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ارتفع إجمالي 
األصول إلى 336 

مليون دينار

اندماج »مزايا قطر« و»مكني القابضة«
أفصحت شركة مزايا قطر 
للتطوير العقــاري لبورصة 
قطر عن احملادثات التي جتريها 
بشأن االندماج مع شركة مكني 
القابضــة. وفي هــذا اإلطار، 
صــرح رئيس مجلــس إدارة 
مزايا قطر للتطوير العقاري 
راشد بن فهد النعيمي بأن هناك 
قناعة لدى الشركتني بأهمية 
إيجاد كيانات قوية ومؤهلة 
فــي هــذه املرحلة مــن عمر 
االقتصاد الوطني تســتطيع 
أن تســاهم بشــكل فعال في 
عملية التنميــة االقتصادية 
مــن خــال تضافــر اجلهود 
وتركيز املوارد االستراتيجية 

واخلبرات واملوارد البشرية. 
وأضاف النعيمي: لقد جاءت 
نية الشــركتني املبدئية نحو 
عملية االندماج لتوافق طبيعة 
األعمال، إذ إن كلتا الشركتني 
لديها عوامل مشتركة مع بعض 
االختافات النســبية والتي 
تتمثل في التنوع اجلغرافي 
لألصول وفي تنوع اخلدمات 
واملجاالت واألنشطة العقارية 
واستخداماتها، حيث ستشكل 
تلك االختافات قيمة مضافة 
للشــركتني وتعزز مكانتهما 
بالســوق احمللــي واإلقليمي 
وال سيما أن عملية االندماج 
ستخفض التكاليف التشغيلية 

وتعزز القدرة التنافسية عن 
طريق االستفادة من القدرات 
لــدى  املتميــزة  البشــرية 
الشركتني والسيما الوطنية 
منها مما يعود بالفائدة على 

مساهمي الشركتني. 
جديــر بالذكر أن شــركة 
مزايا قطر للتطوير العقاري 
هــي شــركة مســاهمة عامة 
قطرية تأسســت في فبراير 
2008، أما شركة مكني القابضة 
فقد تأسست في يوليو 2007 
وهي شركة مساهمة خاصة 
تتألــف مــن مجموعــة مــن 
الشركاء في القطاع احلكومي 
والشركات املســاهمة العامة 

املدرجة في البورصة وتعمل 
مكــني بشــكل رئيســي فــي 
القطاع العقاري باإلضافة إلى 
عدة قطاعــات أخرى موجهة 
وداعمة للمشروعات العقارية 
كالتكنولوجيــا والصناعــة 
والتعليم والصحة وخدمات 
التسويق وتشغيل املنشآت 
ويبلغ إجمالي أصول الشركة 
حتى الربع الثالث من عام 2013 
حوالي 1.04 مليار ر.ق. وتعمل 
أيضا وفق الشريعة اإلسامية، 
ومن املتوقع االنتهاء من اجناز 
تلك الدراسات خال النصف 

األول من هذا العام 2014.

التجــاري  البنــك  أجــرى 
الكويتي الســحب اليومي على 
»حساب النجمة«، بحضور ممثل 
وزارة التجارة والصناعة صقر 
املناعي، وقد فاز كل من: محمد 
اقبال علي، نبيــل عبدالغفور، 
محمد اشفاق عبدالرزاق، جاهابار 
ســاثيك صاحــب، عبدالكــرمي 
عبداهلل الفضلي بجائزة قيمتها 
-/7000 دينار لكل منهم.  ويتميز 
حساب النجمة اجلديد بتأهيل 
عمائــه الفوز بجائــزة يومية 
قدرهــا -/7000 دينار، لينفرد 
البنك التجاري بتقدمي اكبر جائزة 
سحب يومي، باإلضافة إلى أربعة 
ســحوبات كبرى جتري خال 
العام تبلغ قيمة كل جائزة منها 
100.000 دينــار تقام في العيد 
الوطني والتحرير، عيد الفطر، 
وعيد األضحى املبارك باإلضافة 
إلى ذكرى تأسيس البنك في 19 

يونيو.

أعلن بنك برقان عن الفائزين 
فــي الســحوبات اليومية على 
حســاب يومي والذيــن فاز كل 
واحد منهم بجائزة 5000 دينار 
وكان احلظ من نصيب: خالد رجا 
عبداهلل العدواني، محمد عبداهلل 
احمد عبدالرحمن، جدعان جراد 
عواد الشمري، زينب محمد طالب 
احلصني، يوسف حمود سليمان 
املضيان. وقام بنك برقان بإعادة 
إطاق حساب يومي بحلة جديدة 
ومزايا متعددة جعلت من فتح 
احلساب والفوز فيه أكثر سهولة 
وسرعة. ومع الشروط واملزايا 
اجلديدة أصبح بإمكان العميل 
فتح حساب يومي والدخول في 
السحب مباشرة بعد 48 ساعة 

من فتح احلساب.

»التجاري« يعلن فائزي 
حساب »النجمة«

.. و»برقان« يعلن
فائزي »يومي«

الصندوق الكويتي 
يشارك برعاية 

معرض االستقالل

سعدون عليالشيخ مبارك الصباح

أرباح »القرين« تقفز 143 ٪ لتسجل 9 ماليني دينار

األلبان واألغذية )ســدافكو(، 
وكذلك ارتفاع حصة شــركة 
القريــن مــن أرباح الشــركة 
الكويتيــة للعطريــات«. أما 
على صعيد اخلطط املستقبلية 
لشركة القرين، فقد أكد الشيخ 
مبارك »أن الشركة تتطلع على 
الدوام للتوسع محليا وإقليميا 
فــي مجــال البتروكيماويات 
بصفة خاصة، وقطاع الصناعة 
بصفة عامة، وذلك بالتعاون 
مع كبار املستشارين العامليني 

والبنوك االستثمارية«.
من جهته، قال نائب رئيس 
مجلــس اإلدارة والرئيــس 
التنفيذي للشــركة سعدون 
علي: »تخطت األرباح احملققة 
توقعاتنا بشكل كبير، نظرا 
الرتفاع حصة شركة القرين 
من أرباح الشركات الزميلة، 
وبالتحديد الشركة الكويتية 
للعطريــات، والتي ســجلت 

أرباحا مجدية لوصول منتجات 
استثماراتها إلى ذروة دورتها 
السعرية، باإلضافة إلى حصة 
القرين من نتائج استثمارها 
اجلديد في الشركة السعودية 
ملنتجــات األلبــان واألغذية 
)ســدافكو(«. وفيمــا يخص 
مشروع العطريات قال علي 
»على الرغم من حتســن أداء 
مشــروع العطريات بســبب 
وصول أســعار منتجاته إلى 
ذروتها السعرية، إال أنه أمر 
مؤقت ومرتبط بأداء السوق، 
والذي مــن املتوقع انعكاس 
اجتاهــه وتراجع اســعارها 
خال األشــهر القادمة. لذلك، 
تواصــل شــركة القرين بذل 
مساعيها لتحسني أداء مشروع 
العطريات )البرزايلني( ونقله 
إلــى مســتويات مثياته في 
العالــم وذلك بالتنســيق مع 
كل من إدارة الشركة الكويتية 
للعطريات والشركاء باملشروع 
واملتمثلني في شركة صناعة 
البتروليــة  الكيماويــات 
وشــركة البتــرول الوطنية 
الكويتية، والتي اسفرت عن 
حتســن معقــول فــي بعض 
جوانب املشروع ولكنه غير 
دائم، والتزال شــركة القرين 
في انتظــار التدخــل الفعال 
ملؤسســة البترول الكويتية 
التخــاذ اإلجراءات املناســبة 
حلل املشاكل القائمة لتفادي 

تعثر املشروع«.

أعلنــت شــركة القريــن 
لصناعة الكيماويات البترولية 
عــن حتقيــق أربــاح بقيمة 
9 مايــني دينــار )32 مليون 
دوالر( لألشهر التسعة األولى 
من السنة املالية 2014/2013، 
باملقارنة مع صافي أرباح بقيمة 
4 مايــني دينــار )13 مليون 
دوالر( خــال الفترة املقابلة 
من العام املاضي، وهو ما ميثل 
زيــادة بقيمة 5 مايني دينار 
)19 مليون دوالر( أو ما ميثل 
نسبة 143%، وصافي ربحية 
8.41 فلوس )2.9 سنت( للسهم 
الواحد مقابل 3.36 فلوس )1.2 
سنت( خال الفترة املقابلة من 

العام املاضي.
وفي معرض تعليقه على 
هذه النتائج قال رئيس مجلس 
إدارة الشــركة الشيخ مبارك 
عبداهلل املبارك الصباح »ارتفع 
إجمالي األصول إلى 336 مليون 
دينار )1.189 مليون دوالر( كما 
في 31 ديسمبر2013 باملقارنة 
مع 299 مليون دينار )1.058 
مليون دوالر( كما في 31 مارس 
2013، أي مــا يعــادل ارتفاعا 
نســبته 12% أو 37 مليــون 
دينــار )131 مليــون دوالر(، 
كما ارتفعت االستثمارات في 
الشركات الزميلة بنسبة %155 
أي ما يعادل 76 مليون دينار 
)270 مليــون دوالر(، نظــرا 
لاستحواذ على حصة %29 
من الشركة السعودية ملنتجات 

»الوطني«: »الفيدرالي« يواصل تخفيض
التيسير الكمي رغم إضطراب العمالت

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن 
االسبوع املاضي شهد ارتفاعا في سعر الدوالر 
والــني الياباني، في حني ان اليورو وغيره من 
العمات االخرى قد بدأوا يرزحون حتت عبء 
الضغوطــات، خاصة مع التراجع في مؤشــر 
نيكاي وســتاندرد آند بورز وذلــك مع نهاية 
االسبوع. في املقابل، ارتفعت حدة االضطرابات 
في االســواق الناشــئة والتي بدأت مع حلول 
شــهر مايو 2013 حني أعلــن احملافظ برنانكي 
عن امكانية املباشرة في خفض حجم برنامج 
شــراء االصول خال االشهر املقبلة، وشهدت 
العمات في االســواق الناشــئة دورة جديدة 
من عميات التداول مع بداية االسبوع املاضي 
والتي تعرضت إلى العديد من التقلبات وابرزها 
الليرة التركية. أما في أسواق العالم األول، فقد 
ارتفع سعر الدوالر بعض الشيء خال االسبوع 
املاضي بعد أن قررت اللجنة الفدرالية للسوق 
املفتوحة خفض حجم برنامج االصول مبقدار 
10 مليارات دوالر، كما شــهدت الباد حتســنا 
في عدد من املؤشرات االقتصادية والتي عززت 
من قوة سعر الدوالر، خاصة أن الناجت احمللي 
االجمالي قد حقق منوا سنويا ثابتا خال الربع 
الرابع بلغ نسبة 3.2%، وهو األمر الذي يعتبر 
كافيا ليستمر املجلس الفيدرالي بخفض حجم 

برنامج احلوافز خال الفترة املقبلة.
مــن ناحية اخــرى، تراجع ســعر اجلنيه 
االســترليني بقوة مقابل الــدوالر ليصل إلى 
أدنى مستوى له عند 1.6425 وذلك تبعا لصدور 
املعطيات االقتصادية اخلاصة باإلقراض في قطاع 
االعمال والتي أتت أسوأ مما كان متوقعا، وهو 
األمــر الذي قلل من فرص قيام البنك املركزي 
برفع نسبة الفائدة خال السنة القادمة. هذا وقد 
أكد محافظ بنك اجنلترا املركزي مارك كارني 
خال االسبوع املاضي ان الطريق ما يزال طويا 
أمام حتقيق التعافي االقتصادي حيث ما يزال 
االقتصاد بحاجة الى زيادة الشروط املفروضة 
على السياسات النقدية املتبعة في الباد. أما 
اليورو فقد تراجع مقابل نظيره الدوالر ليصل 
إلى أدنى مستوى له عند 1.3480، خاصة بعد 
صدور املعطيات االقتصادية املتعلقة بنسبة 
التضخم في منطقة اليورو والتي أشارت إلى 
حصول تراجع مفاجئ خال شــهر يناير بلغ 
نسبة 0.7% سنويا بدال من نسبة 0.9% املتوقعة. 
وذكر التقرير ان مبيعات املساكن اجلديدة في 
الواليات املتحدة االميركية شهدت تراجعا فاق 
التوقعات خال شهر ديسمبر، فقد صرحت وزارة 
التجارة خال االسبوع املاضي ان املبيعات قد 
تراجعت بنســبة 7.0% لتصبح عند 414.000 
وحدة سكنية سنويا، وهو التراجع للشهر الثاني 
على التوالي تسجله مبيعات املساكن. من ناحية 
اخرى، يشير احملللني االقتصاديني إلى ان هذا 
التراجع يعود الى الطقس القارس الذي شهدته 
الباد والذي خفف من حركة السوق، باإلضافة 
إلى االرتفاع احلاصل في تكاليف االقراض وفي 
قيمة العقارات الســكنية، فقد ارتفعت اسعار 
املساكن اجلديدة بنسبة 8.4% خال عام 2013 

وهو االرتفاع االكبر لها منذ عام 2005.
واضاف التقرير ان الشــهر املاضي شــهد 

حتسنا في مؤشر ثقة املستهلك االميركي خاصة 
مع موجة التفاؤل التي تعم الباد فيما يتعلق 
بظروف االعمال وبسوق العمل، حيث ارتفاع 
مؤشر الثقة ليصل إلى 80.7 نقاط وبحيث أتى 
أعلــى بكثير من احلد املتوقع عند 78.1-، وقد 
اشار رئيس املجلس ان املستهلكني يتوقعون 
خال فترة االشهر الستة القادمة في ان يستمر 
االقتصاد في التحسن خاصة فيما يتعلق بحجم 
االيــرادات، اال ان آراءهم متباينة فيما يتعلق 
بظروف سوق العمل. وعلى العموم، فمن الواضح 
ان مؤشرات الثقة قد بدأت بالتحسن لتصل إلى 
ما كانت عليه في السابق، وهو االمر الذي يدل 
على ان االقتصاد االميركي سيتمكن من استعادة 
بعض من زخمه السابق خال االشهر املقبلة.

الى ذلك، اشــار التقريــر الى اعان اللجنة 
الفيدرالية للســوق املفتوحة خال االســبوع 
املاضي عن قرارها بخفض حجم برنامج شراء 
السندات مبقدار 10 مليارات دوالر اضافية، ليصل 
حجم البرنامج الى 65 مليار دوالر شهريا مع 
بدء شهر فبراير وذلك بدال من 75 مليار دوالر، 
مع العلم ان املجلس الفدرالي قد خفض حجم 
عمليات شــراء الســندات احلكومية وسندات 
الرهونات العقارية بالتســاوي. باإلضافة إلى 
ذلك، يلتزم املجلس الفدرالي باملخطط القاضي 
الى تعديل برنامج احلوافز االقتصادية بالرغم 
من االضطرابات التي تشهدها حاليا االسواق 
الناشــئة، وهــو االمر الــذي كان متوقعا على 
نطاق واسع في السوق، بالرغم من ان بعض 
املســتثمرين قــد توقعوا ان يحجــم املجلس 
الفيدرالــي حاليــا عن هذه اخلطوات بســبب 
االوضاع الراهنة على الساحة الدولية. فضا 
عن التعديات التــي مت اجراؤها على برنامج 
احلوافز، لم يقدم املجلس الفيدرالي على اجراء 
اي تعديل فيما يتعلق بسائر السياسات االخرى، 
حيث تعهد املجلس ان يحافظ على نسبة الفائدة 
منخفضة خال الفترة املقبلة. وبني التقرير ان 
االسبوع املاضي سجل ارتفاعا في عدد مطالبات 
تعويضات البطالة بحسب ما افادت به وزارة 
العمل، حيث ارتفع العدد مبقدار 19.000 مطالبة 
ليصل العدد االجمالــي الى 348.000 مطالبة، 
متجــاوزا العدد املتوقع بقليــل عند 330.000 
مطالبة، مع العلم ان االسبوع املاضي قد سجل 
العــدد االعلى لطلبات البطالــة منذ منتصف 

شهر ديسمبر.
وشهد شهر ديسمبر تراجعا حادا في مبيعات 
املساكن املعلقة وذلك يعود جزئيا الى الظروف 
املناخية القاسية التي شهدتها الباد، وهو االمر 
الذي يشير الى حصول تراجع بشكل عام في 
سوق االسكان، فقد تراجع مؤشر مبيعات املساكن 
املعلقة بنسبة 8.7% ليصل إلى حد 92.4 وهو 
االدنى منذ شهر اكتوبر عام 2011، اما عدد العقود 
فقد تراجع بنســبة 8.8% عن املستويات التي 
سجلها شهر ديسمبر من عام 2012، وبحيث ان 
هذا التراجع يعود الى ارتفاع تكاليف االقراض 
والى الطقس القارس الذي شهدته الباد والذي 

ساهم في خفض حجم املبيعات.
 باقي تفاصيل التقرير  

أعلــن الصنــدوق الكويتي على موقع »األنباء« اإللكتروني
للتنمية عن مشاركته ورعايته 
رســميا لفعاليــات معــرض 
االســتقال 53 الــذي تنظمــه 
شركة معرض الكويت الدولي 
وذلك خال الفترة من 2/9 إلى 
2014/2/13 على أرض املعارض 
الدوليــة مبشــرف صالة رقم 
6، ويشــارك فيــه العديــد من 
مؤسســات القطــاع احلكومي 
والشركات الوطنية الكويتية.

وتأتي مشــاركة الصندوق 
املناســبات  هــذه  مثــل  فــي 
واألنشطة ذات الطابع الوطني 
والتي تقــام في إطار االحتفال 
باألعياد الوطنية للكويت، وهي 
عيد االســتقال الوطني وعيد 
التحريــر ملــا تســاهم فيه من 
تعزيز للروح الوطنية واالنتماء 

لدى املجتمع الكويتي.
وســيقدم الصندوق لرواد 
املعــرض أحــدث إصداراتــه 
ومطبوعاتــه التي من شــأنها 
إطاع اجلمهور على مســاهمة 
الكويت في دفع جهود التنمية 
على املســتوى الدولــي والتي 
تلقى امتنــان وتقديــر العالم 
والــدور الــذي اضطلعــت به 
الكويت مما جعلها رمزا للعمل 
اإلنساني، وسيحرص الصندوق 
الــدور اإلنســاني  إبــراز  على 
والتنموي للكويت بشكل عام 
والصندوق بشكل خاص وذلك 
من خال تعريف املجتمع بأهم 
هذه اجلهود التي بذلت على مدى 
أكثر من نصف قرن مضى، والتي 
كان لها مردود وصدى إيجابي 
انعكست آثاره في تبوؤ الكويت 
ملكانة مرموقة بني الدول كافة.

هذا وسيعرض الصندوق في 
جناحه اخلاص باملعرض أحدث 
إصداراته وتقاريره اإلعامية.


