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وموانئها احمللية، مبينا ان مثل 
هذه العمليات نفعها س���يعود 

على كال البلدين.
 وذكر ان جميع السبل مهيئة 
لتعزيز العالقات الثنائية بني 
اجلانبني السيما في ظل وجود 
رغبة ج���ادة بني كل منهما في 
س���بيل حتقيق ه���ذا الهدف، 
الكويت تسعى  الى ان  مشيرا 
الى االس���تفادة من االمكانات 
ايران  املتاحة في  االقتصادية 
عب���ر التعاون املش���ترك بني 

الطرفني.
 واوضح الهارون ان اللجنة 
االقتصادية الت��جارية املش���تركة بني البلدين 
س���تعقد بالكويت في النصف االول من مارس 
املقبل، مبينا ان اللجنة لم جتتمع منذ عام 2005 
ما يجع���ل اجتماعها املقبل حاف���ال بالعديد من 
املواضيع االقتصادي���ة والتجارية الهامة التي 
يس���عى البلدان من خاللها الى تعزيز التعاون 

فيما بينهما.
 وذك���ر انه مت عقد اج���تم���اع ضم عددا من 
كبار مس���ؤولي وزارة الت��جارة برئاسة وكالء 
الوزارة في كال البل��دين للبح�ث بش�����كل اكثر 
تفصيال فيما متت مناقشته مع د.محمدي وكذلك 
للتحضير لالجتماع املقبل للجنة املشتركة بني 

البلدين.

من اس���تثماراتهم في خدمات 
النقال«.

ان ح���رص الوطني���ة على 
تأم���ني خدمات تش���بع دائما 
رغبات عمالئها إلى اخلصوصية 
تترجمه هذه اخلدمة اجلديدة 
التي تتفوق في كونها مثالية 
ف���ي ضم���ان اخلصوصي���ة، 
وتعتبر مبثابة الطريقة املثلى 
التي تضمن راحة بال العمالء 
من اجلنس���ني على حد سواء، 
السيما للسيدات اللواتي يتلقني 
اتصاالت مزعجة وغير مرغوب 
فيها، باإلضافة الى العمالء الذين 
يتوقون إلى أخذ قسط من الراحة واالبتعاد قليال 
عن االتصاالت والرسائل املزعجة التي تؤرقهم 

خالل اليوم.
وباستخدام خدمة Block-U فإن عمالء الوطنية 
يتمتع���ون بخاصية اختيار من يتصل بهم عن 
Allow- واألخرى Block-List :طريق قائمتني هما
List، حي���ث تتيح األولى إدراج 10 أرقام فقط ال 
يود العميل تلقي اي اتصال منها بينما تسمح 
األخرى بتحديد 10 أرقام ملشتركني يرغب العميل 
أن يتصلوا به فقط. وبذلك يكون متاحا للعمالء 
اختيار تطبيق اخلدمة اجلديدة وفق ثالثة وسائل 
اختيارية لتسهيل مراقبة املكاملات الواردة وهي 
قبول استقبال االتصاالت أو منعها أو السماح 

بها.

الكويت: قال وزير التجارة 
والصناعة احم���د الهارون ان 
العالق���ات التجارية بني ايران 
والكويت في منو متزايد لكنها 
التزال دون مستوى الطموح 
وهو م���ا يوجب على الطرفني 
بذل املزيد من اجلهود لتعزيز 

وتنمية هذه العالقات. 
 واوضح الهارون في تصريح 
ل� »كونا« عقب استقباله للنائب 
االول للرئيس االيراني د.علي 
اقا محمدي أمس ان احلكومة 
الكويتية تس���ير بخطى جادة 
ازالة جمي���ع معوقات  نح���و 

انسياب الس���لع التجارية بني البلدين وتعزيز 
التعاون بينهما.

 واضاف ان الروابط والقواس���م املش���تركة 
بني البلدين كثيرة وهو امر مشجع على تنمية 
العالقات االقتصادية والتجارية بينهما مبا يعود 
بالنف���ع على اقتصادات كل منهما، مش���يرا الى 
ان اي���ران من الدول املهمة ف���ي املنطقة ولديها 
امكانات كبيرة تؤهلها للمنافس���ة في مختلف 

االسواق العاملية.
 وافاد الهارون ب���أن املوقع اجلغرافي لدولة 
الكويت وجوارها جلمهورية ايران االس���المية 
يؤهالنها الن تكون نقطة العادة تصدير املنتجات 
االيرانية الى مختلف اسواق املنطقة عبر اسواقها 

يأت���ي ما يزيد على 40% من 
ضيوف فن���دق موڤنبيك برج 
هاج���ر مكة م���ن دول مجلس 
التع���اون اخلليجي، فيما تأتي 
الش���ريحة العظمى من اململكة 
الس���عودية يتبعها  العربي���ة 
الكويت  الضيوف م���ن دولتي 
واإلم���ارات. ويس���تقبل فندق 
موڤنبيك برج هاجر عددا كبيرا 
من الضيوف من كل من املغرب 
ومصر وماليزيا واندونيسيا. 
وس���اهم قطاع السياحة ب� 47 
مليار ري���ال أي نحو 2.7%من 
الناجت احمللي السعودي في العام 
2008 مدفوعا بالسياحة الدينية 

وسياحة األعمال.
وق���ال املدير الع���ام لفندق 
موڤنبيك برج هاجر عمر بوجليد 
»تشير دراسات حديثة إلى أن 
االنفاق السياحي العاملي سينمو 
إلى 10.74 مليارات دوالر بحلول 
2013، لذا سنسعى خالل املرحلة 
املقبلة إلى اس���تقطاب احلجاج 
من الواليات املتحدة األميركية 
واململكة املتحدة وكندا وجنوب 
افريقيا وباكس���تان والسنغال 
ونيجيري���ا. وبصفتن���ا عالمة 
ضيافة سويسرية فإننا نتمتع 
بسمعة عاملية في اخلدمة املتميزة 

في تلك البلدان«.
ومن املتوقع أن يحقق قطاع 
السياحة الدينية ما يزيد على 7 
مليارات دوالر كدخل سنوي في 
2009، كما يتوقع أن ترتفع أعداد 
الزوار بنسبة 6.5% سنويا من 12 
مليون زائر في 2009 إلى أكثر من 

15 مليون زائر في 2013.
الفندق خالل موسم  وشهد 
احلج املاضي نسب إشغال كاملة، 

االش���غال حتوم حول مستوى 
60%، ما يؤشر إلى الطلب املتنامي 
على منشآت ومرافق الضيافة 

الفاخرة في مكة املكرمة.

رغ���م مخاوف انتش���ار مرض 
انفلون���زا اخلنازير التي ألقت 
بظاللها على احلجاج وعائالتهم. 
ومنذ ذلك احلني بقيت نس���ب 

انطالقا م���ن حرصها على 
تزويد عمالئها دائما بخدمات 
مبتكرة تتالقى مع توقعاتهم 
وتشبع احتياجاتهم الى خدمات 
مبتكرة ونوعية، اطلقت الوطنية 
لالتصاالت امس خدمة ريادية 
جديدة وهي Block-U، تتيح 
التحكم باملكاملات  للمشتركني 
الواردة والرسائل القصيرة التي 
ال يرغبون في استقبالها، عبر 
إضافة رقم املتصل أو املرسل 
على قائم���ة Block-list حيث 
سيتم تلقائيا حجب أي مكاملات 
أو رس���ائل من األرقام التي مت 

اختيارها، مما يضمن احلفاظ على خصوصية 
املشترك وفي أي وقت يشاء. 

وحول الهدف من إطالق هذا النوع من اخلدمات 
أكد مدير العالقات العامة في الوطنية لالتصاالت 
عبدالعزيز البالول: »ان إطالق هذه اخلدمة أتى 
ليؤك���د حرصنا على تزوي���د عمالئنا بخدمات 
مرنة تواف���ق اختياراتهم وتطلعاتهم، وهو أمر 
سعت الوطنية دوما الى حتقيقه إرضاء لرغبات 

مشتركيها على مدار الساعة«.
وأضاف قائال »ال تعد Block-U مجرد خدمة 
متنع مكاملات املشترك غير املرغوب بها، بل تتجاوز 
ذلك لتشكل فرصة مميزة متنح مشتركينا خاصية 
املباشر والش���خصي خلدماتنا حسب  التحكم 
اهتماماتهم وبالتالي احلصول على أفضل قيمة 

رغم أنها دون مستوى الطموح المطلوب

الكويتيون في المرتبة الثانية خليجيًا من حيث نسبة إشغال الفندق

الهارون : العالقات التجارية بين إيران 
والكويت في نمو متزايد ونسعى لتطويرها

موڤنبيك برج هاجر مكة يسعى لتوسيع
قاعدة عمالئه وسط مستويات إشغال مرتفعة

أحمد الهارون

عبدالعزيز البالول

وزير النفط العراقي حسني الشهرستاني وريتشارد فيربوخن يتبادالن االتفاقية  )أ.ف.پ(

مجسم يوضح مشروع برج هاجر مكة

»إكسون« و»شل« تطوران حقل غرب القرنة العراقي

مجموعة الخليج تطلق شاحنات فوتون الجبارة في الكويت

بغداد � رويترز: وقعت شركتا اكسون موبيل األميركية للنفط 
العمالقة ورويال داتش شل أمس العقد النهائي لتطوير املرحلة 
األولى من حقل غرب القرنة النفطي العراقي الذي تبلغ احتياطياته 

8.7 مليارات برميل.
وفازت الشركتان اللتان س���تعمالن مع شركة نفط حكومية 
عراقية بحق تطوي���ر احلقل العمالق خالل مفاوضات مع وزارة 
النفط العراقي���ة العام املاضي وذلك عقب املناقصة التي طرحها 
العراق لتطوير عدد من احلقول النفطية في يونيو والتي كانت 

األولى منذ الغزو األميركي للبالد عام 2003.
ووقع االتفاق كل من ريتشارد فيربوخن نائب الرئيس اإلقليمي 
في اكس���ون ومنير بوعزيز نائب الرئي��س في ش�����ل جاز آند 
باور وذلك بحضور وزير النفط العراقي حس���ني الشهرستاني 

في بغداد.
وتعتزم الشركتان زيادة إنتاج احلقل إلى 2.325 مليون برميل 
يوميا من 279 ألف برميل حاليا، وعقد تطوير غرب القرنة واحد 
بني عدد من االتفاقات أعقبت مناقصتني عراقيتني العام املاضي من 
شأنها أن ترفع الطاقة اإلنتاجية النفطية بالعراق من 2.5 مليون 
برميل يوميا حاليا إلى 12 مليون برميل يوميا لتمكن البالد من 
املنافسة مع السعودية وروسيا أكبر منتجني للنفط في العالم.

إجمالي أصولها 111.6 مليون دينار وحقوق المساهمين بلغت 107.4 ماليين دينار

المنيع: »بيت السيولة« تربح 7.35 ماليين دينار
ونخطط للتوّسع عالميًا خالل 2010

يوني����و 2000 بقيمة 125 مليون 
دوالر، وتوال����ت فيما بعد عقود 
االستشارات واخلدمات والتمويل 
التي مت تقدميها للعديد من الشركات 

احمللية والعاملية.
املنيع قائال: عندما  واستطرد 
البوادر االيجابية لس����وق  بدأت 
الصكوك بالظهور في عام 2009 
كان لبيت السيولة االستعداد التام 
للمشاركة الفورية الفاعلة، حيث 
س����اهم في أهم االصدارات وهي 
صكوك مملك����ة البحرين وكذلك 
املاليزية  النفط  صكوك ش����ركة 
بترون����اس، كما ق����ام بلعب دور 
رئيسي في املش����اركة في قيادة 
اصدار صكوك امارة رأس اخليمة 
في شهر يوليو 2009، حيث حقق 
هذا االصدار ص����دى عامليا كبيرا 
ترتب عليه تغطية مبلغ االصدار 
بأكث����ر من 5 مرات املبلغ األصلي 

املستهدف.

عمليات تمويل جماعية

من جانبه اف����اد نائب رئيس 
مجلس اإلدارة بالشركة عبدالوهاب 
الرش����ود بأن بيت السيولة هي 
الشركة الوحيدة التي استطاعت 
ان تنفذ عمليات متويل جماعية 
لشركتني كويتيتني في قلب األزمة، 
وهما الشركة التجارية العقارية 
وشركة برقان حلفر اآلبار، مضيفا 
انه س����يكون للش����ركة دور في 
اعادة هيكلة مجموعة ش����ركات 
اس����تثمار كويتية باالضافة الى 
التواصل مع احلكومة والالعبني 
الرئيسيني لتطوير سوق الصكوك 

في الكويت.
واشار الى ان الشركة متكنت 
خالل الع����ام املاضي من حصد 4 
جوائز عاملية تتعلق بنشاطها في 
سوق الصكوك وهي افضل بيت 
صكوك في الكويت كما حصلت على 
افضل صفقة في الكويت لترتيب 
صفقة جتارية برقان حلفر اآلبار، 
وكذلك حصلت على افضل صفقة 
صكوك بالوكالة العاملية لترتيب 
صكوك، باالضافة الى افضل صفقة 
صكوك اج����ارة لش����ركة جنرال 
الكتريك االميركية، كما مت تصنيف 
3 صفقات ل� »بيت السيولة« خالل 
2009 ضمن أفضل 10 صفقات متت 
خالل العام املاضي في اسواق آسيا، 
وفقا ملا جاء في تقرير ملجلة مالية 

متخصصة في آسيا.
اجلدير ذكره ان عمومية الشركة 
اقرت جميع بنود جدول اعمالها.

العالية على حتدي����د أقصى حد 
من املنافع. وانه بفضل سمعتها 
العاملي����ة وجودتها وقوة حتملها 
التنافسية واخلدمات  وأسعارها 
املتطورة فيما بعد البيع أصبحت 
شاحنات فوتون من أكثر الشاحنات 
املبيعات على املستوى  منوا في 
العاملي. وتعد مقصورة شاحنات 
فوتون من أكثر املقصورات رحابة، 
وهي متتاز برؤية خارجية جلية 
ووظائ����ف عملية متعددة مالئمة 
ملتطلبات الس����ائق أثناء القيادة، 
وكذلك أثن����اء فترات الراحة. كما 
انها متت����از بدقة تصميم مفاتيح 
لوحة أجهزة القياس وتوافر أدراج 
العملية لتس����هل على  التخزين 
السائق الوصول إليها. فضال عن 
املميزات األخرى من الديناميكية 
الهوائي����ة والتصميم العصري، 
واألداء العالي.كم����ا مت تصميمها 
لتؤهل الس����ائق لقيادة الشاحنة 

مبقدرة وراحة وسالمة.

واالس����تثمار املتوافقة مع احكام 
الش����ريعة االسالمية في مختلف 
القطاع����ات االقتصادي����ة كقطاع 
االس����تثمار واخلدمات والطيران 
والقطاع العقاري وخدمات القطاع 
النفطي وغيرها، وانشاء عالقات 
استراتيجية واستثمارية متميزة 
م����ع العديد من البن����وك احمللية 
واالقليمي����ة والعاملية من خالل 
النشاطات املختلفة في الشركة، كما 
لم تتناس الشركة خالل عامها األول 
احلرص على املساهمة في تفعيل 
النه����وض بالصناعة  دورها في 
املالية االسالمية من خالل املساهمة 
في العديد من املؤمترات العاملية 

وتقدمي الرعاية لها.

أغراض الشركة

وذكر ان عملية تفعيل االغراض 
التي انش����ئت من أجلها الشركة 
متثلت في القيام بعمليات التمويل 
املجمع وإصدار الصكوك واالستثمار 
فيها بأسرع وقت ممكن. وكانت 
اخلط����وة األولى نحو البداية مع 
التي  العقارية  التجارية  الشركة 
أولت »بيت الس����يولة« ثقتها من 
خ����الل تكليفه����ا بتنظيم صفقة 
متويل دولي مجمع لها بقيمة 155 
مليون دوالر في يوليو 2008، ثم 
تالها تكليف من بنك املش����اركة 
الكويتي � التركي )بيتك � تركيا( 
بتنظيم صفقة متويل عاملي مجمع 
البنك بقيمة 115 مليون دوالر في 
مارس 2009 ثم التكليف من شركة 
برقان حلفر اآلبار لترتيب صفقة 
التمويل املجمع العاملية الوحيدة 
خالل 2009 لش����ركة كويتية في 

مثل عائدا مقداره 7% على حقوق 
املساهمني.

واكد املنيع للمساهمني استمرار 
ش����ركة بيت ادارة الس����يولة في 
الس����عي احلثيث نح����و حتقيق 
االهداف التي انش����ئت من اجلها 
من خالل قيامها مبمارسة نشاطها 
الرئيسي املتمثل في هيكلة الصكوك 
وترتي����ب التمويل واالس����تثمار 
االدارة  االسالمي وتقدمي خدمات 
واالستشارات االستثمارية وفقا 
ألحكام الشريعة االسالمية الغراء، 
مبا يدعم تطوير الصناعة املالية 
االس����املية وعلى االخص سوق 
الصكوك ومبا يساعد على حتقيق 
االرباح واملنافع بشكل مستمر في 

املستقبل.
من جان����ب آخر ذك����ر املنيع 
انه عل����ى الرغم م����ن التحديات 
االقتصادية التي واجهتها الشركة 
منذ تأسيس����ها وتأثر العديد من 
الش����ركات احمللية والعاملية في 
عامي 2008 و2009 باألزمة املالية 
العاملية، اال ان ذلك لم ميثل عقبة 
في وجه »بيت السيولة« للمضي 
نحو السير بكل عزم وثبات وخالل 
فترة وجيزة فقط لوضع اسم »بيت 
السيولة« كشركة كويتية مساهمة 
على خارطة االسواق العاملية من 
خ����الل تعامالتها مع ش����تى دول 

العالم.
واش����ار املنيع ال����ى ان »بيت 
السيولة« رس����خت عالقتها مع 
الالعبني الرئيسيني في االقتصاد 
العامل����ي من خالل ح����رص ادارة 
الش����ركة على تفعيل اس����تخدام 
التموي����ل  ادوات  العدي����د م����ن 

وفيما يتعلق بالنتائج املالية 
للشركة خالل السنة املالية األولى 
لها فذكر املنيع انه قد بلغ اجمالي 
اصول الشركة 111.646.549 دينارا 
بينما بلغ اجمالي حقوق املساهمني 
في الشركة 107.409.083 دينارا 

كما في 30 سبتمبر 2009.

إيرادات 2009

وفيما يتعلق بإجمالي االيرادات 
فقد بلغ���ت 11.50 مليون دينار 
شكلت منها ايرادات التمويل نسبة 
48% لتبلغ 5.47 ماليني دينار بينما 
شكلت ايرادات اتعاب العموالت 
ادارة  املتعلقة بعمليات خدمات 
االصول واالستشارات املالية التي 
تقوم بها الش���ركة للغير نسبة 
21% لتبلغ 2.40 مليون دينار من 
اجمالي االيرادات، االمر الذي يدلل 
على ثقة عمالء الشركة بفاعلية 
خط���ط ادارته���ا وحرصها على 
رفع كفاءة اخلدمات املقدمة لهم 
في حني شكلت ايرادات الودائع 
االستثمارية ما نسبته 16% من 
اجمالي االيرادات حيث بلغت 1.83 

مليون دينار.
اما فيما يتعل����ق باملصاريف 
فأوضح انه����ا اجماليها بلغ 4.15 
مالي����ني دينار مثل بن����د تكاليف 
املوظف����ني م����ا يق����ارب 39% من 
اجمال����ي املصاري����ف او 14% من 
اجمالي االيرادات في حني مثل بند 
املصروفات العمومية واالدارية ما 
نسبته 17% من اجمالي املصاريف 

او 6% من اجمالي االيرادات.
وبذلك حققت الش����ركة ربحا 
اجماليا مقداره 7.35 ماليني دينار 

للسائق. وتلبي شاحنات فوتون 
متطلبات واس����عة ومتنوعة من 
احتياجات الزبائن، وذلك لقدرتها 

ومقصورتها الفسيحة لراحة اكبر، 
وكذلك محركاتها القوية.باإلضافة 
إل����ى توفيرها للراح����ة واألمان 

واحجامها، فهي تصنع الشاحنات 
الثقيلة واملتوسطة احلجم واخلفيفة 
املبتكر  التي تتمي����ز بتصميمها 

عاطف رمضان
كشف رئيس مجلس ادارة شركة 
بيت ادارة السيولة لالستثمار عماد 
املنيع عن اس����تراتيجية الشركة 
للتوسع العاملي خالل العام احلالي، 
مشيرا الى ان الشركة في مصاف 
املؤسسات املالية العاملية العاملة 
في السوق وذلك عبر مشاركتها في 
4 إصدارات وتوليها دور القيادة 
في 3 إصدارات بقيمة تتجاوز 1.5 

مليار دوالر.
املني����ع على هامش  وأضاف 
عمومية الشركة التي عقدت امس 
بنسبة حضور 100%، ان العام 2010 

سيكون عام التحدي للشركة.
وتطرق خالل حديثه الى ازمة 
دبي وتأثيرها على سوق الصكوك 
في املنطقة قائال: كان ألزمة دبي 
تأثير مباشر على سوق الصكوك، 
وس����وق االئتمان العاملي املوجه 
مبنطقة اخللي����ج، خصوصا ان 
مصادفة ازمة الصكوك التي حصلت 
في اإلمارة تزامنت مع نهاية العام 
املاضي، وهو ما عظم األثر املالي 

للجهات ذات العالقة.
العام  املنيع ان يشهد  وتوقع 
احلالي حركة تدريجية في سوق 

الصكوك بخطوات مترددة.
وذكر انه كان ألزمة دبي تأثير 
غير مباشر على سوق الصكوك 
في انه خلق فلس����فة جديدة في 
الس����وق عنوانها تغيير معايير 
الفحص واحلوكمة والتعاقد جلهات 
التمويل العاملة في سوق الصكوك 
الى احل����دود التي تضمن ترتيب 
إصدارات أق����وى للجهات حاملة 
الصكوك، حتى ان تبع ذلك تأخر 
إجناز األعمال، اذ ان األزمة ساهمت 
في ترسيخ أهمية الهياكل القوية 

في سوق الصكوك.
هذا، وقد ذكر املنيع في كلمة 
مجلس االدارة التي وردت في تقرير 
الشركة ان التقرير السنوي األول 
والبيانات املالية اخلتامية للشركة 
عن الس����نة املالية األولى تغطي 
الفترة منذ بدء تأسيس الشركة 
ف����ي 31 ديس����مبر 2007 حتى 30 
س����بتمبر 2009، حيث متثل تلك 
الفترة اهم مرحلة من مراحل بداية 
عمل الشركة والتي مت فيها وضع 
السياس����ات واالنظمة واللوائح 
املنظمة للعمل ومت اختيار املكان 
املالئم وكذلك الكوادر الفنية القادرة 
على املس����اعدة في توجيه مسار 
الشركة نحو حتقيق اهدافها في 

زمن قياسي.

أطلق����ت مجموع����ة اخلليج 
التجارية، تش����كيلة واسعة من 
الش����احنات اخلفيفة واملتوسطة 
احلجم فوتون والتي متتاز بجودة 
صناعتها وقيادتها السلسة وثباتها 
الطرقات وق����وة محركاتها  على 
وقدرته����ا الكبيرة عل����ى التحمل 
واملصمم����ة لكل عملي����ات النقل. 
وقالت مجموعة اخلليج ان شاحنات 
فوتون متتلك سمعة وشهرة عاملية 
مرموقة، نظرا النتشارها الكبير 
في كثير م����ن دول العالم. وانها 
س����تعمل على إعادة رسم سوق 
النقل مع تأس����يس حقبة جديدة 
للشاحنات في السوق احمللي، فهذه 
الشاحنات متثل الشريك األفضل 
التي س����تمكن مالكه����ا من إمتام 
اللوجيستية وحتقيق  عملياتهم 
املنافع بحدودها القصوى. وتعتبر 
شركة فوتون الصينية واحدة من 
كبرى الشركات العاملية املصنعة 
للشاحنات احملترفة بجميع أنواعها 

)أحمد باكير(املنيع والرشود في جانب من عمومية »بيت السيولة«

السيارة اجلديدة متتاز بالتصميم املبتكر واملقصورة الكبيرة

انطالقًا من شعار عيد ميالدها العاشر »إنها البداية فقط«

Block-U الوطنية لالتصاالت« تطرح خدمة«


