
وصارت جتن���ي ثمارها حيث 

حققت ربحا ال بأس به.
من جانبه أفاد املدير التنفيذي 
في الشركة صالح العوضي بأن 
الشركة خطت خطوات كبيرة 
نحو تنويع مصادر دخلها إذ لم 
تعد تعتمد على السوق الكويتي 
فقط جلني أرباحها التشغيلية، 
بل صار نحو 30% من أرباحها 
تأتي من خارج الكويت حيث انه 
أصبح لنا تواجد فعلي في كافة 
دول مجلس التعاون من خالل 
مشاريع حيوية مثمرة، ويعود 
ذلك إلى خبرة الشركة الطويلة 
والرائدة ف���ي قطاع االتصاالت 

مشروعات حيوية مشتركة في 
منطقة اخلليج«.

إل���ى أن ش���ركة   وأش���ار 
املستقبل تس���ير بخطى ثابتة 
ومحفظة استثمارات مدروسة 
ومتنوع���ة وهاهي جتني ثمار 
خطتها اإلستراتيجية بتحقيقها 
لألرباح منذ تأسيسها عام 1998 
وحتى خالل أشد األزمات املالية 
العاملية، الفتا إلى أنه في منظومة 
شركتنا عناصر قيادية متميزة 
ونحو 300 مهن���دس متمرس 
فضال عن كوكب���ة من الفنيني 
واإلداريني الذين ننتقيهم بعناية 
شديدة ونقوم بصقل قدراتهم 
وتنمية مهاراته���م وتزويدهم 
بالعلوم التكنولوجية احلديثة 
وفق خطط تدريبية مدروس���ة 
ومتوافقة مع االحتياجات الفعلية 
ومتغي���رات كل مرحلة أمال في 
الوص���ول للعاملية ف���ي األداء، 
العظمى من  الغالبية  ولذا فإن 
املوارد البشرية املوجودة حاليا 
هي نفسها التي عملت معنا منذ 
تأسيس الشركة وهو ما يعكس 
الوظيفي والوالء  الرضا  حجم 
املؤسس���ي لكل العاملني لدينا 
فهم االس���تثمار احلقيقي الذي 
جنني نحن وكافة املس���اهمني 
ثم���اره بتحقيق ه���ذه النتائج 
املالية اجليدة والريادة املشرفة 

في السوق.
ووافقت اجلمعية العمومية 
على جميع بنود جدول األعمال 
مبا فيها توزي���ع أرباح نقدية 
بنسبة 25% للمس���اهمني، كما 
مت انتخاب مجلس إدارة جديد 
على النحو التالي: مثنى محمد 
أحم���د احلمد وش���ركة محمد 
عبداحملس���ن اخلرافي وأوالده 
وش���ركة اكس���برس للخدمات 
الهاتفية وص���الح عبداللطيف 
محمد العوضي وعلى يوس���ف 
حسني العوضي، وكانت الشركة 
قد أعلن���ت عن حتقيقها أرباحا 
لعام 2010 تقدر بنحو 3.2 ماليني 

دينار.
عاطف رمضان  ٭

مع كبرى الشركات في املنطقة 
مثل ش���ركة هاواوي الصينية 
للتكنولوجيا ونوكيا سيمنس 
وأريكسون وبتلكو )البحرينية( 
وكيوتل )القطري���ة( وغيرها 
مما أس���فر عن قيامن���ا بتنفيذ 

وتكنولوجيا املعلومات، وكذلك 
لعالقة الثقة املتبادلة بيننا وبني 
احللفاء االس���تراتيجيني الذين 

نعمل معهم.
 وأضاف العوضي أن الشركة 
»حتالفت عبر شركاتها التابعة 

مثنى احلمد مترئسا اجلمعية العمومية ل� »املستقبل لالتصاالت«

صالح العوضي في مقدمة احلضور خالل اجلمعية العمومية

»اجلمان«: 960 مليون دينار مخصصات  القروض غير املنتظمة للبنوك في 2010
املنتظمة، في حني كان »بوبيان« 
األقل في هذا املضمار مببلغ 1.7 
مليون دينار، تاله »األهلي« مببلغ 
15 مليون دين���ار، ثم »املتحد« 
مببلغ 17.2 مليون دينار، وذلك 
بحصص 0.2%و1.5% و1.8% على 
التوالي من إجمالي مخصصات 

القروض غير املنتظمة. 
أما نسب تغطية مخصصات 
القروض غير املنتظمة إلى تلك 
القروض، فقد بلغت 38.6% في 
املتوسط كما في نهاية العام 2010، 
ويتصدر »الوطني« القائمة بنسبة 
82.9%، يليه »بيتك« و»برقان« 
مبعدل تغطية 43.1% و41.3% على 
التوالي، أما أقل البنوك في هذا 
املجال، فكان من نصيب »األهلي« 
مبعدل 15.9%، ت���اله »بوبيان« 
مبعدل 22.8% ثم »الدولي« بنسبة 

تغطية %27.1.

دينار، يليه »اخلليج« مبقدار 174 
مليون دينار مبا يعادل 18% من 
اإلجمالي، ثم »التجاري« مببلغ 160 
مليون دينار مبا ميثل 16.6% من 
إجمالي مخصصات القروض غير 

أما مخصصات القروض غير 
الكويتية كما  املنتظمة للبنوك 
ف���ي 2010/12/31 والبالغة 960 
مليون دينار، فيستأثر »بيتك« 
ب� 41% منها مبقدار 393 مليون 

48.5 مليون دينار، تاله »األهلي« 
مبق���دار 92 مليون دينار، وذلك 
بحصص 0.3%و1.9% و3.7% على 
التوالي من إجمالي القروض الغير 

منتظمة.

»التجاري« مبقدار 398 مليون 
دينار مبا يعادل 16% من اإلجمالي، 
أما األقل في هذا املضمار، فتصدر 
القائمة »بوبي���ان« مبقدار 7.5 
ماليني دينار، ثم »املتحد« مبقدار 

دينار بواق���ع 37% من إجمالي 
القروض غير املنتظمة للبنوك، 
يلي���ه »اخلليج« مبق���دار 642 
ملي���ون دينار مب���ا يعادل %26 
املنتظمة، ثم  القروض غير  من 

قال مركز اجلمان لالستشارات 
االقتصادية في حتليل موجز 
الق���روض غير  حول أرصدة 
املنتظمة واملخصصات التابعة 
لها في قطاع البنوك، ان القروض 
غير املنتظمة للبنوك الكويتية 
تبلغ نحو 2.5 مليار دينار من 
إجمالي رصيد القروض البالغ 
28.1 مليار دينار، أي ما يعادل 
8.9% منها، وتبلغ مخصصات 
القروض غي���ر املنتظمة 960 
ملي���ون دينار وه���و ما ميثل 
38.6% من تلك القروض، وأيضا 
ما يع���ادل 61.3% من إجمالي 
مخصصات البنوك البالغة نحو 
1.6 مليار دينار، وذلك كما في 

.2010/12/31
الى تصدر  واشار »اجلمان« 
»بيت���ك« أعلى الق���روض غير 
911 مليون  املنتظم���ة مبق���دار 

حصص البنوك من مخصصات القروض غير املنتظمة كما في 2010/12/31

وطني
%11.6

خليج ب
%18.1

جتاري
%16.6

اهلي
%1.5

املتحد
%1.8

الدولي
%3.4

برقان
%5.9

بيتك
%40.9

احلميضي: »الشرق األوسط للوساطة« 
ستقدم خدمات ذات قيمة مضافة 

قال رئيس مجلس ادارة شركة الشرق األوسط 
للوساطة املالية عادل احلميضي ان الشركة تسعى 
خالل األش����هر املقبلة ال����ى التركيز على تعظيم 
حصتها السوقية، الفتا الى ان ذلك سيكون عن 
طريق تقدمي خدمات ذات قيمة مضافة، وحتسني 
نظام املتابعة للعمالء مع مراعاة النوعية والسرعة، 
فضال ع����ن احملافظة على خصوصية كل عميل. 
وأوضح احلميضي في تصريحات صحافية عقب 
اجلمعية العمومية العادية التي عقدتها الشركة 
امس بنسبة حضور 99% ان العامني املاضيني كان 
لهما تأثير سلبي كبير على أعمال قطاع الوساطة 
املالية، مشيرا الى ان هذا األمر انعكس على أداء 
الشركة من خالل انخفاض الكميات والقيم املتداولة 
في س����وق الكويت لالوراق املالية والذي تزامن 
مع اس����تقرار نسبي في حركة املؤشرات وغياب 

االرتفاعات الكبيرة.
وأش����ار الى ان هذا الوض����ع أدى الى تراجع 
مؤشرات أداء الشركة، الفتا الى انه رغم ذلك فقد 
حافظت الش����ركة على حصتها السوقية بنفس 

مستوياتها.
وق����ال احلميضي إننا نتطلع لتحس����ني أداء 

األسواق في السنوات املقبلة خاصة على مستوى 
الكميات والقيم املتداولة في الس����وق مبا يؤدي 
الى حتس����ن االداء في قطاع الوس����اطة بصورة 
عامة، وش����ركة الشرق األوسط بصورة خاصة، 
مشيرا الى ان الشركة تقوم حاليا بالتركيز على 
مواكبة تطور أنظمة التداول لديها في ظل اقتراب 
س����وق الكويت املالي من ادخال نظام ناس����داك 
العاملي للتداول، مضيفا ان الشركة تسعى كذلك 
للتوافق م����ع املتطلبات والقوانني اجلديدة التي 
صدرت عن هيئة أسواق املال بعد نفاذها بنشر 

الالئحة التنفيذية.
الى ذلك وافقت اجلمعية العمومية على جميع 
بنود جدول األعمال وصادقت على تقرير مجلس 
االدارة ومراقبي احلسابات وامليزانية العمومية 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2010، كما انتخبت 
اجلمعية مجلس ادارة جديدا للس����نوات الثالث 
املقبلة، وهم عادل فهد احلميضي رئيسا، وبثينة 
حس����ن األحمد نائبا للرئيس، وعضوية كل من 
عبدالعزيز عبدالرزاق املشاري، وعبدالناصر احمد 

املنصور، ونواف عبدالعزيز البحر.
شريف حمدي  ٭

)قاسم باشا( عادل احلميضي أثناء اجلمعية العمومية  

حصص البنوك من القروض غير املنتظمة كما في 2010/12/31
املتحد
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برقان
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اهلي
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جتاري 
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