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البيع  ق���ال مدير وح���دة 
التمويل  املباش���ر في بي���ت 
الكويتي »بيتك« نضال أمني 
إن »بيتك« قد زاد من أجهزة 
إلى 172 جهازا  السحب اآللي 
املناطق  منتشرة في مختلف 
وتقدم خدمات متعددة بوسائل 
الشامل  متنوعة، مثل أجهزة 
التي تقدم خدمات إيداع األموال 
والشيكات باإلضافة إلى خدمات 
العادية، وخدمات  الس���حب 
»موبى بيتك« وهو جهاز سحب 
آلي متنقل يصل إلى العمالء 
في أماكن تواجدهم وقد أصبح 
عددها 3 أجهزة، وكذلك أجهزة 

السحب من الس���يارة التي كان لبيتك السبق 
في تقدمي هذه اخلدمة على مس���توى السوق 
حيث لقي���ت قبوال كبيرا م���ن العمالء وتوفر 
الراحة واألمان، مشيرا إلى أن توسيع اخلدمة 
وتقدميها بوسائل جديدة خطوة من بيتك نحو 
رفع مستوى اخلدمات واخلروج عن نطاق فكرة 
»الفرع فقط هي مصدر اخلدمة«، بإيجاد بدائل 
تقني���ة، ثابتة ومتحركة توفر فرصة االتصال 
الدائم م���ع العمالء ووضع اخلدمات املصرفية 

الضرورية حتت تصرفهم في 
أي وقت ومكان.

وأوضح أمني أن هناك إقباال 
كبيرا من العمالء على استخدام 
جهاز »الشامل«، حيث تتميز 
هذه األجهزة على مس���توى 
الس���وق بكفاءتها وس���رعة 
اس���تجابتها لعمليات اإليداع 
النقدي، وكذلك إيداع الشيكات 
في حسابات العمالء لدى بيتك 
في وقت قياس���ي ودون عناء 
يذكر، كما أن أجهزة السحب من 
السيارة التي يتميز بها بيتك 
حتقق رضا العمالء ملا توفره 
لهم من راحة وأمان إذ يستطيع 
العميل إجراء عمليات السحب وعمليات أخرى من 
داخل السيارة مبنتهى اليسر والسهولة، كما أن 
بيتك يواصل تعزيز أجهزته للسحب اآللي التي 
تعمل في مواقع متفرقة خارج الفروع املصرفية 
OFF SITE، ف���ي اجلمعيات التعاونية وبعض 
الهيئات واملؤسس���ات الرسمية واملستشفيات 
وغيرها من املرافق واجلهات، بهدف أن يكون 
»بيتك« بالفعل قريب���ا من عمالئه وعلى مدار 

الساعة.

نضال أمني

الشيخ مبارك العبداهلل

»لولو« يفتتح المتجر 77 في الشارقة
يعمل متج���ر »لولو« املتخصص ف���ي مجال جتارة 
التجزئة في الش���رق األوس���ط، على املزيد من التوسع 
وضمن هذا البرنامج مت افتتاح أحدث هايبر ماركت في 
منطقة النهدة في الشارقة، وبذلك يكون املتجر رقم 77 
الذي افتتحه رئيس دائرة الشؤون اإلسالمية في الشارقة 
الشيخ محمد بن صقر القاسمي وهو ثالث متجر »لولو« 

في الشارقة.
وحضر أيضا احلفل االفتتاحي كل من رئيس مجلس 
إدارة غرفة الشارقة للتجارة والصناعة أحمد محمد املدفع، 
ومدير عام غرفة الش���ارقة للتجارة والصناعة حس���ني 

احملمودي، وكبار املسؤولني احلكوميني والضيوف. 
وتبلغ مس���احة املتجر 175 ألف قدم مربعة، ولولو 
هايب���ر ماركت اجلدي���د ميكن الوصول إليه بس���هولة 
لسكان دبي والشارقة على حد سواء مع مواقف شاسعة 

للسيارات. 
وتعليقا على املش���روع األخير قال رئيس مجموعة 
لولو يوسف علي »في سياستنا اآلن نسعى إلى أن نكون 

قريبني من املتسوقني كلما كان ذلك ممكنا مما يقلل من 
إضاعة الوقت واحلركة ويجعل ذلك مريحا بالنسبة لهم 
والوصول إلينا بسهولة. وقد مت استثمار ما يزيد على 
120 مليون درهم في هذا املش���روع، علما أن هذا املتجر 
يقدم لعمالئه تشكيلة عاملية للتسوق مع مجموعة رائعة 
م���ن العالمات التجارية وخط���وط املنتجات كلها حتت 

سقف واحد«. 
وزاد علي قائال: وإلى جانب قسم املواد الغذائية الطازجة 
املعتادة التي تتألف من الفواكه واخلضراوات واللحوم 
واألسماك الطازجة والباردة وأماكن لتناول الطعام، يقع 
داخل الهايبر ماركت مساحة شاسعة مخصصة للسلع مثل 
متاجر االلكترونيات واألجهزة املنزلية، واألثاث املنزلي 
واملفروش���ات واألزياء ذات العالمات التجارية للنساء 
والرجال واألطفال، كما يحتوي على عدد من املتاجر مبا 
في ذلك صرافة لولو، وماالبار للذهب، النظارات، اكسيوم 

موبايل، صيدلية لولو، ومقهى ومتجر للعطور.. الخ.
وتعليقا على خطط التوسع للمجموعة، أضاف علي 

قائال »س���نفتح املزيد من محالت الهايبر ماركت في كل 
من األسواق القائمة وكذلك في أسواق جديدة في اإلمارات 

ودول مجلس التعاون اخلليجي«.
وأكد علي أن جميع املشاريع املخطط لها تسير على 
الطريق الصحيح وتشمل خططا فورية قادمة للتسوق 
في »العني« ومركز املشرف في أبوظبي، ومحالت الهايبر 
ماركت في س���لطنة عمان والبحرين والكويت واململكة 

العربية السعودية. 
وزاد قائال: ومن املقرر أن تصل أعداد املتاجر إلى 100 
متجر بحلول نهاية عام 2011 وتشمل أيضا هذه املتاجر 
الهند حيث تقوم ببناء أكبر مركز للتس���وق في البالد 
في مدينة كوتش���ي في جنوب الهند وهذا باإلضافة إلى 
أننا نعتزم الدخول في السوق املصري بحلول منتصف 

عام 2010. 
اجلدير ذكره أن لولو هايبر ماركت ميتلك ثلث سوق 
جتارة التجزئة في منطقة اخلليج ويستقبل 350 الفا من 

املتسوقني يوميا في متاجره املنتشرة في املنطقة.

»بيتك« يزيد أجهزة السحب واإليداع النقدي
إلى 172 جهازاً في مختلف مناطق الكويت

جانب من منتدى االقتصاد وحتديات العصر 

اقتصاديون يطالبون البنوك بفتح خطوط التمويل لتنشيط االقتصاد

3.25 ماليين دينار أرباح »القرين لصناعة الكيماويات« في الربع األول

مع انطالق عملياته التجارية.
وختم الش����يخ مب����ارك قائال 
»جاءت عائداتنا بشكل عام متوافقة 
مع توقعاتنا فق����د ارتفعت قيمة 
استثمار مس����اهمينا بنسبة %3 
أي ما يع����ادل 5.18 ماليني دينار 
خالل الفترة نفسها«، الفتا إلى أن 
»القرين« تتمتع بس����يولة نقدية 
متينة س����تتيح لها املشاركة في 
فرص النمو املتاحة مستقبال في 

هذا القطاع.

سجلته أسعار املواد البتروكيماوية 
ف����ي النصف األول من عام 2009، 
والتي بدأت تشهد انتعاشا ملحوظا 
العام  الثاني م����ن  النص����ف  منذ 

املاضي«.
وأضاف: نتوق����ع أن ينعكس 
هذا إيجابا على أداء األعوام املقبلة 
ونتائجها، مشيرا إلى أن الشركة 
الكويتية للعطريات انتهت مؤخرا 
من تشييد مشروع إنتاج البرازيلني 
وأصبح مبقدورها االستفادة منه 

مقارنة بع���ام 2009 إلى هبوط 
أسعار املنتجات البتروكيماوية 
في النصف األول من العام 2009 
التشغيلية  التكاليف  فضال عن 
التي تكبدتها الشركات  األولية 
التابعة السيما الشركة الكويتية 

للعطريات.
وتعليقا على هذه النتائج، قال 
رئيس مجلس إدارة شركة القرين 
الشيخ مبارك العبداهلل: »تعكس 
أرباح هذا الفص����ل التراجع الذي 

أعلنت شركة القرين لصناعة 
الكيماويات البترولية عن حتقيق 
أرباح صافية قدرها 3.25  ماليني 
دين����ار في الربع األول مقارنة مع 
8.78 ماليني دينار عن الفترة نفسها 
من الع����ام 2009. وقد بلغ صافي 
الواحد 2.97 فلس  ربحية السهم 
مقارنة مع 8 فلوس للفترة نفسها 

من العام املاضي.
وعزت الش���ركة التراجع في 
أرباح الربع األول من العام احلالي 

وتعتبر شركة ڤيڤا، شركة االتصاالت 
املتنقلة الثالثة ف����ي الكويت، حيث بدأت 
عملياتها التش����غيلية ف����ي 2008، ولكنها 
استطاعت أن حتقق مكانة سوقية وتواصلية 
فريدة ومتميزة من خالل مجموعة مبتكرة 
ومثيرة م����ن املنتجات واخلدمات وحلول 
االتصاالت التي استقطبت مختلف قطاعات 
وشرائح املجتمع. وتعمل الشركة في بيئة 
تنافسية احترافية مع احلرص على إبداع 
وتطوير أنسب األفكار التي تعزز اجلودة 

التي تقدمها الشركة لعمالئها.
أما وكالة بروموسفن فهي من الوكاالت 
الرائدة في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا حيث تتواج����د املكاتب التمثيلية 
للوكالة في 14 دول����ة و16 مدينة في هذه 
املنطقة، وتنتمي بروموسفن إلى مجموعة 
MCN الكب����رى في منطق����ة MENA والتي 
 Interpublic بدورها تعتبر جزءا من مجموعة
Group العاملية، وترتبط املجموعة بتحالف 
مع McCann األضخم ف����ي تاريخ اإلعالن 

العاملي.

وذل����ك ابتداء من 1 يونيو 2010 حيث عبر 
مسؤولو وكالة بروموسفن عن سعادتهم 
بهذه الشراكة احليوية املهمة التي تعتبر 
بالنس����بة لهم حتديا إبداعي����ا وتواصليا 
سيعمل عليه فريق الوكالة من خالل بذل 
كل اجله����ود الالزمة ليس ملجرد أن تكون 
الوكالة على مستوى توقعات شركة ڤيڤا، 
بل وبهدف جتاوز هذه التوقعات نحو آفاق 
أكثر إنتاجية وخدمية لتكون بروموسفن 
واح����دة من الوكاالت التي تهتم بالتطوير 
الدائم ملعايير اجلودة في العمل اإلعالني 

على كل مستوياته.

في اتفاقية إعالنية مهمة في الس����وق 
الكويتية، مت اإلعالن ع����ن توكيل إعالني 
حصري بني كل من شركة »ڤيڤا« لالتصاالت 
ووكالة »بروموس����فن الكوي����ت« واحدة 
من كبرى ال����وكاالت اإلعالنية العاملة في 
مجال اإلعالنات الرائدة في الكويت لعقود 

طويلة.
وكانت شركة ڤيڤا لالتصاالت قد وجهت 
دعوة مفتوحة لعدد كبي����ر من الوكاالت 
الكويت  ف����ي  العاملة  الكب����رى  اإلعالنية 
حيث مت تقدمي العط����اءات ضمن تنافس 
إبداعي وإعالني ش����ديد ورفيع املستوى، 
وقام املعنيون في شركة ڤيڤا لالتصاالت 
باالستماع لتقدمي عروض كل وكالة إعالنية 
ضمن برنامج زمني مكثف بهدف الوصول 
إلى قرار اس����تراتيجي حكيم وموضوعي 
في اختيار الوكالة اإلعالنية التي ستكون 
معنية بالتعبير عن الرسائل التسويقية 

والتواصلية مع اجلمهور في الكويت.
واس����تطاعت بروموس����فن أن حتظى 
باختيار شركة ڤيڤا لتكون شريكها اإلعالني 

املال املقترض وهي في وجهة نظر 
الكثيرين استفادة من ناجت عمل 
الش����ركة للجهات املمولة في كال 
الطرفني وبالتالي فإن توزيع العوائد 
واألرباح على املساهمني اجدى نفعا 
من حصول البنوك وبيوت التمويل 
املختلفة على العائد من خالل فائدة 
القرض وخدمة تلك القروض في 
بعض األحيان باالضافة الى فوائد 
مستحقة من السندات التي تصدرها 

الشركات.
وفي اإلطار ذات����ه أفاد رئيس 
قسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة 
د.أنور شعيب بأن مشكلة األزمة 
املالية العاملية ليست جديدة، مشيرا 
الى أن األديان السماوية حرمت الربا 
لكونه سببا رئيسيا في الكوارث 
واملشكالت. وتطرق د.شعيب الى 
ازمة س����وق املن����اخ، موضحا ان 
البنوك ضخت سيولة في السوق 
العمالء »الش����ركات« عن  وعجز 
البنوك في  الس����داد واصبح����ت 
مأزق، مشيرا الى ان كل بنك سجل 
مديونيات بقيمة 600 مليون دينار 
تقريبا اي ان اجمالي املديونيات 
بجميع البنوك احمللية قدرت ب� 18 
مليار دينار مما جعل هذه البنوك 
امام طريقني، اما اعالنها االفالس او 
ان تتدخل احلكومة من خالل ضخ 
االموال مجددا في الس����وق. وفي 
االطار ذاته ذكر د.انور الشريعان 
من جامعة الكويت ان معدل النمو 
السكاني للكويتيني يقدر بنسبة 
3.5% سنويا، مشيرا الى انه خالل 
30 سنة مقبلة سوف يتضاعف عدد 
السكان وبالتالي سوف تتضاعف 
ايضا في املقابل اعداد املوظفني في 

سوق العمل.

املعيشية. وذكر أن فكرة اإلدراج في 
سوق رأس املال من جانب الشركات 
تأتي لتوس����يع قاعدة رأس املال 
واحلصول على أقل تكلفة في هذا 
الشأن من خالل االعتماد على رأس 
املال اململوك وتقليص احلصول 
على املوارد النقدية من جانب رأس 

رأس امل����ال تتفاعل م����ع العوامل 
البيئية احمللية والعاملية الكتساب 
معلومة ترجح النجاح في احلصول 
على أعلى عائد ممكن من االستثمار 
ب����األوراق املالي����ة والتي جنحت 
في اس����تقطاب انظار الكثير من 
املستثمرين مبختلف مستوياتهم 

اصوله����ا او تتخ����ارج من بعض 
االصول مما اثر سلبا على اسعار 

أسهم هذه الشركات.
هذا وقد تطرق الشخص خالل 
املنت����دى الى نب����ذة تاريخية عن 
االس����تثمار في البورصة، مشيرا 
الى ان املفاهيم التي حتيط بأسواق 

عاطف رمضان
طالب احملاضرون في منتدى 
االقتص����اد وحتديات العصر اول 
من امس بضرورة ان تفتح البنوك 
عمليات التمويل للشركات خالل 
الفترة املقبلة حتى تتمكن من تنفيذ 
املشاريع التنموية والقيام بدورها 

في تنفيذ عمليات اخلصخصة.
واضاف����وا ان الدول����ة مطالبة 
باستغالل املدخول النفطي بشكل 
جيد وحل مشكالت البطالة املقنعة 
التي تعاني منها الدولة حاليا نتيجة 
غياب ظاهرة مقاضاة االجور مقابل 

االنتاجية في العمل.
جاء ذلك خالل منتدى االقتصادي 
وحتديات العصر الثالث الذي اقيم 
على مسرح الشامية برعاية الشيخ 
فيصل احلمود الصباح حيث حضر 

ممثال عنه الشيخ مالك الصباح.
وفي بداي����ة املنتدى اكد مدير 
احملافظ االستثمارية بوحدة االصول 
اخلليجية بشركة بيت االستثمار 
العاملي )جلوبل( ميثم الشخص 
الكويت����ي ينتظر  ان االقتص����اد 
امورا مهمة خ����الل الفترة املقبلة 
من شأنها ان تنعكس ايجابا على 
مختلف قطاعاته، مشيرا الى ان هذه 
االمور تتمثل في اخلطة التنموية 
وقانون اخلصخصة والقوانني أو 
التشريعات االقتصادية االخرى 

الى جانب هيئة سوق املال.
واضاف الشخص ان االرتفاعات 
التي سجلتها البورصة الكويتية 
خالل الربع األول ستنعكس ثمارها 
على البيانات املالية للعام 2010.

وذكر ان هناك ديونا مستحقة 
على بعض الشركات نتيجة آثار 
األزمة املالية العاملية، األمر الذي 
جعل هذه الشركات تعيد جدولة 

خالل »منتدى االقتصاد وتحديات العصر« الثالث

5.18 ماليين دينار ارتفاع في قيمة استثمار المساهمين بنمو نسبته ٪3

العوامل المؤثرة على أداء البورصة
ذك��ر مدي��ر احملاف��ظ االس��تثمارية بوح��دة 
ميث��م  »جلوب��ل«  بش��ركة  اخلليجي��ة  األص��ول 
 الش��خص ان العوام��ل املباش��رة املؤث��رة عل��ى
اداء س��وق الكويت لألوراق املالية تتمثل فيما يلي: 
املالية،  عوائد الش��ركات املدرج��ة واملخصص��ات 
الديون املس��تحقة على الش��ركات وطرق عالجها، 
س��بل التمويل املناس��بة في ظل قانون االستقرار 

املالي، مقدار الس��يولة املتاحة لدى املستثمرين في 
البورصة الكويتية وقانون هيئة أسواق املال.

ولفت إلى أن هناك ايضا العوامل احمليطة املؤثرة 
على األداء وهي: أداء البورصات اخلليجية والعاملية، 
التغير الس��عري للنفط، العوامل السياسية احمللية، 
خطة عمل احلكوم��ة التنموية، قانون اخلصخصة 

وبعض التشريعات األخرى.

)أنور الكندري(

قص شريط افتتاح الفرع اجلديد في الشارقة

وكالة »بروموسفن الكويت« تفوز بالتوكيل 
اإلعالني لـ »ڤيڤا« اعتباراً  من يونيو المقبل

على مستوى العالم.
وبني أن اجلمهور سيكون 
مدعوا لرؤية أكبر شبكة موزعني 
في الكويت على االطالق، مبينا 
ان هن����اك 36 موزع����ا معتمدا 
وشريكا سوف يستعرضون 
آخر العروض واخلدمات التي 

يقدمونها من خالل زين.

»زين« ستنفتح ابتداء من اليوم 
وكلنا ثقة بأن »زين س����يتي« 
ستقدم مفهوما جديدا ومصطلحا 
مغايرا في العروض الترويجية 
في صناعة االتصاالت املتنقلة«، 
مشيرا إلى أن عرض االفتتاح 
س����يقدم تكنولوجيا تستخدم 
ألول مرة في الكويت والثالثة 

التنفيذي للش����ؤون التجارية 
محمد الشهاب »نحن على موعد 
جديد مع اجلمهور، وقد اعددنا 
نفس����نا جيدا لهذه الدورة من 
املعرض، خصوصا أنها تسمح 
لنا مبقابلة اجلمهور بطريقة 

مباشرة مرة كل عام«.
أبواب مدينة  واضاف: »أن 

اليوم  تفتتح ش����ركة زين 
معرضها الس����ابع مبش����اركة 
واسعة من شركائها وموزعيها 
املعتمدين في أرض املعارض في 
مشرف وتستمر أنشطة أحداث 
املعرض الذي يطل على اجلمهور 
هذا العام حتت عنوان »زين« 

حتى األول من مايو املقبل.
أنها أنهت  وذكرت الشركة 
جميع استعداداتها، وان اجلمهور 
الزائر سيكون على موعد خاص 
مع عالم جديد، عالم ال تعرف 
إال لغ����ة »الديجيتال«  لغت����ه 
إلى  الرقمية، مشيرة  والثورة 
أن أروقة وطرقات مدينة زين 
في أرض املعارض في مشرف 
هيأت نفسها متاما وكست جميع 
جوانبها بآخر وأحدث العروض 
واخلدمات، والتي تعرض ألول 

مرة في الكويت.
وبهذه املناسبة قال الرئيس 

» زين« تفتتح معرضها السابع بأسلوب خيالي 
على أرض المعارض تحت شعار »زين سيتي«

قال رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي لش���ركة 
آالفكو لتمويل شراء وتأجير 
الزبن إن  الطائ���رات احم���د 
الشركة حققت أرباحا صافية 
حتى النصف األول من السنة 
املالية احلالية التي بدأت في 
األول من أكتوبر املاضي قيمتها 
5 ماليني دينار بنسبة زيادة 
قدره���ا 57% عن نفس الفترة 
من العام املاضي، وبلغ حجم 
األرباح التش���غيلية للشركة 
9.3 ماليني دينار بنسبة زيادة 
قدرها 51% مقارنة بنفس الفترة 
من العام املاضي، وزادت أصول 

الشركة إلى 478 مليون دينار أي ما يعادل 1.66 
مليار دوالر بنسبة زيادة 51%، فيما بلغت حقوق 
املساهمني 99.3 مليون دينار بنسبة زيادة %12، 
وبلغت ربحية السهم 6.75 فلوس، مقارنة مع 
4.29 فل���وس لنفس الفترة م���ن العام املاضي 
وبنسبة زيادة 57%. كما جتاوزت قيمة أصول 
الشركة مليارا ونصف املليار دوالر مما يوفر 
مرونة وقدرة إضافية على حتقيق أفضل استغالل 
لهذه األصول لتحقيق عوائد جيدة خالل الفترات 

املقبلة، حيث تبذل »آالفكو« 
جهودا بشكل مستمر لتحديث 
أسطولها، سواء بعقد صفقات 
الشراء مع مصنعي الطائرات 
الرئيسيني بوينج وآيرباص، أو 
من خالل عمليات تزويد شركات 
الطيران الكبرى باحتياجاتها 
من الطائ���رات بعقود تأجير 

لفترات طويلة.
وأش���ار ال���ى أن »االفكو« 
تستهدف الوصول بأسطولها 
من الطائ���رات إلى 50 طائرة 
بنهاي���ة العام احلالي، كما أن 
األسواق اإلقليمية في منطقة 
اخلليج والشرق األوسط التزال 
ضمن خطط االفكو للتوس���ع، بعد أن جنحت 
في بن���اء عالقات تعاون مع ش���ركات طيران 
إقليمية وخليجية كبرى خالل الفترة املاضية 
واستطاعت توفير طلبات الطائرات لعدد من 
الشركات املهمة مثل اخلطوط اجلوية السعودية 
واخلطوط العمانية واألردنية واليمنية وبعض 
 ش���ركات الطيران في تركي���ا والهند وأثيوبيا

وأوروبا وجنوب ش���رق آسيا وش���به القارة 
الهندية.

أحمد الزبن 

محمد الشهاب

الزبن: »آالفكو« تستهدف رفع أسطولها
إلى 50 طائرة بنهاية 2010

حققت 5 ماليين دينار أرباحاً للنصف األول


