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أكد جتاوزها تداعيات األزمة املالية.. وعموميتها انتخبت مجلس إدارة جديداً

 املنصور: »الفنار لالستثمار« أعادت هيكلة محافظها االستثمارية

 »اخلليج« يوقع اتفاقية مع »الدولية للتمويل«
لشراء حصة في محفظة السيارات التابعة للشركة

تجاوزنا األزمة المالية وعبرت 
الشركة محنتها وهي أكثر صالبة 
مما كانت علي����ه، بهذه الكلمات 
افتتح رئيس مجلس إدارة شركة 
الفنار لالستثمار طارق المنصور 
عمومية الشركة أمس التي التئمت 
بنصاب قانون����ي تجاوز %93، 
موضح����ا أن التغيرات الجذرية 
التي شهدتها الشركة مكنتها من 

الوقوف مجددا في السوق.
 وأكد المنصور في تصريح 
أم����س ان خ����روج  صحاف����ي 
المالية  الفنار من األزمة  شركة 
وتداعياته����ا كان ثم����رة العمل 
الجاد وال����رؤى الثابتة وتحديد 
األهداف والتأني والصبر والتفاني 
من اجل تحقي����ق هذه األهداف، 
مشيرا الى ان »الفنار« نجحت في 
2010 في المحافظة على توازن 
االستثمارات حس����ب توجهات 
األس����واق المختلفة، مشيرا الى 
التخارج من بعض المشاريع في 
الوقت المناسب لتحقيق أفضل 
عائد والتركيز على الدخول في 
استثمارات مدرة للدخل الثابت 

ومحدودة المخاطر.
وأعرب المنصور عن سعادته 
لع����دم تس����جيل بن����ك الكويت 
المركزي ألي مخالفات أو جزاءات 
مالية أو غير مالية على الشركة 
خالل السنة المالية المنتهية في 

.2010/12/31
وأوضح ان من ابرز انجازات 
العام الماضي تأس����يس شركة 
الري����ان لم����واد البن����اء لخدمة 
مشاريع التنمية، موضحا ان هذا 
اإلنجاز يعكس االهتمام بالتركيز 
على استثمارات ملموسة مدرة 
وليس االعتماد على أسواق المال 

والمضاربات.
واشار إلى ان الشركة أعادت 
المحافظ االس����تثمارية  هيكلة 
بشكل يناسب المتغيرات ما أدى 

أعلن بنك الخليج امس عن 
توقيع���ه اتفاقية مع الش���ركة 
الدولية للتمويل، لشراء حصة 
في محفظة الس���يارات التابعة 
للخدمات االستهالكية في الشركة، 
وذلك لتوفير فرص استثمارية 
أكبر لشريحة عمالء البنك في 

إطار الخدمات الشخصية.
 وبهذه المناسبة، قال مدير 
عام مجموعة الخدمات المصرفية 
الش���خصية في بن���ك الخليج 
علي ش���لبي: »يمث���ل توقيعنا 
على هذه االتفاقية مع الشركة 
الدولي���ة للتمويل عالمة بارزة 
لبنك الخليج في مجال الخدمات 
الش���خصية، ومن  المصرفية 
شأنها توسيع نطاق عمل البنك 
وتواجده في قطاع السيارات في 
الكوي���ت«. وقد حضر التوقيع 
م���ن جان���ب بن���ك الخليج كل 
من: مدير عام ش���ؤون مجلس 
اإلدارة ف���وزي الثنيان، ومدير 
عام مجموعة الخدمات المصرفية 
الشخصية علي شلبي، ونائبا 
المدير العام بمجموعة الخدمات 
المصرفي���ة الش���خصية مارك 
دايفيس، وصبحي فرج، والمدير 
التنفي���ذي بمجموعة الخدمات 

على األداء.  وقد أقرت الجمعية 
العامة  الميزاني����ة  العمومي����ة 
للشركة كامل بنود جدول األعمال 
وحس����اب األرباح والخس����ائر 
وتقرير مراقبي الحسابات كما 
وافقت على تغيير أعضاء هيئة 
الرقابة الشرعية وانتخاب أعضاء 
جدد هم: د.عصام العنزي، د.ناظم 
المسباح، د.س����ليمان معرفي، 
العبي����دي، د.ابراهيم  د.خال����د 
السبيعي ود.نايف العجمي الى 
جانب انها زكت أعضاء مجلس 
إدارتها الجديد للسنوات الثالث 
المقبلة والذي ضم في عضويته 
كال من: عضوين من شركة الكويت 
العقاري����ة القابض����ة، مجموعة 
الصناع����ات الوطنية القابضة، 
شركة العمران للتطوير العقاري 
وشركة االمتياز لالستثمار في 
حين حلت شركة الكويت واسيا 

في مركز االحتياط.
عمر راشد   ٭

المصرفية ابتكارا في الكويت، 
والمصممة خصيص���ا لتالئم 
متطلباتهم الفردية.، مشيرا الى 
انه حق���ق مكانة مرموقة كأحد 
البنوك الرائدة في مجال تقديم 
الخدمات المالية والمصرفية لهذه 
القاعدة المتطورة من العمالء. 

اإلقليمية. وأشار المنصور إلى 
ان االقتصاد العالمي شهد تحسنا 
أفضل في عام 2010 ولكنه اتسم 
بالب����طء وعدم الثب����ات، فعلى 
المستوى العالمي نما االقتصاد 
العالمي هذا العام بنسبة %3.8 
بعد نمو سالب بحدود )�%0.6( 
في عام 2009، وعلى المستوى 
اإلقليمي استعادت دول مجلس 
التعاون الخليجي الست عافية 
اقتصاداتها الكلي����ة، فبعد نمو 
سالب للكويت ودولة اإلمارات 
مقابل نمو طفيف للمملكة العربية 
السعودية في عام 2009 تحول 
النمو للدول الست إلى الموجب 
في عام 2010 أدناه كان من نصيب 
الكويت بحدود 3.2% وأعاله لدولة 
قطر بحدود 14%، مشيرا إلى أن 
»الفنار« تتطلع إلى تحقيق نتائج 
أفضل ف����ي 2011 بفضل ما لدى 
الشركة من مش����اريع وأنشطة 
سيكون لها انعكاسات إيجابية 

الرومي،  اإلدارة خليفة  مجلس 
التنفي���ذي نضال  والرئي���س 
المديرين  المس���عود، ورئيس 

الماليين محمد فريد.
واكد بن���ك الخليج في بيان 
صحاف���ي انه يواص���ل تزويد 
عمالئه بأكثر الحلول والمنتجات 

إلى ارتفاع قيمتها الرأس����مالية 
وبالتالي نمو الموجودات بنسبة 
8% ونمو حقوق الملكية بنسبة 
10% وزادت اإليرادات بنسبة %13 
وانخفضت المصاريف بنسبة 
إنج����ازا مقارنة  27% ما يعتبر 
بتقلب����ات الس����وق واألزم����ات 
المالية والمش����اكل االقتصادية 
العالمي����ة. واعتبر المنصور إن 
التحدي الحقيقي هو االستمرار 
ف����ي المحافظة على هذا النجاح 
واالنطالق منه إلى نجاحات أخرى 
وانجازات جديدة ولن يأتي ذلك 
إال من خالل السعي الحثيث لبذل 

المزيد بإذن اهلل تعالى.
وأك����د ان رؤي����ة »الفن����ار« 
المستقبلية وخطتها اإلستراتيجية 
تهدف لجعل الشركة إحدى القوى 
الرئيسية في قطاع االستثمار وأن 
تكون من الشركات االستثمارية 
ذات التواجد الملموس في السوق 
المحلي في الكويت وفي األسواق 

الش���خصية فتوح  المصرفية 
العلي، ورئيس المديرين الماليين 
كارلوس ريبي���رو، ومدير عام 
الخدمات المصرفية الشخصية 
بالوكالة مانوغ س���ينغ، بينما 
حضر ممثال للش���ركة الدولية 
للتمويل كل م���ن نائب رئيس 

)هاني الشمري( طارق املنصور مترئسا عمومية الشركة 

اإلدارة العليا لدى كل من »اخلليج« و»الدولية للتمويل« عقب توقيع االتفاقية 

في خطوة جديدة تؤكد سعيها خلدمة العمالء

»VIVA«  تفتتح فرعًا جديدًا في حولي

تقدم مفاجآت وعروضًا خاصة ألول 500 عميل

»عربي« ترعى معرض البناء واإلعمار 

وجيزة منذ انطالقتها في عام 
2008 يثبت مدى اإلصرار على 
التنافس في سوق االتصاالت 
المحلي، واالنتشار في مختلف 

المناطق الكويتية«.
وأكد الب���دران في تصريح 
صحافي أن الشركة ومن خالل 
هذا الف���رع الجديد في منطقة 
حول����ي وال���ذي ي��نضم إلى 
المنتش���رة في أنحاء  الفروع 
إلى توفي�ر  الكويت، ته����دف 
الراح���ة لعمالئه���ا وإرض���اء 
حاجاتهم ومتطلباتهم، والتواجد 
بقربهم في أماك�ن س���ك��ن�هم، 
داعي���ا الجميع لزي���ارة ف�رع 
الش���ركة الجديد ف���ي حولي، 
إل���ى جديدها من  والتع���رف 

منتجات وخدمات. 

500 عميل خ���الل مدة املعرض 
مما يتيح الفرص���ة للعديد من 
العمالء لالنضمام ألسرة »عربي« 
واحلصول على منتجات الشركة 
ذات اجلودة العالية واالستفادة 
كذلك من خدمات عربي وخاصة 
البيع. وأش���ار  خدمة م���ا بعد 
ال���ى أن الش���ركة بصدد عرض 
منتجات جدي���دة العام احلالي 
كسخانات الطاقة الشمسية من 
إنتاج س���والهارت االسترالية 
التي تعمل على الطاقة النظيفة 
خالل الصيف والشتاء وتقلل من 
تلوث البيئة واستهالك الوقود، 
ومصاف���ي وأغطية حمامات من 
الستيل ستيل من إنتاج شركة أكو 
األملانية بأشكال وأنواع مختلفة 

تلبي طلب العميل. 

أعلنت ش���ركة االتصاالت 
الكويتي���ة »VIVA« عن افتتاح 
فرعه�ا الجديد في منطقة حولي 
في شارع بيروت، وذلك تنفيذا 
لخطتها التنموية المتواصلة، 
وس���عيا نحو توفي���ر أفضل 
الخدمات لجميع العمالء، بعد 
أن تم أخيرا افتتاح ثالثة فروع 
في مناطق أخرى مختلفة خالل 
العام الحالي، لتنضم إلى شبكة 
فروعها المنتش���رة في أنحاء 

البالد.
وبه����ذه الم��ناس���بة، ق�ال 
التنفيذي للش���ركة  الرئي�س 
سلمان ال�بدران: »إن VIVA وبهذه 
اإلنجازات المتواصلة تؤكد مرة 
أخرى أن هذا النمو التدريجي 
السريع والمتصاعد خالل فترة 

اعلن مدير قس���م املعارض 
في ش���ركة عربي أحمد رمضان 
ع���ن مش���اركة الش���ركة كراع 
البناء واإلعمار  رسمي ملعرض 
املقام خالل الفت���رة من 22 الى 
28 مايو اجلاري. وقال رمضان 
في تصريح صحافي إن معرض 
البناء واإلعم���ار يعتبر من أهم 
املعارض التي تقام في معرض 
الدولي نظرا الرتباطه  الكويت 
بالتوسع العمراني الكبير الذي 
تش���هده املنطقة والكويت على 
األخص وتزامنه مع مشاريع خطة 
التنمية، كما أنه يلقى إقباال كبيرا 
من املستهلك وأصحاب القسائم 

والعقارات.
وبني رمضان أن شركة عربي 
سوف تقدم عروضا مميزة ألول 

سلمان البدران 

أحمد رمضان 

»املركزي«: ارتفاع عرض النقد %0.3 
بالغًا 27 مليون دينار في أبريل

أظهرت األرقام الصادرة عن بنك الكويت املركزي ان عرض 
النقد باملفهوم الواسع )ن2( ارتفع في شهر ابريل املاضي بنسبة 

0.3% ليبلغ 27079 مليون دينار مقارنة بشهر مارس املاضي، 
بينما انخفض متويل الواردات بنسبة 20.2% ليصل الى 223.1 

مليون دينار. وقالت النشرة الشهرية الصادرة عن إدارة البحوث 
االقتصادية في البنك املركزي واخلاصة بوكالة األنباء الكويتية 

»كونا« ان ودائع القطاع اخلاص لدى البنوك احمللية بلغت حوالي 
26077.5 مليون دينار في مارس املاضي وتلك الودائع ارتفعت 
بالدينار بنسبة 1%، بينما انخفضت الودائع بالعمالت االجنبية 

بنسبة 9.1% لتصل الى 2052.9 مليون دينار.
واضافت النشرة ان اجمالي ارصدة مطالب البنوك احمللية على 

البنك املركزي بالدينار الكويتي واملتمثلة بسندات )املركزي( ارتفعت 
بدورها بنسبة 8.9% في ابريل املاضي لتصل الى 1715 مليون 

دينار بينما بلغ اجمالي امليزانية املجمعة للبنوك في نهاية ابريل 
املاضي حوالي 42504.1 ماليني دينار بانخفاض بلغت نسبته %0.2 

مقارنة بشهر مارس املاضي. واشارت الى ان صافي املوجودات 
االجنبية للبنوك احمللية انخفض بنسبة 5.5% ليصل الى حوالي 
3896.4 مليون دينار في ابريل بينما ارتفعت ودائع االجل لدى 

البنك املركزي بنسبة 6.9% لتبلغ 2314.4 مليون دينار بينما هبطت 
ودائع غير املقيمني بالدينار بنسبة 7.2 % في حني انخفضت ودائع 
غير املقيمني بالعملة االجنبية بنسبة 2.7 % لتصل الى 2182 مليون 

دينار.  وذكرت ان ارصدة التسهيالت االئتمانية النقدية املستخدمة 
للمقيمني ارتفعت في ابريل املاضي مقارنة بالشهر الذي سبقه 
بنسبة بلغت 0.1% لتصل الى 25275.5 مليون دينار، بينما بقي 

متوسط اسعار الفائدة على سندات اخلزينة ملدة عام عند %1.250. 
وافادت النشرة بأن سعر صرف الدوالر انخفض في ابريل املاضي 

بنسبة 0.4% مقارنة بشهر مارس املاضي ليسجل مستوى 276.4 
فلسا للدوالر لتكون نسبة االنخفاض في سعر الدوالر مقابل 

الدينار مقارنة بشهر ابريل من العام املاضي بحدود %4.1. 

الشركة تخارجت
من عدة مشاريع 

بأرباح »جيدة«


