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منح���ت مجل���ة »جلوبال 
فاينانس« العاملية واملتخصصة 
في الشؤون املالية واملصرفية 
للس���نة الثانية عل���ى التوالي 
مؤخرا شركة الوطني لالستثمار 
البنك االستثماري الرائد إقليميا، 
جائزة »أفضل بنك استثماري في 
الكويت لعام 2010«، وسيجري 
اإلعالن عن ذلك رسميا في العدد 
اخلاص الذي تصدره املجلة في 
شهر يونيو القادم حول أفضل 
البنوك االستثمارية في العالم 

لعام 2010.
وجاء اختيار شركة الوطني 
لالس���تثمار لنيل هذه اجلائزة 

املرموقة بناء على توصية جلنة مختارة ضمت 
نخبة من احملررين االقتصاديني واخلبراء املصرفيني 
واملاليني العامليني والتي حددت معايير ش���ملت: 
احلصة السوقية للشركة، عدد وحجم الصفقات، 
اخلدمات واالستشارات، قدرات الهيكلة، اجلهود 
املبذولة ملعاجلة أوضاع السوق، االبتكار، التسعير، 
وسمعة الشركة في السوق. ومت اختيار الوطني 
لالستثمار لدورها املتميز في ترتيب وإجناز العديد 
من الصفقات في األرباع الثالثة األخيرة من عام 

2009 والربع األول من عام 2010.
وفي تعليق له قال الرئيس التنفيذي لشركة 
الوطني لالستثمار صالح الفليج، : »انه ملن دواعي 
سرورنا البالغ ان نفوز بجائزة أفضل بنك استثماري 
في الكويت لعام 2010 وللسنة الثانية على التوالي 
من قبل مجلة جلوبال فاينانس العريقة، ويأتي 

هذا التكرمي مبنزلة تأكيد جديد 
على الكفاءة والقدرات املتميزة 
التي تنفرد بها كوادرنا اخلبيرة 
واحملترفة وشهادة أخرى على 
أداء فريق عملنا وتفانيه  قوة 
وجهوده املخلصة. كما يحدونا 
القدر من االعتزاز حيال  نفس 
الرفي���ع للخدمات  املس���توى 
واملنتج���ات الت���ي جنحنا في 
تقدميها للعمالء واملستثمرين 
الفترات  خالل إحدى أصع���ب 
التي ش���هدتها األس���واق على 

نطاق عاملي«.
جتدر اإلشارة إلى ان مكاتب 
شركة الوطني لالستثمار، التي 
تعتبر أحد أهم البنوك االستثمارية الرائدة على 
املس���توى اإلقليمي، تتوزع ف���ي كل من الكويت 
ودبي واسطنبول والقاهرة. وقد مت تأسيسها في 
عام 2005 كشركة تابعة ومملوكة بالكامل من قبل 
بنك الكويت الوطني، أكبر بنك في الكويت والبنك 
األعلى تصنيفا في الش���رق األوسط. وحترص 
شركة الوطني لالس���تثمار على تطوير وتقدمي 
أفضل وأرقى اخلدمات واملنتجات املالية لعمالئها 
واملستثمرين على حد سواء. وقد جنحت الشركة 
بفضل فري���ق عملها الذي يضم أكثر من 170 من 
املصرفيني احملترف���ني واملتخصصني في تعزيز 
مكانتها بصورة مطردة وتقدمي باقة متكاملة من 
اخلدمات واحللول املالية، والسيما في مجال إدارة 
األصول، واالستثمارات البديلة، واخلدمات املصرفية 

االستثمارية والوساطة والبحوث.

النفيسي: »الكويتية للتغليف« تنشئ خطوط إنتاج إضافية
لعلب البالستيك لصناعة المواد الغذائية منتصف العام الحالي

محمود فاروق
أكد نائب رئيس مجلس اإلدارة لشركة الكويتية 
لصناع����ة مواد التغليف عبدالعزيز النفيس����ي، ان 
الشركة تستهدف الدخول في قطاعات جديدة عبر 
أس����واق مزارع الدجاج واألس����واق املركزية، فضال 
عن األسواق الناش����ئة والتركيز على مادة »الفوم« 
ضمن مواد التغليف. وأضاف النفيسي خالل كلمته 
أمام اجلمعية العمومية للش����ركة التي عقدت أمس 
ان الشركة ستستمر في ريادة السوق مبجال مواد 
التغليف التي تستخدم في صناعة األغذية، موضحا 
ان توسع الشركة في منتجات التغليف وانتشارها 
على املستوى اإلقليمي في شمال أفريقيا واألسواق 
األوروبية كان له أثر جيد على تنوع منتجات الشركة، 
ومنحها ميزة تنافسية، ودافعا الستمرار املجموعة 

في أعمالها. وأش����ار إلى انه بحلول منتصف العام احلالي س����تتمكن 
الشركة من تصنيع ألواح البولي بروبلني املثقبة، كما ستنشئ الشركة 
خطوط إنتاج إضافية لعلب البالستيك الشفافة لصناعة املواد الغذائية 
بالتجزئة واملخابز ووجبات املدارس. وأوضح أن عام 2009 شهد زيادة 
في مبيعات ش����ركة »U-PAK« التابعة في دول����ة االمارات، التي بدأت 
أعمالها منذ عام 2007 حيث أثرت بش����كل إيجابي في احتالل الشركة 

دور الريادة ومتيز خدماتها في الس����وق. وزاد بأن 
»الكويتي����ة للتغليف« قامت بتوس����يع أعمالها في 
خط صناع����ة أكواب البوليس����ترن املمد مبا يصل 
إلى 18.2 مليون كوب ش����هريا ف����ي ابريل من العام 
املاضي، واستطاعت تسويق جزء كبير من إنتاجها 
رغم دخول 3 من املصنع����ني الكبار في هذا القطاع 
مبنطقة الشرق األوسط. وعن األداء املالي للشركة 
قال النفيسي انها حققت صافي إيرادات للمبيعات 
بلغ 6.7 ماليني دين����ار، بانخفاض نحو 2.76% عن 
عام 2008، ورغم ذلك حققت أرباحا بلغت 1.4 مليون 
دينار ما ميثل 21.59% من اإليرادات، وبزيادة بلغت 
1.62% عن العام الس����ابق، موضحا ان هذه األرباح 
حتققت رغ����م ارتفاع تكاليف املواد اخلام وتكاليف 
النقل واالنخفاض احلاد في اسعار البيع. ومن جانبها 
وافقت اجلمعية العمومية للشركة على توزيع أرباح نقدية بنسبة %20 
من القيمة االس����مية بواقع 20 فلسا للس����هم الواحد وذلك للمساهمني 
املقيدين بسجالت الشركة بتاريخ انعقاد اجلمعية، كما فوضت مجلس 
اإلدارة بشراء أسهم الشركة في حدود النسبة املقررة وقدرها 10% من 
إجمالي األسهم، ومن جانبها حتفظت وزارة التجارة على تسجيل بعض 

األراضي باسم بعض املساهمني في الشركة.

حققت 1.4 مليون دينار أرباحًا لعام 2009 وعموميتها توزع 20% نقدًا

عبدالعزيز النفيسي

صالح الفليج 

»جلوبال فاينانس« تمنح »الوطني لالستثمار«
 جائزة أفضل بنك استثماري في الكويت لـ 2010

جدول مباريات كأس العالم في فروع »الوطني«
قام حساب الشباب في بنك الكويت الوطني مؤخرا 
بتوزيع كتيب جدول مباريات كأس العالم املزمع إقامتها 
في يونيو 2010 في جنوب أفريقيا على جميع عمالئه 
من خالل الفروع وفي اجلامعات واملعاهد، باإلضافة إلى 

توزيعها على اجلمهور في املجمعات التجارية.
وقال نائب مدير العالقات العامة لدى بنك الكويت 
الوطني عبد احملسن الرش���يد إنه نظرا ملدى شعبية 
هذه اللعبة التي يتابعها املاليني حول العالم، فقد تبنى 
بنك الكويت الوطني هذا املشروع للتواصل الدائم مع 
جمهور هذه اللعبة وذلك عن طريق إصدار هذا الكتيب، 
ليتسنى لهم متابعة هذا احلدث الشيق وتسجيل نتائجه 
داخل الكتيب أوال بأول ولكل مباراة على حدة، ويكشف 
اجل���دول عن الفرق املش���اركة ومجموعاتها ومواعيد 

املباريات حسب التوقيت احمللي للكويت.

للعام الثاني على التوالي

»الوطني«: توقعات باستقرار التضخم بين 3 و%4 

أشار بنك الكويت 
الوطني في موجزه 
االقتصادي األخير 
إلى أن بيانات أسعار املستهلك في 
الكويت لكامل العام 2009- الصادرة 
مؤخرا- أظهرت أن معدل التضخم 
قد تراجع إلى 4% في العام املاضي، 
من 10.6% في العام 2008 حني كان 
يشكل حتديا جديا، ورأى الوطني 
أن هذا التباط����ؤ كان متوقعا مع 
التراجع السريع في قدرة املنتجني 
عامليا ومحليا على احملافظة على 
مستويات األسعار التي كانت سائدة 
في أعقاب اندالع األزمة االقتصادية 

العاملية. 
وبالنظر إلى البيانات الشهرية، 
حلظ الوطني أن هذا التباطؤ في 
تضخم أس����عار املس����تهلك يظهر 
أكثر حدة، فعلى أس����اس سنوي، 
ارتف����ع معدل التضخم في ش����هر 
ديسمبر املاضي نحو 2.1% فقط، 
بعدما كان قد بلغ أعلى مستوى له 
في شهر أغسطس من العام 2008 
عند 11.6%، وتوقع أن يستقر معدل 
التضخم خالل العام 2010 قريبا من 
مس����توياته احلالية بني 3% و%4. 
وأش����ار »الوطني« إل����ى أن معدل 
التضخم كان قد سجل أعلى مستوى 

التباطؤ احلاد في أسعار مجموعة 
»النقل واملواصالت« )والتي تشمل 
أسعار الس����يارات(، ومن املعلوم 
أن األسعار عموما قد تأثرت سلبا 
بتردي البيئ����ة االقتصادية خالل 
العام 2009. فأسعار تذاكر السفر 
وأسعار السيارات قد تراجعت بشكل 
واضح خ����الل العام. وفي الواقع، 
شهدت أس����عار السيارات تراجعا 
في كل شهر من العام 2009 مقارنة 
مع الشهر املقابل من العام األسبق، 
ليبلغ تراجعها في ديسمبر %5.3 
على أساس سنوي، مما يعكس بيئة 
املبيعات الصعبة لسلع املستهلك 
األساسية خالل 2009، لكن يشار 
إلى أن تراجع أس����عار السيارات 
بشكل عام لم يتأثر كثيرا بأسعار 
الصرف، إذ بينما أدى انخفاض سعر 
الدوالر في 2009 إلى تراجع أسعار 
السيارات األميركية، أدى ارتفاع 
سعر صرف الني، في املقابل، إلى 
ارتفاع أسعار السيارات اليابانية 
)بينما كان س����عر صرف اليورو 

مستقرا خالل 2009(.
أما بالنس����بة للع����ام احلالي، 
فلم تصدر أي بيانات عن أسعار 
املستهلك بعد، لكن الوطني رأى أن 
حتسن البيئة االقتصادية )يتوقع 
أن يسجل الناجت احمللي اإلجمالي 
باألس����عار الثابتة منوا بواقع %3 
هذا العام( من شأنه أن يضع معدل 
التضخم للعام احلالي بني 3% و%4، 
من دون أن يخلق ضغوطا كبيرة 

على أسعار املستهلك.

له قبل نشوب األزمة االقتصادية 
بقليل، وبعدما بدأ النمو االقتصادي 
باالعتدال، حينها كان التركيز على 
أسعار »خدمات السكن« وأسعار 
»املواد الغذائية« في سلة املستهلك، 
إذ كانت هاتان املجموعتان ترتفعان 

بوتيرة متسارعة. 
وبينما غذت الطفرة االقتصادية 
ه����ذا االرتف����اع، تأثرت أس����عار 
اإليجارات بشكل أساسي بنقص 
املعروض من الوحدات السكنية في 
السوق احمللي، بينما كانت أسعار 
املواد الغذائية تشهد ارتفاعا على 

مستوى العالم.
وفي الكويت، استقرت أسعار 
إيجارات وتكاليف السكن بشكل 

مقارنة مع الشهر األسبق. وعلى 
الرغم من أن أسعار املواد الغذائية قد 
تواصل تصاعدها إلى حد ما، إال أن 
الوطني ال يتوقع أن تشهد ارتفاعا 
بهذه الوتيرة في األش����هر املقبلة. 
فاالرتفاع املسجل في ديسمبر جاء 
على خلفية ارتفاع أس����عار قائمة 
الطعام لدى املطاعم )بواقع %15.8 
ملرة واحدة في ش����هر ديس����مبر( 
وارتفاع أسعار بعض املواد )مثل 
الدجاج واخلضار الطازج والقمح(، 
وقد يكون بعض هذه االرتفاعات في 
نهاية العام خاضعا لعوامل موسمية 
أو سنوية )مثل رمبا تعديل األسعار 
في قائمة الطعام لدى املطاعم مع 
نهاية العام(. كذلك، حلظ »الوطني« 

سريع لتخفض معها معدل التضخم 
العام. وتباطأ معدل التضخم في 
أسعار اإليجارات والسكن من %16- 
املستوى األعلى له- إلى نحو %3 
في ديسمبر املاضي، وهي النسبة 
التي يتوقع »الوطني« أن يستقر 

حولها خالل العام احلالي.
أما معدل التضخم في أس����عار 
الغذائية، فلحظ »الوطني«  املواد 
أنه قد تباطأ ف����ي النصف الثاني 
من العام 2009 إلى ما دون 2% على 
أساس سنوي، بعدما كان قد بلغ 
أعلى معدل له عند 14.2% في شهر 
يونيو من الع����ام 2008. لكن في 
شهر ديسمبر املاضي، عادت أسعار 
املواد الغذائية وارتفعت بواقع %3.5 

تراجع إلى 4% في 2009 وشمل معظم السلع والخدمات   

»أرابتك« تفوز بعقد بناء 
»داماك هايتس« في دبي

اعلنت شركة داماك العقارية 
عن منح عقد البناء األساسي 
ملش����روع داماك هايتس في 
دبي مارينا الى شركة أرابتك 
لإلنشاءات وقد مت توقيع العقد 
الذي تبلغ قيمته 500 مليون 
درهم إماراتي هذا األسبوع على 
ان يتم بدء العمل باملشروع عند 
انتهاء شركة زيتا من األعمال 

التحضيرية للموقع.
 ويتميز مش����روع داماك 
هايت����س بإطاللته على نخلة 
القريب من  جميرا ومبوقعه 
الذي  مشروع أوشن هايتس 
قامت ببنائه ايضا شركة أرابتك 
والذي س����تنتهي األعمال فيه 

هذا العام.
 وعند اإلعالن عن ترسية 
املش����روع قال رئيس مجلس 
إدارة ش����ركة داماك العقارية 
ان  حسني سجواني: »يسرنا 
نعلن عن البدء بتنفيذ احد اهم 
مشاريعنا في دبي كما يسعدنا 
العمل مجددا مع شركة أرابتك 
احدى أهم شركات اإلنشاءات 
في املنطقة والشركة املعروفة 
بقدرتها على تنفيذ املباني التي 

حتمل حتديات معمارية«.

تقـرير


