
بزيادة بلغت ٤٠٫٦٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

٦٠٫٦ مليون دينار أرباحًا  حققها «برقان» بالربع الثالث

طارق عبدالسالم

أعلن بنك برقان عـــن نتائجه املالية 
للربع الثالث من العام ٢٠٠٧ محققا أرباحا 
صافية بلغت ٦٠٫٦ مليون دينار و بزيادة 
وصلت الى ٤٠٫٦٪ مقارنة بنفس الفترة 

من العام املاضي.
وأدى هذا الى زيادة في ربحية السهم 
مبعدل ٣٥٫٥٪ و بقيمة ٧٢٫٨ فلســـا، مما 
يجعل نسبة (P/E) للبنك عند مستوى 
مغر مقارنة بقطاع البنوك. أما العائد على 
حقوق املســـاهمني فقد حقق منوا ٢٧٫٩٪ 
وهذه القفزة بنسبة ٨٫٥٪ تفوق االجناز 
الذي مت في نفس الفترة من العام املاضي 

والبالغ نسبته ٢٥٫٧٪.
وحقـــق البنــــك زيادة فـــي األربـاح 
التشـــغيليـة لتصبح ٩٢٫٧ مليون دينار 
ومبعدل منـو ٣٨٫٩٪. وســـاهمت زيادة 
قاعدة العمـــالء في االرتفاع امللحوظ في 

حجم الودائع والتي منت مبعدل ١٨٫٩٪. 
مع حتقيق قاعدة قوية حلقوق املساهمني 
بلغت ٣٣٤٫١ مليـــون دينار وصل معدل 
كفاية رأس املال وفق (Basel II) الى ١٨٫٧٪ 
مانحا البنك مالءة مالية عالية وفق املعايير 

احمللية والعاملية.
وفي تعليق على هذه النتائج املتميزة 
وأداء البنك خالل هذه الفترة قال رئيس 
مجلس االدارة في بنك برقان طارق عبد 
الســـالم: «ان النتائج املالية لبنك برقان 
للربع الثالـــث من العـــام ٢٠٠٧ تعكس 
تطورنا املســـتمر من فترة ألخرى. وهذا 
األداء املتميز من شأنه أن يؤكد التزامنا 
الكبير نحو مساهمينا وعمالئنا. وبالنيابة 
عن مجلس االدارة وباألصالة عن نفسي 
أتقدم بجزيل الشـــكر جلميع عمالئنا ملا 
أظهروه من والء، وأتقدم باالمتنان لفريق 

العمل في بنك برقان الخالصهم والتزامهم 
وتفانيهم. كما يســـرني أن أدعو جميع 
مساهمينا وعمالئنا وفريقنا لنكون معا 
في سبيل حتقيق املزيد من التطور الذي 

يعود باخلير علينا جميعا».
يحافـــظ بنك برقان على اســـتثماره 
البشري واملادي البتكار وتطوير املزيد من 
اخلدمات واملنتجات املصرفية الرائدة التي 
تلبي وتواكب جميع املتغيرات والضرورات 
في احتياجات العمالء. ويدير البنك في 
الوقت احلالي شبكة من ١٩ فرعا موزعة 
في جميـــع مناطق الكويت اضافة الى ما 
يزيد على ٦٠ جهاز سحب آلي منتشرة في 
أرجاء الكويت. وبذلك يتابع البنك جهوده 
احلثيثة على حتقيق مركزية تشغيلية 
بهدف االرتقاء مبزيد من اجلودة في خدماته 

وكذلك تطبيق سياسة مالية مدروسة.

٢٧٫٥٩ فلسا ربحية السهم الواحد

الخزام : «الخليجي» حقق أرباحًا صافية
بلغت قيمتها ١١ مليون دينار للربع الثالث

فيصل اخلزام

أعلن بيت االستثمار اخلليجي 
عن حتقيق أربـــاح صافية عن 
الشهور التسعة املنتهية في ٣٠ 
سبتمبر ٢٠٠٧  بلغت ١١ مليون 
دينـــار وبواقـــع ٢٧٫٥٩ فلســـا 
للسهم الواحد (١١٫٤٩ فلسا للربع 

الثالث).
وأوضح رئيس مجلس إدارة 
شركة بيت االستثمار اخلليجي 
إيـــرادات  أن  فيصـــل اخلـــزام 
«اخلليجي« في الفترة ذاتها بلغت 
١٥٫٤ مليون دينار كما منت أصول 
الشركة لتصل إلى ١١٧٫٣ مليون 
دينـــار مع نهايـــة الربع الثالث 

لسنة ٢٠٠٧.
وقال اخلزام إن النتائج املالية 
التي حققها «اخلليجي» تعكس 
األداء املميز الستثمارات الشركة 
في العديد من القطاعات الواعدة 
والتي تأتـــي كترجمة طبيعية 
لإلستراتيجية االستثمارية التي 

تتبناها الشركة.
وتابع: استمرارا لتنفيذ هذه 
اإلستراتيجية فإن «اخلليجي» 
يواصل التوســـع اجلغرافي في 
أنشطته االستثمارية في العديد 
من القطاعات االستثمارية املميزة 
والواعـــدة فـــي مناطق اخلليج 
و الشرق األوســـط والواليات 

املتحدة.
وعن أبرز إجنازات اخلليجي 
خالل تلك الفترة ذكر اخلزام أن 
الشركة واصلت متيزها بطرح 
منتجات اســـتثمارية فريدة من 

نوعها حيث مت إغالق االكتتاب 
في شركة أفكار القابضة برأس 
مـــال ٣٠ مليون دينـــار وميلك 
اخلليجي ٢٥٪ مـــن رأس مالها 
بحيـــث تكون «أفـــكار» الذراع 
التي  لــــ «اخلليجي»  الصناعي 
ستركز استثماراتها في قطاعات 
البتروكيماويـــات والصناعـــة 

واخلدمات.
وأضاف اخلزام أن «اخلليجي» 
في املراحل النهائية إلطالق شركة 
مجان العقارية في سلطنة عمان 
برأس مال يبلغ ٢٥ مليون ريال 
عماني وسيتملك اخلليجي ٢٠٪ 
منها حيـــث ســـتضم «مجان» 
إلى جانـــب اخلليجي نخبة من 
املالية في املنطقة  املؤسســـات 
وستهدف إلى استغالل الفرص 
الواعدة في قطاع العقار بالسلطنة 
ومكمال ملسيرة «اخلليجي« في 

االنتشار باملنطقة من خالل شبكة 
شركاته العقارية التي مت تأسيسها 
في كل من الكويت والسعودية و 

البحرين و اإلمارات.
وعن صناديق الشركة أشار 
الى أن اخلليجي استمر في طرح 
الصناديق املتميزة في الواليات 
املتحدة من خالل صندوق رعاية 
٢ والـــذي يهدف إلى ترســـيخ 
اســـتثمارات الشـــركة في أكبر 
قطاع صحي فـــي العالم والذي 
من املتوقع أن يشـــهد تطورات 
القادمة  ملحوظة خالل األعوام 
نظرا لتوافر املقومات األساسية 
من تشريعات جيدة ومنو كبير 
متوقـــع للخدمات الطبية حيث 
إن نسبة كبيرة من السكان في 
الواليات املتحـــدة هم من كبار 
السن والذين تتجاوز أعمارهم 

٦٥ عاما.
وذكـــر اخلـــزام أن صندوق 
رعاية ٢ شـــهد إقباال كبيرا من 
املؤسسات االستثمارية العريقة 
وصناديق التقاعـــد في منطقة 
اخلليج والتي حترص على زيادة 
الطويلة األجل في  استثماراتها 
قطاعات واعده ومستقرة مما يؤكد 
جناح اخلليجي ومتيزه في إيجاد 
فرص استثمارية تواكب رغبات 
املستثمرين حيث يهدف الصندوق 
إلى توفير عوائد ثابتة ومستقرة 
ومبخاطر منخفضة ومدروسة 
باإلضافة إلى توافقها مع أحكام 

الشريعة .

اقتصاديون: مبالغات المتداولين في قراءة
الرؤية السياسية الداخلية تؤثر على البورصة

اجمع خبراء اقتصاديون علــــى ان املبالغات في 
قراءة الرؤية السياسية الداخلية من جانب املتداولني 
السيما الصغار منهم تؤثر على مجريات التداوالت 
وهو األمر الذي ظهر جليا خالل تداوالت األيام الثالثة 
املاضيــــة ما يتطلب اعادة التذكير بأهمية الوعي ملن 

يتعامل مع اسواق املال.
وقال االقتصاديون فــــي تصريحات صحافية لـ 
«كونا» ان الهبوط الذي شهدته البورصة في اليومني 
األخيرين كشف عن وجود شريحة كبيرة اليستهان 
بها ينقصها البعد االستثماري في تداوالت البورصة 
تتأثر بالفتاوى االقتصادية التي يتم تدويرها في قاعات 
التداوالت حتى يصدقها البعض وعلى اساسها يتخذ 

القرار االستثماري سواء بالبيع أو بالشراء.
ونصحوا صغار املستثمرين بعدم االنصياع لبعض 
الفئات التي تفتي اقتصاديا دون علم وعدم الربط مع 
أي متغيرات سياســــية اال في حدود املعقول حتى ال 
تطغى االحداث السياسية على االقتصادية وتتدخل 

املزاجية في آليات العرض والطلب على األسهم.
وأشــــاروا الى انه على الرغم من هبوط السوق 
في األيام القليلة املاضية بفعل األحداث السياســــية 
فانه ال يجــــوز اغفال اجلانب االقتصادي املتمثل في 
عمليات جني األرباح التي عادة ما تصاحب اإلعالنات 
الفصلية عالوة على املضاربات وترقب بعض الصناديق 
واحملافظ االســــتثمارية التي دائمــــا ما تتحفظ على 

أوقات هبوط األسهم.

وقال رئيس مجلس اإلدارة في الشركة الوطنية 
للخدمات البترولية (نابيسكو) عمران حيات لـ «كونا» 
ان الرؤية السياسية تؤثر بالفعل في اداء البورصة 
الن االستقرار عامل مهم واساسي ومع افتقاده تنعكس 
سلبياته على قرارات املتداولني ما يشكل ضغطا على 
الية التداوالت. واشار حيات الى ان صغار املستثمرين 
هم أول املتسرعني في قراراتهم العشوائية على خالف 
املستثمرين طويلي األجل مثل احملافظ االستثمارية 
التي من صاحلها نزول اسعار االسهم حيث جتمعها 
لبيعها في مرحلة الحقة وتستفيد من فارق االسعار 
لصاحلها حتى تكون لديها اقفاالت مربحة تساهم في 

توفير االموال النقدية (الكاش) للتوزيعات.
واوضح انه على الرغم من الهبوط الذي مني به 
الســــوق في االيام املاضية فان هناك اسعارا حققت 
نســــب منو تراوحت ما بني١٠ و٢٠٪ مبينا ان هناك 

شركات اخرى حققت نسبة منو بلغت ١٠٠٪.
واعتبــــر حيات ان هذا النمــــو فرصة جيدة لهذه 
احملافظ التي جتني االرباح من وراء مستثمري االمد 

القصير ومعظمهم من صغار املتداولني.
من ناحيته قال الباحث االقتصادي عامر التميمي 
لـ «كونا» ان املبالغات في قراءة الرؤية السياســــية 
متثل نسبة كبيرة بني أوساط املتداولني في البورصة 
نتيجة لصغر حجم املجتمع كما ان التأثيرات تكون 
مباشــــرة نظرا الســــتحواذ احلكومة على االقتصاد 

ومرافقه ومن بينها البورصة.

يبلغ عددها ١٣ مشروعًا تشمل معظم المناطق

«الصندوق الكويتي للتنمية» يزور
لبنان لتمويل مشاريع إنمائية

يزور لبنان يوم الثالثاء املوافق السادس من شهر نوفمبر اجلاري الى 
العاشر من الشهر نفسه، وفد من الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية برئاســــة مدير عام الصندوق االستاذ عبدالوهاب البدر، وذلك 
لتوقيع اتفاقيات متويل باالضافة الى االجتماع مع مسؤولي املشاريع 
والقيام ببعض الزيارات الرسمية وامليدانية ووضع حجر االساس على 

املشاريع املمولة من منحة الكويت في منطقة الضاحية اجلنوبية.
وفيما يلي املشاريع التي سيتم توقيع اتفاقيات بشأنها:

١ - مشروع انشاء مركز صحي في رحبة - عكار.
٢ - مشروع انشاء طريق نبع الصفا - البيرة.

٣ - مشروع انشاء مركز رياضي - الضاحية اجلنوبية.
٤ - مشروع الطريق الدائري في قضاء صور.

٥ - مشروع مياه الشرب والصرف الصحي في قرى قضاء صور.
٦ - مشروع طريق رئيسية في قضاء مرجعيون والنبطية وطريق 

الريحان - سجد.
٧ - مشروع مياه الصرف الصحي في مناطق مجموعة النبطية.

٨ - مشروع الطرق الرئيسية في قضاء بنت جبيل.
٩ - مشروع املياه والصرف الصحي في قضاء بنت جبيل.

١٠ - مشــــروع الصرف الصحي في تبنني - جميجمة - برعشــــيت 
وشقرا.

١١ - مشروع انشاء طريق قرياق بعلبك وتوابعها.
١٢ - مشروع انشاء مركز طوارئ في برعشيت.

١٣ - مشروع اعادة تأهيل قلعة شقيف.

«المال» يعتزم خوض انتخابات  غرفة 
التجارة والصناعة أبريل المقبل

عبداهللا املال

أعلــــن عضــــو مجلــــس إدارة 
مجموعة شركات «املال القابضة» 
عبداهللا املال عن اعتزامه الترشيح 
كعضو مستقل النتخابات غرفة 
التجارة والصناعة التي ســــتقام 

في شهر ابريل عام ٢٠٠٨.
وأكد املال على انه سيبذل اقصى 
ما لديه مع اعضاء غرفة التجارة 
والصناعة للمساهمة في ان يكون 
لها دور اكثــــر تأثيرا في معاجلة 
الكثير من املشكالت االقتصادية 
الكويت  والتجارية حتى تعــــود 
ملكانتها االقتصادية الرائدة وحتقيق 
رغبة صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد في ان تكون الكويت 
مركزا ماليا وجتاريا. وقال املال ان 
هنــــاك مجموعة من االهداف التي 
سيســــعى لتحقيقها ومن ابرزها 
احلرص على االستفادة من خبرات 
كبار املسؤولني احلاليني في غرفة 
التجارة والصناعة كونهم لعبوا 

دورا مؤثرا في احلركة االقتصادية 
والتجارية في السنوات املاضية، 
مشيرا الى انه ميثل جيال من الشباب 
الذي يسعى لالستفادة من اصحاب 
اخلبرات من االعضاء احلاليني في 
غرفة التجــــارة والصناعة الذين 
حملوا على عاتقهم اعباء عمليات 

التنمية في العقود املاضية.

«المزايا» تباشر مرحلة اإلنشاء في «كيو 
بوينت» وتطرح« الثالثة» خالل شهرين

في تقرير «الوطني» حول التطورات النقدية ألسعار الفائدة في الكويت

أظهر بنك الكويت الوطني في موجزه االقتصادي 
حول «التطورات النقدية ألسعار الفائدة في الكويت» 
أن البنــــوك الكويتية حتظــــى بتصنيف متقدم على 
املستوى االقليمي من حيث درجة العمق واالستقرار 

وجودة املوجودات.
وأشار أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي ضمن 
مشــــاورات الصندوق مع الكويت لعام ٢٠٠٦ الى أن 
البنوك في الكويــــت تعتبر ذات مالءة مالية ومدارة 

بشكل جيد وتخضع الشراف جيد أيضا.
وأشار أحدث تقرير للصندوق حول تقييم النظام 
املالي في الكويت ودرجة استقراره والصادر في عام 
٢٠٠٤ الى متانة مؤشرات رأس املال وجودة املوجودات 
والعائد والسيولة لدى البنوك الكويتية الى جانب 
توفير البنوك الرئيسية حلزمة عريضة من املنتجات 
واخلدمات البنكية تواكب أحدث التطورات العاملية 

في هذا امليدان.

وأوضح تقرير «الوطني» أن متوسط سعر الفائدة 
على كل ودائع الدينار لدى البنوك ما بني شهري مايو 
وأغسطس املاضيني ارتفع من ٥٫٢٥٪ الى ٥٫٦٤٪ نتيجة 
ارتفاع أسعار الفائدة املدفوعة على الودائع الكبيرة 

احلجم ذات األجل القصير.
وقال ان الفرق ما بني متوسط سعر الفائدة على 
كل من الودائع والقروض انخفض بشكل حاد خالل 
العامني املاضيني ووصل في الوقت احلالي الى أدنى 
مســــتوياته منذ شهر يونيو من عام ٢٠٠٤، موضحا 
أنه من املؤكد أن سياســــة البنــــك املركزي زادت من 
درجة التعقيد في النشــــاط املصرفي وخفضت من 

سالسة عملياته.
وفي األجل القصير أفاد املوجز بأنه من الظاهر أن 
أي انعكاسات على االقتصاد الوطني والنظام املالي قد 
تنجم جراء اتساع الفجوة ما بني أسعار الفائدة على 

الودائع والقروض ميكن التعامل معها بسهولة .

م.خالد إسبيتة

تكمل شركة «املزايا» القابضة 
التســــويقية في عدد  جولتها 
مــــن الــــدول اخلليجية بهدف 
عرض مجموعة من مشاريعها 
واالتصال املباشر مع عمالئها، 
وفي هذا االطار، تبدأ «املزايا» 
اليوم مشــــاركتها في انشطة 
معرض العقارات واالستثمارات 
العاملي الذي يستمر لغاية ٣ من 

الشهر اجلاري في دبي.
وتعــــرض «املزايــــا» خالل 
ايام املعرض مشــــروع «كيو 
بوينت» الذي جنحت في بيع 
اكثر من ٢٠٠٠ وحدة ســــكنية 
من املرحلتني االولى والثانية 
منه وبحجم مبيعات يصل الى 
٨٠٠ مليون درهم، وتعمل على 
تسويق ما تبقى من املشروع 
بني الدول اخلليجية، كما تتطلع 
الى طــــرح املرحلة الثالثة في 
غضون شهرين، وكان املشروع 
قد حقق نسبة مبيعات عالية 

واقباال كثيفا من املواطنني.
وقــــال العضــــو املنتــــدب 
التنفيذي لشــــركة  والرئيس 
«املزايــــا» القابضــــة م.خالــــد 
اسبيتة: تأتي مشاركة «املزايا» 
في هــــذه املعــــارض العقارية 
كنتيجة طبيعية لتنامي احلركة 
العمرانيــــة فــــي دول اخلليج 
عموما ودولــــة االمارات على 
وجه اخلصوص، والتي تواكب 
االنفتاح االقتصادي والسياسة 
الرامية الى جذب االستثمارات 
االجنبية الى القطاع العقاري.

واضاف لقد طرقت «املزايا» 
باب املشاريع املخصصة لذوي 

الدخل املتوســــط عبر طرحها 
مشــــروع «كيو بوينت» بعد 
دراسات معمقة حلاجة السوق 
النوع من املشــــاريع  الى هذا 
ولديها كامــــل الثقة بصوابية 
خطوتها، كما تعرض «املزايا» 
الواقع في  مشروع «ذا ڤيلال» 
دبي الند على مساحة ٢٩ مليون 
قدم مربعة، واملصمم على الطراز 
االسباني، وقد حرصت «املزايا» 
على عرض ثالثــــة مناذج من 
الڤلل املوجودة في املشــــروع 
على الرغم من جناحها في بيعه 

بالكامل.
واعتبر ان الغاية من عرض 
ثالثة مناذج ڤلل من مشروع «ذا 
ڤيلال» امام زوارنا هي حرصنا 
على متتني اواصر العالقة بيننا 
وبني العمالء، خصوصا ان هذه 
العالقــــة هي اكثــــر من عالقة 
بائع ومشــــتر، بــــل هي عالقة 
طويلة االمد مبنية على الثقة 

واملصداقية قبل اي شيء.

الهاجري بحث التعاون المشترك
مع رئيسة بلدية ميالنو

استقبل وزير التجارة والصناعة م.فالح الهاجري 
صباح امس رئيسة بلدية ميالنو ليتيسيا موراتي 

والوفد املرافق لها.
ورحـــب الوزير بضيوفه معربا عن ســـعادته 
بلقائهم وتطرق احلديث الى العالقات التجارية بني 
البلدين وسبل تطوير وتدعيم العالقات االقتصادية، 
كما ناقشا الفرص االستثمارية املتاحة وتشجيعها 

بني البلدين الصديقني.
وطلبت رئيسة بلدية ميالنو ليتيسيا موراتي 

دعم الكويت ملعرض اكسبو الذي سيقام في ميالنو 
عام ٢٠١٠.

واعرب الوزير عن ســـعادته بذلك وبالتعاون 
التجاري بني البلدين. هذا وحضر اللقاء كل من: وكيل 
وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي والوكيل 
التجارة اخلارجية عبدالعزيز  املساعد لشـــؤون 
اخلالدي والوكيل املساعد لشؤون الرقابة التجارية 
ورئيس مكتب االســـتثمار االجنبي بالوكالة علي 

البغلي.

الهاجري مقدما درعا تذكارية لرئيسة بلدية ميالنو

إلكترونيات الغانم تطرح أكبر إطار رقمي للصور

اجلهاز اجلديد

طرحت الكترونيات الغامن الول 
مرة في الكويت احجام ١٢ بوصة 
و١٥ بوصة اطــــار الصور الرقمي 
املتطور واالكبر من نوعه من وانسا 

في جميع معارضها.
ويتيح االطــــار اجلديد رؤية 
الصور التي مت التقاطها بالكاميرا 
الرقميــــة مــــن دون اســــتخدام 
الكمبيوتر، حيث يعرض الصور 
عن طريق شاشة LCD ملونة بحجم 
١٢٫١ بوصة و١٥ بوصة االكبر من 
نوعهما، كما يقوم اجلهاز بقراءة 
الذاكــــرة املختلفة وهي:  بطاقات 
 SD، MultiMedia Card، Smart
 Media، Compact Flash، Memory
Stick، Memory Stick Pro وبطاقات 
الصور XD، وكذلك هناك خيارات 
الشرائح  لعرض الصور بطريقة 
التي تسمح بتعديل فترة العرض 
وسرعته، حيث تستطيع عرض 
البوم صور كامل JPEG على الشاشة 
يستطيع اجلهاز ان يعرض ملفات 
 USB Flash Drive مخزنة على قرص
بواسطة مدخل الـ USB خاصته.

ميكن اســــتخدام هــــذا اجلهاز 
فــــي تشــــغيل ملفات  احلديــــث 
املوســــيقى والڤيديو، السيما انه 
 MPEG٤ ،MPEG٢ ،MPيدعم امناط ٣
وAVI لعرض االفالم، كما ان االطار 
مزود بوصالت AV In/Out متكنك 

من توصيله بجهاز DVD ملشاهدة 
االفالم على شاشته املسطحة فائقة 
 X الوضوح بنسبة تصل الى ١٠٢٤
٧٦٨ واملــــزودة بتقنية تي.اف.تي 

آكتيف ماتركس.
جدير بالذكــــر ان االطار يضم 
مكبرات صوت مدمجة كما يحتوي 
على حاملة، بحيث ميكن وضعه 
على املكتب، كما يحتوي على آلية 
بســــيطة وفعالة تسمح بتعليق 

االطار بسهولة على اجلدار، متنح 
تكنولوجيا وانسا املستخدم اطارا 
عالي االداء يعطي نوعية صورة 
مذهلة بفضل شاشة عالية الوضوح 
فضال عن شكله اخلارجي العصري 

واالنيق.
يحتوي ايضا على جهاز حتكم 
نحيف جدا ميكنك من تشــــغيل 
اجلهاز عن بعد مما يجعل طريقة 

االستخدام سهلة للغاية.

«المركز» يرفع رأسمال «فيرست للنقل»
من ٥٠٠ ألف دينار إلى ١٥ مليون دينار

تسعى لتوسيع قاعدة عمالئها لالستفادة من الطفرة النفطية

مناف الهاجري

أعلــــن املركز املالــــي الكويتي 
مؤخرا عن قيامه بزيادة رأسمال 
الكويتية للنقل  شركة فيرســــت 
من ٥٠٠ ألف دينار إلى ١٥ مليون 

دينار.
وبهذه املناسبة قال مدير عام 
املركز مناف الهاجري «يقوم نشاط 
الكويتية للنقل  شركة فيرست 
على شراء وتأجير وبيع املعدات 
واآلليـــات الثقيلة املســـتخدمة 
البناء والتشييد  في مشـــاريع 
والصيانة. وتسعى الشركة في 
الوقت احلالى الى توسيع قاعدة 
عمالئها ونشاطها واالستفادة من 
التي تشهدها صناعات  الطفرة 
البترول والبتروكيماويات بشكل 

أساسي».
وأضاف الهاجري «إن عملية 
زيادة رأس مال الشـــركة جاءت 

لتواكب تطور الشركة املتسارع 
في هذا املجال والذي سيضعها 
على الطريق الصحيح لتتصدر 
هذا املجال كونها ستصبح احد 
املوفرين االساسيني لتلك اخلدمات 

فـــي املنطقة حيـــث تتخصص 
الثقيلة  املعدات  بتأجير شـــتى 
املستخدمة في صناعة البترول 
والتي تعتبر عصب االقتصاد في 
دول اخلليج، وبالتالي املساهمة 
بشـــكل بناء في تطوير صناعة 
البترول في املنطقة بشكل خاص 

واقتصادها بشكل عام».
وذكر الهاجري أن املركز هو أحد 
مؤسسي شــــركة فيرست، كما ان 
صندوق املركز للطاقة أصبح ميتلك 
حصة مؤثرة في الشركة. وقد قامت 
الشركة مؤخرا بعقد صفقة شراء 
معدات ثقيلة تقدر قيمتها بنحو ١٠٠ 
مليون دوالر وتتميز هذه املعدات 
بكونها حديثة الصنع اضافة الى 
تقنيتها العالية، مما يشكل احد اول 
بوادر نشاط وديناميكية االستثمار 

في الشركة.

البورصة العمانية تغلق
 على ارتفاع جديد

مسقط - (كونا): ارتفع املؤشر 
العام لسوق مسقط لألوراق املالية 
امس ٠٫٤٧٠ نقطة ليقفل على ٨٫٠٢١ 
نقطة. وبلغت قيمة التداول بسوق 
مسقط لالوراق املالية ٢٠ مليونا 
و٦٢٤ الفــــا و٩٥٥ ريــــاال عمانيا 
بينمــــا بلغــــت قيمــــة الصفقات 
٥٫٠٨٦ صفقــــة. وبالنظر الى اداء 
الشركات في السوق العماني فإن 
اكبر الشــــركات ارتفاعا بالسوق 
هي الغاز الوطنية ومسقط للغاز 
وصاللة خلدمــــات املوانئ وكلية 

مجان واملها للتسويق.
بينما الشركات االكثر انخفاضا 
بالسوق امس هي بنك عمان الدولي 
واملتحدة للطاقة وصناعة الكابالت 
وريسوت لالسمنت. ومت خالل امس 
التداول باسهم ٦٤ شركة ارتفعت 
اسعار ٤١ شركة وانخفضت اسعار 
٩ شركات واحتفظت بقية الشركات 

باسعار اقفاالتها السابقة.

نمو إيرادات «دو» لالتصاالت في دبي  
ألربعة أمثالها خالل الربع الثالث

دبي - رويترز: قالت شركة اإلمارات لالتصاالت املتكاملة «دو» ان 
إيراداتها في الربع الثالث من العام زادت الى أربعة أمثالها مع منو عدد 

العمالء نحو ٦٠٪ مع مزيد من خطوط الهاتف الثابتة.
وقالت «دو» انها سجلت خسائر صافية قدرها ٢٤١٫٩٤ مليون درهم 
«٦٥٫٨٨ مليون دوالر» في ثاني ربع كامل لها من العمل في مجال اتصاالت 
الهواتف احملمولة. وجاءت خسائر دو أقل من التوقعات بخسائر قدرها 

٣٤٦ مليون درهم في مسح أجرته رويترز الشهر املاضي.
وبدأت دو تشغيل شبكة التصاالت احملمول في فبراير لتنهي بذلك 
احتكار مؤسسة اإلمارات لالتصاالت «اتصاالت» وبلغ عدد املشتركني 
في خدماتها التصاالت احملمول أكثر من ٨٨٠ الف مشترك حتى نهاية 

سبتمبر مقارنة مع ٥٥٣ الف مشترك في نهاية يونيو.
وقالــــت دو في بيان ان اإليــــرادات زادت ٣٠٤٫٢٪ في الربع الثالث 

لتصل الى ٤١٢ مليون درهم.
وأضافت ان ارتفاع عدد املشتركني في خدمات احملمول بواقع ٣٢٧ 
الف مشــــترك عزز اإليرادات باإلضافة الــــى مبيعات اخلطوط الثابتة 

وخدمات االنترنت والتلفزيون.
وقالت ان اإلنفاق الرأسمالي في تسعة شهور حتى ٣٠ سبتمبر بلغ 
١٫٢٩ مليار درهم مع اســــتثمار الشركة في توسعة شبكتها التصاالت 

الهواتف احملمولة.

البنوك الكويتية تحظى  بتصنيف متقدم 
على المستوى اإلئتماني اإلقليمي

الخميس
اقتصاد١ نوفمبر ٢٠٠٧  
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