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أخبار الشركات

)أحمد باكير( جانب من احلضور الكبير في احلفلمصطفى الشمالي يدشن خدمة »تسديد« وبجواره م.علي الشريدة

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وعلى هامش االحتفال بانطالقها رسميًا

الشمالي: خدمة »تسديد« تساعد الحكومة في معرفة التدفق النقدي لديها 

الشريدة: تدشين خدمة »تسديد« مرحلة مهمة في التحول لـ »الحكومة اإللكترونية« 

الوزير معلقًا على دخول »الدار« تحت مظلة قانون االستقرار: لكل شركة الحق في الدخول للقانون وفق إجراءاته الموضوعة

البدر: 20 ألف عملية تمت عبر النظام  في فبراير  بـ 3.5 ماليين دينار 40% منها عن طريق اإلنترنت
أو عدمه، مبينا أن املقترح لم يتم 
عرضه على وزارة املالية إلبداء رأيها 
فيها، مستدركا: دع املقترح يأتينا 

أوال وبعد ذلك نحدد رأينا فيه.
املقدرة  املبالغ  وحول إجمالي 
على اجله����ات احلكومية لوزارة 
الش����مالي  الوزير  املالية، أوضح 
أن����ه ال يوجد تقدي����ر لرقم معني 
املالي����ة على  ملس����تحقات وزارة 
اجلهات احلكومية، إال أنها مذكورة 
في بند إيرادات الدولة من مصادر 
غير نفطية وهو »تقديري« وال يتم 
معرفته على وجه التحديد إال في 

احلساب اخلتامي للميزانية.
وقال إن خدمة »تسديد« التي 

أطلقته وزارة املالية بالتعاون مع 
ش����ركة اخلدمات املصرفية اآللية 
املشتركة »كي.نت« تأتي لتسهيل 
اخلدمات املقدمة للمواطن، مضيفا 
أن النظام اجلديد سيس����اعد في 
احلصول على مستحقات وزارة 
املالية على الوزارات األخرى والتي 
من شأنها زيادة اإليرادات اخلاصة 
بها، موضحا أن اإلي����رادات التي 
يتم حتصيلها عبر االنترنت يتم 

توريدها في نفس اليوم.
واستدرك أن النظام سيساعد 
احلكومة في معرفة التدفق النقدي 
لديها ومن ثم توزيع خدماتها بشكل 
جيد على املواطنني وبشكل يعزز 

من االستفادة املثلى من خدماتها 
املتاحة. وقال من املؤكد أن اخلدمة 
اجلديدة تعزز من رغبة الكويت في 
التحول ملركز مالي وجتاري على 

مستوى دول املنطقة والعالم.
وفي موقف ال يخلو من طرافة، 
علق الوزير مبتسما في إجابته على 
العملية التي أجراها لدى تدشينه 
خلدمة »تسديد«: لم تكن مخالفة 
وليست لي ولكنها جاءت لتفعيل 
النظام. وفي رده على تساؤل حول 
أهمية استخدام نظام »تسديد« في 
دف����ع الفواتير اخلاصة بالوزراء، 
أجاب الش����مالي بأن النظام يتيح 
استخدام كل الوس����ائل مبا فيها 

النقال والذي من خالله تسهل على 
اجلميع مبا فيهم الوزراء املتابعة 

بشكل دقيق.
وقال الشمالي في كلمته التي 
ألقاها نيابة عن سمو رئيس مجلس 
الوزراء الس����يخ ناصر احملمد ان 
تدشني خدمة نظام الدفع »تسديد« 
جاء تتويجا جلهود كل من وزارة 
املالية واجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات والقطاع اخلاص متمثال 
في ش����ركة اخلدم����ات املصرفية 
اآللية املش����تركة »كي.نت«، وهو 
خطوة متواصلة على درب تطوير 
اجلهاز احلكومي للدولة ومثال على 
تواصل احلكوم����ة مع مواطنيها، 

حيث تق����دم من خالل����ه إمكانية 
املالية  التسديد جلميع املعامالت 
واملستحقات احلكومية، عير عدة 
قنوات متعددة يتوفر فيها السهولة 
والسرعة واألمان مثل بوابات الدفع 
االلكتروني أو أكشاك الدفع الذاتي 
أو نقاط البيع املدمجة والعادية، 
إضافة إلى الدفع عن طريق الهاتف 
اجلوال وستكون اخلدمة متاحة في 
كل الوزارات واإلدارات احلكومية 
واجلهات ذات امليزانية والتي بلغ 
عدد من وقع العقود الفرعية منها 
حتى اآلن عشر جهات وهذه اخلدمة 
متاحة جلميع املواطنني واملقيمني 

داخل وخارج الدولة.

وفي الكلم����ة التي ألقاها مدير 
عام اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
الشريدة نيابة  املعلومات م.على 
ع����ن وزي����ر املواص����الت ووزير 
الدول����ة لش����ؤون مجل����س األمة 
د.محمد البصي����ري، أوضح فيها 
أن تل����ك اخلطوة تأتي متاش����يا 
مع ق����رار مجلس ال����وزراء 1116/أ 
لسنة 2005 ورقم 214 لسنة 2010 
لتطوير اآلليات الالزمة لتحصيل 
اإلي����رادات والرس����وم واألجور 
احلكومية بتوفير قنوات متعددة 
من الوسائل التكنولوجية املتطورة 

للدفع والتحصيل االلكتروني.
وقال إن تدشني خدمة »تسديد« 

يعد مؤشرا لالنخراط واالنطالق 
اجلدي في تنفيذ منظومة احلكومة 
االلكتروني����ة نح����و حتقيق حلم 
 ،»Digital Kuwait الكويت الرقمية«
مبينا الدور الفعال الذي قامت به 
مختلف األطراف املعنية باإلشراف 
على تنفيذ املشروع وعلى رأسها 
وزارة املالي����ة واجله����از املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات والفتوى 
والتش����ريع واجلهات احلكومية 
املشاركة في تقدمي خدمة البوابة 

الرسمية للدولة.
إدارة  وأوضح رئيس مجلس 
شركة »كي.نت« عبدالعزيز البدر 
أن الشركة شهدت منذ انطالقها في 
1995 توسعا حتى أصبح لدينا 22 
ألف نقطة بيع موزعة على أكثر من 
150 مؤسسة تستخدم أسلوب الدفع 
االلكتروني عن طريق االنترنت، 
الفتا الى أن حجم التعامل الشهري 
مع تلك اخلدمات أكثر من 8 ماليني 
عملية مببل����غ يقدر بحوالي 500 

مليون دينار شهريا.
وقال إن االحتفال بتدشني نظام 
خدمة »تسديد« يأتي متزامنا مع 
االحتفال مبرور 15 عاما على انطالق 
خدمة »كي نت« منذ 15 عاما مضت. 
وقال إن الهدف من اخلدمة هو تفعيل 
وتطوير العالقات اإلستراتيجية مع 
اجلهات احلكومية من جانب القطاع 
اخلاص واملصرفي من جانب آخر. 
وقال إن النظام التشغيلي لعملية 
»تسديد« بدأ في شهر أغسطس في 
2008 بث����الث عمليات فقط حتى 
وصلت في أغس����طس 2009 إلى 
10000 عملية، وفي ش����هر فبراير 
املاضي بلغ عدد عمليات تس����ديد 
20000 ما يزي����د على 3.5 ماليني 
دين����ار، الفتا الى أن 40% من تلك 
العمليات متت عن طريق االنترنت 
دون أن يتحمل املراجع أي عناء أو 

رسوم على اخلدمة.

عمر راشد
املالية  باقتضاب عل����ق وزير 
مصطف����ى الش����مالي على دخول 
دار االستثمار حتت مظلة قانون 
االستقرار املالي بأن دار االستثمار 
وغيرها من الش����ركات الكويتية 
لها احلق في الدخول حتت مظلة 
القانون وتقدير مدى اس����تفادتها 
منها، مضيفا : ليس هناك ما مينع 
أي شركة من الدخول ما دامت ترى 

أن ظروفها تستحق هذا األمر.
وأض����اف أن قان����ون تعزيز 
االس����تقرار املالي واالقتصادي مت 
وضعه من قبل بنك الكويت املركزي 
وفي رأيه حول املقترح املقدم من 
النواب لزيادة رأسمال الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية من 
2 إل����ى 10 مليارات دينار، أش����ار 
الوزير في تصريح أدلى به، أمس، 
على هام����ش حفل إطالق املرحلة 
األولى من نظام الدفع والتحصيل 
االلكتروني »تس����ديد« إلى أن أي 
مقت����رح يقدم من الن����واب جدير 
بالدراس����ة والنق����اش من جانب 
احلكومة، الفت����ا الى أن احلكومة 
تفت����ح ذراعيها ألي مقترح ميكن 
تقدميه من النواب وذلك إلميانها 
بأن تعاون السلطتني التشريعية 
والتنفيذية ضروري للوصول إلى 

األهداف التنموية املطلوبة.
وبني الش����مالي في رده حول 
التقديرات التي تعلن عنها بعض 
ان  املوازنة،  التقاري����ر لفائ����ض 
التقدي����رات ليس لها أس����اس من 
الصح����ة، وإمنا يتم التحقق منها 
بعد االنتهاء من إعداد احلس����اب 

اخلتامي للدولة.
وردا عل����ى س����ؤال »األنباء« 
حول رأيه في املش����روع املقترح 
من بعض النواب بتأسيس صندوق 
املواطن، أوضح الش����مالي أنه لم 
يقدم للحكومة ملعرفة مدى قبولها 

»الخليج« يعود للربحية مجددًا
في الربع الثاني

عمر راشد
توقعت مصادر ل� »األنباء« عودة بنك اخلليج 
لتحقيق الربحية في الربع الثاني من العام احلالي، 
وذل���ك على خلفي���ة قيام البن���ك بتعزيز ارباحه 
التش���غيلية خالل ع���ام 2009 وكذلك العمل على 
تعزيز قدراته االئتمانية في العديد على مستوى 

الشركات واالفراد.
ولفتت املصادر الى ان البنك يسير بخطة اعادة 

الهيكلة االدارية التي بدأها منذ فترة لتعزيز أداء 
البنك في املرحلة املقبلة وتنفيذ اس���تراتيجيته 
بشكل جيد. وكان بنك اخلليج قد اعلن عن حتقيقه 
ارباحا تش���غيلية بلغت 83 مليون دينار عن عام 
2009، اال ان احتياج���ات املخصص���ات للمحفظة 
االئتمانية والتي بلغت 111 مليون دينار قد ادت الى 
صافي خسارة قدرها 28 مليون دينار، أي مبعدل 

12 فلسا للسهم.

90 مليون دينار األرباح المتوقعة 
لـ »صناعة الكيماويات البترولية«

2.5 مليون دينار إجمالي العموالت بزيادة 40% عن يناير

»الوسيط« تتصدر عموالت
السوق الفوري عن فبراير

أحمد مغربي
توقع مصدر مسؤول في شركة صناعة الكيماويات البترولية احدي 
شركات مؤسسة البترول الكويتية أن حتقق الشركة 90 مليون دينار 
أرباحا في 2010/2009، متوقعا انخفاض هذه األرباح بقيمة 63 مليون 
دينار بسبب االنخفاض في أوضاع السوق العاملي املتأثر باألزمة املالية 
العاملية باإلضافة إلى قيام الش����ركة بتشغيل عدد من مصانعها خالل 
عام 2010/2009 وهو ما يتطلب عادة قدرا من اإلنفاق دون أن يوازيه 
عائد س����ريع من هذه املشاريع.  وبني املصدر أن األزمة العاملية أثرت 
سلبا على صناعة البتروكيماويات بشكل عام، مشيرا إلى أن أسعار 
بعض البتروكيماويات بدأت باالرتف����اع بالفعل في نهاية عام 2009 
ومنها البولي اوليفينات مثل البولي ايثيلني والبولي بروبيلني وهو 

ما يجعل وضع الشركة جيدا خالل العام احلالي 2010.

شركة خدمية توقع عقدًا لوجستيًا 
مع الجيش األميركي خالل أيام

مجلس إدارة شركة استثمارية مدرجة 
ينعقد قريبًا لدراسة زيادة رأس المال

»بوبيان للبتروكيماويات«
 تربح 9.5 ماليين دينار في 9 أشهر

بعد أن تلقى عرضًا بدخول مساهم إستراتيجي

قد تصل قيمته إلى نحو 1.5 مليار دوالر

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان ش���ركة مدرجة بقطاع اخلدمات
بس���وق الكويت لألوراق املالية س���توقع عقدا لوجستيا مع اجليش 
األميركي خالل االيام القليلة املقبلة تتجاوز قيمته املليار دوالر وقد تصل 

الى 1.5 مليار دوالر.
ويشهد سهم الشركة في البورصة تداوالت نشطة على مدار االيام املاضية 
مما زاد من قيمة الس���هم بشكل الفت، ويظهر من خالل االقبال على السهم 

ان هناك معلومات تتداول بني اوساط املتعاملني حول هذا اخلصوص.

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة أن شركة استثمارية مدرجة بالبورصة
 ت���درس بجدية زيادة رأس امل���ال بعد ان تلقت عرضا من مس���تثمر 

استراتيجي ابدى استعداده للدخول بحصة في الشركة.
وقالت املصادر ان ادارة الش���ركة قد تعق���د خالل االيام القليلة املقبلة 
اجتماعا لعرض هذا االمر على مجلس االدارة وفي حال القى العرض قبوال 
ستقوم الشركة بتحديد مقدار الزيادة ومن ثم عرض االمر على اجلمعية 
العمومية في اول انعقاد لها ومن ثم تش���رع في احلصول على موافقات 

اجلهات املعنية والتنسيق مع إدارة البورصة.
يذكر ان الشركة قامت خالل العام املاضي بتخفيض رأس املال مبقدار 

جتاوز الثلثني ليصل حاليا الى 19.3 مليون دينار.

اعلن س���وق الكويت لألوراق املالية ان مجلس ادارة ش���ركة »بوبيان 
للبتروكيماويات« )بوبيان ب( اجتمع امس، واعتمد البيانات املالية املرحلية 
للش���ركة للفترات املنتهية في 2010/1/31 حيث بلغت ارباح الش���ركة في 
ال�9 اشهر املنتهية في 31 يناير املاضي 9.5 ماليني دينار بواقع 19.6 فلسا 
للسهم، وبلغت أرباح الشركة عن ال� 3 أشهر املنتهية في 31 يناير 2010، 1.11 
مليون دينار بواقع 2.3 فلس للس���هم، كما اعلن السوق ان الشركة افادته 
ب���ان حصتها من توزيعات »ايكويت« و»ايكوي���ت 2« بلغت 38.4 مليون 

دوالر وهو ما يعادل 9% من اجمالي توزيعات الشركتني.
علما ان هذه االرباح تظهر ضمن البيانات املالية السنوية لشركة بوبيان 

للبتروكيماويات للسنة املالية املنتهية في 30 ابريل من العام احلالي.

جدول ترتيب شركات الوساطة من حيث العموالت في السوق الفوري
الترتيبالشركة
األولالوسيط

الثانيهيرمس ايفا

الثالثكفيك

الرابعالشرق

اخلامساالحتاد

السادسالوطني

السابعالسيف

الثامنكي اي سي

التاسعالشرق االوسط

العاشراملثنى

احلادي عشرالعربي

الثاني عشرالوطنية

الثالث عشراألولى

الرابع عشرالرباعية

عمر راشد
حصلت »األنباء« على جدول بترتيب شركات الوساطة املالية من 
حيث العموالت الفورية في سوق الكويت لألوراق املالية في السوق 
الفوري، حيث تصدرت الوسيط الترتيب األول من حيث قيمة العموالت 
عن ش����هر فبراير، في حني جاءت »الوسيط« في الترتيب الثاني من 
حيث قيمة العموالت احملصلة، وجاءت »هيرميس ايفا« في الترتيب 
الثالث من حيث العموالت احملصلة. ووفقا ملصادر في البورصة فإن 
شركة كفيك للوساطة املالية احتلت املرتبة الثالثة في ترتيب العموالت 
احملصلة مع حفاظها على حصتها الس����وقية التي ارتفعت من %5.4 
نهاية العام املاضي الى 12.7% باإلضافة الى ارتفاع االيرادات االجمالية 
ما يقرب م����ن 14%. واوضحت ان اجمالي العموالت احملصلة بلغ 2.5 
مليون دينار مقابل 1.8 مليون في شهر يناير محققة ارتفاعا بلغ %40. 
ولفتت املصادر الى ان اختالف ترتيب الشركات جاء بسبب اخلصومات 
التي متنحها شركات الوساطة املالية لعمالئها والتي تصل بحدود %70 
لبعض عمالئها، وذلك بعد خص����م 30% من اجمالي العمولة لصالح 
الشركة الكويتية للمقاصة. وقالت املصادر ان تأخر بعض الشركات 
في الترتيب يأتي بس����بب عدم اعطائها خصما لعمالئها من الشركات 
واألفراد، األمر الذي ينعكس عل����ى ايراداتها من العموالت، مبينة ان 

خصومات شركات الوساطة في دول مجاورة تصل الى %90.


