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أخبار  الشركات

»الجزيرة« تحط في البحرين ودبي
وأبـوظبي بـ 1 دينار لمـدة 3 أيـام

»دار الكوثر«: مشاريع عقارية
بـ 20 مليون دوالر في معرض القطاع النفطي

7.9 ماليين دينار أرباح »القرين« 

أعلنت شركة »دار الكوثر 
العقارية« إحدى شركات 
»املجموع����ة اخلليجي����ة 
للتنمية واالستثمار« عن 
مشاركتها في معرض العقار 
للعاملني في القطاع النفطي 
الذي ينظمه مركز خطوات 
خالل الفترة من 21 إلى 24 

أكتوبر اجلاري.
وبه����ذه املناس����بة قال 
نائب رئيس مجلس اإلدارة 
في الشركة أحمد الصفار 
الش����ركة تعمل حاليا  إن 
على املش����اركة في جميع 
املع����ارض الت����ي تختص 
العقاري س����واء  باجلانب 
داخل أو خارج الكويت نظرا 
العقارية  ألهمية املشاريع 
التي تطرحها الشركة خالل 

الفترات احلالية.
وتابع »ستقوم الشركة 
على عرض مشاريع مميزة 
في كل من الرياض وبريطانيا 
واألردن واخلفجي تتمثل 
في أراض وش����قق سكنية 
واراض زراعي����ة، مضيفا 
ان املش����روع اجلديد الذي 
طرحته الشركة عبارة عن 

100 قطعة أرض زراعية في 
بريطانيا، مضيفا ان هذه 
األراضي غير مرخصة للبناء 
في الوقت احلالي  وأشار إلى 
أن الشركة لديها مشاريع 
كثيرة قيد الدراسة خاصة 
في بريطانيا تنوي طرحها 
خالل الفترات املقبلة نظرا 
لإلقبال الكبير الذي تشهده 
العقارات من املستثمرين 
الكويتي����ني واخلليجيني، 
مش����يرا الى أن الش����ركة 
ف����ي املعرض  ستش����ارك 
مبشاريع في كل من الرياض 
واخلفجي وبريطانيا وعمان 
واألردن، على أن تكون كل 

املشاريع عبارة عن قسائم 
ف����ي مجموعة م����ن الدول 
اخلليجية وشقق سكنية 

في الشارقة.
ولفت إلى أن الش����ركة 
تقوم حاليا على تقدمي أغلب 
مشاريعها وحتديدا مشاريع 
سلطنة عمان بأقساط مرنة، 
في حني أن الشركة تطرح 
أراضي املنطقة الش����رقية 
بنظام املرابحة االسالمية.

وبني الصفار ان الشركة 
الثانية  طرحت املرحل����ة 
م����ن مش����روعها اخلاص 
باململكة العربية السعودية 
)الري����اض( والذي تصل 
قيمته الى 3 ماليني دوالر. 
وطرحت مشروعات اخرى 
تصل قيمتها الى 7 ماليني 
دوالر تتضمن مشروعات 

في االردن.
واكد الصفار ان عروض 
االقس����اط الت����ي تطرحها 
الش����ركة القت استحسانا 
كبي����را من قب����ل العمالء، 
العروض  حيث ان ه����ذه 
حققت نتائج ايجابية خالل 

الربع االول من العام.

كون����ا: قالت ش����ركة 
القرين لصناعة الكيماويات 
البترولية انها حققت أرباحا 
صافية بلغت 7.79 ماليني 
دينار )27.26 مليون دوالر( 
لألشهر التسعة املنتهية في 
30 س����بتمبر 2009 مقابل 
3.63 ماليني دينار لنفس 

الفترة من العام املاضي.
وأوضح رئيس مجلس 
ادارة الشركة الشيخ مبارك 
عبداهلل املبارك الصباح في 
تصريح صحافي امس ان 
مجلس ادارة الشركة اعتمد 
البيانات املالية للربع الثالث 
من عام 2009، مشيرا الى ان 
هذه النتائج تعني حتقيق 
ربحي����ة قدرها 7.1 فلوس 
للسهم الواحد مقابل 3.31 
فلوس لنف����س الفترة من 

العام املاضي.
وق����ال الش����يخ مبارك 
أداء الشركة  ان  العبداهلل 

املالي حتس����ن خالل فترة 
التس����عة اش����هر االخيرة 
مقارنة بأداء نفس الفترة من 
العام املاضي حيث ارتفعت 
التشغيلية  أرباح الشركة 
بنسبة 83% لتصل إلى 8.92 
ماليني دينار مقارنة ب� 4.88 
مالي����ني دينار خالل نفس 

الفترة من العام املاضي.
وأش����ار الى ان األرباح 
احملققة ترجع الى انتعاش 

العاملية وحتسن  االسواق 
األداء املالي للشركة حيث 
جنحت الشركة في خفض 
املصروف����ات خالل الفترة 
احلالية بنسبة 26% مقارنة 
الفترة  مبصروفات نفس 
من العام املاضي. وأوضح 
الفترة احلالية شهدت  ان 
تطورات مهمة فيما يتعلق 
مبشاريع الشركة الرئيسية 
حيث بدأت شركة الكويت 
لالولفينات التي متتلك فيها 
القرين 6% اإلنتاج  شركة 
التجاري مع بداية عام 2009 
وتبلغ الطاقة االستيعابية 
لهذا املصنع 850 ألف طن 
من اإليثيلني و600 ألف طن 

من اإليثيلني جاليكول.
واضاف ان شركة القرين 
تواصل التمتع بوضع مالي 
ممتاز بفضل عدم وجود اي 
او مطلوبات اخرى  ديون 

في دفاترها.

أحمد مغربي 
كشفت مصادر مطلعة 
في شركة طيران اجلزيرة 
الناقل����ة  أن  ل�»األنب����اء« 
منخفضة التكاليف أطلقت 
عرض����ا حصريا مل����دة 3 
أي����ام ابتداء من الس����اعة 
الواحدة ظه����ر أمس حتى 
س����اعات متأخرة من يوم 
اجلمعة املقبل الى عدد من 
التي حتط فيها  الوجهات 
الشركة. وبينت املصادر أن 
عروض الناقلة شملت كال 
من البحرين ودبي وأبوظبي 
ب� 1 دين����ار والغردقة ب� 4 
دنانير وشرم الشيخ ب� 8 
دنانير، مشيرة الى أن هذه 
األسعار خالية من الضرائب.  
وذكرت املصادر أن الناقلة 
تطلق هذا العرض بالتزامن 
مع احتفاله����ا مبرور أربع 
سنوات على تدشني أعمالها 

وحصوله����ا عل����ى املرتبة 
األولى في أكبر عدد رحالت 
في مطار الكويت الدولي إذ 
ان الناقلة تشغل واحدة من 
كل أرب����ع رحالت تقلع من 
الكويت حاملة واحدا من كل 
أربعة مسافرين.  واحملت 
إل����ى أن ع����رض اجلزيرة 
يتوافر للس����فر خالل 28 
اكتوبر اجل����اري حتى 27 

م����ارس من الع����ام املقبل 
2010.  من جهة أخرى قالت 
املصادر ان الناقلة منخفضة 
التكاليف وسعت عروضها 
احلصرية إلى عدد من الدول 
التي  اخلليجية والعربية 
حتط فيها حيث ذكرت أن 
الشركة سوف حتط في هذه 
املدن ب� 9 دنانير خالية من 

الضرائب.

عصام الصقر
اجلزيرة إلى البحرين ودبي وأبوظبي

محمد الداود

غالف االصدار التاسع عشر

أحمد الصفار

الشيخ مبارك عبداهلل املبارك

الصقر: أرباح »الوطني« في 2009
أعلى من العام الماضي رغم األزمة

الداود لـ »األنباء«: »المدينة«
تعتزم طرح صندوقين جديدين خالل الفترة المقبلة

عاطف رمضان
كشف مدير ادارة الصناديق واحملافظ 
االستثمارية في مجموعة املدينة للتمويل 
واالستثمار محمد الداود ل� »األنباء« عن ان 
املجموعة تعتزم طرح صندوقني استثماريني 
جديدين خالل الفترة املقبلة، مش���يرا الى 
ان املدينة حصلت على 80% من املوافقات 
النشاء الصندوقني من قبل اجلهات املعنية 
بالبحرين على ان يتم طرحهما في السوق 
الكويتي بعد احلصول على املوافقات من 

قبل اجلهات املعنية بالكويت.
واضاف الداود ان املجموعة ستحصل 
على رخصة تسويق للصندوقني لطرحهما 
في الكويت وانه سيتم اخطار بنك الكويت 

املركزي بذلك. واشار الى ان املجموعة ستبدأ 
بطرح الصندوقني في الوقت املناسب، مؤكدا 
انه نظرا لظروف وتداعيات األزمة املالية 
العاملية مت تأجيل هذا املوضوع الى ان تتضح 
الرؤية. وزاد قائال: السوق احمللي ال يشجع 
حاليا على ط���رح الصندوقني اجلديدين، 
ونحتاج لبعض من الوقت لتتضح معالم 

السوق.
من جهة اخرى اشار الداود الى ان القطاع 
اخلاص يحتاج لدعم »معنوي ومادي« من 
قبل اجله���ات احلكومية في ظل الظروف 

الراهنة.
وح���ول رؤيته عن اهمي���ة الصناديق 
االستثمارية التي تعمل وفق مبادئ واحكام 

الش���ريعة االس���المية قال الداود: العمل 
االس���المي مبارك وقد اثبت جناحه خالل 

الفترة االخيرة ونال اعجاب الكثيرين.
واشار الداود الى انه قبل تداعيات االزمة 
املالي���ة العاملية كانت املجموعة لديها نية 
لتأس���يس صناديق ذات »افكار جديدة« 
وستستكمل »املدينة« خططها وتوجهاتها 
بش���كل مدروس. وبني ان القطاع اخلاص 
يعاني م���ن البيروقراطي���ة والروتني في 
استخراج التراخيص املتعلقة بالصناديق 
اجلديدة. وزاد قائ���ال: في الكويت يحتاج 
تأسيس صندوق استثماري 4 شهور وفي 
البحرين يحتاج تأسيس الصندوق اقل من 

شهر تقريبا.

توقع الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني عصام 
الصق����ر أمس أن تتجاوز أرباح البنك خالل العام احلالي 
تلك التي حققها العام املاضي على الرغم من األزمة العاملية 

وانعكاساتها على السوق احمللي.
وقال الصقر لقناة »سي.ان.بي.سي.عربية« الفضائية 
ان ما حتقق خالل األشهر التسعة األولى من العام احلالي 
مؤش����ر واضح على قدرة البنك على التعامل مع األزمة 

وقدرته على حتقيق أرباح أفضل من العام املاضي.
 وأض����اف أن ما حتقق »لم يكن وليد اليوم« حيث ان 
البنك لديه خطة منذ سنوات طويلة ولديه مجموعة جيدة 
م����ن األصول املنوعة التي متكنه من التعامل مع األزمات 
وفق خططه واستراتيجياته املعلنة في ظل توافر العديد 
من الروافد لإليرادات.  وعن االزمة العاملية رأى الصقر ان 
اسوأ ما فيها مر ولكن هذا ال يعنى انها انتهت، مشيرا الى 
انه على الرغم من ذلك فان هناك مؤشرات ايجابية على 

تعافي االقتصادات العاملي واالقليمي واحمللي. 
وافاد بان االمر بالنسبة الى البنك الوطني قائم دائما على 
احليطة ما يستلزم ان يكون اجلميع جاهزين الي اخبار 
او احداث غير سارة والتي ميكن ان تكون لها انعكاسات 
سلبية على انشطته كما حدث مع االزمة العاملية وغيرها 

كان سيتوقف عن اخذها مستقبال قال الصقر ان لدى البنك 
»مخصصات اكثر من الالزم« موضحا انها تصل الى اكثر 
من 100 مليون دينار كمخصصات اضافية، واضاف »كل 
ه����ذه املخصصات التحوطية ميكن ان تتحول الى ارباح 

في اي وقت عندما ال تكون لها حاجة«.
من ناحية اخرى قال الصق����ر ان البنك ينتظر حاليا 
موافقة اجلهات املختصة للموافقة على زيادة حصته في 
بنك بوبيان خاصة انه مهتم جدا بالعمل في قطاع البنوك 

االسالمية وخدماتها املتنوعة.
 وحول رأيه في البورصة الكويتية التي التزال تعاني 
من »اخلمول« توقع الصقر ان يكون العالن الش����ركات 
الكبيرة عن نتائجها املالية دور كبير في انعاش السوق 
الى جانب بعض الصفقات التي ينتظر نتائجها السوق 

كصفقة بيع حصة مؤثرة في شركة زين لالتصاالت.
وحول التوس����ع االقليمي للبنك قال الصقر ان البنك 
متكن تقريبا من اجناز اجلزء األكبر من خطته التوسعية 
اقليميا حيث اليزال امامه عدد محدود جدا من االس����واق 
التي يعتزم الدخول اليها كالسوق السوري او التوسع في 
السوق السعودي، موضحا ان ذلك »ال مينع من اقتناص 

املزيد من فرص التنويع متى ما اتيحت لنا«.

من االزمات االخرى.  وكان البنك اعلن امس حتقيقه ارباحا 
صافية بلغت 201.5 مليون دينار خالل التس����عة اش����هر 
األولى من العام احلالي بربحية 70 فلسا للسهم.  وحول 
املخصصات التي اخذها البنك في اعقاب االزمة وعما اذا 

»أبيات« تنّظم 5 سحوبات
وتقدّم 50 ألف دينار جوائز للفائزين

أقامت شركة أبيات ملواد البناء، 
التي متتلك أكبر معرض في الشرق 
األوس����ط ملواد البناء والتشطيب 
اخيرا 5 سحوبات أسبوعية ضمن 
حملتها اإلعالمية والتس����ويقية 
اخلاصة وأقيمت الس����حوبات في 
مقر أبيات الرئيس����ي في منطقة 
الشويخ الصناعية 2009 بحضور 
ممث����ل وزارة التجارة والصناعة 
عبدالعزيز أشكناني ومدير إدارة 
العمليات وعالقات العمالء لشركة 

أبيات عبداهلل حسني غضنفر.
 وق����د بلغ ع����دد الفائزين في 
السحوبات 15 فائزا، كما بلغت قيمة 
الس����حوبات 50 الف دينار، حيث 
تبلغ قيمة اجلائزة االولى 5 آالف 
دينار، في حني تبلغ قيمة اجلائزة 
الثانية 3 آالف دينار، أما اجلائزة 

الثالثة فتقدر بألفي دينار. 
املناس����بة، عبر مدير   وبهذه 
العمالء  العمليات وعالقات  إدارة 
أبيات عبداهلل حس����ني  لش����ركة 
غضنفر عن تهنئته جلميع الفائزين 
بالسحوبات مضيفا: »لقد قدمنا هذه 
اجلوائ����ز لعمالء أبيات لتمكينهم 
إكمال ومضاعفة مشترياتهم  من 
إلمتام مشاريع البناء أو الترميم 
لبيوتهم«. واض����اف غضنفر ان 

غضنفر يسلّم جائزة ألحد الفائزين

من حق الفائزين في الس����حوبات 
االس����تفادة من مش����ترياتهم في 
مجموعة كبيرة من األقسام التي 
يشملها العرض وهي أقسام األبواب 
والنوافذ، ورق اجلدران، اإلضاءة، 
أطقم احلمامات، املطابخ واخلزائن، 

السيراميك واألثاث.  
 وأوضح غضنفر: معرض أبيات 
يقع على مساحة تفوق ال� 20 ألف 
متر مربع ويضم أكثر من 15 ألف 
منتج من مواد البناء والتشطيب 
التي يحتاجها العميل إلكمال مراحل 
بناء بيته كالس����يراميك واألبواب 
والنوافذ واملطابخ املميزة ولوازم 

الكهرباء والتكيي����ف والتمديدات 
الصحية عالية اجلودة واإلضاءة 
وأطقم احلمامات وورق اجلدران 
واألصب����اغ وغيره����ا م����ن املواد 
واملنتجات التي يتم اختيارها بدقة 

لضمان جودتها العالية. 
واش����ار غضنفر الى ان أبيات 
تقوم بتوفير خدمات مميزة خاصة 
ألصحاب السكن اخلاص ومشاريع 
البناء لعمالئها منها خدمة العميل 
املميز وخدمة التوصيل والتركيب 
املجاني والكفالة الشاملة وخدمة 
التصامي����م ثالثية األبعاد وخدمة 

التمويل مع ضمان أقل األسعار.

 »التقرير المالي«  الـ 19 
من »الدراسات المصرفية« 

أعل���ن مدي���ر معه���د 
الدراس���ات املصرفية د. 
رضا اخلي���اط عن اطالق 
االصدار التاسع عشر من 
»التقرير املالي 2008/2005« 
الذي يصدره املعهد ضمن 
سلسلة اإلصدارات الدورية 
التي تنفذها وحدة البحوث 
باملعهد بصفة س���نوية، 
بهدف توفير مصدر ومرجع 
مالي شامل ومعتمد يتضمن 
جميع البيانات واملعلومات 
التي تدعم القطاع املصرفي 

واملالي في عملية صنع القرار.
 واضاف: »لعل اهتمام املعهد بهذا التقرير ينبع من مدى 
أهمية وحيوية القطاع املصرف���ي واملالي في دولة الكويت 
مقارنة بباقي القطاعات، خاصة أنه يشهد تغيرات سريعة 
وجذرية في اآلونة األخيرة مما يس���توجب علينا توفير كل 
ما هو جديد ومتطور من معلومات جلميع العاملني واملهتمني 

في القطاع املصرفي واملالي في الكويت«.
ويوفر ه���ذا التقرير بيانات تفصيلي���ة وإجمالية حول 
الوضع املال���ي واألداء جلميع البن���وك الكويتية التقليدية 
واإلسالمية وشركات االستثمار والتأمني املدرجة في سوق 
الكويت لألوراق املالية خالل األربع س���نوات األخيرة. كما 
يتضمن ترتيب هذه املؤسس���ات املالية وفق أهم املؤشرات 

املالية املتداولة.
 كما وفر املعهد بيان���ات هذا التقرير على صفحة املعهد 
اإللكترونية: www.kibs.edu.kw لزيادة الفائدة ملستخدميها، 

وقد مت إعداده باللغتني العربية واالجنليزية.

أحمد األمير ورائد الصالح خالل االتفاق

»الخليج القابضة« تعّين
»كاب كورب« مستشارًا لإلدراج في بورصة الكويت

اعلنت ش���ركة اخلليج القابضة عن تعيينها لشركة 
كاب كورب لالستثمار مستشارا إلدراج اسهمها للتداول 

في سوق الكويت لالوراق املالية.
وفي سياق هذا التعيني، اعرب نائب رئيس مجلس 
االدارة والرئيس التنفيذي لشركة اخلليج القابضة احمد 
االمير عن تفاؤله الكبير بعملية االدراج، قائ ال: تعتبر عملية 
ادراج اس���همنا للتداول في البورصة جزءا ال يتجزأ من 
خططنا املستقبلية وهي بداية النطالقة جديدة نسعى من 
خاللها الى توسيع قاعدة املساهمني، وقد استند تعييننا 
ل�»كاب كورب« مستش���ارا لنا ال���ى اخلبرات التراكمية 
وكفاءة كوادرها التنفيذية التي تتمتع بها ادارة شركة 
كاب كورب في اسواق االوراق املالية احمللية واالقليمية، 
اضافة الى عمليات االكتتاب واالصدارات الناجحة التي 
قامت بها ش���ركة كاب كورب ف���ي قطاعات متنوعة في 
املنطقة مما يوفر لنا الدعم الفوري طويل االجل لعملية 

ادراج اسهمنا في السوق الكويتي واالقليمي.
واضاف قائ ال: لطاملا س���عينا الى اقامة حتالفات مع 
شركاء يتميزون باخلبرة املستفيضة في مجال عملهم 
وتهدف هذه اخلطوة الى توفير املساعدة واملعرفة التي 
نحتاجها في املجاالت التخصصية والتي س���تؤدي الى 
فعالية خططنا املس���تقبلية ودعم منو شركتنا وتنفيذ 
التزامنا جتاه املساهمني وحتقيق رؤية بعيدة املدى وهي 

التحول الى شركة قابضة موثوقة ومتعددة االنشطة.

واالقليمي.
اجلدير بالذكر ان شركة اخلليج القابضة تأسست في 
نوفمبر 2005 م���ع انطالقة الطفرة العقارية في منطقة 
الشرق االوسط وش���مال افريقيا، حيث متيزت بطرح 
املنتجات واخلدمات االستثمارية فائقة التطور واملتوافقة 
مع الشريعة االسالمية، فهي ناجتة عن شراكة بني بيت 
التمويل اخلليجي وشركات استثمارية كبرى في منطقة 
اخلليج، ومت تأسيس الشركة برأسمال قدره 70 مليون 
دينار ومت زيادة رأسمال الشركة الى 77 مليون دينار من 
خالل توزيعات العام املالي 2007: أسهم منحة بنسبة %10 
وأرباح نقدية بنسبة 10%، وأبرز اجنازات الشركة خالل 
االعوام املنصرمة اس���تثمارات بلغت 2 مليار دوالر من 
خالل مشروعاتها الرائدة وهي: فيال مار في مرفأ البحرين 
املالي، مشروع داون تاون العرين، مشروع فيال رويال 
يقع ضمن مشروع املنتجع امللكي كاب ملباط باملغرب.
هذا، وقد أعلنت ش���ركة اخلليج القابضة عن بلوغ 
صافي ارباحها 5.7 ماليني دينار للعام املالي 2008، أي 
بواقع صافي ربحية للسهم الواحد 7.51 فلوس، وبذلك 
بلغ اجمالي قيمة حقوق املساهمني 96.10 مليون دينار 
واجمالي قيم���ة االصول 185.003 ملي���ون دينار، ولذا 
اقترح مجلس ادارة الشركة توزيع ارباح على املساهمني 
بواقع 10% من صافي االرباح القابلة للتوزيع على شكل 

أسهم منحة.

من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لشركة كاب كورب 
رائد الصالح عن سعادته لهذا التعاون مع شركة اخلليج 
القابضة، قائ ال: نحن شركة كاب كورب نسعى الى حتقيق 
مكانة مميزة ومرموقة في القطاع املالي االستثماري الذي 
تتوافق مبادئه مع احكام الشريعة االسالمية السمحة، 
كما اننا نسعى الى التميز من خالل حرصنا على توسيع 
نطاق خدماتنا محليا واقليميا، وتعتمد استراتيجيتنا 
عل���ى املدى الطويل ع لى حتقيق حتالفات مع ش���ركات 
اس���تراتيجية لها دور مؤثر وفعال في االقتصاد احمللي 

اتحادا »الشركات« و»المصارف« يدرسان
مقترحات حل أزمة السيولة لدى الشركات

عمر راشد
علمت »األنباء« من مصادرها ان احتاد 
الشركات االستثمارية يقوم بدراسة وضع 
مقترحات حلل مشكلة السيولة التي تعانيها 
الشركات االستثمارية، وذلك بالتنسيق مع 
احتاد املصارف لوضع حلول وسط تتعلق 
بحل األزمة من خالل مقترحات على املواد 
املتعلقة بالتمويل في قانون االس����تقرار 
املالي. واش����ارت املص����ادر الى ان االحتاد 
يدرس ضمن املقترحات وضع حلول توافقية 
ألداء الشركات املتعثرة حاليا وأدائها خالل 

املرحلة املقبلة. وبينت ان وضع املقترحات 
يأتي نتيجة لالجتماع االخير الذي عقده 
االحتاد مع محافظ بنك الكويت املركزي الذي 
استعرض فيه اعضاء االحتاد حلوال حلل 
مشكلة السيولة وعالج االصول املتعثرة 

لدى الشركات االستثمارية.
وأوضحت ان املقترحات قد يتم متريرها 
على اعضاء االحتاد من الشركات االستثمارية 
للموافقة عليها او رفعها مباشرة الى »محافظ 
املركزي« بعد االنتهاء منها عبر التنسيق 

مع احتاد املصارف.


