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انخفاض المؤشر 7.9 نقاط وتداول 258.5 مليون سهم قيمتها 45.6 مليون دينار

ضعف واضح في القوة الشرائية يثير قلق أوساط المتداولين
هشام أبوشادي

على الرغم من االنخفاض احملدود 
ملؤشري س����وق الكويت لألوراق 
املالي����ة اال ان املتغي����رات الثالثة 
سجلت انخفاضا كبيرا مقارنة بأول 
من امس جراء حالة شبه االحجام 
عن الشراء وتوقف اغلب املجاميع 
االستثمارية عن التحرك لتصعيد 
اسهمها االمر الذي يشير الى انهم 
على قناعة باملستويات السعرية 
احلالية الغالقات نهاية الربع الثالث 
اال ان ذلك لن مينع بعض املجاميع 
من تصعيد اس����همها في تعامالت 
اليوم االربعاء ال����ذي ُيعد األخير 
في تداوالت الربع الثالث من العام 

احلالي.
والضع����ف الراهن ف����ي القوة 
الشرائية مع استقرار األسعار يظهر 
انه رغم عدم االقبال على الشراء اال 
ان هناك ايضا عدم اقبال على البيع، 
وهذا ناجت من ان احليرة تس����ود 
اوساط املتداولني على الرغم من ان 
هناك مؤشرات ايجابية تشير الى ان 
اداء السوق في الربع األخير سيكون 
اكثر من اجليد، واحليرة التي تسود 
اوساط املتداولني مبعثها الشعور 
بأن هناك ازمات سياس����ية قادمة 
بسبب املطالب الشعبية ألعضاء 
مجلس األمة والتي تشكل ضغوطا 
على امليزانية العامة للدولة مستقبال 
في الوقت ال����ذي من املفترض ان 
تتركز فيه كل جهود السلطتني على 
املشاريع التنموية التي من شأنها 
زيادة االنفاق احلكومي وبالتالي 
ايجاد فرص استثمارية للشركات 
االمر الذي س����يؤدي بالتبعية الى 
ايجاد فرص عمل للمواطنني وليس 
توزيع األموال عليهم على حد قول 
بعض االقتصاديني، ورغم األوضاع 
السياسية التي تنذر بأزمة اال ان 
السوق سيشهد نشاطا بأغلب فترات 
التداول في الربع األخير من العام 
احلالي خاصة ان السيولة املالية 
متوافرة ولكنها حتتاج الى املبادرات 

واحملفزات.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 
7.9 نقاط ليغلق على 7833.6 نقطة 
بانخفاض نسبته 0.010% مقارنة 
بأول من امس، كذلك انخفض املؤشر 
الوزني 0.77 نقط����ة ليغلق على 
455.70 نقطة بانخفاض نس����بته 

0.17% مقارنة بأول من امس.

استعدادا الغالقات ميزانية الربع 
الثالث، خاصة ان الس����عر احلالي 
لسهم االستثمارات الوطنية يعد 
اعلى بكثير مقارنة بسعر السهم 

عند اغالق نهاية الربع الثاني.
ورغم االنخفاض الواضح في 
تداوالت سهم إيفا مقارنة باليومني 
املاضيني، اال ان السهم حافظ على 
سعره مس����تقرا، فيما سجل سهم 
الديرة القابضة انخفاضا محدودا 
في س����عره. وواصل سهم األهلية 
القابضة اجتاهه الصعودي لليوم 
الثالث على التوالي في إطار عملية 
تصعيد السهم استعدادا الغالقات 
الربع الثالث، وسجل سهم الصفاة 
لالستثمار ارتفاعا محدودا في سعره 
في تداوالت ضعيفة، فيما سجل سهم 
بيت االوراق املالية انخفاضا كبيرا 
في تداوالت متواضعة. وشهد سهم 
جلوبل عمليات مضاربية سريعة 
ادت الى ارتفاعه خالل التداول من 
116 فلسا إلى 124 فلسا اال انه اغلق 
على 116 فلسا بفعل عمليات البيع 

جلني االرباح.
واتسمت حركة التداول على اغلب 
اسهم الشركات العقارية بالضعف 
باستثناء بعض االسهم التي شهدت 

وبلغ اجمالي األسهم املتداولة 
258.5 مليون سهم نفذت من خالل 
4517 صفق����ة قيمتها 45.6 مليون 

دينار.
وجرى التداول على اسهم 137 
شركة من اصل 203 شركات مدرجة، 
ارتفعت اسعار 35 شركة وتراجعت 
اس����عار اسهم 52 شركة وحافظت 
اسهم 50 شركة على اسعارها و66 

شركة لم يشملها النشاط.
الش����ركات  قط����اع  تص����در 
االستثمارية النشاط بكمية تداول 
حجمها 89.5 مليون س����هم نفذت 
من خالل 1435 صفقة قيمتها 15.1 

مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات العقارية 
في املرك����ز الثاني بكمي����ة تداول 
حجمها 65.5 مليون س����هم نفذت 
من خ����الل 828 صفقة قيمتها 5.6 

ماليني دينار.
واحتل قط����اع اخلدمات املركز 
الثالث بكمية تداول حجمها 44.7 
مليون س����هم نفذت من خالل 879 

صفقة قيمتها 5.5 ماليني دينار.
وحصل قطاع البنوك على املركز 
الرابع بكمية تداول حجمها 27.6 
مليون سهم نفذت من خالل 666 

ارتفاعا نسبيا في تداوالتها اال انها 
اقل مقارنة بتداوالتها اول من امس 
كسهم عقارات الكويت الذي حافظ 
على سعره، فيما ان سهم العربية 
العقارية انخف����ض باحلد األدنى 
معروضا دون طلبات شراء بفعل 
عمليات البيع القوية جلني االرباح 
خاصة ان السهم حقق ارتفاعا على 
مدى اليوم����ني املاضيني مبقدار 10 
فلوس ما يعد ارتفاعا كبيرا قياسا 
بالسعر الس����وقي للسهم. ورغم 
الت����داوالت احملدودة على س����هم 
الوطنية العقارية اال انه حقق مكاسب 
سوقية كبيرة، وُيعد سهم الوطنية 
العقارية من االسهم املرشحة لتحقيق 
مكاسب سوقية كبيرة خاصة في 
ظل االرتفاع السعري الكبير لسهم 
اجيليتي واالرباح القياسية التي 
يتوقع ان حتققها الشركة في نهاية 
العام احلالي، والتي يتوقع اال تقل 
ع����ن 140 مليون دينار، علما بأنها 
حققت ارباحا ف����ي النصف األول 
من العام احلال����ي تقدر بنحو 75 

مليون دينار.

الصناعة والخدمات

اتسمت حركة التداول على اسهم 
الشركات الصناعية بالضعف الشديد 
مع انخفاض اسعار اغلبها بوتيرة 
محدودة، فيما حافظ سهم الصناعات 
الوطنية على س����عره مستقرا في 

تداوالت محدودة جدا.
وحققت اغلب اسهم الشركات 
اخلدماتية ارتفاعا في اس����عارها 
في تداوالت محدودة خاصة على 
االسهم القيادية في القطاع وحتديدا 
سهمي اجيليتي وزين مع استقرار 
اسعارهما السوقية. وسجلت اسهم 
الصفاة للطاقة وصفا تك ومجموعة 
الصفوة ارتفاعا محدودا في اسعارها 
السوقية وتداوالتها التي تعد األعلى 

في قطاع اخلدمات.
وسجلت اغلب اسهم الشركات 
غير الكويتية انخفاضا في اسعارها 
وتداوالتها باس����تثناء التداوالت 
املرتفعة نسبيا على سهم التمويل 
اخلليجي والذي سجل انخفاضا في 
سعره بفعل عمليات البيع جلني 

االرباح.
وبش����كل عام، فإن قيمة تداول 
اسهم 7 ش����ركات استحوذت على 
52.1% من القيمة االجمالية للشركات 
التي شملها التداول والبالغ عددها 

137 شركة.

ضعف في القوة الشرائية حاليا ال 
يدعو للقلق، بل انه ميكن وصف 
هذا الضعف بأنه الهدوء الذي يسبق 

العاصفة.

آلية التداول

حققت اغلب اسهم البنوك ارتفاعا 
في اسعارها باستثناء االنخفاض 
امللحوظ لسهم التمويل الكويتي، 
فيما شهد سهم بنك اخلليج تداوالت 
نشطة يغلب عليها طابع املضاربات 
املدعومة بالتصريحات االيجابية 
املنشورة في الصحف امس، والتي 
اعطت انطباعات ايجابية حول مدى 
االستقرار االداري الذي يشهده البنك 
وانعكاس ذلك عل����ى االداء املالي 

املستقبلي للبنك.
وتباينت حركة اس����عار اسهم 
الش����ركات االس����تثمارية ما بني 
الصعود والهبوط مع ضعف واضح 
في التداوالت مقارنة بأول من امس، 
فقد شهد سهم االستثمارات الوطنية 
ارتفاعا في تداوالته لليوم الثاني 
على التوالي بفعل عمليات النقل 
التي تتم بني بعض احملافظ املالية 
والتي كانت واضحة في تداوالت 
امس على اسعار 590 فلسا للسهم 

صفقة قيمتها 13.2 مليون دينار.
وجاء قط����اع الش����ركات غير 
الكويتية في املركز اخلامس بكمية 
تداول حجمها 23.5 مليون س����هم 
نفذت من خالل 419 صفقة قيمتها 

3.8 ماليني دينار.

فرص الشراء

عل����ى الرغم م����ن ان الضعف 
الواضح في قيمة التداول يثير القلق 
لدى اوساط املتداولني، اال ان ما يجب 
التأكيد عليه هو ان الفترة الراهنة 
متثل فرصة اكثر من جيدة للشراء 
وبناء مراكز مالية آلجال متوسطة 
وطويلة املدى، وتاريخيا يالحظ ان 
السوق عندما مير بفترة من الضعف 
في الشراء يعقبها نشاط ملحوظ 
وارتفاع كبير ف����ي قيمة التداول، 
والكثير من اوس����اط املتداولني ال 
يقومون بالشراء اال في فورة نشاط 
السوق والتي متثل مرحلة البيع 
جلني االرباح من قبل االطراف التي 
تقوم بالشراء في الفترة احلالية، 
ومهما كانت طبيعة الشراء سواء 
على اسهم الش����ركات القيادية او 
اسهم الش����ركات الرخيصة، فإن 
السوق سيش����هد نشاطا شموليا 

لفترات زمنية تتراوح ما بني عام 
وعام ونصف العام، فإنه سيحقق 
ارباحا لن تقل عن 100% على رأس 
املال، خصوصا على اسهم الشركات 
الرخيصة، لذلك فإن ما يحدث من 

اغل����ب مراحل الت����داول في الربع 
االخير من الع����ام احلالي، اما في 
العام املقبل فإن الس����وق سيشهد 
نشاطا محموما، لذلك فإن الذي يقوم 
ببناء مراكز مالية في الوقت الراهن 

استحواذ قيمة تداول أس�هم 7 شركات على 52.1% من القيمة اإلجمالية الس�وق مقبل على نش�اط قوي في الرب�ع األخير والع�ام المقبل

 )محمد ماهر(لوحة املؤشرات كما ظهرت امس وحالة السوق بادية على أحد املتداولني.. ولكن ال تقلق الوضع سيتغير قريبا

< اس���تحوذت قيمة تداول اس���هم 7 شركات والبالغة 
23.8 مليون دينار على 52.1% من القيمة اإلجمالية، وهذه 
الشركات هي: بنك اخلليج، بيتك، االستثمارات الوطنية، البنك 

الوطني، التمويل اخلليجي، عقارات الكويت، الديرة.
< اس��تحوذت قيمة تداول س��هم بنك اخلليج البالغة 6.4 

ماليني دينار على 14% من القيمة اإلجمالية.
< حققت مؤشرات ثالثة قطاعات ارتفاعا اعالها قطاع 
اخلدمات مبقدار 80.7 نقطة، تاله قطاع البنوك مبقدار 44 
نقطة، فيما س���جلت مؤشرات خمس���ة قطاعات انخفاضا 
اعالها قطاع الشركات غير الكويتية الذي انخفض مبقدار 
111 نقط���ة، تاله قطاع االس���تثمار 37.3 نقطة، تاله قطاع 

االغذية مبقدار 17.5 نقطة.
< تص��درت خمس ش��ركات قائمة االكثر نش��اطا بكمية 
ت��داول حجمها 84.3 مليون س��هم متث��ل 32.6% من اجمالي 
التداول، وهذه الش��ركات هي: عق��ارات الكويت، بنك اخلليج، 

التمويل اخلليجي، العربية العقارية، املستثمرون.

ومؤشراتأرقام

العمومية غير العادية المؤجلة  ل� »بوبيان« غدًا

»بيت االستثمار الخليجي« تتوصل التفاق
نهائي مع 3 جهات خارجية من دائنيه

البورصة العمانية تغلق على ارتفاع

مجلس إدارة »نفائس« ناقش البيانات المالية

قال سوق الكويت لألوراق املالية ان اجلمعية العمومية غير 
العادية املؤجلة لبنك بوبيان س���تنعقد غدا اخلميس في املبنى 
الرئيسي للبنك حيث س���تتم خاللها املوافقة على تعديل املادة 
6 من عقد التأس���يس واملادة 5 من النظام األساسي بشأن زيادة 

رأسمال البنك.

أشار سوق الكويت لألوراق املالية الى ان شركة بيت االستثمار 
اخلليجي افادت بانها قد توصلت الى اتفاق نهائي مع ثالث جهات 
خارجية من دائنيها من ضمن 6 جهات على اعادة هيكلة ديونها، 
كما قامت بسداد مبلغ 4.022.244 دينارا من اصل مديونية بقيمة 
17.81 مليون دين���ار لهذه اجلهات الثالث واعادة جدولة الديون 

املتبقية ملدة عام.
وتقوم الشركة في هذه املرحلة بالتعاون مع اجلهات الدائنة 
اخلارجية األخرى للتوصل الى اتفاق بهذا اخلصوص، وستقوم 
ادارة الش���ركة مبوافاة ادارة سوق الكويت لألوراق املالية بأي 

مستجدات تطرأ على هذا املوضوع.

مسقط � كونا: ارتف���ع املؤش����ر العام لسوق مسق���ط 
ل���الوراق املالية ام���س 17.5 نقط���ة ليقف������ل على 6600 

نقط��ة.
وبلغت قيمة التداول بسوق مسقط لالوراق املالية 11.7 
مليون ريال عماني، كم���ا بلغ عدد الصفقات 5.890 صفقة 

)الريال العماني يساوي 3 دوالرات(.
وبالنظ���ر الى اداء الش���رك����ات، فإن اكب���ر الشرك���ات 
ارتفاعا بالس���وق هي خدم���ات املوانئ والغ���از الوطنية 
واخلليجي���ة لالس���تثمار والدولية لالس���تثمارات وش���ل 

العماني���ة.
بينم���ا الشرك���ات االكث��ر انخفاض��ا في الس���وق هي 
نس���يج عمان القابضة والوطني���ة للمنظف��ات واخللي���ج 
ب��رك�����اء( واملتح������دة  للكيم���اوي������ات )اي���ه.اي.اس 

للتأم���ني.
ومت التداول باس���هم 61 شركة ارتفعت اسعار 61 شركة 
وانخفضت اسعار 16 شركة واحتفظت البقية بأسعار اقفاالتها 

السابقة.

أفاد سوق الكويت لألوراق املالية بأن مجلس ادارة شركة 
نفائس القابض���ة )نفائس( اجتمع امس من اجل مناقش���ة 
البيانات املالية الس���نوية للشركة للسنة املالية املنتهية في 

.2009/6/30

تعرض نتائج دراستها على اللجنة الفنية في اجتماعها المقبل

تدشن خطتها التوسعية بالخليج بداية العام المقبل

قيمته ماليين الدينارات 

إدارة السوق تدرس انتقال »ريم العقارية« 
و»مينا العقارية« من »الموازي« إلى السوق الرسمي

وقعت أجيليت���ي للمعارض 
والفعالي���ات عق���دا تبلغ قيمته 
ماليني الدوالرات، إلدارة اخلدمات 
اللوجس���تية في املوقع ملعرض 
ITMA أكبر وأعرق معرض آلالت 
الغزل والنسيج في العالم والذي 

سيقام في برشلونة عام 2011. 
من ناحيته قال رئيس أجيليتي 
للمعارض والفعاليات نات وونغ: 
»يعتبر الف���وز بهذا العقد حدثا 
تاريخيا في مس���يرة أجيليتي 
حيث انها ستقوم بإدارة العمليات 
اللوجستية في أرقى جتمع آلالت 
الغزل والنسيج في العالم، مما 
يدل على قوة شبكة »أجيليتي« 
ف���ي قدرتها،  العاملي���ة، والثقة 
خصوصا بعد النجاح الذي حققته 

القناعي: »أساس للمقاوالت« وّقعت عقدًا 
مع جهات حكومية بقيمة مليون دينار 

»أجيليتي« تفوز بعقد إدارة الخدمات اللوجستية 
في أكبر معرض آلالت الغزل والنسيج في العالم

محمود فاروق
كشف رئيس مجلس إدارة شركة أساس للمقاوالت 
العامة للمباني عثمان القناعي عن توقيع عقد مع 
جهات حكومية لبناء وتطوير إحدى املباني احلكومية 
بقيمة تصل إلى مليون دينار، مبينا ان بداية تنفيذ 

التعاقد ستكون بعد اجازة العيد.
وأوض���ح القناعي في تصريح ل���� »األنباء« ان 
الش���ركة حصلت على عقد ترمي���م وبناء مناطق 
سكنية للمواطنني. وأفاد أن خطة الشركة تستهدف 
شريحة تنفيذ العقود والترميمات احمللية وخاصة 
اجلهات احلكومية على أن تدشن خطتها التوسعية 
بداية العام املقبل التي تتضمن توسعات في الدول 

اخلليجية.
واشار الى االدارات اجلديدة التي سيتم اضافتها 
الى الشركة لتنفيذ العقود من ادارات للحفر والترميم 
واإلزالة سعيا للحصول على املناقصات احلكومية 

الكبيرة. ومن جانب آخر قال القناعي: ان ش���ركات 
املقاوالت احمللية حتتاج إلى املزيد من االهتمام من 
قبل الهيئة العامة للصناعات نظرا لكون اغلب شركات 
املقاوالت تعمل في املجال الصناعي الذي مازال يحتاج 

إلى أطر وآليات متويلية للنهوض بالقطاع
وأض���اف ان القطاع الصناعي في البالد يحتاج 
الى مزيد من القوانني والتش���ريعات التي تساعد 
عل���ى نهوض بالقطاع وذلك بعد ان ش���هد تراجعا 
ملحوظ���ا خالل الفترة املاضي���ة عند توقف اغلب 
املش���اريع واملصانع الصناعية عن العمل النقطاع 

خط التمويل البنكي عنها.
وطالب هيئة الصناعة بضرورة التنس���يق مع 
البنوك احمللية لسد احتياجات الشركات واملصانع 
الصناعي���ة من حجم التمويل الذي تتطلبه لعودة 
تشغيل املصانع والدورة االنتاجية من جديد بعد 

ان توقفت فيما يزيد عن عام.

»هيئ�ة الصناع�ة« مطالب�ة بالتنس�يق م�ع البنوك  
لفتح خط�وط التمويل للش�ركات والمصان�ع الموقوفة

عمر راشد
علمت »األنباء« من مصادرها ان إدارة السوق 
تقوم بدراس���ة طلبات ش���ركتي »مينا العقارية« 
و»رمي العقارية« لالنتقال من السوق املوازي إلى 

الرسمي.
وأوضحت املصادر أن إدارة السوق ستقوم بإحالة 
نتائج دراستها إلى اللجنة الفنية فور االنتهاء من 
دراس���ة الطلبني وذلك في ح���ال التأكد من توافر 

شروط االنتقال.
هذا ومن املتوقع أن تدرس اللجنة الفنية مجموعة 

من الطلبات املقدمة لالنتقال من املوازي إلى الرسمي 
في اجتماعها املقبل وذلك وفق الشروط التي حددتها 

جلنة السوق في اجتماعها األخير.
وكان الوزي���ر الهارون قد أوضح عقب اجتماع 
اللجنة الفنية أن اللجنة أص���درت قرارا لتنظيم 
عمليات االنتقال من الس���وق املوازي إلى السوق 
الرسمي حيث يسمح القرار اجلديد لشركات املدرجة 
بالسوق املوازي باالنتقال إلى الرسمي إذا استوفت 
الش���روط على أن تبت اللجن���ة الفنية بذلك بعد 

االطالع على الدراسات املقدمة.

خالل املعرضني اللذين ادارتهما 
 ITMA« مسبقا والتابعني ملعارض
آسيا« واللذين عقدا في سنغافورة، 
مضيفا: »متكنت الشركة من خالل 
السابقني  جناحها في املعرضني 
من تأمني عقدا جديدا لهذا احلدث 

العاملي الرائد في اسبانيا«. 
ويعتبر معرض ITMA آلالت 
الغزل والنس���يج مبثابة حدث 
»أوملبي«، حيث تتم اقامته مرة 
اربعة اعوام. وكانت  واحدة كل 
االنطالقة االولى ل���ه عام 1951. 
وسيكون املعرض املقبل والذي 
سيقام في برشلونة هو احلدث 

الدولي رقم 16 للمؤسسة. 
ومت منح العقد لشركة أجيليتي 
من قبل مؤسسة ام بي الدولية 

MP International منظمة املعرض، 
والذي مت تعيينها من خالل اللجنة 
األوروبي���ة ملصنعي آالت الغزل 

 .CEMATEX والنسيج
من جهة اخرى، قالت الرئيس 
التنفيذي ملؤسسة ام بي الدولية 
MP International س���يلفيا فوا: 
»إن أجيليت���ي أظهرت أن لديها 
من اخلب���رة والدراية الفنية ما 
ميكنها من إدارة حدث عاملي في 
هذا احلجم، ونحن واثقون من أنها 
ستقدم حلوال متميزة للعارضني 

في هذا امللتقى«.
 ITMA اجلدير بالذكر أن معرض
سيقام في فيرا دي غران فيا في 
برشلونة في الفترة من 22 الى 

29 سبتمبر لعام 2011. 

نجحت في تقديم خدمات قطاع التجزئة بصورة تؤمّن الدقة والشفافية 

السويدي: اتفاقية »يو.بي.إس« مع برايم بنك
تعزز العالقات التجارية بين كينيا والكويت

احتفلت الشركة العاملية خلدمات الدفع اإللكترونية 
)يو.بي.إس( بتوقي����ع إتفاقية تعاون مع برامي بنك 
بكينيا وذلك لتقدمي خدمات الدفع اإللكترونية للبنك 
وأفرعه. وفي إطار املرحلة األولى من االتفاقية، فإن 
الشركة العاملية خلدمات الدفع اإللكترونية ستقوم 
بإدارة وجتهي����ز وطباعة وإصدار محفظة البنك من 
بطاقات االئتمان، والبطاقات املسبقة الدفع، وتوفير 
اخلدمات احمللية وخدمات الش����بكات الدولية للبنك 
وافرعه، حيث تشمل االتفاقية إدارة الشبكات املصرفية 
ورصدها، توفي����ر اخلدمة األمنية اخلاصة بعمليات 
الدفع، تسوية احلسابات وتقدمي خدمة العمالء على 
مدار الساعة، باإلضافة إلى إجراء املعامالت البنكية 
من تسويه وسداد عن طريق الهاتف النقال، وخدمات 
اخرى من بينه����ا إدارة العمليات والتحصيل وإدارة 

املخاطر باإلضافة إلى خدمة مركز االتصال.
وقالت نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
للش����ركة العاملية خلدمات الدف����ع اإللكترونية )يو.

بي.اس( انتصار السويدي ان توقيع االتفاقية مع برامي 
بنك ليس مجرد صفقة جديدة بل أكثر من ذلك، فهي 
مبنزلة دفعة قوية لتعزيز وتقوية العالقات التجارية 
الكيني����ة � الكويتية عن طريق تقدمي خدماتنا للبنك 
وافرعه، ومن ثم تصبح الش����ركة العاملية املؤسسة 
الرائدة املسؤولة عن قبول بطاقات الدفع عند نقاط 
البيع اإللكترونية وماكينات الصراف اآللي التابعة 

لبنك برامي وافرعه.
يذكر ان الشركة العاملية خلدمات الدفع االلكترونية 
هي شركة رائدة في مجال توفير حلول الدفع االلكتروني 
واخلدمات املصرفية للبنوك ولقطاع التجزئة بصورة 

تؤمن الدقة والش����فافية وس����هولة نق����ل املعلومات 
وانسيابيتها، فضال عن متتعها باستراتيجية مبتكرة 
لالستثمار التكنولوجي طويل االمد عبر جعل عملية 
شراء الس����لع واخلدمات عملية سهلة وآمنة جلميع 
مستخدميها من افراد وشركات في جميع انحاء العالم 
وباستخدام أساليب دفع مختلفة باإلضافة الى اخلدمات 
واحللول التي تقدمها الشركة وتشمل جتهيز املعامالت 
واخلدمات والقيام بعمليات اخلصم املباشر والدفع 
املرن والبطاقات مس����بقة الدفع وبطاقات الرواتب، 
فضال عن إجراء املعامالت البنكية وعمليات الدفع عن 
طريق جهاز الهاتف النقال وخدمات اخرى من بينها 

إدارة العمليات والتحصيل وإدارة املخاطر.
من جهتها، قالت رئيسة قسم البطاقات االئتمانية 
بالبنك نيتا أوماجن »ان التعاون مع شركة رائدة في 
إدارة وتش����غيل بطاقات الدفع مثل الشركة العاملية 
ميكننا من مواكبة التوس����ع املتزايد في شبكة قبول 
بطاقاتنا العاملية وتعزيز قدراتنا التنافسية إلصدار 
بطاقات الدفع املصرفية وان توقيع هذه االتفاقية هو 
خطوة مهمة لتأكيد التزامن����ا جتاه عمالئنا بتوفير 
أفضل وأسرع احللول واخلدمات املصرفية اإللكترونية 
وقنوات التوصيل كما أنه اش����ارة إلي سياسة البنك 
باالستعانة مبصادر خارجية لتوفير أحدث اخلدمات 
التقنية املتخصصة كلما كان ذلك ممكنا وذلك ليتمكن 
البنك من التركيز على األعمال األساسية واألنشطة 
املصرفية التجارية لتحسني خدمة العمالء، نحن سعداء 
بالتعاون مع الشركة العاملية ونتطلع لتقدمي خدمات 
قبول فائقة اجلودة وجلب املزيد من الفوائد والقيم 

التي تعود بالنفع على جميع عمالئنا وشركائنا.


