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»موديز«: المديونية المنخفضة والفوائض 

المالية عناصر قوة لالقتصاد السعودي

 »المدير الكويتي القابضة«
تواصل تنويع أعمالها ومصادر دخلها

 مصادر: معروض الخام الكويتي
للربع األخير أقل %5

 »دبي القابضة« تؤجل سداد قرض
بـ 555 مليون دوالر

يعد أول اكتتاب في ُعمان منذ 2008

»النورس للهاتف الجوال« تطرح 40% من أسهمها

دبي ـ األسواق.نت: رأت وكالة »موديز« خلدمات 
املستثمرين ان االقتصاد السعودي يتمتع بالعديد من 
عناصر القوة، في مقدمتها املستوى املنخفض للدين 
العام، إضافة إلى الفائض في احلساب اجلاري للدولة 
والسياسات النقدية احلذرة، إضافة إلى دور اململكة في 
منظمة »أوپيك«. في املقابل، حددت »موديز«، في تقرير 
لها حول االقتصاد السعودي، عددا من التحديات التي 
تواجهها اململكة، مثل ارتفاع معدالت البطالة، وضيق 
القاعدة الضريبية نتيجة ارتباط إيرادات الدولة بشكل 
كبير بأسعار النفط. ورفعت وكالة »موديز« التصنيف 
االئتماني للسعودية إلى درجة Aa3 من A1 في فبراير 
املاضي مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت ان هذا 

التقييم مدعوم باملتانة املالية للحكومة وقوة االقتصاد 
العالية والتحكم مبستويات املديونية، وتراكم كبير 
في املوجودات اخلارجية، يوفر قاعدة كبيرة لتمويل 
عجز املوازنة في املدى القريب. وأوضحت »موديز« ان 
احلكومة السعودية عليها ان تقوم ببعض اخلطوات 
لرفع تصنيفها، منها املزيد من تعزيز القوة املؤسسية، 
واملزيد من التقدم في التنويع االقتصادي الذي يقلل 
التعرض لتقلبات أسعار النفط. أما اجلوانب التي ميكن 
أن تدفع التصنيف إلى أسفل فهي، وفقا لـ »موديز«، 
انخفاض أســـعار النفط لفترة طويلة، أو التوترات 
السياسية التي تؤدي إلى تقليص النمو االقتصادي 

وتدهور حاد في مالية احلكومة.

قال رئيس مجلس إدارة شــــركة املدير الكويتي 
القابضة شاهني الغامن ان الشركة مستمرة في العمل 
على تنويع مصادر الدخل ســــواء من خالل التوزيع 
اجلغرافــــي ألعمالها، أو من خــــالل تنويع اخلدمات 
واألنشــــطة التي تعمل بها حتى تكون معينا لها في 
مواجهة أي هزة مالية مستقبلية ولضمان استمرارية 

أعمالها.
واضاف الغامن، خالل الغبقة الرمضانية التي أقامتها 
الشركة مساء األحد املاضي، انه على الرغم من وجود 
حتديات كبيرة واجهت االقتصاد العاملي واخلليجي 
خالل العامني املاضيني إال أن »املدير الكويتي القابضة« 
استطاعت املضي قدما في تنفيذ إستراتيجيتها التي مت 
اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة، وهو ما مكن الشركة 
من عبور األزمة املالية العاملية بسالم بفضل اهلل أوال 

ثم بفضل جميع العاملني بالشركة.
واختتم الغامن كلمته مقدما الشكر جلميع العاملني 
بالشــــركة والشركات التابعة على جهودهم الدؤوبة 

واملخلصة.
من جانبه، أكد املدير العام لشركة املدير الكويتي 
القابضة م.إبراهيم الصقعبي خالل كلمته أن الشركة 
وشركاتها التابعة تستهدف املشاركة بشكل مؤثر في 
اخلطة التنموية من اجل املساهمة في نهضة البالد، 
مستعرضا عددا من املشــــاريع التي أجنزتها شركة 
املدير الكويتي القابضة والشــــركات التابعة )شركة 
املدير الكويتي للمقاوالت وإدارة املشاريع واالنتيريرـ  
شركة املدير الكويتي للخرسانة اجلاهزةـ  شركة املدير 
الكويتي البحرينـ  شركة املدير الكويتي عمانـ  وشركة 

املدير اخلليجي في اململكة العربية السعودية(.

طوكيوـ  رويترز: قالت مصادر أمس ان الكويت 
أخطرت اثنني على األقل من املشترين اآلسيويني ان 
امداداتها من اخلام للفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 
ستقل 5% عن الكميات املتعاقد عليها. كانت مؤسسة 

الكويتية حددت مخصصــــات متباينة  البتــــرول 
للمشترين اآلسيويني في ربع السنة من يوليو إلى 
سبتمبر حيث حصل البعض على كميات كاملة بينما 
تسلم البعض اآلخر ما يقل 5% عن املتعاقد عليه.

دبيـ  األسواق.نت: اعلنت شركة دبي القابضة 
للعمليات التجارية عن متديد للمرة الثانية سداد 
قرض قيمته 555 مليون دوالر حتى 30 نوفمبر 
املقبل. واوضحت، في بيان على موقع بورصة 
ناسداك دبي، ان جميع مقرضي الشركة وافقوا 

على متديد تسديد القرض مبوجب شروط جتارية 
حتى نهاية نوفمبر، وكان من املفترض ان تقوم 
الشركة بالســـداد اليوم، واضطرت الشركة الى 
متديد السداد ملدة شـــهرين في وقت سابق من 

يوليو.

دبيـ  األسواق.نت:حددت شركة النورس، املشغل 
الثاني للهاتف اجلوال في سلطنة عمان، واململوكة 
بنحو 56% لشركة كيوتل القطرية، حددت نطاق سعر 
االكتتاب العام الذي تنوي إطالقه بني 702 بيسة إلى 
902 بيسة متضمنا مصاريف اإلصدار. ويشير نطاق 
سعر السهم إلى أن رأسمال النورس سيتراوح بني 

456 مليون ريال عماني و586 مليون ريال.
وستطرح الشركة 40% من رأسمالها لالكتتاب في 
أول إصدار في الســــلطنة منذ يوليو من عام 2008. 
وســــيتم تخصيص 70% من اإلصدار للمستثمرين 

األفراد والذين سيقومون باالكتتاب بالسعر االقصى 
البالغ 902 بيسة للســــهم. أما حصة 30% املتبقية 
فستخصص للمؤسسات التي ستشترك في بناء سجل 
األوامر. وســــيتم االعالن عن السعر النهائي للسهم 
في 24 من اكتوبر أي بعد انتهاء االكتتاب، وســــيتم 
رد الفائض للمســــاهمني االفراد إذا جاء السعر بأقل 
مما اكتتبوا به. يشار الى ان االكتتاب بأسهم شركة 
النورس ينطلق في 15 من سبتمبر اجلاري ويستمر 
حتى 14 من أكتوبر املقبل. ومن املتوقع أن يتم االدراج 

في سوق مسقط في 27 من الشهر املقبل.

»بيتك«: تسليم جوائز مسابقة القرآن للموظفين للفائزين 
الغانم: صندوق العاملين يعزز روح التعاون بأنشطة متعددة 

شاهني الغامن يسلم بعض املوظفني الفائزين جوائزهم 

الغامن والصقعبي يتوسطان موظفي الشركة

 فريق »بيتك« خالل الزيارة

يحــــرص بيتك عن طريــــق دعمه 
وتشجيعه ألنشطة صندوق العاملني 
على حتقيق االهداف من وراء انشائه 
واهمها تعزيز روح التعاون والتكافل 
بني العاملني وتنظيم انشطة متعددة 
االشــــكال خلدمتهم، وهو ما يقوم 
به الصندوق بشكل منتظم وعبر 
مبادرات مــــن اعضاء مجلس ادارة 
الصندوق او اقتراحات من املوظفني 
انفسهم، حيث حتتل عملية التواصل 
واالستماع إلى آراء املوظفني اهمية 
قصوى وتقدم العديد من االنشطة 
من خــــالل مبــــادرات ومقترحات 
من موظفي بيتك. وأشــــار إلى ان 
الفترة  الصندوق ســــينظم خالل 
املقبلة عددا من االنشطة استمرارا 
جلهــــوده في تقدمي مزايا وخدمات 

العضائه من موظفي بيتك.

 .. ويشارك أطفال »الرازي«
فرحة العيد

أعلن بيت التمويل الكويتـــي )بيتك( عن قيام فريق العالقات 
العامة بزيارة جناح األطفال مبستشفى الرازي للعظام والذي يضم 
عددا كبيرا من النزالء الصغار ملشاركتهم فرحة حلول عيد الفطر 
املبارك، وذلك بهدف منحهم الشعور اإليجابي الذي يستشعره أي 

طفل في يوم العيد باهتمام اآلخرين به.
وقالت الشـــركة في بيان صحافي انـــه صاحب »بيتك« خالل 
الزيارة االخصائية االجتماعية باملستشفى وفاء العنزي، وقد بادر 
فريـــق العالقات العامة لالطمئنان على صحة األطفال ومواســـاة 
أهاليهم خصوصا أن معظم األطفال النزالء في املستشـــفى كانوا 
قد تعرضوا حلوادث متنوعة وهو ما دعا »بيتك« إلى االهتمام بهم 
وتقـــدمي الدعم لهم إلى جانب هدايا مميزة مت توزيعها على جميع 

األطفال النزالء باملستشفى.

يتم تنظيمها سنويا وقد شهدت هذا 
العام اقباال كبيرا واسفرت النتائج 
عن فوز 25 موظفا منهم 3 سيدات 
بجوائز املســــابقة. واضاف الغامن: 

روح التعاون وتعميق روح االسرة 
الواحدة وحتقيق اقصى استفادة 
ممكنة من كل نشاط ينظم لصاحلهم، 
مشيرا إلى ان مسابقة القرآن الكرمي 

انشــــطة الصندوق يعد اكبر حافز 
لتطوير عمله وتعبر عن اجلوهر 
املتميــــزة  احلقيقــــي والطبيعــــة 
للموظفني احلريصني على تعزيز 

فاز 25 موظفا وموظفة في بيت 
التمويل الكويتي ـ بيتك ـ بجوائز 
مسابقة حتفيظ القرآن الكرمي التي 
نظمها صندوق العاملني جريا على 
الســــنوية ومبناسبة شهر  عادته 
رمضــــان املبارك وضمــــن العديد 
من االنشطة التي تستهدف عموم 
املوظفــــني في مختلف املناســــبات 
حيث تتنوع بني رياضية وثقافية 
إلى جانب  واجتماعية باإلضافــــة 
حتفيز روح العطاء والبذل وعمل 
اخلير من خالل التبرع ملشــــاريع 
داخل وخارج الكويت بالتعاون مع 
الهيئات واللجان الرسمية املعتمدة. 
وقال رئيس مجلس ادارة صندوق 
العاملني في بيتك شاهني الغامن ان 
تعاون موظفي بيتك ومساهماتهم 
املتعددة ومشاركتهم االيجابية في 
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868
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ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد
99240067حمــــمــود - 99409350اإيــــاد

24742623)

للبيع بيت يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب بطن وظهر 

نظام اأدوار - امل�ساحة 750م2 

ال�سوم 285 األف دينار

للبيع يف اأ�شبيلية نظام �شقق
دور اأر�سي بطن وظهر وامل�ساحة 375 م2 

ال�سوم 265 األف دينار

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق 

موؤجر بـ 2000 دينار، يوجد فيه 

حمل جتاري - ال�سوم 320 األف دينار

للبيع يف االندل�س
بيــــــت زاويــــة 540 م2 

 حـد 190 األف دينار

66264573  - 90099075  - 99139003

ت�شليح بكفالة
تكييف مركزي

ثالجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستاليت

55716553 - 99716558
�سركة هالل العربية

خدمة 24 �ساعة
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امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب
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7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق

بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار

للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�سية بالأقرا�س 

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة


