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»اتحاد أصحاب الفنادق« 
يقدم خصومات

للمواطنني واملقيمني 
بمناسبة معرض السفر

أع��ل��ن ات���ح���اد أص���ح���اب ال���ف���ن���ادق ان ال���ف���ن���ادق االع���ض���اء في 
ماريوت-  دبليو  جي  فوربوينتس-  (شيراتون-  وه��ي  االتحاد 
كورتيارد- هوليداي ان داون تاون- راديسون بلو- هوليداي ان 
الساملية-كراون بالزا- موفنبيك املنطقة الحرة- موفنبيك البدع- 
سيشيل الجليعة- هيلتون)، ستقدم اسعارا تشجيعية خاصة 
واملقيمني  للمواطنني  الغرف  أسعار  على  مميزة  وخصومات 
في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي خالل الفترة من 

1 يونيو حتى 2 أكتوبر 2009. وت��أت��ي ه��ذه األس��ع��ار انطالقا 
الكويت والخليج  العائالت في  االتحاد في تشجيع  من رغبة 
على ق��ض��اء ف��ت��رة م��ن ال��راح��ة واالس��ت��ج��م��ام ف��ي ال��ف��ن��ادق خالل 
فترة الصيف حيث تقدم لهم خاللها الخدمة املميزة باسعار 
منخفضة ج����دا. وص����رح م��ص��در م���س���ؤول ان ات���ح���اد أص��ح��اب 
الفنادق يتعاون في هذه الحملة مع كل من قطاع السياحة في 

وزارة التجارة والصناعة والخطوط الجوية الكويتية.

تقيمه مجموعة الخليج في 2 يونيو املقبل  

»التجاري« و»االتصاالت السعودية« 
يشاركان في مؤتمر األزمة العاملية ومخاطرها

ق��ال امل��دي��ر ال��ع��ام مل��رك��ز الخليج 
ل��ل��ت��دري��ب واالس����ت����ش����ارات محمد 
الحسيني إحدى شركات مجموعة 
الخليج ان البنك التجاري وشركة 
االت���ص���االت ال��س��ع��ودي��ة ي��ش��ارك��ان 
العاملية  املالية  األزم���ة  مؤتمر  ف��ي 
وم��خ��اط��ره��ا ع��ل��ى امل��ن��ط��ق��ة وال��ت��ي 
ع��ان��ى م��ن��ه��ا ال��ج��م��ي��ع ف���ي ال��داخ��ل 

والخارج. 
وأضاف الحسيني »أثرت األزمة 
ب���ش���ك���ل واض��������ح ع���ل���ى االق���ت���ص���اد 
الكويتي وهبطت بمعدالت النمو 
اإلقليمية  األس�����واق  ف��ي  واإلن���ت���اج 
واملحلية وذلك بسبب قلة السيولة 
وخ��وف املصارف من اإلق��دام على 
إلى  بل لجأت  االستثمار  عمليات 
ت��خ��ف��ي��ض ال��ن��ف��ق��ات ب��ش��ك��ل ك��ام��ل 
وأوق���ف���ت ع��م��ل��ي��ات ال��ت��وس��ع ال��ت��ي 
وال���ت���ي   2007 ع������ام  أوائ���������ل  ب�������دأت 
ان  الى  توقفت فيما بعد«، مشيرا 
م��ش��ارك��ة »ال��ت��ج��اري« ف��ي املؤتمر 
تأتي من خالل حرص البنك على 
الوصول إلى االستقرار املالي الذي 

ينشده الجميع، ف� »التجاري« احد 
البنوك الكبرى في الكويت واحدى 
دعائمه االقتصادية القوية ويعمل 
الوطني،  االق��ت��ص��اد  تنشيط  على 
التمويل حاليا  ان عمليات  مبينا 
توجد  ال  كبيرة  مشكلة  أصبحت 
ل���ه���ا ح����ل����ول س���ري���ع���ة خ����اص����ة ف��ي 
ظ�����ل ع������دم ت���ع���رف���ن���ا ب���ش���ك���ل ك���ام���ل 
ع��ل��ى امل��خ��اط��ر ال��ت��ي م��ن امل��م��ك��ن ان 
تواجهنا في هذه الفترة ما جعلنا 
ن��ب��ح��ث ع���ن أس���ال���ي���ب وس��ي��اس��ات 
ك���ث���ي���رة وم���ت���ن���وع���ة مل���واج���ه���ة اث����ار 
األزم��������ة وك���ي���ف���ي���ة ال�����خ�����روج م��ن��ه��ا 
ح��ي��ث ب����ات ع��ل��ى ال��ج��م��ي��ع ال��ب��ح��ث 
تناسب  أدوات ورؤي��ة جديدة  عن 
الوضع الجديد ما جعل كثيرا من 
دول ال��ع��ال��م ت��ت��خ��ذ ح��زم��ة ق����رارات 
ت��س��اع��د ع��ل��ى ال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن اث���ار 

األزمة.
امل���ؤت���م���ر  ان  ال���ح���س���ي���ن���ي  وأك�������د 
سوف يطرح ويقدم رؤية تحليلية 
واقعية على املشكلة املالية وكيفية 
املستقبل  وف��ي  حاليا  مواجهتها 

م����ع م���ن���اق���ش���ة ع���م���ل���ي���ات ال��ت��م��وي��ل 
ال��ح��ال��ي��ة واألس���ب���اب امل��ع��وق��ة لذلك 
وم�����ا ال���ح���ل���ول ال���ت���ي ي���ج���ب ع��ل��ي��ن��ا 
املؤتمر  سيناقش  كذلك  اتباعها، 
ال�����ق�����واع�����د امل����ال����ي����ة ب���ش���ك���ل ك���ام���ل 
م���ن ت��م��وي��ل واس��ت��ث��م��ار وائ��ت��م��ان 
وغ��ي��ره��ا، إض��اف��ة إل��ى ط��رح حلول 

ت��م��وي��ل��ي��ة أس����ه����ل وط�������رق ت��ع��ام��ل 
أفضل تناسب الوضع الحالي من 
خالل نظم مالية معينة، فاملؤتمر 
على  املشكلة  سيناقش  باألساس 
امل����س����ت����وى ال����ع����امل����ي وم��������دى ت���أث���ر 
منطقة الخليج بها وبعد ذلك يقدم 
ال���ح���ل���ول واألس���ال���ي���ب ال��ت��م��وي��ل��ي��ة 
ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة  األن����س����ب الن امل��ش��ك��ل��ة 
ال���ت���ي ن��ت��ج��ت م���ن ت��ل��ك األزم�����ة هي 
ق��ل��ة ال��س��ي��ول��ة وع����دم ت���واف���ره���ا ما 
أدى إلى امتناع املؤسسات املالية 
وك����ذل����ك ال���ب���ن���وك ع����ن اإلق���������دام ف��ي 

عمليات التمويل. 
ان مشاركة  الحسيني  وأوض��ح 
ش����رك����ة االت�������ص�������االت ال���س���ع���ودي���ة 
ت�����أت�����ي م������ن ب��������اب ح����رص����ه����ا ع��ل��ى 
م��ع��رف��ة ن��وع��ي��ة امل��خ��اط��ر ال��ج��دي��دة 
ال���ت���ي ت��واج��ه��ه��ا األس�������واق ح��ال��ي��ا 
أف���رزت أن��واع��ا  الن املشكلة امل��ال��ي��ة 
وأنماطا جديدة من املخاطر كانت 
غير معروفة من قبل، فاملؤتمر في 
وأث��ره��ا  املشكلة  يناقش  األس���اس 

على اقتصاديات الخليج.  

محمد الحسيني

على هامش عمومية الشركة التي انعقدت أمس

الشمالي: »اكتتاب« تتجه لتخارجات
من أصول تتراوح قيمتها بني 20 و30 مليون دينار

االدارة  م��ج��ل��س  رئ���ي���س  ك���ش���ف 
العضو املنتدب في شركة »اكتتاب 
الشمالي  علي  الدكتور  القابضة« 
عن توجه الشركة النجاز عمليات 
تخارج تتراوح قيمتها ما بني 20 

إلى 30 مليون دينار.
وق�������ال ال���ش���م���ال���ي ع���ل���ى ه���ام���ش 
عمومية الشركة أمس التي انعقدت 
ان  امل��ئ��ة  ف��ي   79.4 بنسبة ح��ض��ور 
»اكتتاب« تخطط الص��دار صكوك 

بما بني 150 و200 مليون دوالر.
اس���ئ���ل���ة  ع����ل����ى  رده  ف�����ي  واف����������اد 
ال��ص��ح��اف��ي��ني ان ن���ت���ائ���ج ال��ش��رك��ة 
خ�����الل ال���ن���ص���ف ال���ث���ان���ي س��ت��ك��ون 
متوازنة إلى حد كبير، الفتا إلى ان 
»اكتتاب« ليس لديها التزامات او 
االجل  قصيرة  مالية  استحقاقات 
حيث يقدر اجمالي ديونها بنحو 
11 م��ل��ي��ون دي���ن���ار ان���ج���زت اخ��ي��را 
ت���ج���دي���د 4.5 م���ل���ي���ون م��ن��ه��ا االم����ر 
الذي يدعم اي توجهات مستقبلية 
ان��ه��ا تفضل  ل��دي��ه��ا اال  ل���الق���راض 

التريث في ظل الظروف الحالة.
وق������ال ال���ش���م���ال���ي ان »اك���ت���ت���اب« 
تجاوزت العام املاضي الذي تخلل 
ان��دالع االزم��ة املالية فيما  نهايته 
اش�����ار إل����ى ان ال���ش���رك���ة ت��خ��ارج��ت 
واقليمية  محلية  استثمارات  م��ن 
العام  العام املاضي وب��داي��ة  خ��الل 
ال���ح���ال���ي ت���ق���در ب��ن��ح��و 42 م��ل��ي��ون 
دينار منها بيع حصص تملكتها 
مثل  اكتتابات خارجية  خ��الل  من 
وغيرهما،  و»دي����ار«  عجمان  بنك 
فيما توقع ان تستفيد الشركة من 
عودة سوق االصدارات مرة اخرى 

في املنطقة.
وق����������ال ال����ش����م����ال����ي ف������ي ك��ل��م��ت��ه 
العمومية  الجمعية  أم��ام  املكتوبة 
ان »م���ن اب����رز ظ��واه��ر ال��ع��ام 2008 
اسعار  في  الحاد  االنخفاض  ك��ان 
ال��ن��ف��ط ح��ي��ث ان��خ��ف��ض��ت االس��ع��ار 
م�����ن م���س���ت���وي���ات امل����ئ����ة وخ��م��س��ني 
دوالرا للبرميل، لتنهي العام على 
االربعني دوالرا  تقارب  مستويات 
في  كبير  بحد  لتساهم  للبرميل، 
للدول  النقدية  الفوائض  تقليص 
امل����ص����درة ل��ل��ن��ف��ط خ��ص��وص��ا دول 
ال��خ��ل��ي��ج ال���ع���رب���ي ب���االض���اف���ة إل��ى 
ازمة االئتمان التي امتدت لتضرب 
جميع االس��واق ما كان له التأثير 

الكبير على مختلف القطاعات«.
واوض��������ح ان������ه ع���ل���ى ال����رغ����م م��ن 
ذل��ك وم���رورا ب��االزم��ة االقتصادية 
ال��ت��ي ض��رب��ت ال��ع��ال��م ب��ن��ه��اي��ة ع��ام 
اق���ت���ص���ادي���ات  ح��ق��ق��ت  ف���ق���د   2008
الخليجي  ال��ت��ع��اون  م��ج��ل��س  دول 
ارتفاعا في نموها خالل عام 2008 
حيث بلغ معدل النمو 6.8 في املئة 
لعام 2007،  املئة  في  ب���5.3  مقارنة 
وم��ن املتوقع ان تصل إل��ى 3.5 في 
لتداعيات  نتيجة   2009 ع��ام  املئة 

االزمة االقتصادية الراهنة.
واكد الشمالي ان الشركة ليست 
بعيدة عن التأثر باالزمة والتباطؤ 
االق��ت��ص��ادي وانهيار اس���واق امل��ال 
انعكس سلبيا  ما  السيولة  وش��ح 
ع��ل��ى م��ع��دالت ال��ن��م��و امل��خ��ط��ط لها 

قبل حدوث األزمة.
واض��������اف: »ك������ان ال���ت���رك���ي���ز ع��ل��ى 
م�����ح�����وري�����ن اس�����اس�����ي�����ني اول����ه����م����ا 
دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل م���ع االزم����ة 
وت��ق��ل��ي��ص ال��ت��أث��ر ب��ه��ا ف���ي أض��ي��ق 
نطاق حيث ان شركتكم بنموذجها 
االس���ت���ث���م���اري ت���ه���دف ل��ل��م��ش��ارك��ة 
ب��االك��ت��ت��اب��ات األول��ي��ة ال��ت��ي تشهد 
اآلن ندرة ملحوظة في االكتتابات 
ال����ع����ام����ة امل����ط����روح����ة وذل��������ك ل��ش��ح 
ال��س��ي��ول��ة وال���ه���ب���وط ال�����ذي ض��رب 
ك��ث��ي��را م���ن أس�����واق امل����ال باملنطقة 
والعالم، أما الجانب اآلخر لنموذج 
الشركة االستثماري فهو املشاركة 
من  التي  الخاصة  االكتتابات  ف��ي 
امل��ت��وق��ع أن ت��ش��ه��د ن��ش��اط��ا ك��ب��ي��را 
ال�����ذي سيصيب  ال��ت��ب��اط��ؤ  ي���ع���ادل 

االكتتابات العامة«.
وع���ن امل���ح���ور ال��ث��ان��ي ق���ال »ك���ان 
ت����ع����دي����ل اس���ت���رات���ي���ج���ي���ة ال���ش���رك���ة 
ل��ت��ت��م��اش��ى م����ع ال����وض����ع ال����راه����ن، 
فعلى الفور بدأت اإلدارة التنفيذية 
ب�����إع�����داد اس���ت���رات���ي���ج���ي���ة ل��ل��ت��ع��ام��ل 
م��ع ال���ظ���روف ال��خ��اص��ة ل��أزم��ة مع 
الهيكلة  إع����ادة  بخطة  االس��ت��م��رار 
ألص������ول ال���ش���رك���ة وم��دي��ون��ي��ات��ه��ا 
ال��ت��ي ب��دأن��ا ب��ه��ا م��ن��ذ ب��داي��ة ال��ع��ام 
2008 وذل����ك ب��ت��وف��ي��ق م��ن ال��ل��ه، ما 
جعلنا ب��م��ن��أى ك��ب��ي��ر ع��ن امل��ش��اك��ل 
ال����ج����وه����ري����ة ال����ت����ي ي���ع���ان���ي م��ن��ه��ا 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ش��رك��ات ف��ي ال��ق��ط��اع 
ن��ف��س��ه، ف��ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��م��دي��ون��ي��ة ال 
ت��ت��ع��دى ن��س��ب��ة امل��دي��ون��ي��ة لحقوق 

املساهمني نسبة 20 في املئة فقط، 
وب��ال��ن��س��ب��ة ل��أص��ول وع��ل��ى ال��رغ��م 
تكون محفظة  أن  الطبيعي  ان  من 
بالسيولة  تتسم  ال  اكتتاب  شركة 
الحتوائها على أسهم غير مدرجة، 
األزم��ة  م��ع  السريع  التعامل  ان  إال 
ج���ع���ل أك���ث���ر م����ن 70 ف����ي امل���ئ���ة م��ن 
م��ح��ف��ظ��ة ال��ش��رك��ة أس��ه��م��ا م��درج��ة 
ومقيمة  العالية  بالسيولة  تتسم 
ان��خ��ف��ض��ت مسبقا،  ب��ق��ي��م س��وق��ي��ة 
ليمر ع��ام 2008 وت��داع��ي��ات األزم��ة 
ب���س���الم ع���ل���ى ال���ش���رك���ة وأص���ول���ه���ا 
ت���ه���ا امل���ال���ي���ة، ما  ووض���ع���ه���ا وم���الء
ج��ع��ل��ه��ا ع��ل��ى ع��ت��ب��ة ال��ن��م��و م���ع أي 

تعاف تشهده األسواق«.
وأش������ار إل����ى ان ش���رك���ة اك��ت��ت��اب 
ال��ق��اب��ض��ة س��ج��ل��ت خ��س��ارة طفيفة 
د.ك   247.277 ق���دره���ا   2008 ل���ع���ام 
وهو ما يعد مقبوال خالل تداعيات 
األزم����ة االق��ت��ص��ادي��ة ال��ت��ي عصفت 
بجميع دول العالم ومازال تأثيرها 
ممتدا خالل عام 2009، وعلى ضوء 
السهم  ربحية  انخفضت  فقد  ذل��ك 
الواحد من 29.13 فلس لعام 2007 
إلى (0.5) فلس لعام 2008، منوها 
ارت��ف��اع��ا  ع����ام 2008 ش��ه��د  ان  إل����ى 
 5 الشركة بنسبة  الجمالي أص��ول 
في املئة ووصلت إلى 74.137.895 

دينارا كويتيا.
وسجلت القيمة الدفترية للسهم 
انخفاضا بمقدار 42 في املئة حيث 
بلغت 107 ف��ل��وس ف��ي ن��ه��اي��ة ع��ام 
للعام  فلسا   186 ب���  م��ق��ارن��ة   2008

املاضي.
وع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د ن��ف��س��ه، ب���ني ان 
ال��ش��رك��ة ش���ارك���ت ف���ي ال��ع��دي��د من 
ال���ط���روح���ات ال���ع���ام���ة خ����الل 2008 
القابضة،  ب��اي��ون��ي��رز  ش��رك��ة  منها 
ودري����������������ك أن�����������د س������ك������ل وه����ي����ت����س 
ت��ي��ل��ي��ك��وم، ك��م��ا ق���ام���ت ب��ال��ت��خ��ارج 
م�����ن ب����ع����ض االس�����ت�����ث�����م�����ارات م��ث��ل 
هيتس افريقيا، شركة ميثاق، بنك 
ع��ج��م��ان، وص���ن���دوق ك��ف��ي��ك ل���رأس 

املال الخاص وصندوق الهند.
الف��ت��ًا إل���ى ان ه���ذه ال��ت��خ��ارج��ات 
واالس����ت����ث����م����ارات ال���ج���دي���دة ك��ان��ت 
ع��ل��ى خ��ط��ة إع������ادة ال��ه��ي��ك��ل��ة ال��ت��ي 
ب��دأن��ا بها قبل ح��دوث  الله  بحمد 
األزم�������ة م����ا ج���ن���ب ال���ش���رك���ة ك��ث��ي��را 
م����ن م���خ���اط���ر ه����ب����وط ال���ك���ث���ي���ر م��ن 

م���ع تقليص  االس���ت���ث���م���ارات، ه����ذا 
م����دي����ون����ي����ة ال����ش����رك����ة م�����ا أع���ط���ان���ا 
املرونة الكافية للتعامل مع األزمة 
ب��إع��ادة ت��وزي��ع األص���ول باألقاليم 
ف��ي بعض  النسب  ورف���ع  املختلفة 
االستثمارات التي نؤمن بقيمتها 
وج����دواه����ا االس��ت��ث��م��اري��ة م���ا أدى 
إل���ى ام���ت���الك م��ح��ف��ظ��ة اس��ت��ث��م��اري��ة 
ذات س���ي���ول���ة ع���ال���ي���ة ت��م��ك��ن��ن��ا م��ن 
استغالل أي فرص متاحة، فحاليا 
الكويت  ب��ني  استثماراتنا  ت��ت��وزع 
واالمارات ومصر واململكة املتحدة، 
وتتوزع قطاعاتها بشكل كبير بني 
والخدمات  واالتصاالت  الصناعة 
امل��ال��ي��ة وال��ت��ش��ي��ي��د وال��ب��ن��اء. وتلك 
االستثمارات نفسها تم اختيارها 
بعناية حيث إن عملياتها تنتشر 
ف���ي اق��ال��ي��م أخ�����رى ت��غ��ط��ي ال��ش��رق 
لتنتهي  افريقيا  األوس���ط وش��م��ال 
وتنويع  جيد  استثماري  بتركيز 

كبير للمخاطر.
في  ال��ش��رك��ة  استراتيجية  وع���ن 
الشركة لبعض  ق��ال: تسعى   2009
ال���ت���خ���ارج���ات م���ا س��ي��وف��ر س��ي��ول��ة 
عالية ستستخدم بعناية وبوجه 
يتماشى مع النموذج االستثماري 
التعامل مع  املرونة في  القائم مع 
ال��ت��ي بالتأكيد  ت��غ��ي��رات األس����واق 
س��ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��غ��ي��ي��ر ال��ك��ث��ي��ر من 
ال��ث��واب��ت م��ا ي��س��ت��دع��ي ال��ع��م��ل عن 
ق���رب الس��ت��ق��راء امل��ع��ادل��ة ال��ج��دي��دة 

للعمل االستثماري.
وك����ان����ت ع���م���وم���ي���ة ال���ش���رك���ة ق��د 
االدارة  م��ج��ل��س  ت���ق���ري���ر  اع���ت���م���دت 
 31 ف��ي  املنتهية  املالية  السنة  ع��ن 
عليه  وامل��ص��ادق��ة   2008 دي��س��م��ب��ر 
الفتوى  ت��ق��ري��ر هيئة  إل���ى  إض��اف��ة 
املالية  للسنة  ال��ش��رع��ي��ة  وال��رق��اب��ة 
ف���ي 31 دي��س��م��ب��ر 2008  امل��ن��ت��ه��ي��ة 
وامل��واف��ق��ة ع��ل��ي��ه، وت��ق��ري��ر م��راق��ب��ي 
املنتهية  املالية  للسنة  الحسابات 

في 2008/12/31 واملوافقة عليه.
واع����ت����م����دت ال���ج���م���ع���ي���ة م��ق��ت��رح 
تخفيض  ب���ش���أن  اإلدارة  م��ج��ل��س 
م��ن 52.170.000  ال��ش��رك��ة  رأس��م��ال 
د.ك إلى 51.700.000 د.ك وذلك من 
خ��الل ال��غ��اء ع��دد 4.700.000 سهم 
ال�����ص�����ادرة ف����ي اط������ار ن���ظ���ام خ��ي��ار 
بموجب  للموظفني  األسهم  ش��راء 
املنعقدة  العمومية  الجمعية  ق��رار 

• الشركة تخطط
إلصدار صكوك 

بما بني 150 و200 
مليون دوالر 

وديونها ال تتجاوز 
11 مليون دينار

• »اكتتاب« 
جددت التزامات 

بقيمة 4.5 مليون 
دينار وتتوقع 

أداًء جيدا خالل 
النصف الثاني

)تصوير نور هنداوي( علي الشمالي مترئسا عمومية الشركة    

ف��ي��م��ا   ،2008/5/1 ب����ت����اري����خ 
فوضت مجلس االدارة بشراء 
يتجاوز  ال  بما  الشركة  أسهم 
م������ن أس���ه���م���ه���ا  امل�����ئ�����ة  ف������ي   10
وف����ق����ا ل���ل���م���رس���وم ب���ال���ق���ان���ون 
وق����رار   1986 ل��س��ن��ة   132 رق����م 
وزارة التجارة والصناعة رقم 

1987/10 الصادر تنفيذا له.
وف����������ي االج�������ت�������م�������اع ن���ف���س���ه 
وافقت الجمعية على توصية 
ب�������زي�������ادة  االدارة  م�����ج�����ل�����س 
رأس�����م�����ال ال���ش���رك���ة م����ن خ���الل 
سهم   9.400.000 ع��دد  اص���دار 
ل���ص���ال���ح ن����ظ����ام خ����ي����ار ش�����راء 
األس�����ه�����م ل���ل���م���وظ���ف���ني ب��س��ع��ر 
الواحد بما  100 فلس للسهم 
أن  على  د.ك،   940.000 ي��ع��ادل 
تستدعى الزيادة على دفعات 
وت��خ��ص��ص مل��وظ��ف��ي ال��ش��رك��ة 
في  االدارة  م��ج��ل��س  وي���ف���وض 
ت������وزي������ع ه�������ذه األس������ه������م ع��ل��ى 
امل��وظ��ف��ني وذل����ك ط��ب��ق��ًا لنظام 
خ��ي��ار ش����راء األس��ه��م امل��ع��م��ول 
ب�����ه ح���س���ب امل���������ادة رق������م (54) 
مكرر من النظام األساسي مع 
ت���ن���ازل امل��س��اه��م��ني ال��ح��ال��ي��ني 
ع����ن ح��ق��ه��م ف����ي األول�����وي�����ة ف��ي 
االك����ت����ت����اب ف����ي ه�����ذه ال����زي����ادة 
ت��ط��ب��ي��ق��ا ل��ن��ظ��ام خ���ي���ار ش���راء 

األسهم للموظفني.

الثاقب: بإمكان املساهمني التوجه إلى »املقاصة« لنقل وتحويل أسهمهم

»الخليجية املغاربية« تستكمل املتطلبات 
للتقدم لإلدراج في السوق خالل العام الحالي

ال��ت��ن��ف��ي��ذي للشركة  ال��رئ��ي��س  أع��ل��ن 
الخليجية املغاربية القابضة املهندس 
ول��ي��د ال��ث��اق��ب أن ال��ش��رك��ة ت��ع��م��ل على 
استكمال الشروط واملتطلبات الالزمة 
لتقديم طلب لإلدراج في سوق الكويت 

لأوراق املالية. 
ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة  إدارة  م���ج���ل���س  وك�������ان 
املغاربية القابضة أوصى في اجتماعه 
من  للعمل  النهائي  بالتوجه  األخ��ي��ر 
الكويت  الشركة في س��وق  أج��ل إدراج 
لأوراق املالية، وتم رفع املوضوع إلى 
العمل  أق��رت  التي  العمومية  الجمعية 

على اإلدراج في السوق.
وأفاد الثاقب أن بإمكان املساهمني 
ال�����ت�����وج�����ه إل��������ى ال�����ش�����رك�����ة ال���ك���وي���ت���ي���ة 
ملكياتهم  وت��ح��وي��ل  ل��ن��ق��ل  ل��ل��م��ق��اص��ة 
يناسبهم  ال�����ذي  ب��ال��ش��ك��ل  وأس��ه��م��ه��م 
وي���ت���واف���ق م���ع ش�����روط ه��ي��ئ��ة ال��س��وق 
وي����ف����ي ب��م��ت��ط��ل��ب��ات��ه��ا وذل�������ك ب��غ��رض 

توسيع قاعدة املساهمني. 
وأضاف الثاقب انه يأمل بأن تتمكن 
ال��ب��ورص��ة في  ف��ي  الشركة م��ن اإلدراج 
نهاية العام الحالي بعد موافقة هيئة 
السوق على ذلك. وكان مجموع حقوق 
مليون   19,61 إل���ى  امل��س��اه��م��ني وص���ل 
وق���ام���ت   .2008/12/31 ف�����ي  دي�����ن�����ار 

ال��ش��رك��ة ب��ت��وزي��ع أرب����اح ن��ق��دي��ة ب��واق��ع 
10 في املئة عن السنة املالية املنتهية 
في 31 ديسمبر 2008. وتمتلك الشركة 
اس���ت���ث���م���ارات ع���دي���دة ت��ت��رك��ز ف���ي دول 
مثل ليبيا واملغرب وتونس والجزائر 
وس����وري����ة.  وأش�����ار ال��ث��اق��ب إل����ى ق��ي��ام 
بتأسيس  املاضية  الفترة  في  الشركة 
ش����رك����ات ت���اب���ع���ة ف����ي ك����ل م����ن امل���غ���رب 
وال��ج��زائ��ر م��ع ح��ل��ف��اء اس��ت��رات��ي��ج��ي��ني، 
وذلك لتعزيز التواجد واالستفادة من 

ال��خ��ب��رة امل��ح��ل��ي��ة ف���ي اق��ت��ن��اص أف��ض��ل 
الفرص وأكثرها ربحية.

ي���ذك���ر أن »ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة امل��غ��ارب��ي��ة« 
تشكل تحالفًا لعدد من كبرى الشركات 
الكويتية هي بيت التمويل الخليجي 
وم���ج���م���وع���ة ال���خ���راف���ي وش����رك����ة م��ي��ن��ا 
لالستثمار  االمتياز  وشركة  العقارية 
ع��ق��ار  امل��ال��ي��ة وش���رك���ة  األوراق  وب���ي���ت 
ل���الس���ت���ث���م���ارات ال���ع���ق���اري���ة وآخ����ري����ن. 
وت��ت��خ��ص��ص »ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة امل��غ��ارب��ي��ة« 
ف��ي االس��ت��ث��م��ار ال��ع��ق��اري وال��ص��ن��اع��ي 
والسياحي الصحي والخدمي في دول 
وت��ه��دف عبر سلسلة  العربي،  امل��غ��رب 
تحتل  أن  إل��ى  املنطقة  ف��ي  مشاريعها 
م��ك��ان��ة ع��ال��ي��ة وت��ك��ون إح���دى كبريات 
ش����رك����ات االس���ت���ث���م���ار ال���ع���ام���ل���ة وف���ق 
أحكام الشريعة اإلسالمية في املغرب 
العربي. وتعمل »الخليجية املغاربية« 
وف���ق ف��ل��س��ف��ة اس��ت��ث��م��اري��ة ت��ه��دف إل��ى 
تحقيق عائد متميز للمستثمرين، مع 
االهتمام بالجدوى االقتصادية للبلد 
امل��راد االستثمار به، حيث تسعى إلى 
للمجتمع عن  م��ب��اش��ر  ع��ائ��د  ت��ح��ق��ي��ق 
طريق فتح مجاالت االستثمار وفرص 
ال��ع��م��ل ف���ي م��ش��اري��ع ال��ش��رك��ة ل��أف��راد 

واملؤسسات املحلية.

وليد الثاقب

»مشرف للتجارة واملقاوالت« تشارك 
في مؤتمر »الكويت األول للطرق«

للتجارة  شاركت شركة مشرف 
وامل����ق����اوالت ف���ي م��ؤت��م��ر وم��ع��رض 
ال��ك��وي��ت األول ل��ل��ط��رق ال����ذي أق��ي��م  
ب���رع���اي���ة وزي������ر األش�����غ�����ال ال��ع��ام��ة 

والبلدية فاضل صفر.
وق�����������ال م������دي������ر ش�����������ؤون ع����م����الء 
الشركة محمد الجاسر إن مشاركة 
»م�����ش�����رف« ف�����ي ه������ذه ال���ف���ع���ال���ي���ات 
ف���رص���ة ج���ي���دة الط�����الع امل��ش��ارك��ني 
الشركة  ف��ي  املستجدات  آخ��ر  على 
وم���ش���اري���ع���ه���ا ف�����ي ك�����ل م�����ن دول�����ة 
الكويت ودولة قطر ودولة اإلمارات 

العربية املتحدة.
ل��ك��ل��م��ة  ان  ال����ج����اس����ر  وأض���������اف 
ال���وزي���ر ف��اض��ل ص��ف��ر ف���ي امل��ؤت��م��ر 
ال�����وق�����ع ال���ك���ب���ي���ر ع����ل����ى ال����ش����رك����ات 

املشاركة والحضور.
ت���ع���د م��ن  ي����ذك����ر أن »م������ش������رف« 
ك��ب��ري��ات ال��ش��رك��ات ال��وط��ن��ي��ة التي 
ت��ع��م��ل ف���ي م���ج���االت أع���م���ال ال��ب��ن��اء 

وال���ت���ش���ي���ي���د وال������ط������رق واألع�����م�����ال 
البنية  وأعمال  الثقيلة  الهندسية 

التحتية.
ال���ج���اس���ر ان ال��ش��رك��ة  وأض�������اف 
تدرس حاليًا مشاريع عديدة والتي 

تتناسب مع مؤهالتها وخبراتها، 
لتوسيع  حثيثة  بخطى  وت��س��ع��ى 
ح���ص���ت���ه���ا ف������ي ق�����ط�����اع امل������ق������اوالت 
م���ن خ����الل م��ش��ارك��ت��ه��ا ب��امل��ش��اري��ع 

االستراتيجية في املنطقة.

الوزير صفر في جناح »مشرف« في مؤتمر الطرق


