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عبد املجيد الشطي

علي الكندري 

محمد سلطان 

نبيلة العنجري

الدوالر تراجع بشكل ملحوظ أمام العمالت

علي املضف يقدم دروعا تكرميية لـ »التجاري«

»أسمنت الكويت« ترعى معرض الصناعات الكويتية 
بناء وتشييد اخلط الثاني إلنتاج 
الكلنك���ر )املادة االساس���ية في 
صناعة االسمنت( والذي يشمل 
الكلنكر  فرنا ضخما لصناع���ة 
مع ملحقاته متاش���يا مع زيادة 
عدد الطواح���ن ملواكبة الطلب 
املتنامي على االسمنت، مشيرا 
الى ان الطاقة االنتاجية السنوية 
للخط اجلديد للكلنكر ستكون 
2.5 مليون طن س���نويا تضاف 
الى الطاقة احلالية لفرن الكلنكر 
احلالي لترتفع الى ما يقارب 5 
مالين طن في السنة، ومن املتوقع 
االنتهاء من تنفيذه في شهر يوليو 

من العام املقبل.
ولفت الى الدور الكبير الذي 
تلعبه حكومة الكويت لتنشيط 
االقتصاد الوطني ومواجهة ذيول 
االزم���ة االقتصادي���ة عبر طرح 
اخلطة التنموية اخلمسية للبالد، 
وإعطاء الفرصة لشركات القطاع 
الوطنية للمشاركة في  اخلاص 

هذه اخلطة.

2009 نتيجة التخوف الذي ساد في 
تلك الفترة حول درجة تأثير األزمة 
العاملي����ة على االقتصاد الكويتي 
والذي كان في ذروته. وبالفعل، 
فإن الهبوط الذي حدث مسبقا في 
األس����عار قد يكون أحد العوامل 
التي تفسر السبب وراء االنتعاش 
السريع في مستوى الصفقات، كما 
أن العقار االستثماري قد أصبح 
أكبر مقارنة مع  يتمتع بجاذبية 

األصول األخرى.
أما القطاع التجاري فلم يسجل 
أي صفقة خالل شهر يناير، مقابل 
أربع صفقات متت في شهر ديسمبر 
وما متوس����طه 6 صفقات شهريا 
خالل عام 2009. ومع أن النشاط 
ضمن القطاع التجاري قد يتغير 
من شهر إلى شهر وبشكل ملحوظ، 
اال أن الوطني يرى أن ما نشهده من 
تطورات في هذا القطاع يدل على 
حالة ضعف عام، فهذا هو الشهر 
الثاني منذ فترة 5 اشهر الذي لم 
تسجل فيه أي صفقة، إذ ان ضعف 
الطلب والقيود التمويلية وغياب 
الثقة عوامل قد تكون أسهمت في 

ضعف أداء القطاع التجاري.
من جهة ثانية بن س����لطان 
ان عدد القروض املقررة من بنك 
التس����ليف واالدخ����ار قد تراجع 
خالل شهر يناير إلى 322 قرضا، 
منخفضا بواقع 9% عن الش����هر 
األسبق، وذلك عقب ارتفاعه ملدة 

ثالثة أشهر متتالية.
ومن حيث القيمة، فقد تراجعت 
قيم����ة القروض أيضا بواقع 3 % 
لتبل����غ 9 مالين دين����ار. وعقب 
تسارعه خالل منتصف العام 2008، 
يالحظ أن عدد القروض املقررة 
قد تراجع بشكل حاد خالل العام 
2009. وذلك يعزى في جانب منه 
إلى تدني عدد األراضي املخصصة 
للتوزيع ضم����ن خطة البرنامج 

احلكومي اإلسكاني.
ويالح����ظ أن االرتف����اع ف����ي 
عدد الق����روض املقررة احلاصل 
أخيرا يعود إلى توجه عدد اكبر 
القروض لغاي����ات الصيانة  من 
والترميم، وهذه بالطبع أقل قيمة 
عن مثيالتها من قروض الشراء.

عمل امللتق����ى مبحاوره املتعددة، 
االحتفالية والبحثية والتطبيقية. 
الرئيسية  وفي جديد املشاركات 
العلي����ا للملتقى  اللجنة  تبلغت 
برئاسة نبيلة العنجري، املدير العام 
ل� »ليدرز غروب«، مشاركة غرفة 
جتارة وصناعة الكويت وسيكون 
من بن املتحدثن الرئيسين في 
إدارة  افتتاح����ه عضو مجل����س 
الغرفة عبداهلل احلميضي. ومن 
اململكة العربية السعودية أعلنت 
الكوي����ت وامللتقى  ان  العنجري 
سوف يتشرفان مبشاركة ضيفات 
عزيزات كثيرات، منهن � حتى اآلن � 
األستاذة اجلوهرة تركي العطيشان 
املدير العام ورئيسة حترير »رواد 
األعمال«، وسيدة األعمال السيدة 
عزيزة منصور والس����يدة عالية 
سعد الش����لهوب والسيدة نادية 
العامودي واحملامية أسمى الغامن 
الدوسري  وسيدة األعمال نادية 

والسيدة هناء الزهير.

أعلنت شركة أسمنت الكويت 
رعايته���ا ملع���رض الصناعات 
الكويتية 2010 الذي تقيمه وتنظمه 
ش���ركة معرض الكويت الدولي 
برعاية رسمية من الهيئة العامة 
للصناعة عل���ى ارض املعارض 
الدولية مبشرف وذلك خالل الفترة 

من 22 الى 2010/3/30.
وبهذه املناس���بة يقول مدير 
التس���ويق والعالق���ات  ادارة 
واملبيعات في ش���ركة أسمنت 
الكويت علي الكندري ان الشركة 
حترص على الرعاية واملشاركة 
ملعرض الصناعات الكويتية بهدف 
التعريف مبنتجاتها والوقوف 
على م���ا وصلت الي���ه صناعة 
االس���منت من تق���دم في مجال 
االنتاج والتسويق وغيرهما من 
املجاالت كما تأتي املشاركة بهدف 
إتاحة الفرصة أمام مس���تهلكي 
االس���منت من جميع شرائحهم 
لتمكينهم من االلتقاء باملسؤولن 
في جناح الشركة حيث تسعى 

أكد التقرير الشهري للشركة 
الكويتية التخصصية لالستشارات 
االقتصادية تراجع مبيعات العقار 
خالل الفترة املاضية من الربع األول 
من العام احلالي بعد أن كان سوق 
العقار قد حترك وش����هد تصاعدا 
ملحوظا في نهاية العام املاضي. 
وقال رئيس مجلس ادارة الشركة 
الكويتية التخصصية لالستشارات 
االقتصادية محمد سلطان إن عدد 
الصفق����ات العقاري����ة في جميع 
القطاعات )الس����كني والتجاري 
واالستثماري( بلغ ما يقرب من 
400 صفقة، منخفضا بواقع %34 

خالل شهري يناير وفبراير.
واضاف سلطان أنه رغم ذلك 
فإن من املس����تبعد أن يكون هذا 
التراجع قد جاء نتيجة ضعف في 
مقومات السوق الرئيسية. مبينا 
انه إلى جانب التذبذب الشهري في 
عدد الصفقات، لم يشهد شهر يناير 
مثل عدد الصفقات الكبير كالذي 
مت حتقيقه في األش����هر املاضية، 
وبذلك فإن نشاط السوق قد عاد 
تقريبا إلى مستوياته التي سادت 

منتصف عام 2009.
من جانب آخر ومن حيث قيمة 
الصفقات قال سلطان إنه قد لوحظ 
انخفاض قيمة الصفقات بش����كل 
كبير، فقد تراجعت قيمة مبيعات 
العق����ار ووصلت إلى حوالي 120 
مليون دينار محققة انخفاض %40 

عن نهاية العام املاضي.
وبالنظر إلى عدد الصفقات أو 
قيمتها، يالحظ أن هنالك فجوة 
بدأت بالظهور بن أداء القطاعات 
العقاري����ة املختلفة، مع ثبات أو 
حتس����ن في أداء قطاعي السكني 
واالستثماري )الش����قق( مقابل 
القطاع  أداء  اس����تمرار ضع����ف 
التجاري. ومن املرجح ان يعكس 
ذلك أحد مقومات السوق في املدى 
املتوسط، وهو نقص املعروض في 
القطاع السكني مقابل منو كبير 
في الع����رض وقيود متويلية في 

القطاع التجاري.
وأوضح انه بالنسبة للقطاع 
السكني فإن عدد الصفقات خالل 
شهر يناير قد وصل إلى 280 صفقة 

أعلنت العدي����د من الفعاليات 
الكويتية  االقتصادية والنسائية 
والسعودية عن اهتمامها مبلتقى 
امل����رأة اخلليجي����ة االقتص����ادي 
األول الذي ينعقد في األس����بوع 
األول من شهر أبريل املقبل حتت 
عنوان »املرأة السعودية الكويتية 
خبرات متبادلة وجتارب رائدة« 
حتت رعاية نائب رئيس مجلس 
ال����وزراء للش����ؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لش����ؤون إس����كان 
ووزير الدولة لش����ؤون التنمية 
الش����يخ أحمد الفه����د. وجاء ذلك 
في وقت أكدت فيه شركة »ليدرز 
غروب لالستشارات والتدريب« 
اجله����ة املنظمة أن »التحضيرات 
قائم����ة على قدم وس����اق ليكون 
امللتق����ى حدثا إقليمي����ا فارقا في 
تعزيز ال����دور االقتصادي للمرأة 
الكويت  ف����ي  اخلليجية، خاصة 
والس����عودية«، مشيرة إلى زخم 
املش����اركات النوعية والفاعلة إن 

الش���ركة لتس���ويق منتجاتها 
والتأكيد على استعدادها الدائم 
لالضطالع مبسؤولياتها، ومتابعة 
القيام بدورها الوطني في خطة 
التنمية التي طرحتها احلكومة 
الكويتية واس���تمرار شراكتها 
في مس���يرة االعمار والبناء في 
البالد.وتابع الكندري موضحا ان 
الشركة قطعت شوطا كبيرا في 

محققا تراجعا ع����ن نهاية العام 
املاضي مبق����دار 40%. ومع ذلك، 
اليزال هذا العدد يتجاوز متوسطه 
للنصف األول من عام 2009 والبالغ 

حوالي 240 صفقة. 
ويعزى السبب الرئيسي لهذا 
التراجع مقارنة بالشهر األسبق 
إلى تدني مبيعات األراضي، وكانت 
مبيع����ات األراضي قد س����جلت 
مستويات غير اعتيادية أخيرا، 
متأثرة بال شك مبوافقة احلكومة 
على إجناز بعض مشاريع البنية 
التحتية في بعض املناطق. وعند 
استثناء مبيعات األراضي، يالحظ 
أن عدد مبيعات البيوت قد سجل 
في الواقع ارتفاعا طفيفا خالل شهر 

يناير عن الشهر األسبق.
وعلى صعيد مبيعات القطاع 
االستثماري خالل ش����هر يناير 
قال سلطان إنها ظلت ثابتة عند 
مستواها في نهاية العام املاضي 
والبالغ 102 صفقة. وبشكل عام، 
يبدو أن النشاط في هذا القطاع قد 
حتسن إلى حد ما عن مستوياته 
املنخفضة التي س����ادت النصف 

األول من عام 2009.
وم����ن حيث القيمة، ش����هدت 
املبيعات حتس����نا كبي����را لتبلغ 
ضعف مس����توياتها املسجلة في 
بعض األوقات خالل النصف األول 
من عام 2009، الفتا الى ان هذا قد 
يوحي بانتعاش في أسعار القطاع 
إلى وضعها  االستثماري لتعود 
الطبيعي، بعد تعرضها لضربة 
قوية خالل عام 2008 ومطلع عام 

كان على مستوى اجلهات الرسمية 
واحلكومية والغرف التجارية أو 
املنظمات اإلقليمية أو ش����ركات 
القطاع اخلاص وسيدات األعمال 
والشخصيات النسائية التي تختزن 
خبرات سوف ترفد مسيرة املنطقة 
وسعيها للتنمية املستدامة، أو كان 
على مس����توى التنظيم وبرنامج 

اهتمام كويتي وسعودي متزايد
 بملتقى المرأة الخليجية االقتصادي األول

في تقرير للشركة الكويتية التخصصية لالستشارات

انخفاض الصفقات العقارية
بنسبة 34% في شهري يناير وفبراير 

اإلسترليني اتخذ مسارًا موازيًا ألداء اليورو المرتفع

»الوطني«: ضعف واضح  للدوالر مقابل
جميع العمالت بنهاية األسبوع الماضي

شهر يناير، علما بأن النشاط االقتصادي في أملانيا قد 
تباطأ في نهاية 2009 وساهم البرد في تقليص النمو 
في بداية السنة اجلديدة.  وقد انخفضت الصادرات 
األملانية بش����كل حاد في شهر يناير بعد أن سجلت 
ارتفاعا ملحوظا في الشهر السابق، حيث تراجعت 
الصادرات ب� 6.3% مقارنة مبستواها في شهر ديسمبر 

الذي ارتفعت خالله بنسبة %3.4. 
وبن »الوطني« ان إضرابات واسعة وصدامات 
ش����ديدة قامت بن الشرطة واملدنين أثناء مظاهرة 
حاشدة جرت في العاصمة أثينا يوم اخلميس املاضي 
وشارك فيها عش����رات اآلالف من العمال املضربن 
احتجاجا على إجراءات التقشف التي قالت احلكومة 
اليوناني����ة انها حتمية والبد من اتخاذها، علما بأن 
اليونان تتعرض لضغوط هائلة من االحتاد األوروبي 
لتخفي����ض العجز في امليزانية من 12.7% من الناجت 
االقتصادي في س����نة 2009 إلى 8.7% هذه الس����نة، 
األمر الذي دفع باحلكومة اليونانية خالل األسبوع 
املاضي إلى إعالن مجموعة إجراءات تقشفية تبلغت 
قيمتها 6.5 مليارات دوالر وتتضمن تخفيض األجور 
وجتميد املعاش����ات التعاقدية ورفع الضرائب على 

اإلنفاق االستهالكي. 

أكبر تراجع

وأشار »الوطني« الى ان الصادرات البريطانية 
س����جلت في ش����هر يناير أكبر تراجع لها منذ أكثر 
من ثالث سنوات، محبطة بذلك اآلمال في أن تلعب 
التجارة دورا حيويا وسريعا في انتشال االقتصاد من 
دوامة الركود، فقد انخفضت الصادرات بنسبة %6.9 
في أكبر تراجع لها منذ شهر يوليو 2006 وقابل هذا 
االنخفاض تراجع للواردات إال أن انخفاض الصادرات 
كان أكبر، األمر الذي أدى إلى ارتفاع العجز التجاري 

من 7 مليارات إلى 8 مليارات جنيه. 
انخفض اإلنتاج الصناعي ف����ي اململكة املتحدة 
في شهر يناير للمرة األولى منذ خمسة أشهر، األمر 
الذي يدل على أن االقتصاد اليزال في أولى مراحل 
التعافي للخروج من أطول فترة ركود يشهدها في 

تاريخه.

قال تقرير بنك الكويت الوطني 
ان الدوالر األميركي اعتراه ضعف 
واضح أمام العمالت الرئيسية قبيل 
نهاية األس����بوع وأقفل متراجعا 
عن مس����تواه في نهاية األسبوع 
السابق، وذلك في أعقاب أسبوع 
هادئ نسبيا، باملقابل صعد اليورو 
مقابل العملة األميركية ليصل إلى 
1.3796 مخترقا جميع مستويات 
الرئيسية، ومحليا قال  املقاومة 
التقري����ر ان الدينار افتتح أمس 

التداول عليه بسعر 0.28780. 
وأوضح »الوطني« أن اجلنيه 
االسترليني اتخذ مسارا موازيا 

ألداء اليورو وارتفع خالل األسبوع إلى 1.5217 مقابل 
الدوالر، كما أن الن الياباني فقد تداول ضمن نطاق 
89.60 و91.00 حتى نهاية األس����بوع، إال أن الفرنك 
السويسري عزز موقعه مقابل العملة األميركية في 

نهاية األسبوع وأقفل عند مستوى 771.05. 
واشار »الوطني« إلى أن العجز في ميزان التجارة 
األميركي تقلص بنسبة 6.6% ليصل إلى 37.3 مليار 
دوالر في ش����هر يناير، نتيجة النخفاض الواردات 
بنس����بة 1.7% حيث استوردت الواليات املتحدة أقل 
كمية من النفط تستوردها في أي شهر واحد وذلك 
منذ ش����هر فبراير 1999، ومن جهة أخرى س����جلت 
الصادرات تراجعا بنس����بة 0.3% في أول انخفاض 
لها منذ شهر أبريل املاضي. وبن »الوطني« انه في 
تطور مماثل، وفي مس����عى من����ه لترويج البضائع 
األميركي����ة في اخلارج على أمل تعزيز قدرتها على 
املنافسة في األسواق األجنبية وخلق وظائف جديدة، 
كشف الرئيس باراك أوباما عن خطة تهدف لتعزيز 
الصادرات بالدعوة لزيادة االئتمان ملؤسسات وشركات 
األعمال الصغيرة واملتوسطة احلجم مبا مجموعه 
مليارا دوالر، وتخفيف القيود املفروضة على بضائع 
أميركية معينة في اخلارج وتش����كيل جلنة وزارية 
تتابع موضوع الصادرات. وذكر »الوطني« أن عدد 
املطالبات األولية بالتعويض عن البطالة انخفض 
إلى 462 ألف مطالبة لكن االنخفاض جاء أقل مما كان 
متوقعا، حيث كانت توقعات األسواق أن ينخفض 
ع����دد هذه املطالبات إلى 460 ألف مطالبة، علما بأن 
الرقم املذكور كان أقل ب� 6000 فقط من ال� 468 الف 

مطالبة التي سجلت في األسبوع السابق. 

اإلنتاج الصناعي األلماني

وأشار »الوطني« الى اإلنتاج الصناعي األملاني 
سجل في ش����هر يناير ارتفاعا بنسبة 0.6% مقارنة 
بانخفاض بنس����بة 2.6% في الشهر السابق متأثرا 
بارتفاع تكاليف الطاقة ب� 8.8% خالل فصل الشتاء 
الش����ديد البرودة، وس����اعد ذلك في التعويض عن 
تدهور نشاط البناء الذي تراجع بنسبة 14.3% في 

تقـريـر

أكد في مقابلة مع »CNBC عربية« متانة وقوة المحفظة االئتمانية للبنك

الشطي: »التجاري« يتمتع بأعلى وأفضل
ثاني تصنيف بالكويت رغم أداء 2009

وأشاد الشطي بأداء البنوك 
ف���ي 2009 ووصفة  الكويتية 
باملمتاز عل���ى الرغم من عدم 
اخلروج بارباح قياسية كتلك 
التي حتققت في السنوات التي 
العاملية،  املالية  سبقت االزمة 
وأشار الى ان الهدف االساسي 
ملعظم البنوك الكويتية والبنك 
املركزي الكويت���ي هو تعزيز 
الرأس���مالية  القاعدة  وتقوية 
وكان ذلك الهدف الرئيسي ملعظم 
الكويتية وتوقع ان  املصارف 
يتم قطف ثمار هذه السياسة 

في السنوات القادمة. 
النظر  الى  كما دعا الشطي 
بكل تفاؤل الى االيام القادمة، 
معربا عن توقع���ه بان تعود 
البن���وك الى حتقيق النمو في 
االرباح بنهاي���ة العام احلالي 
وان يستمر النمو االيجابي في 

العامن املقبلن.
وقال انه بالنصف الثاني من 
العام احلالي ستكون البنوك قد 
اخذت مخصصات كافية للتعامل 
مع اي تعثرات مستقبلية، كما ان 
املشاريع احلكومية كثيرة لكن 
احلكومة مقصرة في الترويج 
له���ا )PR( فهن���اك مش���اريع 
ارسيت واسعار االصول بدأت 

باالنتعاش.

بنهاية العام احلالي.

إستراتيجية جديدة

وحول ما اذا كانت الضغوط 
التي عانى منها البنك التجاري 
ستؤدي الى تغيير في طريقة 
عمله في املرحل���ة املقبلة قال 
الش���طي »بنهاي���ة 2009 قمنا 
باس���تدعاء مكتب استشاري 
عاملي بهدف وضع استراتيجية 
جديدة تأخذ في االعتبار جميع 
املعطيات املوجودة على الساحة 
وترتكز هذه االستراتيجية على 
العم���ل داخل الكويت اكثر من 
خارجها حيث ان سوق التجزئة 
ومصرفية االفراد سوق واعد 
وممتاز، كما ان خطة احلكومة 
اخلمس���ية وم���ا تتضمنه من 
مشاريع تنموية جديدة ستؤدي 
حتما الى زيادة النمو االقتصادي 
ومن ثم توفي���ر فرص جيدة 

للمصارف«. 

»بوبيان« في يد القضاء

الش���طي في  ول���م يرغب 
الدخول في تطورات النزاع مع 
شركة دار االستثمار على حصة 
بن���ك بوبيان وقال ان القضية 
القضاء  أم���ام  منظورة حاليا 

ونحن بانتظار احلكم فيها.

في سداد القروض دفع البنك الى 
جتنيب اكبر قدر من املخصصات 
االلتزام بسياس���ة  الى جانب 
املخصصات التي وضعها البنك 
املركزي وااللتزام بالتعديالت 
التي وضعها الفنيون في ادارة 
االئتمان ح���ول اوضاع بعض 

العمالء. 
وردا عل���ى س���ؤال ح���ول 
الرسالة التي ميكن ان يبعثها 
جتنيب جميع ارباح العام الى 
مخصصات، اك���د ان احملفظة 
االئتمانية للبنك التجاري هي 
محفظة ج���ي���دة للغاية وان 
الكيانات  البنك على  انكشاف 
املتعث���رة في نفس مس���توى 
البنوك األخ���رى وقال: »كلنا 
الكويت وانكشافات  نعمل في 
البن���وك عل���ى الش�������ركات 
واحملاف���ظ االئتمانية للبنوك 
تقريبا متش���ابهة وان اختلف 
قدر االئتمان من مصرف آلخر 
فهذا مرده الى نس���بة التركيز 
االئتمان���ي لكل بن���ك وأود ان 
اؤك���د جلم��ي���ع مس�����اهمي 
البنك التج���اري ان احملف���ظة 
التج���اري  االئتمانية للبن���ك 
ممتازة وجتنيب املخصصات 
ميكننا من التعامل مع العمالء 
بأسلوب اس���هل ويوفر مجاال 

قال عبد املجيد الشطي رئيس 
مجلس االدارة والعضو املنتدب 
الكويتي ان  التج���اري  للبنك 
نتائج البنك املالية لعام 2009 
تع���د مرضية بالنظ���ر الى ان 
البنوك  العام كان صعبا على 

الكويتية.
الش���طي في مقابلة   وأكد 
خاصة مع قناة »CNBC عربية« 
متانة وقوة احملفظة االئتمانية 
انكش���اف  للبنك قائ���ال: »ان 
»التجاري« على التعثرات هو 
في نفس مس���توى انكشافات 
البنوك األخ���رى وان جتنيب 
جميع ارباح البنك البالغة 130 
مليون دينار كمخصصات يهدف 
الى التحص���ن ضد حدوث اي 

ازمات محتملة.
وأوضح الشطي أن السوق 
الكويتي لم يتجاوب كثيرا مع 
املشاريع واملعاجلات احلكومية 
الت���ي طرح���ت مث���ل قانون 
االستقرار املالي، مشيرا الى ان 
الوضع ظل حذرا على الرغم من 
املؤشرات االيجابية التي بدأت 

في التبلور«.
وقال انه رغم االعتقاد بان 
االزمة العاملية قد انتهت وليس 
هناك ازمة نظامية في الكويت 
فإن التحسب حلدوث تعثرات 

للتعاون بأسلوب عمل يساعد 
اجلميع«.

وأوضح أن البنك التجاري 
اليزال يت��متع بأعلى وافضل 
ثان���ي تصني���ف بالك��وي���ت 
إن  الوطن���ي وقال  البنك  بعد 
التصنيفات قد تأثرت بش���كل 
عام بع���د ان اصبحت وكاالت 
التصن��يفات العامل���ية اكثر حذرا 
خاصة بعد ان وجهت اص��ابع 
االته�����ام ال���ى بعض��ها بأنها 
كان��ت من االس��باب الرئيسية 
لالزمة املال��ية الع��املية. واضاف 
انه مع ان التصن���يف احلالي 
يدع��و للف���خر فإن��نا نتوقع 
ان يتحس���ن التص��نيف اكثر 

..ويرعى احتفال هيئة الصناعة
رعى البنك التجاري الكويتي احلفل السنوي الرابع لتكرمي املوظفني 
املتميزين بالهيئة العامة للصناعة، وتأتي هذه الرعاية إدراكا منه ألهمية 
دعم ومساندة الهيئات واملؤسسات الصناعية التي تعمل من اجل تنمية 
الصناعة احمللية في البالد.  وبهذه املناسبة صرح املدير التنفيذي في 
قطاع اخلدمات املصرفية عادل الضليعي بان إدارة البنك التجاري تولي 
ــاهم في خدمة املجتمع  ــطة االجتماعية التي تس اهتماما خاصا لألنش
والوطن وتنمية قدراته وطاقاته، مشيرا إلى أن احتفال الهيئة مبوظفيها 
ــنوات قدم  ــيرة عطاء امتدت على مدى س املتميزين يأتي في ظل مس
ــول الهيئة إلى مكانة  ــاهمت في وص خاللها العاملون جهودا فعالة س
متقدمة. وتكرميا لدور البنك التجاري على رعايته وتواصله الدائم مع 
الهيئة العامة للصناعة، قام د.على فهد بتقدمي درع شكر تذكارية لكل 
ــادل الضليعي، املدير اإلقليمي ـ ان جي ناير،  من املدير التنفيذي -ع
ومدير فرع الفحيحيل ـ فالح املانع، معربا عن شكره على دعم البنك 

املتواصل الذي كان له األثر االيجابي في العالقة بني الطرفني.

»المساكن« تطرح 10.42% من 
أسهمها للبيع في مزاد 18 الجاري 

»المعامل«: توزيع
5% نقدًا و 10% منحة 

»السفن« توقع عقدًا جديدًا

1.6 مليون دينار خسائر »أركان«

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أنه سيتم عقد مزاد في 18 اجلاري 
  لبيع عدد 20.853.000 سهم من أسهم شركة املساكن الدولية للتطوير 
العقاري متثل نسبتها )10.426%( من رأسمال الشركة بسعر ابتدائي 
قدره 100 فلس للس���هم الواحد أي بقيمة إجمالية قدرها 2.085.300 
دينار، علما بأن عدد 10.000.000 سهم من األسهم املراد بيعها أسهما 
إستراتيجية وستنتقل إلى املش���تري بذات الشروط املنطبقة على 
البائع فال يجوز للمش���تري التصرف بها حتى انقضاء املدة املقررة 
لألسهم اإلستراتيجية، حيث مت االتفاق بن شركة املثنى لالستثمار 

طرف بائع، وشركة األمان لالستثمار- عمالء طرف مشتر مبدئي.

أعلن س���وق الكويت لألوراق املالية ان الش���ركة الكويتية لبناء 
املعامل واملقاوالت أفادت بان مجلس اإلدارة قد اعتمد البيانات املالية 
السنوية للش���ركة للسنة املالية املنتهية في 09/12/31  وفقا ملا يلي: 
حيث بلغت أرباح الشركة عن 2009 مبلغ 1.95 مليون دينار بواقع 
38.78 فلسا للسهم مقابل 1.76 مليون دينار عن 2008 وبواقع 34.7 
فلسا للسهم، كما بلغ إجمالي املوجودات املتداولة 25.9 مليون دينار 

عن 2009 مقابل 25.3 مليونا عن 2008.   
 وقد أوصى مجلس إدارة الش���ركة بتوزيع 5% نقدا و10% منحة 

من رأس املال املدفوع 10 أسهم لكل 100 سهم.

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان شركة الصناعات الهندسية 
الثقيلة وبناء  السفن أفادت بأنها وقعت عقد رقم 2411617080 لصالح 
القوة البحرية �  وزارة الدفاع بقيمة 1.27 مليون دينار وذلك لتنفيذ 
أعمال العقد اخلاص بتطوير  وإصالح وتش���غيل وصيانة س���فينة 

االنزال )السيف( وملدة 10 شهور.  

خسرت شركة أركان الكويت العقارية »أركان« 1.6 مليون دينار 
عن الربع األول املنتهي في 31 يناير املاضي بواقع 7.3 فلوس للسهم 
مقارن���ة بأرباح بلغت 416.6 ألف دينار ع���ن الفترة ذاتها من العام 

املاضي بواقع ربحية للسهم بلغت 1.9 فلس.
وأفادت الش���ركة على موقع س���وق الكويت لألوراق املالية بأن 
مجلس إدارة الشركة اجتمع أمس واعتمد البيانات املالية املرحلية 
للش���ركة في الربع األول حيث بلغ إجمالي املوجودات 35.5 مليون 
دينار فيما بلغ إجمالي املطلوبات 10.6 مالين دينار. بلغت إجمالي 

حقوق املساهمن في الشركة 24.8 مليون دينار.


