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أحمد مغربي
قالت مصادر مطلعة لـ »األنباء« ان شركة ياكو الطبية 
فازت بعقد مع شركة نفط الكويت بقيمة 7 ماليني دينار، 
وذلك لتوريد احملاليل والكواشف الالزمة إلجراء فحوصات 
املختبرات الطبية ملستشفى األحمدي ملدة 4 سنوات كاملة. 
وذكرت املصادر ان »ياكو« تعتبر من املوردين األساسيني 
لهذه احملاليل والكواشف الطبية، حيث ان أجهزة الشركة 

من أحدث األجهزة الطبية املستوردة من كبرى الشركات 
العاملية )كشــــركة روش االملانية( وهي الشركة العاملية 
الرائدة فــــي جتهيز املختبرات الطبية من أجهزة ولوازم 
طبية. واشارت املصادر الى ان »ياكو« جنحت في ترسيخ 
صدارتها لسوق األدوية في الكويت بعد ان عززت حصتها 
من اجمالي مبيعات األدوية في السوق احمللي من %24.2 

في عام 2007 الى 28.3% في 2008 .

»ياكو« تفوز بعقد قيمته 7 ماليين دينار ألربع سنوات

يتمتع بأفضل بنية تحتية في مجال التكنولوجيا والخدمات واألنظمة

بعد دعم »بيتك« إلعادة الهيكلة

»بيتك« يبدأ تطبيق نظام أوراكل جديد 
ألول مرة على مستوى المنطقة

»عارف«  االستثمارية تقلص خسائرها  
إلى 4 فلوس للسهم بالربع األول

قال مساعد املدير العام لقطاع 
تكنولوجيا املعلومات في بيت 
التمويل الكويتي »بيتك« د.وليد 
احلساوي إن بيتك بدأ تطبيق 
نظام أوراكل بي اي ايه للخدمات 
التكنولوجية كأول شركة في 
املنطقة تعتمد هذا النظام التقني 
الرفيع املستوى من حيث األداء 
والكفــــاءة واإلمكانيات العالية 
التي تتيح لعمالء بيتك أفضل 
وأرقى اخلدمات بسرعة وحماية 
خاصة على موقعه على االنترنت 
kfh.com الذي يوفر 150 خدمة 
مجانية ويتيح للعمالء التواصل 
مع حساباتهم على مدار الوقت. 
وشــــدد على أن االستثمار في 
التقنية والعنصر البشرى من 
أولويات بيتك ـ وقد أســــفرت 
اجلهود عن بنــــاء بنية حتتية 
تقنية متقدمة ومتعددة القدرات 
تعتمــــد علــــى نظام اساســــي 
مت تطبيقه بنجــــاح كبير منذ 
ســــنوات ويتمتع بقدرة كبيرة 

الســــعة وإمكانية  من حيــــث 
التطوير والتحديث واالستيعاب 
ألنظمة وإمكانيات مضافة جعلت 
التطبيقــــات احلديثة بشــــأن 
األنظمة اآللية واخلدمات سهلة 
وآمنة، وأكدت موقع بيتك كأول 
البنــــوك توظيفا للتكنولوجيا 
في خدماته ومنتجاته، وأتاحت 
تشــــغيل أفضل األنظمة اآللية 
العالم في مجال  على مستوى 
أجهزة الصرف اآللي والبطاقات 
املصرفيــــة وخدمــــة العمــــالء 
ـ  وغيرها، وبذلك أصبح بيتك 
وبالتالي عمالؤه أكثر استفادة 
مما توفره التطورات املتالحقة 
في مجــــال اخلدمات املصرفية 
املعتمدة على األنظمة اآللية دون 
أي أعبــــاء او عراقيل وبفضل 
اكتمال املنظومــــة اآللية بكافة 
مكوناتهــــا وأبرزهــــا املنهجية 
الثابتة في توظيف التقنية في 

كافة مجاالت العمل.
وأضــــاف احلســــاوي فــــي 

قال العضو املنتدب ملجموعة 
إبراهيم  عارف االســـتثمارية 
اخلزام إن عمليات إعادة الهيكلة 
الشاملة التي بدأتها املجموعة 
منـــذ العام املاضي قد أدت إلى 
خفض خسارة الربع األول من 
العام احلالـــي إلى 4.4 ماليني 
دينار باملقارنة مع 17.5 مليون 
العام  الفترة من  دينار لنفس 
املاضي، مؤكدا أهمية الدور الذي 
لعبه بيـــت التمويل الكويتي 
)بيتك( )ميتلك نحو 53% من 
رأســـمال مجموعة عارف( في 
تعزيز قدرات املجموعة وتقدمي 
الدعم املادي والفني لها، والذي 
تقلصت على اثره خسارة السهم 
إلى 4 فلوس في االشهر الثالثة 
املنتهية في 31 مارس املاضي 

باملقارنة مع خسارة بلغت 17 
فلسا للسهم في نفس الفترة من 
العام املاضي. وأشار اخلزام إلى 
النواحي االيجابية في ميزانية 
الشركة، حيث بلغت نسبة الدين 
إلى حقوق املساهمني في حدود 
الضعفني، ما يعد نسبيا أدنى من 
الشركات األخرى التي تتجاوز 
فيها نســـبة الدين إلى حقوق 
املساهمني اخلمسة أضعاف، كما 
أفاد بأن خسارة املجموعة للربع 
األول هي في معظمها خسائر 
دفترية وغير محققة نظرا ألن 
منظومة عارف االســـتثمارية 
موزعة بـــني قطاعات مختلفة 
ومناطق جغرافية عدة تأثرت 

باألزمة العاملية.
وأكد اخلـــزام أن مجموعة 

بيتك في املقدمة على مستوى 
السوق واملنطقة، كما يوفر بيتك 
من خالل موقعه على االنترنت 
خدمة جديدة كل شهر تقريبا، 
ويتمتع املوقع بشمولية في األداء 
تعبر عــــن التكامل في خدمات 
التجاريــــة واملصرفية  بيتــــك 
واالستثمارية والعقارية بشكل 
يجعــــل اســــتفادة العمالء من 
مجموع اخلدمات أسهل وأسرع 
وعبر خطوات واحدة ومن موقع 
واحد مما يسهل عمليات اخلدمة 
والصيانة واملتابعة. واشــــار 
احلساوي إلى أن املستوى املتقدم 
واملتميــــز الذي حققه بيتك في 
مجال التقنية من خالل اخلدمات 
واألنظمة احلديثة يتطلب بشكل 
دائم ويومي متابعة ألحدث وأهم 
التطورات في مجال التكنولوجيا 
واعتماد أفضل الوسائل وكذلك 
التعاون مع اجلهات والشركات 
املعنيــــة بالتدقيق على جودة 
اخلدمة واألمان والسهولة، مشيرا 

إلى أن العديد من املؤسســــات 
العاملــــة في هــــذا املجال تؤكد 
في دراســــتها تفوق بيتك في 
مجــــال التقنية وجناح جهوده 
نحو حتقيق البنك االلكتروني 
الرغم من تعــــدد وتنوع  على 
خدماته وتباين طبيعتها حيث 
التجارية  تكاد تكون اخلدمات 
واالستثمارية والعقارية أسواقا 
بحد ذاتها.  وأشار إلى أن الصفة 
التقنيــــة التي أصبحت مالزمة 
خلدمات بيتك ترتكز على قاعدة 
املتواصلة  ثابتة من اجلهــــود 
للقدرات البشــــرية تتابع على 
التطورات  الساعة احدث  مدار 
على مستوى العالم وتختار منها 
ما يناسب بيتك وعمالءه بحيث 
تتم االستفادة القصوى من كل 
تطوير وفى الوقت ذاته تستمر 
عمليات الصيانة واملراقبة بشكل 
يسمح بانسيابية اخلدمات دون 
الســــرعة والدقة  تأثر معايير 

واألمان األساسية في العمل.

دعمه عند حد مســـاندة عارف 
فقـــط، بل امتد كذلك ليشـــمل 
شـــركاتها التابعة، مشيرا إلى 
أن املجموعـــة قطعت شـــوطا 
كبيـــرا مبســـاعدة بيتـــك في 
معاجلة أوضاع معظم شركاتها 
التابعة، ومنها شركة منشآت 
العقارية وشركة  للمشـــاريع 

صكوك القابضة.
وأضاف: لعـــب بيتك دورا 
رئيســـيا عن طريق شـــركته 
الســـيولة« في  التابعة »بيت 
التفاوض مـــع البنوك احمللية 
إعادة جدولة  الدائنة من أجل 
الديون، ومت االستعانة مبكتب 
الصراف والرويـــح للمحاماة 
لتقدمي االستشارة القانونية لهذا 
الغرض، بينما مت تعيني البيت 

االستشاري إرنست اند يونغ من 
أجل عمل التقييم الفني لألصول، 
أنـــه بعـــد أن تتعافى  مؤكدا 
األســـواق من تداعيات األزمة 
املالية وعند توافر الســـيولة 
الكافية للمستثمرين فإنه من 
املؤكد أن تالقي أصول املجموعة 
إقباال كبيرا من املشترين، وإلى 
أن يتم ذلك، فإن املجموعة بعد 
أن جنحـــت بفضل من اهلل ثم 
مســـاعدة »بيتك« فـــي الوفاء 
بالتزاماتها احلالية، فهي ليست 
على عجل لبيع أي من أصولها 
وتنظر فـــي الوقت احلالي في 
عدد من العروض التي تقدم بها 
املستثمرون لشراء أصول من 
املجموعة وسيتم اختيار ما هو 

مالئم وذو مردود مرض.

أنــــه على  تصريــــح صحافي 
سبيل املثال فان نظام األرشيف 
االلكتروني الــــذي مت تطويره 
مؤخرا ليشــــمل كافة جوانب 
القطاعات  العمل في مختلــــف 
بعد تطبيقه منذ ســــنوات في 
قطاعات وإدارات بعينها يشمل 
إصدارات وخدمات جديدة جتعل 

عارف االستثمارية في املقابل 
تتمتع بأصول جيدة وذات مالءة 
عالية ما حدا ببيتك إلى تقدمي 
الدعم الكامـــل إليها، ولم يقف 

د.وليد احلساوي

توجهات إللغاء إدارة الرقابة في البورصة 
بالتزامن مع تطبيق »Smart« مطلع يونيو

»ناقالت النفط« تجري مفاوضات
لتخفيض تكلفة بناء ناقلتين جديدتين

القرار سيرفع إلى الهارون خالل أيام قبل العمل بالنظام الجديد

بنسبة تتراوح بين 10 و15% من أصل التكلفة

محمود فاروق
كشــــفت مصادر مطلعة لـ »األنباء« عن 
توجه ادارة البورصة إللغاء ادارة الرقابة من 
ادارة السوق وتوزيعها على االدارات االخرى 
نظرا لتطبيق النظام اجلديد »Smart«، مبينة 
ان االمر مت مناقشــــته فــــي اكثر من اجتمع 
داخلي وسيتم رفع االمر الى وزير التجارة 
والصناعة احمد الهارون بصفته رئيس جلنة 
السوق ليصدر قرارا بشأن ذلك االمر خالل 
االيام املقبلة قبل بداية العمل بالنظام اجلديد 

مطلع يونيو املقبل.
وافادت املصادر بان نظام الرقابة اجلديد 
معمول به في جميع دول العالم، نظرا النه 
يستوعب كما هائال من املعلومات والبيانات 
التــــي تتم برمجتها، حيــــث من احملتمل ان 
يتم تزويده بقاعــــدة بيانات كاملة حتوي 
جميع اسماء املواطنني بفلترة معينة تتضمن 
صالت القرابة بالدرجات املمنوع تعامالتها 
او ميكن استفادتها من املعلومات الداخلية، 
فضال عن انه سيحوي قاعدة بيانات تتعلق 

بالقيادات واملوظفني في الشركات املدرجة كافة 
وبيانات شــــاملة لرصد اي مخالفات، وعند 
اي اختراق او جتاوز يؤشر النظام ويصدر 
تقريرا شامال بالبيانات واملعلومات اخلاصة 
باملخالفة، وهو ما سيسهل عمل الرقابة لتحال 
املخالفة فورا الى االدارة القانونية، وبالتالي 
ال يصبح الدارة الرقابة املوجودة حاليا اي 
دور فعلي في السوق االمر الذي اثار ضجة 
لدى العاملني بتلــــك االدارة حول مصيرهم 

في السوق.
جتدر االشارة الى ان نظام »Smart« اجلديد 
اكبر نقلة نوعية في تاريخ الســــوق، حيث 
سيخفف الكثير من حدة التداوالت املخالفة 
واملثيرة للغموض من بعض االطراف، وسيتم 
تطبيقه على ثالث مراحــــل تقريبا، تنتهي 
املرحلة االخيرة منه في 2012، حيث ستشمل 
املرحلة االولى التي ســــتطبق مطلع الشهر 
املقبل التداول النقدي وادارة االصول، بعدها 
االجل، وصوال الى »االوبشــــن« واخليارات 

وعدد من املشتقات االخرى.

أحمد مغربي
علمـــت »األنباء« من مصـــادر مطلعة في 
شـــركة ناقالت النفط الكويتية ان الشـــركة 
جتري مفاوضات متقدمة مع عدد من الشركات 
العاملية لتخفيض العروض التي تقدمت بها 
لبناء ناقلتني من فئة »AFRAMAX«، مشيرة 
الى ان الشركة عرضت تخفيض سعر الناقالت 
املزمع بناؤها بنسبة تتراوح بني 10 و15% من 

أصل التكلفة.
وذكرت املصادر ان الشركة تعلم جيدا مدى 
تأثير األزمة املالية العاملية على الناقالت وذلك 
لضعف الطلب عليها، مشيرة الى ان عددا من 
الشركات قد أبدت موافقتها املبدئية على الطلب 

وتقوم بدراسته من جميع النواحي.

وأشـــارت املصادر الى ان الشركة جنحت 
مؤخرا في تخفيض سعر بناء 4 ناقالت للنفط 
من شـــركة دايو بنحو 100 مليون دوالر مع 
العلم بأن العقد الذي وقعته كان يقدر بقيمة 
700 مليـــون دوالر، وجنحت كذلك في تقدمي 

مواعيد تسلم الناقالت.
وأشـــارت الى ان انخفاض أسعار احلديد 
واملواد اخلام عامليا سيصب في مصلحة الشركة 
بالدرجة األولى وسيقلل من التكلفة االجمالية 
لبناء ناقالت جديدة بنسب مرضية للغاية في 
اطار االستراتيجية االنتاجية ملؤسسة البترول 
واملســـتهدف الوصول الى معدل انتاج الـ 4 
ماليني برميل يوميا من خالل خطة 2030 وما 
يستلزمه ذلك من ناقالت حديثة ومتطورة.

إبراهيم اخلزام 

سعد القدومي مترئسا اجلمعية العمومية

عمومية الشركة أقرت توزيع 20% نقدًا وانتخبت عضوًا مكماًل لمجلس اإلدارة

القدومي: »صفوان« رفعت مبيعاتها بنسبة %13.8 
مسجلة 25.7 مليون دينار في 2009

أحمد مغربي
قال رئيـــس مجلس اإلدارة 
املنتدب في شـــركة  والعضو 
العامـــة  صفـــوان للتجـــارة 
واملقاوالت ســـعد القدومي ان 
الشـــركة جنحت في تسجيل 
مجموعة من االدوية اجلديدة 
التي بدأ تسويقها بنجاح خالل 
العام املاضي والتي أدت بدورها 
إلـــى زيادة مبيعات الشـــركة 
بنســـبة 13.8% لتسجيل 25.7 

مليون دينار.
حديـــث القدومي جاء على 
هامش انعقاد اجلمعية العمومية 
العادية للشركة التي انعقدت 
التجـــارة  فـــي وزارة  امـــس 
القدومي  والصناعة. وأوضح 
ان مكتب صفوان العراق جنح 
في احلصول على عقود توريد 
أدوية وأجهـــزة طبية لوزارة 
الصحة العراقية، باإلضافة إلى 
التوزيع على القطاع اخلاص، 
مشـــيرا الى ان الشركة وقعت 
كذلك عقـــود توريد أدوية مع 
وزارة الصحة الكويتية )عالج 

ضغط الدم والكولسترول(.
وبني ان الشركة متكنت كذلك 
من احلصول على وكالة شركة 
هيتاشي اليابانية الجهزة اشعة 
الرنني املغناطيسي، باالضافة 
الى حصول الشركة على وكالة 
شركة Covidien AG االميركية 

2008 وذلـــك بســـبب زيـــادة 
مصاريـــف املوظفني باالضافة 
الى زيادة املصاريف التشغيلية 
االخرى خالل العام 2009، فيما 
انخفضـــت مصاريف التمويل 
بنســـبة 46% وذلك بســـبب 
جناح الشركة في االعتماد على 
التمويل الذاتي لسداد التزاماتها 
املالية وسداد الدفعات املطلوبة 
ملوكليها. أمـــا مجموع أصول 
الشركة فقد بلغ 20.45 مليون 
دينار بزيادة مقدارها 4.5% عن 

العام 2008.

 الجمعية العمومية

هذا وقد وافقـــت اجلمعية 
العمومية العادية للشركة على 
جميع بنود جدول االعمال حيث 
وافقت على توزيع ارباح نقدية 
على املساهمني بنسبة 20% اي 
بواقع 20 فلسا للسهم الواحد 
للمساهمني املسجلني بتاريخ 
العمومية،  انعقاد اجلمعيـــة 
وكذلـــك املوافقة علـــى مكافأة 
اعضاء مجلـــس االدارة مببلغ 

27 الف دينار.
ووافقت اجلمعية العمومية 
العادية كذلـــك على تفويض 
مجلـــس اإلدارة بشـــراء ما ال 
يتجاوز 10% من اسهم الشركة، 
ومت انتخاب عضو مجلس ادارة 
مكمل هو د.محمد عبداجلادر.

لالجهزة الطبية.
وقـــال القدومي في التقرير 
السنوي للشـــركة ان صفوان 
للتجـــارة العامـــة واملقاوالت 
استمرت في ادائها املتميز رغم 
تداعيات األزمة املالية العاملية، 
حيث حصلت الشركة على عدة 
وكاالت جديدة من اقسام االجهزة 
الطبية واملختبرات، مما يشير 

الى حتقيق نتائج مالية جيدة 
خالل السنوات املقبلة.

النتائج المالية

التقرير السنوي  وجاء في 
للشـــركة ان مجموع املبيعات 
25.7 مليون دينار خالل العام 
املاضي بزيادة مقدارها %13.8 
من عـــام 2008، كمـــا حققت 

ارباحا صافية مقدارها 1.656 
مليون دينار بانخفاض مقداره 
12.5% عـــن عام 2008، وبلغت 
ربحية السهم 33.5 فلسا للعام 
2009 مقارنة مع 38 فلسا لعام 

.2008
كما بلغ مجموع املصاريف 
العموميـــة 3.43 ماليني دينار 
بزيـــادة مقدارها 11% عن العام 

)أسامة البطراوي(

»االستثمارات الوطنية«: صفقة
»المتحدة للخدمات الطبية« 

في بيانات العام الماضي
قال ســـوق الكويت لألوراق املالية ان شركة 
االستثمارات الوطنية تود ان توضح بخصوص 
ما نشـــر في إحدى الصحـــف احمللية حول بيع 
10% من شـــركة املتحدة للخدمات الطبية بقيمة 
10 ماليـــني دينار حيث تفيد الشـــركة بان هذه 
الصفقة   قد متت في السنة املاضية وقد ظهرت 

في بيانات العام املاضي.  

المشتركة« تحوز أقل األسعار
في مناقصة بـ 37.7 مليون دينار  

أفادت شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت 
)مشـــتركة( في بيان للبورصـــة بأنها حصلت 
على اقل األسعار في املناقصة واخلاصة بأعمال 
إنشاء واجناز وصيانة عدد 5 خطوط مياه عذبة 
مـــن مجمع مياه ميناء عبداهلل والتابعة لوزارة 
الكهرباء واملاء بقيمة 37.7 مليون دينار وملدة 24 
شهرا، وأفادت الشركة بأنها لم يصلها أي كتب 
بالترسية بعد، وستقوم الشركة مبوافاة إدارة 

السوق بأي مستجدات بهذا اخلصوص.


