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انطالقًا من التزامه الدائم بابتكار وتطوير أفضل العروض تعزيزًا لتواجده بين عمالئه خالل شهر رمضان

»األوسط« يمنح حاملي بطاقاته االئتمانية 
عروضًا خاصة من مجمع »الصالحية«

أمين: »بيتك« يوّفر 3 سيارات »موبي بيتك«
لتقديم خدمات مصرفية متنقلة في أماكن التجمعات

عزز بيت التموي����ل الكويتي 
)بيتك( م����ن تواجده بالقرب من 
أماك����ن جتمعاتهم  ف����ي  عمالئه 
مبناسبة شهر رمضان من خالل 
 Mobi Baitak »خدمة »بيتك املتنقل
التي توفر خدمات مصرفية آلية 
النقدي والش����يكات  مثل اإليداع 
والس����حب اآللي عبر 3 سيارات 
سيتم توجيهها إلى مواقع محددة 
الفضيل، مما ميكن  الشهر  خالل 
من الوصول إلى العمالء في معظم 
األماكن واألوقات.وقال مدير وحدة 
البيع املباشر نضال أمني ان اخلدمة 
ستتاح لعمالء بيتك على مدار أكثر 
من 12 س����اعة يومي����ا، من خالل 
السيارات املجهزة واملراقبة أمنيا 
بواسطة األقمار الصناعية، والتي 
سيتم توجيهها إلى أماكن جتمع 
العمالء في مواقع بعينها وخالل 
فترات زمنية معينة، بحيث يتمكن 
بيتك من الوصول جلميع عمالئه 
في مختلف األماكن بشكل منظم 
الوقت،  ومنهجي وآمن في نفس 
وبالتالي تك����ون اخلدمة متاحة 

إلى أن توسيع  للجميع.وأش����ار 
اخلدمة بإدخال س����يارات جديدة 
خطوة من بيتك نحو رفع مستوى 
اخلدم����ات واخل����روج عن نطاق 
فكرة أن الف����رع فقط هو مصدر 
اخلدمة، بإيجاد بدائل تقنية، ثابتة 
ومتحرك����ة توفر فرصة االتصال 
الدائم مع العمالء ووضع اخلدمات 
املصرفية الضرورية حتت تصرفهم 

في أي وقت ومكان.
وأشار نضال أمني الى أن بيتك 
يقدم خدمات مصرفية في مواقع 
ثابتة سواء من خالل الفروع أو 
أجهزة السحب اآللي في اجلمعيات 
واملجمعات واملراك����ز والهيئات 
الكبرى ومحطات  واملؤسس����ات 
الوقود، وس����تكون خدمة »موبي 
بيتك« باستخدام السيارات الثالثة 

خطوة نحو توفير خدمات متنقلة 
تص����ل للعمالء مبنتهى اليس����ر 
أماكن  ف����ي  والس����هولة واألمان 
إلى اخلدمات  جتمعهم باإلضافة 
التقنية الت����ي تتوافر عبر موقع 
بيتك عل����ى االنترنت kfh.com أو 
من خالل التواصل عبر رس����ائل 
اجل����وال القصيرة ع����الوة على 
خدمة »ألو بيتك« التي تعمل 24 

س����اعة على مدار أيام األسبوع، 
وبهذا تتكامل منظومة اخلدمات 
لتتجاوز عوام����ل الزمان واملكان 
وحتقق أعلى مستوى من جودة 
اخلدمة وجاهزيتها لتكون حتت 
تص����رف العمالء.يذكر أن عمالء 
البنوك األخرى ميكنهم االستفادة 
من خدمة سيارات »موبي بيتك« 

عبر شبكة كي نت.

انطالق���ا من التزام���ه الدائم 
بابتكار وتطوير أفضل العروض 
واخلدم���ات لعمالئه، أطلق بنك 
الكوي���ت والش���رق األوس���ط، 
بالتعاون مع مجمع الصاحلية 
التجارية عرضا خاصا حلاملي 
بطاقات األوسط االئتمانية وذلك 
خالل فترة شهر رمضان ليتيح لهم 
فرصة االستفادة من خصومات 
ومزايا عديدة من أرقى احملالت 
واملاركات الشهيرة في أفخم مجمع 

جتاري في الكويت.
وج���اء التعاون ب���ني البنك 
ومجمع الصاحلية باعتباره مازال 

احملطة األرقى واملكان األمثل لصفوة املجتمع وكبار 
عمالء البنك مبا يوفره هذه املجمع من أجواء تسوق 
هادئة ومناسبة مع وجود تنوع كبير ألشهر العالمات 
التجارية العاملية في عالم األزياء واإلكسسوارات 

واملقتنيات الشخصية.
ومازال مجمع الصاحلية يحتفظ مبيزته وتفرده 
لدى الكثير من العمالء الذي يعش���قون التسوق 
وسط أجواء رفيعة املستوى وبعيدا عن ضجيج 

وازدحام املجمعات التجارية األخرى.
وعن هذا العرض املشترك قال رئيس اخلدمات 
املصرفي���ة املميزة »برمييوم« تامر زهران إن هذا 
الع���رض تعبير عن رؤيتن���ا للعالقة مع عمالئنا 
وشركائنا، األمر الذي نسعى أن نوفره باستمرار 

ملختلف ش���رائح عمالئنا الذين 
نس���عى أن منيزهم مبا نطوره 
ونقدم���ه من برام���ج وعروض 

خاصة.
الكويت والشرق  وأقام بنك 
األوسط لهذا الغرض العديد من 
الشراكات والعروض املشتركة مع 
أشهر احملالت واملتاجر في مجمع 
التي ستقدم جلميع  الصاحلية 
حاملي بطاقات األوسط االئتمانية 
خصومات ومزاي���ا عديدة عند 
التسوق والدفع باستخدام هذه 

البطاقات.
وقدمت الش���ركات واحملالت 
املشاركة انواعا مختلفة من املزايا تبدأ باخلصومات 

اخلاصة وتنتهي بالعديد من األفكار الترويجية.
وتضمنت هذه احملالت والشركات باقة األسماء 
الشهيرة في مجمع الصاحلية وهي محالت الطرف 
األغر )شوبارد � غريسونو � فيرساتشي(، تناغرا، 
الكوست، محالت األس���طورة والمي اليت، شركة 
وهران التجارية )إسكادا � إسكادا سبورت � العطور 
واملكياج(، ش���ركة مراد يوسف بهبهاني )ساعات 
بياجيه � بنيراي � جايغر لي كولتر � مونيجرابا � 
بوم & ميرسيه � بالنك بني � غالشوته � ليون هاتوت 
� أوليس ناردي � اوميغا � كورلوف( ومحالت أزياء 
فالنتني،. باإلضافة الى املطاعم املشاركة وتتضمن 

مطعم الرينزو، ليلى من لبنان وكاريبو كافيه.

تامر زهران

أحد العمالء يستخدم جهاز السحب اآللي في »موبي بيتك«نضال أمني

القيمة السوقية للقطاع ارتفعت بمقدار 1.97 مليار دوالر وصواًل إلى 97.67 مليار دوالر

»جلوبل«: »زين« استحوذت على 81.86% من قيمة األسهم 
المتداولة بقطاع االتصاالت الخليجي األسبوع الماضي

»المركز «: قطاع الخدمات استحوذ على 51.7% من قيمة التداول

قال تقرير ش����ركة بيت االستثمار العاملي 
)جلوبل( ان مؤشر جلوبل لقطاع االتصاالت 
اخلليجي أنهى تداوالت األسبوع املنتهي في 27 
أغسطس 2009 مسجال ارتفاعا بنسبة %2.06 
وصوال إلى مستوى 300.99 نقطة مقارنة بإقفال 
األسبوع السابق املنتهي في 20 أغسطس 2009.

وذكر التقرير ان إجمالي القيمة السوقية للقطاع 
ارتفع مبقدار 1.97 مليار دوالر وصوال إلى 97.67 
مليار دوالر، وشهد قطاع االتصاالت اخلليجي 
تراجعا في أنشطة التداول هذا األسبوع، حيث 
تراجعت كمية األسهم املتداولة بنسبة %9.54 
وصوال إلى 174.80 مليون سهم بإجمالي قيمة 
تداوالت بلغت 789.23 مليون دوالر أي بانخفاض 

نسبته 15.22% مقارنة باالسبوع السابق.
واملح التقرير إلى ان الكمية املتداولة لقطاع 
االتصاالت استحوذت على ما نسبته 4.26% من 
إجمالي الكمية املتداولة في األسواق اخلليجية. 
بينما استحوذت القيمة املتداولة للقطاع على 
ما نسبته 10.29% من إجمالي القيمة املتداولة 

في األسواق اخلليجية.
وبني التقرير ان س����هم ش����ركة االتصاالت 
املتنقلة )زين( شهد تداوالت كثيفة األسبوع 
املاضي مستحوذا على ما نسبته %81.5 )142.46 
مليون سهم( من اجمالي كمية االسهم املتداولة 
وكما اس����تحوذ على 81.86% )646.07 مليون 
دوالر( من إجمالي القيمة املتداولة. وقد أنهى 

السهم املذكور األسبوع مضيفا ما نسبته %7.25 
إلى قيمته وصوال إلى سعر 1.480 دينار.

 هذا وقد أنهت جميع أسهم القطاع األسبوع 
على ارتفاع باستثناء سهمي شركة االتصاالت 
السعودية وفوداڤون قطر اللذين أنهيا األسبوع 

عند إغالقهما السابق دون تغيير.
وذكر التقرير ان مجموعة زين لالتصاالت 
املتنقلة أعلنت انتهاءها من تنفيذ عملية االندماج 
بني ش����ركتي زين االردن وشركة االتصاالت 
الفلسطينية. هذا وقد مت تنفيذ عملية الدمج 
بكفاءة عالية بعد أن حددت املجموعة املعالم 
الالزمة  النجاح األساسية  الرئيسية وعوامل 

للفترة املقبلة.

قال تقرير شركة املركز املالي 
الكويتي )املركز( ان سوق الكويت 
لألوراق املالية شهد األسبوع املاضي 
نشاطا ملحوظا في مؤشريه على 
الرغ����م م����ن اس����تمرار انخفاض 
الثاني على  السيولة لألس����بوع 
التوال����ي، فبلغ املؤش����ر الوزني 
467.91 نقطة بارتفاع قدره %3.2، 
كما ارتفع املؤشر السعري بنسبة 
1.5% ببلوغ����ه 7964.30 نقط����ة، 
لتبلغ أرباح املؤش����رين الوزني 
والسعري منذ بداية السنة %15.1 
و2.3% على التوالي، واس����تمرت 
السيولة باالنخفاض، فانخفضت 
القيمة بنس����بة 11.3% لتصل إلى 
523.7 مليون دينار فيما انخفضت 
الكمية بنس����بة 32% لتبلغ 1.67 
مليار س����هم.وأوضح التقرير ان 
»زين« التزال مستمرة في قيادة 
السوق واستحوذت على 40% من 

التداوالت وامتد تأثيرها  إجمالي 
ليشمل أس����هم مجموعة اخلرافي 
والتي ينتظر أن تستفيد من عملية 
البيع على غرار ما حدث في صفقة 
الوطنية لالتصاالت خصوصا بعد 
اقتراب موعد اجلمعية العمومية 
غير العادية املزمعة إقامتها يوم 
االثنني املقبل، كما نشطت التداوالت 
على البنوك بقيادة بيت التمويل 
الكويتي والبنك الوطني وبعض 
املجاميع االستثمارية القيادية في 
أسبوع تركزت فيه التداوالت على 
األس����هم القيادية بصفة عامة إثر 
حتسن مستويات الثقة بعد استقرار 
أسعار النفط فوق مستويات 70 
دوالرا والتحسن النسبي في وضع 
االقتصاد العاملي بعد أن حققت كل 
من أملانيا وفرنسا واليابان منوا 
في اقتصاداتها إضافة إلى أن أداء 
سوق الكويت يعتبر متأخرا عن 

األسواق العاملية وهو ما قد يجعل 
السوق أكثر متاسكا في الفترة التي 
قد تتراجع فيها األسواق ويوجد 

مجال للنمو في أداء السوق.
وشهد األسبوع إعالنات كل من 
الصناعات والوطنية لالتصاالت، 
حيث أعلنت الصناعات عن حتقيقها 
خسائر بلغت 11.24 مليونا للنصف 
األول وبخس����ارة س����هم بلغت 9 
فل����وس مقابل ربحية 95 فلس����ا 
للفترة نفسها، كما أعلنت الوطنية 
لالتصاالت عن أرباح بلغت 78.8 
مليونا بربحية سهم 157 فلسا مقابل 
84.9 فلسا للفترة نفسها وبنمو بلغ 
85% علما أن ربحية الربع الثاني 
شهدت حتويل مخصص بلغ 58 

مليون دينار مسببا الزيادة.
ومن أخبار السوق، أعلنت شركة 
أجيليتي للخدمات احلكومية عن 
جتديدها لعقد م����ع وكالة الدفاع 

اللوجستية ملدة سنة علما أن قيمة 
العقد االجمالية 214 مليون دوالر 

وملدة خمس سنوات.
واش����ار التقرير الى ان قطاع 
اخلدم����ات احتل املرتب����ة األولى 
األس����بوع املاضي من حيث قيمة 
التداول األسبوعية بنسبة %51.7 
مدفوعا بارتفاع التداول على أسهم 
زين وأجيليتي بنس����بة 45% من 
إجمالي تداوالت السوق، وجاء قطاع 
البنوك باملركز الثاني بنسبة %16 
مدفوعا بارتفاع التداول على سهم 
بيت التمويل.ومن الناحية الفنية، 
يحظى املؤشر السعري بدعم عند 
مستوى 7850 و7900 نقطة بينما 
يواجه مقاومة عند مستوى 8000 
و8100 نقطة، بينما يحظى املؤشر 
الوزني بدعم عند مس����توى 460 
و465 فيما يواج����ه مقاومة عند 

مستوى 471 و480 نقطة.
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كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

تعديل كيان قانوين

تعلـــــــن موؤ�س�سة الأمـــــــاين للمقاولت 

العامـــــــة للمباين عـــــــن تعديل الكيان 

القانـــــــوين للموؤ�س�ســـــــة مـــــــن موؤ�س�سة 

فردية اإىل �سركـــــــة للمقاولت العامة 

للمبـــــــاين ومـــــــن لـــــــه اعرتا�ـــــــض عليه 

مراجعـــــــة وزارة التجـــــــارة خالل املدة 

القانونية.


