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ذكر تقري���ر بنك الكويت 
الوطني ان تباطأ منو االئتمان 
في شهر فبراير نتيجة تباطؤ 
من���و القروض الش���خصية 
واالئتمان املمنوح إلى القطاع 
العقاري. ويعزى تباطؤ منو 
إلى  الش���خصية  الق���روض 
صندوق األس���رة باالضافة 
الى قصر مدة ش���هر فبراير. 
لكن نشاط االئتمان املمنوح 
إلى بقية القطاعات من خارج 
القط���اع العق���اري واص���ل 
التحسن مبا يعكس حتسن 
اآلف���اق االقتصادية للكويت 
بشكل عام. وتباطأ عرض النقد 
للشهر الثاني على التوالي على 
الرغم من االرتفاع في ودائع 

القطاع اخلاص.
التقري���ر ان منو  وق���ال 
االئتمان تباطأ للشهر الرابع 
على التوالي إلى 7.4%، مرتفعا 
مبقدار 38 مليون دينار، وهي 
أقل زيادة في س���بعة أشهر، 
الزيادة  وتقل عن متوس���ط 
الش���هرية البالغ 180 مليون 
دينار في الع���ام 2013. لكن 
إلى قطاعات  نشاط االئتمان 
األعمال غير املالية جاء أفضل 
من الشهرين املاضيني، رغم 
تأثره سلبا بنشاط اإلقراض 

للقطاع العقاري.
إل���ى  التقري���ر  وأش���ار 
القروض الشخصية  ارتفاع 
)التس���هيالت الش���خصية 
باس���تثناء االئتمان املمنوح 
لشراء األوراق املالية( بقيمة 
40 مليون دينار، أي أقل من 
الذي شهده  نصف املتوسط 
مؤخرا، وهو ما يعكس عمليات 
التسوية وش���طب القروض 
املرتبطة بصندوق األس���رة 
الذي بدأ في شهر فبراير. وقد 
تباطأ النم���و في هذا القطاع 
إلى 15.1% على أساس سنوي، 
وهو ما يتماشى مع توقعاتنا 

للعام 2014.
وكذل���ك ارتف���ع االئتمان 
القطاع���ات بقيمة  إلى بقية 
17 مليون دين���ار مع تراجع 
النمو إلى 6.3% على أس���اس 
سنوي. ويعزى تباطؤ النمو 
هذا إلى تراجع االئتمان املمنوح 
إلى القط���اع العقاري بواقع 
72 ملي���ون دين���ار، وهو ما 
قد يعكس بدوره تس���ويات 
مديونيات بعض الشركات. 
وش���هدت القطاعات األخرى 
منوا أقوى، وتش���مل النفط 
والغاز )زيادة قدرها 56 مليون 
دينار، أي قفزة بنسبة %27(، 
والتج���ارة )زيادة قدرها 37 
مليون دينار(، واإلنش���اءات 
)زيادة قدرها 21 مليون دينار(، 
والصناع���ة )زيادة قدرها 12 
مليون دينار(. في الواقع، حقق 
االئتمان املمن���وح إلى قطاع 

123 مليون دينار. واستمرت 
الودائع ألجل في االنخفاض 
للش���هر الثاني على التوالي 
في حني سجلت الودائع حتت 
الطلب ارتفاعا جيدا مبقدار 80 
مليون دينار بعد االنخفاض 
املعتدل الذي ش���هدته الشهر 
املاضي. نتيجة لذلك، تسارع 
النق���د مبفهومه  منو عرض 

الضيق )ن1( إلى %15.
وظلت أسعار الفائدة على 
الودائع ألجل بالدينار الكويتي 
دون تغيير تقريبا عن الشهر 
املاضي. فقد استمرت أسعار 
الفائدة على الودائع ألجل شهر 
واحد و12 شهرا دون تغيير 
عند 0.56% و1.12%، في حني 
انخفضت أسعار الفائدة على 
الودائع ألجل 3 أشهر و6 أشهر 
بواقع 1 إلى 2 نقطة أس���اس 

لتصل إلى 0.73% و%0.92.

بزيادة 38 مليون دينار

»الوطني«: 7.4% منو االئتمان في فبراير

)حمدي شوقي( مشعل اجلسار مترئسا العمومية  

عموميتها وافقت على توزيع 5% أرباحاً نقدية

»رمي« تدير محافظ بـ 630 مليون دينار
شريف حمدي

التنفيذي  الرئي���س  أفاد 
لشركة إدارة األمالك العقارية 
)رمي( ع���ادل الصبي���ح بأن 
الشركة ستعمل خالل 2014 
على اس���تكمال إستراتيجية 
إعادة هيكلة أغلب القطاعات 
والتركيز على االستثمارات 
امل���درة واس���تمالك عقارات 
وإدارتها أو بيعها، معربا عن 
تفاؤله بأن تكون نتائج العام 
احلالي أفضل من التي حتققت 

في 2013.
وق���ال الصبي���ح، ف���ي 
تصريح���ات صحافية على 
العمومية  هامش اجلمعي���ة 
املنعقدة أمس بنس���بة %93، 
إن الشركة واصلت من خالل 
اجلهاز التنفيذي زيادة كفاءة 
احملافظ اإلستراتيجية املدارة 
من قبل الشركة، الفتا إلى أنها 
تدي���ر محافظ ب� 630 مليون 
دينار، وأن عدد العقارات التي 
تديرها الشركة سواء جتارية 
أو استثمارية أو أبراج سكنية 

وإدارة يبلغ 500 عقار.
وأض����اف أن »رمي« وقعت 
إدارة  خالل ع����ام 2013 عق����د 
احملفظ����ة الوطني����ة العقارية 
من خالل الشركة املديرة وهي 
املركز املالي، الفت����ا إلى قيمة 
احملفظة 250 ملي����ون دينار، 
وتقوم الش����ركة من خالل هذا 
العقد بإدارة برج »بيتك« ومجمع 

إجمالي الوحدات املدارة إضافة 
إلى نسبة حتصيل مرتفعة تصل 
إلى أكثر م����ن 95% من اإليراد 
الفعل����ي، وبلغ إجمالي حقوق 
املساهمني للعام احلالي مبلغ 
15.7 مليون دين����ار مقارنة ب� 
15.6 مليون دينار لعام 2012، 
كما بلغ معدل العائد على رأس 
املال املدفوع م����ا يقارب %5.6 
تقريبا وبلغت إيرادات التشغيل 
للعام احلالي مبلغ 2.5 مليون 

دينار.
الش����ركة تقوم  ان  وذك����ر 
بتطبيق إجراءات العمل اجلديدة 
واملتوافق����ة مع اح����دث النظم 
التي   )Best Practice( العاملية
مت االتفاق عليها بالتعاون مع 

جتاري في منطقة خيطان.
أن  الصبي����ح  وأوض����ح 
الش����ركة قامت بشراء عقارين 
بالفنطاس ب� 4.7 ماليني دينار 
وذلك بالتعاون مع احد البنوك 
اإلس����المية عن طريق ايجارة 
بالتمويل، مشيرا إلى أن الشركة 
فازت مبناقصتي إدارة جزء من 
عقارات بيت ال����زكاة واألمانة 
العامة لألوقاف، كما أن الشركة 
تس����تثمر ف����ي محفظتي الزاد 
العقارية وشركة زاجي القابضة 
في اململكة املتحدة مبليون جنيه 
استرليني بعائد متوقع 8% ويتم 

توزيعها شهريا.
وأشار إلى أن الشركة حققت 
معدالت إشغال تفوق 95% من 

شركة نايت فرانك.
ولفت إلى أن الشركة أعدت 
ال�  خطة إستراتيجية لألعوام 
3 املقبلة تتماشى مع الظروف 
االقتصادية والسياسية احمللية 

واإلقليمية.
إل����ى ذلك أق����رت اجلمعية 
العمومية التي ترأسها رئيس 
مجلس إدارة الش����ركة مشعل 
اجلس����ار توزيع أرباح نقدية 
5% )5 فلوس للسهم الواحد( 
للمساهمني املقيدين في سجالت 
انعقاد  الش����ركة حتى تاريخ 
اجلمعية العمومية، وتفويض 
مجلس اإلدارة في شراء أو بيع 
10% من أس����هم الش����ركة وفقا 

للقانون.

من اليمني حسني الزلزلة وعبدالعزيز املطيري والوزيرة هند الصبيح والوزير الشيخ سلمان احلمود والنائب يوسف الزلزلة 
وداود معرفي وعيسى العيسى              )أسامة أبوعطية(

معرفي في امللتقى اخلليجي الثالث: مطلوب ورشة عمل وطنية للعالمات التجارية

احلمود: األمير يدعم املبادرات الشبابية في املشاريع الصغيرة

لشؤون الشباب.
ودع����ا معرف����ي اجله����ات 
الرسمية املعنية وفي مقدمتها 
وزارة الدولة لشؤون الشباب 
والوزارات األخرى ألخذ املبادرة 
في هذا املجال والبدء بالتواصل 
مع جميع شرائح املجتمع من 
أكادمييني وأصحاب مش����اريع 
ورواد أعم����ال مبادري����ن ومن 
ثم اجلهات الرسمية من جلان 
ف����ي مجل����س األمة  مختصة 
وجمعيات النفع العام إلطالق 
ورش����ة عمل وطنية وتوحيد 
اجلهود بهدف اخلروج بتصور 
مشترك يؤسس ملرحلة جديدة 
حول العالم����ات التجارية في 

الكويت. 
وقال مدير ادارة املشروعات 
الصغيرة لبرنامج هيكلة القوي 
العامل����ة في الكوي����ت فارس 
العنزي إن صندوق املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة امللياري 
مبا فيه من مشاريع متوسطة 
وصغيرة يجب أن يخضع الى 
ادارة خاصة وذات صالحيات 

كاملة.
م����ن جهت����ه، اك����د رئيس 
احتاد رواد االعمال اخلليجيني 
د.عبدالعزي����ز املطي����ري أن 
ريادة األعمال وما تواجهه من 
صعوب����ات وحتديات في بيئة 
العمل اخلليج����ي كانت دافعا 
النط����الق فكرة احت����اد رواد 
األعمال لدول مجلس التعاون 
اخلليجي ف����ي عام 2012 حيث 
أطلق صندوق املئوية مبادرته 
في امللتقى الثاني للمشروعات 

بالكويت.

الصغيرة واملتوسطة بشكل عام، 
والتي ترجمت خالل السنوات 
املاضية م����ن خالل العديد من 
اخلط����وات العملية واحليوية 
والت����ي كانت كفيلة ببث روح 
التفاؤل لدى املبادرين والشباب. 
واشار معرفي الى أن من أبرز 
هذه املب����ادرات كان����ت دعوة 
صاحب الس����مو األمير الشيخ 
صباح األحمد إلى إعادة إحياء 
دور املظلة الرسمية احلاضنة 
للشباب من خالل وزارة الدولة 

العليا بالبالد وفي  السياسية 
مقدمتها حضرة صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح االحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد وس����مو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ جابر املبارك.
من جانبه، قال رئيس اللجنة 
املنظمة للمنتدى داود معرفي إن 
رعاية سمو الشيخ جابر املبارك 
احلمد الصباح تعبر عن مدى 
احلرص الرسمي على احتضان 
املبادرين ورعاية املشروعات 

عبدالرحمن خالد

امللتقى  انطلقت فعالي����ات 
الثالث للمشروعات  اخلليجي 
الصغيرة واملتوس����طة حتت 
العالمات  انتشار  شعار »دعم 
التجارية اخلليجية« أمس االول 
وبحضور كل من وزير االعالم 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 
الشيخ سلمان احلمود الصباح 
ووزيرة الشؤون االجتماعية 
والعمل ووزيرة الدولة لشؤون 
التخطيط والتنمية هند الصبيح 
ورئيس احت����اد رواد االعمال 
اخلليجي د.عبدالعزيز املطيري 
والراع����ي الرئيس����ي للملتقى 
د.عيس����ى العيس����ى والنائب 
د.يوسف الزلزلة ومنظم امللتقى 

داود معرفي.
وقال احلمود: ان حكومات 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
ف����ي دعم املش����روعات  جادة 
الصغيرة وعالماتها التجارية، 
مشيرا الى ان ذلك يساهم في 
تنويع مص����ادر الدخل للدول 
اخلليجي����ة وخل����ق املزيد من 
فرص العمل امام ش����باب دول 
املجلس. وبني ان قطاع الشباب 
يلقى كل الدعم واملساندة ماليا 
ومعنويا من قبل الدولة والقيادة 

إعالن توزيع أرباح عن عام 2013 م

االحتاد العقارية - متفرقة

بناًء على قرار اجلمعية العمومية مل�ضاهمي ال�ضركة املنعقدة بتاريخ 2014/4/9 والقا�ضي بتوزيع 

7% من القيمة اال�ضمية )اأي  2013/12/31 بن�ضبة  اأرب��اح نقدية عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 

بواقع �ضبعة فلو�س لل�ضهم الواحد( وذلك للم�ضاهمني املقيدين ب�ضجالت ال�ضركة بتاريخ انعقاد 

اجلمعية العمومية.

فاإنه ي�ضر جمل�س اإدارة �ضركة االحتاد العقارية - �ضركة م�ضاهمة كويتية )مقفلة( اأن يعلن لل�ضادة 

امل�ضاهمني الكرام اأنه �ضيتم بدء ت�ضليم �ضيكات االأرباح املذكورة اعتبارًا من:

يوم الأربعاء املوافق 2014/4/16

وال�ضتالم �ضيكات االأرباح النقدية يرجى من ال�ضادة امل�ضاهمني مراجعة

ال�صركة الكويتية للمقا�صة

اإدارة حف����ظ االأوراق امل����الي���ة - الك����ائ����ن يف منطقة �ضرق - �ضارع اخلليج العربي  برج اأحمد - الدور 

اخلام�س - وذلك خالل �ضاعات الدوام الر�ضمي.

لال�ضتف�ضار/ هاتف: 22464585 - 22464565

واهلل ويل التوفيق،،،
جمل�س االإدارة

إعالن للتعبير عــن االهتمام باخلـــدمــات االستشــاريـــة
اخلاصة باإلشراف على عدد من مشاريع الطرق الريفية في اجلمهورية اليمنية

بتــــــمويــل مشترك مــــن القـــــرض املقـــــدم مــــن الصنـــدوق الگـويتـي 
للتنميـــة االقتصــاديـــة العربيــــة واحلگومـــة اليمنية

حصلت حگومة اجلمهورية اليمنية على قرض مقدم من الصندوق الگويتي للتنمية االقتصادية العربية 
للمساهمة في متويل املرحلة الثانية من برنامج تنمية الطرق الريفية، ويعتزم استخدام جزء من حصيلة 
هذه املنحة لتغطية تگاليف األعمال االستشارية اخلاصة باالشراف على تنفيذ األعمال املدنية لعدد من 

مشاريع الطرق الريفية في مختلف محافظات اجلمهورية وگما يلي:
> اخلدمات االستشارية رقم )RFP#3-KFAED-14( واخلاصـة باإلشـراف علـى ثـالثـة طــرق ريفية في   

      محافظات عمران - حجة - صعدة بطول اجمالي 67 گم.
> اخلدمات االستشارية رقم )RFP#4-KFAED-14( واخلـاصـــة باإلشراف علـى طــريقــني ريفــيـــن في    

      محافظتي شبوة والضالع بطول اجمالي 30 گم.
وعليه تدعو وزارة األشغال العامة والطرق ممثلة بوحدة تنفيذ برنامج تنمية الطرق الريفية گافة املگاتب 
والشرگات االستشارية التي تتوافر لديها اخلبرات واملؤهالت الفنية املالئمة، والراغبة في تقدمي خدماتها 
االستشارية في مجال اإلشراف على تنفيذ مشاريع الطرق الريفية إلى ارسال طلباتها الى العنوان املبني 
أدناه مرفقًا به جميع الوثائق والبيانات التي تؤگد مقدرة االستشاري على تقدمي اخلدمات االستشارية 

املطلوبة وفق الشروط واملعايير التالية:
- سمعة االستشاري گجهاز مهني وسمعته من حيث احلفاظ على عالقة مرضية بعمالئه.

- خبرة االستشاري السابقة في مجال اإلشراف على مشاريع مشابهة.
- التخصص في املجال والهيگل التنظيمي واالداري.

- توافر الگوادر الفنية األساسية لالستشاري.
استخدام  دليل  في  عليها  املنصوص  والشروط  املعايير  وفق  االستشارية  الشرگات  اختيار  سيتم  حيث 

االستشاريني اخلاص مبؤسسات مجموعة التنسيق الطبعة األولى 1995م.
يفضل اشراك الگوادر واملگاتب االستشارية احمللية وذلك بهدف نقل املعرفة وتخفيض التگلفة وعلى 

أن تتوافر في املگاتب احمللية جميع الشروط واملعايير املذگورة اعاله.
اجلمهورية اليمنية - وزارة األشغال العامة والطرق

برنامج تنمية الطرق الريفية - وحدة تنفيذ البرنامج الرئيسية
مدير عام برنامج تنمية الطرق الريفية
شارع حدة - مجمع حدة - مبنى رقم 4

ص. ب 16472 - صنعاء - اجلمهورية اليمنية
تلفون : 264143/246473 - )1-967( 00 - فاگس : 246516 - )967-1( 00
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يسلم طلب إبداء الرغبة مع الوثائق وسابق اخلبرات الى العنوان املذگور أعاله عند أو قبل الساعة الثالثة 
مساًء من تاريخ 24 ابريل 2014م

انخفض االئتمان املمنوح لهذا 
القطاع بقيمة 19 مليون دينار 
في شهر فبراير وبنسبة %13.4 

على أساس سنوي.
وبني ان منو عرض النقد 
مبفهومه الواسع )ن2( تباطأ 
ليصل إلى 6.7% على أساس 
سنوي، على الرغم من ارتفاع 
ودائع القطاع اخلاص مبقدار 

األعمال باس���تثناء القروض 
املمنوح���ة بغ���رض ش���راء 
أوراق مالية والقطاع العقاري 
منوا بلغ 9.6% على أس���اس 
سنوي، أي بوتيرة آخذة في 
التس���ارع. في الوقت نفسه، 
واصلت املؤسسات املالية غير 
املصرفية في تقليص حجم 
إذ  مديونياتها خالل الشهر، 


