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الصالح: »كويت إنفست« بصدد االنتهاء من دراسة
لربط شركات الوساطة التابعة لها في 4 دول إلكترونيًا

»بيتك« يبدأ تشغيل أحدث جهاز في الكويت لعد وفرز األوراق النقدية

عمومية الشركة انتخبت مجلس إدارة جديدًا برئاسة صالح السلمي

الكويت لديها سياسة نقدية قوية ولكنها تفتقد سياسة مالية تتعايش مع معطيات الوضع الحالي
أحمد مغربي

قال نائ���ب رئيس مجلس 
االدارة ف���ي ش���ركة كوي���ت 
انفست القابضة أنس الصالح 
الدمج مع جيزان  ان خطوات 
القابضة حتت مظلة الشركة 
الدولية للتموي���ل التزال في 
مرحلة التقييم وعند االنتهاء 
منه���ا س���يتم عرضه���ا على 
املس���اهمني بناء على دراسة 
النهائي���ة لعمليات  اجلدوى 

التقييم.
حديث الصال���ح جاء على 
هامش انعقاد اجلمعية العمومية 
العادية للشركة التي انعقدت 
أمس بنس���بة حضور بلغت 
68.95%، وأوضح الصالح أن 
الشركة ركزت منذ 3 سنوات 
على قطاع اخلدم���ات املالية، 
وعلى الرغم من تداعيات االزمة 
املالية إال أن الشركة حافظت 
على أصولها التشغيلية، حيث 
أعدت خطة شاملة قبل االزمة 
وبدأت فيها بشكل سليم إال أن 
االزم���ة جعلتها تتعثر بعض 
الش���يء، لكن ل���م يصبها أي 
تغيي���ر والتزال ف���ي طريقها 

املرسوم من قبل.
الوس���اطة  وبني أن قطاع 
يعتمد بش���كل أساس���ي على 
أحجام التداول وال يعتمد على 
صعود وهبوط السوق، ومع 
املالية  اندالع ش���رارة االزمة 
التداول بشكل  تأثرت احجام 
كبير في جميع األسواق التي 

تعمل بها الشركة.
وأشار الصالح الى أن هناك 
بارق���ة أمل للنم���و في قطاع 
الوساطة خالل الفترة املقبلة 
خاصة مع زيادة أحجام التداول 
في السوق احمللي واألسواق 
إلى أن  اخلارجي���ة، مش���يرا 
كويت انفس���ت شركة قابضة 
وجزء أساس���ي من عملها أن 
تتكون لديها محافظ استثمارية 
وملكيات في ش���ركات تابعة، 
وتأث���رت ه���ذه احملافظ من 
بانخفاضات السوق وبالتالي 
كان له���ا تأثير س���لبي على 

ميزانية الشركة.

بدأ بي����ت التموي����ل الكويتي 
)بيتك( تش����غيل أحدث جهاز في 
الكويت لعد وفرز األوراق النقدية 
يستطيع اكتشاف األوراق النقدية 
املزيفة مبقاييس الصوت والصورة، 
والكشف عن املادة األساسية في 
الدين����ار وال����دوالر واليورو، مع 
إمكانية برمج����ة اجلهاز للتعامل 
مع أي ن����وع من العمالت والقيام 
العد والف����رز بكفاءة  بعملي����ات 
وس����رعة عالية لألوراق النقدية 

بجميع فئاتها.
وقال مدير وحدة البيع املباشر 
في »بيتك« نضال أمني إن تشغيل 
اجلهاز الذي يعد األحدث من نوعه 
بالكويت يتوافق م����ع متطلبات 
بنك الكويت املركزي، ويعبر عن 
ح����رص »بيت����ك« واهتمامه على 
تطبيق احدث التقنيات والوسائل 
احلديثة التي تدعم العمل املصرفي 
وترفع مستوى األداء وتنسجم مع 

توحيد ادارة الشركتني وتبادل 
اخلبرات واحل���د من تكاليف 
االدارة، كما أن الشركة بصدد 
االنتهاء من دراسة أعدت لربط 
شركات الوساطة املالية التابعة 
للش���ركة في كل من الكويت 
ودب���ي ومص���ر واألردن من 
خالل شبكة الكترونية واحدة 
س���عيا لزيادة كفاءة اداء هذه 
الشركات وتعزيز متيزها من 
جهة وتيسير عمليات التداول 

من جهة أخرى.

النتائج المالية

بلغت اخلس���ائر املجمعة 
لشركة كويت انفست 5 ماليني 
دينار بخسارة للسهم بلغت 
14.67 فلسا للسهم في السنة 
املالية املنتهية في 31 ديسمبر 
2009، مقارن���ة مع خس���ائر 
مجمع���ة بلغ���ت 15.1 مليون 
دينار ما يعادل خسارة للسهم 
بلغت 47.71 فلسا للسهم في 
2008، حيث نتجت عن إجمالي 
اخلسائر احملققة وغير احملققة 
من استثمارات بالقيمة العادلة 
بلغت 2.9 مليون دينار، وهبوط 
في قيمة االستثمارات املتاحة 
للبيع مببلغ 979.9 الف دينار، 
بينما س���جلت املصاريف ما 
مقداره 3.9 ماليني دينار مقابل 
5.4 مالي���ني دين���ار في العام 
املاضي، كما تراجعت إجمالي 
األصول إلى 63.05 مليون دينار 
مقابل 69.2 مليون دينار، وكان 
مجموع اخلصوم 15.2 مليون 
دينار مقارنة ب���� 16.1 مليون 

دينار في العام املاضي.

الجمعية العمومية

العمومية  وافقت اجلمعية 
للش���ركة على جمي���ع بنود 
جدول األعمال حيث مت تشكيل 
ادارة جدي���د للثالث  مجلس 
سنوات املقبلة مكون من صالح 
السلمي رئيسا ملجلس االدارة 
وانس الصالح نائبا للرئيس 
وعضوية كل من أحمد احلميدي 
ب���ودي وعبدالس���الم  وفايز 

عبدالكرمي.

وحول قدرة اجلهاز على كشف 
العمالت املزورة قال أمني إن اجلهاز 
لديه ق����درة مزدوجة تعتمد على 
سنسر عال احلساسية يتعامل بدقة 
الكيميائية  املكونات  متناهية مع 
والتركيبية للدينار من خالل كاميرا 
عالية اجلودة، كما أن هناك سمة 
اضافية عبارة عن ميكروفون يقيس 
مدى قوة الصوت الناجت عند عد 
الدينار بجمي����ع فئاته ومقارنته 
بالصوت احلقيقي املبرمج سلفا 
في اجلهاز، وبالتالي فإن اجلهاز 
لديه إمكانيات متكنه من كش����ف 

التزوير بالصوت والصورة.
وأش����ار أمني الى انه باإلضافة 
إلى أجهزة السحب واإليداع فقد مت 
توسيع دور وخدمات مركز االتصال 
وموقع »بيتك« على االنترنت في 
ضوء إقبال كبير من العمالء على 
استخدامها واالستفادة مما توفره 

من مزايا.

حتالفات هامة وإقامة عالقات 
استراتيجية حتفظ لها كيانها 
وتعزز من تواجدها وتساعدها 
على تدعي���م أصولها وتثبت 
مكانته���ا املالية، فأتت خطوة 
الدم���ج املتميزة ب���ني كويت 
انفست وجيزان القابضة حتت 
مظلة الشركة الدولية للتمويل، 
خطوة رائدة من شأنها حتقيق 
أهداف الدمج وهي خلق كيان 

عمالق.
وأش���ار الى أن الش���راكة 
اإلس���تراتيجية مع املجموعة 
املالية هيرمس � ايفا من ثمارها، 
وقد جتلى ذلك بوضوح فيما 
حققته الشركة من جناحات في 
مصر واألردن، حيث أظهرت 
نتائج شركة ايفا للسمسرة في 
مصر زيادة في األرباح بنسبة 
99%، وفي حجم العمالء بنسبة 
133% والتداول بنسبة %400.

وبني الصالح أن الش���ركة 
على وشك االنتهاء من دراسة 
خطة دمج ش���ركتني تابعتني 
ف���ي دبي هما ايفا للوس���اطة 
املالية مع ش���ركة يونيفست 
املالي���ة، أمال في  للوس���اطة 

قال ان الكويت لديها سياسة 
نقدية قوية ولها حضور ولكن 
نفتقد سياسة مالية تتعايش 
مع معطيات الوضع احلالي، 
مبينا أن الوضع االقتصادي 
تغير منذ 2008 إلى اآلن ومع 
مس���تجدات اخلطة التنموية 
سيتحسن الوضع االقتصادي 

خالل 2010.
وبني الصالح انه عندما مت 
املالي  اقرار قانون االستقرار 
أقرت ميزانية الدولة بخفض 
االنفاق العام بنسبة 36%، وهذا 
دل على وجود فجوة كبيرة بني 

السياسة املالية والنقدية.
وبالنسبة لتوقعاته ألداء 
الشركة خالل الفترة املقبلة، قال 
الصالح ان خطة الشركة ممتازة 
خاصة في األسواق العاملة بها 
كاألردن ومص���ر، ونعتقد أن 
هناك خطة طموحة لتوسعة 

قاعدة عمالء الشركة.
وق���ال الصالح في التقرير 
السنوي للش���ركة أن كويت 
انفس���ت استمرت في اإلمعان 
بتبن���ي سياس���ات متحفظة 
وحكيمة تقضي بإنش���اءات 

بيد أن الصالح ابدى ثقته 
التامة في ميزانية الش���ركة، 
حيث ان معدل كفاية رأس املال 
للشركة جيد وسياسة الشركة 
املالية  متحفظة، وقبل االزمة 
العاملية قامت الش���ركة ببيع 
حصة رئيسية في املجموعة 
املالي���ة عندما كانت ش���ركة 
اخلليج للوساطة وهذا االمر 
انعكس إيجابا على الش���ركة 
في دخوله���ا 2009 بأداء جيد 

ومبيزانية نظيفة وممتلئة.
ونفى الصالح اعتزام الشركة 
التخارج من أي استثمارات لها 
س���واء في الداخل او اخلارج 
في الوق���ت احلالي، مبينا أن 
كل االحتم���االت واردة ف���ي 
املستقبل خاصة عندما يكون 
له���ذا التخارج مردود ايجابي 
على ميزانية الشركة، وبني أن 
الشركة ستركز خالل املرحلة 
الكوادر  املقبلة على تدعي���م 
البش���رية لديه���ا باخلبرات 

اجلديدة.
وع���ن توقع���ات الصالح 
الداء س���وق الكويت لألوراق 
املالية خ���الل املرحلة املقبلة، 

املركزي، يس����تطيع ع����د 50 ألف 
ورقة نقدية في الس����اعة الواحدة 
وترتيبها وتنظيمها وميكن برمجته 
لعم����الت إضافية، ويتميز بحجم 
معق����ول مقارنة مع نس����ب األداء 
العالية وسهولة التشغيل وانعدام 

األخطاء تقريبا.

نظيفة وصحيحة غير مزيفة، وهو 
هدف دائم ل� »بيتك« استلزم تطوير 
وحتديث األجهزة التي كانت تقوم 
الدور واس����تبدالها باجلهاز  بهذا 

اجلديد.
وأضاف ان هذا اجلهاز املطابق 
ملواصف����ات ومتطلب����ات البن����ك 

متطلبات اجلهات اإلشرافية.
 مشيرا إلى أن جميع اجلهود 
التي يقوم بها »بيتك« تس����تهدف 
الوس����ائل،  العمالء بأرقى  خدمة 
فهذا اجلهاز مثال يحقق في النهاية 
حصول العميل - عبر أجهزة بيتك 
للس����حب اآللي - على ورقة نقد 

م. بدر اخلرافي

أنس الصالح مترئسا اجلمعية العمومية

موظف يعمل على اجلهاز اجلديد نضال أمني

 )سعود سالم(محافظ الفروانية الفريق عبداحلميد احلجي يفتتح الفرع اجلديد لـ »األهلي« في منطقة األندلس 

الشرهان مترئسا اجلمعية العمومية للشركة

»األهلي« يتوسع في شبكة فروعه المحلية 
بافتتاح الفرع الـ 25 في منطقة األندلس

الشرهان: 27.3 مليون دينار مبيعات »صفاة تك« 
في 2009 بهامش ربح بلغ %21.34

»برقان« يعلن الفائز بجائزة 
السحب الخاص بحساب المزايا

أعلن بنك برقان عن اس���م الفائز بالس���حب 
الربع السنوي حلساب املزايا الذي أجري في املقر 
الرئيسي للبنك، ومت إعالن اسم الفائز مولتشاند 
باتل بجائزة السحب والتي تعادل قيمتها راتب 

الفائز ملدة سنة كاملة.
اجلدير بالذكر ان حساب املزايا قد مت إطالقه 
في أكتوبر من العام 2008 ليلبي احتياجات أكبر 
قدر من شرائح املقيمني في الكويت حيث يوفر لهم 

باقة من اخلدمات واملزايا املتعددة والتي تش���مل 
تأمينا على احلياة من ش���ركة اخلليج للتأمني، 
وأسعار منافسة وجيدة لصرف وحتويل العمالت 
من شركة املزيني للصرافة، إضافة إلى حصول 
صاحب احلساب على بطاقة ائتمانية وكذلك دخول 
الس���حب للفوز براتب س���نة كاملة )بحد أقصى 
4000 دينار( من خالل الس���حوبات التي يجريها 

البنك كل 3 أشهر.

»ستاندرد آند بورز« ترفع درجة تصنيف البنك
للتوقعات المستقبلية من سلبية إلى مستقرة

ــذا التصنيف العالي اإلدارة  ومما دعم ه
السليمة للمخاطر وجناح البنك في تخفيض 
ــن طريق اإلدارة الفعالة  تكاليف التمويل ع

لألصول واخلصوم.
ــارت الوكالة إلى أن وضع التمويل  وأش
ــا بالودائع من  ــة يظل مدعم للبنوك احمللي
املؤسسات والشركات احلكومية. وهذا الدعم 
املستمر قد ساعد في كبح التراجع الكبير في 
عمليات اإلقراض. وتوقعت الوكالة استمرار 
ــم التمويلي من قبل احلكومة الكويتية  الدع

للقطاع املصرفي.

في أحدث تقرير عن التصنيفات االئتمانية 
ــك األهلي  ــة، احتفظ البن ــوك الكويتي للبن
ــه االئتماني العالي طويل املدى من  بتصنيف
ــهيرة ستاندرد  وكالة التصنيف العاملية الش
 ،)2-BBB+/ Stable A( آند بورز عند درجة
مع رفع درجة التوقعات املستقبلية للبنك من 

سلبية إلى مستقرة.
وقد أوضحت الوكالة في تقريرها أن آثار 
األزمة كانت متفاوتة في حدتها بقدر ما يتعلق 

األمر بالبنوك احمللية.
إال أنها تؤكد قدرة البنك األهلي الكويتي 

على التعامل مع األزمة املالية بكل مرونة.
وباستثناء أي تغيير في النزعة للمخاطر 
ــر العوامل التالية قد  لدى البنك، فإنها تعتب
ــتقرار تصنيفه: التغطية  ــاعدت على اس س
ــليمة للقروض غير املنتظمة عن طريق  الس
ــة وقدرة البنك  ــر االحتياطيات الالزم توفي
ــغيلية جيدة قبل  ــى حتقيق إيرادات تش عل
املخصصات، ورسملة قوية عالية باملقارنة 
مع البنوك األخرى وفقا ملنهجية رأس املال 

.)RAC( املعدلة بحسب املخاطر

عاطف رمضان
افتتح محاف���ظ الفروانية الفريق عبداحلميد 
احلجي فرعا جديدا للبنك األهلي الكويتي أمس في 
محافظة الفروانية - منطقة األندلس ليصبح عدد 
الفروع احمللية للبنك األهلي 25 فرعا باإلضافة إلى 
فرعني في دبي وأبوظبي بدولة اإلمارات العربية 
املتحدة، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب للبنك علي هالل املطيري، ونائب 
رئيس املدراء العامني عبداهلل الس���ميط، إضافة 
إلى كبار املدراء وأعضاء اإلدارة التنفيذية للبنك 

والعديد من كبار الشخصيات والضيوف.
وبهذه املناسبة ذكر نائب رئيس املدراء العامني 
بالبنك عبداهلل الس���ميط أن ه���ذا االفتتاح يأتي 
ضمن خطة البنك اإلستراتيجية التي تهدف إلى 
االنتشار محليا وإقليميا وخدمة أكبر قاعدة من 

العمالء.
وأضاف السميط أن افتتاح الفرع اجلديد في 
منطقة األندلس يأتي تطبيقا خلطة التوسع محليا 
الت���ي وضعها البنك والتي تهدف إلى االنتش���ار 
جغرافي���ا وتقدمي خدمات »األهل���ي« إلى العميل 

ف���ي أي مكان في الكويت، بعد دراس���ة واختيار 
املواقع اإلستراتيجية املهمة. وأشار إلى أن محافظة 
الفرواني���ة تعتبر من أه���م وأكبر احملافظات في 
الكويت، وأن هذا الفرع سيس���اهم في الوصول 
إلى شريحة كبيرة من عمالء »األهلي« خلدمتهم 
قرب أماكن تواجدهم وتسوقهم وتعريف عمالئه 
اجلدد باخلدمات املصرفية املتميزة وتقدمي أفضل 

اخلدمات املالية لتناسب احتياجاتهم.
وبني أن البنك األهلي الكويتي يس���عى دوما 
لتقدمي خدم���ات مصرفية من الطراز األول لكافة 
عمالئه ويهتم بتطوير خدماته املصرفية باستخدام 
أحدث األساليب التكنولوجية املتوافرة في الصناعة 
املصرفية لتحقيق احلد األقصى من رضا العميل 
وتقدمي خدمات مصرفية عصرية متطورة تضاهي 

مثيالتها في الدول املتقدمة.
وأنهى تصريحه قائال: إن البنك األهلي يولي 
اهتماما خاصا بتطوير منتجاته وخدماته املصرفية 
واس���تخدام التكنولوجيا املصرفية احلديثة في 
جتهيز فروعه وإعداد كوادر عالية التأهيل واخلبرة 

من املوظفني لتقدمي خدمات نوعية لعمالئه.

فواز كرامي
قال رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب في 
شركة صفاة تك القابضة عبدهلل الشرهان ان مبيعات 
الشركة في العام املاضي جتاوزت 27.3 مليون دينار 

بهامش ربح بلغ 21.34 %..
 وأضاف الشرهان في كلمته امام اجلمعية العمومية 
العادية للشركة التي انعقدت امس بحضور %51.4 
من املس����اهمني ان اجمالي ايرادات الشركة بلغ في 
نهاية العام املاضي 583.4 الف دينار بنس����بة 1.4 % 

الى املبيعات.
وذك����ر ان مجموع مصروفات الش����ركة االدارية 
والعمومية بلغ 4.5 ماليني دينار بنسبة 16.5 % الى 
املبيعات مش����يرا الى ان ربحية الشركة قبل حقوق 
االقلية سجلت 2.8 مليون دينار بنسبة 10.6 % بالنسبة 
الى املبيعات بعد خصم جميع املصاريف واملخصصات 

ليحقق السهم ربحية بلغت 7.24 فلوس.
واوضح الشرهان ان قيمة املوجودات في الشركة 
ف����ي العام املاضي بلغت 64.4 ملي����ون دينار وبلغ 
اجمالي املطلوبات 19.8 مليون دينار اما اجمالي حقوق 
املساهمني فبلغ 44 مليون دينار دون حقوق االقلية 

وبلغت القيمة الدفترية للسهم 110.08 فلوس.
ولفت الشرهان الى ان صفاة تك القابضة حازت 
عددا من املناقصات مما ساعد في تدعيم اعمال الشركة 
كما قامت بتوسيع عملها في القطاع اخلاص مشيرا 
الى س����عي الش����ركة في العام احلالي للتوسع في 

قطاع التعليم.
وكان����ت اجلمعية العمومية لش����ركة صفاة تك 
القابضة اقرت توصية مجلس االدارة بعدم توزيع 
ارباح عن الس����نة املالية املنتهية في 31 ديس����مبر 

املاض����ي وانتخبت مجلس ادارة جديدا للس����نوات 
الثالث القادمة.

واوضح الشرهان ان ارباح الربع االول من العام 
احلالي قريبة من تلك احملققة في العام املاضي مع 
هامش زيادة فيها نظرا الى التحس����ن امللموس في 

االجواء االقتصادية مع بداية العام احلالي.
وقال الش����رهان في تصري����ح للصحافيني على 
هامش اجلمعية العمومية للشركة ان مجلس االدارة 
سيجتمع اليوم القرار االرباح الربعية للشركة معربا 

عن تفاؤله بالعام احلالي.
واضاف الشرهان ان الشركة سعت خالل العام 
املاضي لتوسيع اعمالها في القطاع اخلاص وتقدمي 
احللول واخلدمات وذل����ك للمحافظة على معدالت 
هامش الربح اجليدة معرب����ا عن امله في ان تكون 

نتائج العام احلالي حتقق طموح املساهمني.
ولفت الى سعي مجلس االدارة الى تطوير عمل 
الشركة وزيادة حجم املبيعات لتحقيق عوائد افضل 
للمساهمني كما ستركز استثماراتها في جميع االنشطة 
والقطاعات التي لها اهمية كبيرة في تطور الشركة 

ومنوها املستقبلي.
 وكانت اجلمعية العمومية انتخبت سبعة اعضاء 
ملجلس اداراتها من شركة دار الصفاة للتجارة العامة 
وشركة الصفاة للضيافة وش����ركة التمام الدولية 
للتجارة العامة واملقاوالت وشركة الصفاة القابضة 
وشركة املجموعة العاملية للتكنولوجيا وشركة وربة 

لالستثمار وشركة الصفاة العقارية.
كما انتخبت كال من شركتي الثقة املتحدة للتجارة 
العامة وش����ركة الصفاة للسياحة والسفر كأعضاء 

احتياط.

السميط: البنك يولي اهتمامًا خاصًا بتطوير منتجاته وخدماته المصرفية

2.9 مليون دينار أرباح عموميتها انتخبت مجلس إدارة جديدًا وأقرت عدم توزيع أرباح
»الكابالت« في الربع األول

152 ألف دينار أرباح »الوطنية القابضة«
أعلن س����وق الكويت لألوراق املالية ان مجلس إدارة الش����ركة 
الوطني����ة الدولي����ة  القابضة )وطنية د ق( ق����د اجتمع أمس األول 
واعتم����د البيانات املالية املرحلية للش����ركة للفترة املنتهية في 31 
مارس املاضي حيث حققت الش����ركة أرباحا بلغت 152.5 ألف دينار  
بربحية للسهم الواحد بلغت 0.74 فلس مقارنة بخسائر بلغت 1.92 
مليون دينار في الفترة ذاتها من العام املاضي وبلغت خسارة السهم 

حينها 9.28 فلوس.

ق����ال رئيس مجل����س االدارة 
والعضو املنتدب لشركة اخلليج 
الكهربائية  للكابالت والصناعات 
م.ب����در ناصر اخلرافي ان مجلس 
ادارة الشركة اعتمد في اجتماعه 
الفصلية  املالي����ة  البيانات  امس 
للش����ركة عن الفترة املنتهية في 
31 مارس 2010، مبينا ان الشركة 
حققت أرباحا عن الفترة املذكورة 

بلغت نحو 2.9 مليون دينار.


