
 35  اقتصاد  االثنين  ٢٧  ديسمبر ٢٠١٠ 
 في تقرير خاص لـ«األنباء»

 «كابيتال ستاندردز»: تفضيل الشركات العاملة في قطاع الصحة 
للتمويل قصير األجل يثير مخاوف حول مدى قدرتها على السداد

   ويعـــد النمـــو الســـكاني 
وتوقعات ارتفاع الطلب املتوقع 
الرعاية الصحية  على خدمات 
من أهـــم العوامل الدافعة التي 
ستقود قطاع الصحة برمته في 

الكويت. 
  ورأى التقريـــر أنه لتمكني 
قطـــاع الصحة من املســـاهمة 
الفعالة في املشاركة في مشاريع 
التنمية واالستفادة من فرص 
االستثمار فإنه من املهم تدعيم 
سياسة التمويل وتقوية املركز 
املالي لها حتى ال يتسبب التعثر 
املالي في ضياع هذه الفرص. 

  وأشار إلى أن انخفاض تغطية 
الديون قصيـــرة األجل (النقد 
والنقد املعـــادل) قد يؤدي إلى 
حدوث تعثر في سداد القروض 
قصيرة األجل لبعض الشركات 
املدرجة خاصة في ظل الزيادة 
الديون قصيرة  في مستويات 
األجل من نســـبة ٦٢٫١٧٪ في 
٢٠٠٧ إلى ٧٠٫٣٣٪ وفق بيانات 
الربع الثاني ٢٠١٠ حيث ارتفعت 
الديون قصيرة األجل من ٢٤٫٩ 
مليون دينار إلى ٥٧٫٤ مليون 

دينار مبعدل منو ١٣٠٫٦٨٪.
التقرير بأن منطقتي    وأفاد 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
والشرق األوسط عموما توفر 
فرصـــا عديدة لنمـــو وجناح 
شـــركات الرعاية الصحية في 
إذ ان دخول شـــركة  الكويت، 
صفوان للتجارة واملقاوالت في 
السوق العراقي يعد مثاال بارزا 

يبشر باخلير للقطاع بأكمله.
  وتوقع التقريـــر مزيدا من 
النمـــو لقطـــاع الصحة خالل 
الســـنوات املقبلة في ظل منو 
عدد شـــركات القطاع اخلاص 
وشـــركات التأمني العاملة في 
القطاع، هذا عدا أن خطة التنمية 
االقتصادية اجلديدة في الكويت 
قد ركزت تركيزا كبيرا على هذا 
القطاع احليـــوي، مما زاد من 

فرص واحتماالت منوه.
  واجلديـــر بالذكـــر أن عدد 
الشـــركات العاملـــة في قطاع 
الرعايـــة الصحية في الكويت 
يبلغ سبع عشرة شركة وهي 
تزاول أنشطة تشغيلية متنوعة 
تشـــتمل على توزيع األجهزة 
الطبية ومتلك العيادات الطبية 
إلى  واملستشـــفيات باإلضافة 
أنشطة البيع باجلملة والتجزئة 
واالستثمار في مختلف مجاالت 

الرعاية الصحية. 
  ومن بني هذه الشركات يبلغ 
عدد الشركات املدرجة في سوق 
الكويت لألوراق املالية ســـت 
شـــركات، ويعد قطاع الرعاية 
الصحية قطاعا دفاعيا واليزال 
في املراحـــل األولى من النمو، 
الكويت ومنطقة  الســـيما في 
اخلليج والشـــرق األوسط مع 
توافر فرص وافرة لالستثمار، 
ويعزى هذا إلى توقعات النمو 
في تعداد السكان من الكويتيني 
التوقعات  والوافدين حســـب 
السكانية باإلضافة للدعم املالي 
الكبير الذي تخصصه احلكومة 
لدعم قطاع الرعاية الصحية.  

دينار، كما أن شـــركة صفوان 
للتجارة واملقاوالت وتليها شركة 
ياكو الطبية لديهما أعلى نسبة 
من النقد والنقد املعادل بنسبة 
٦٫٨٧٪ و٦٫٥٣٪، على الترتيب، 
إال أن شـــركة صفوان سجلت 
أعلى معدل انخفاض في قيمة 
النقد من نسبة ١٥٫٥٨٪ في الربع 
األول من ٢٠١٠ إلى ٦٫٨٧٪ خالل 

الربع الثاني في ٢٠١٠.
  واشار إلى أن معدالت النقد 
والنقد املعادل شهدت انخفاضا 
على مدى الثالث سنوات السابقة 
من إجمالي األصول حيث شهدت 
شركة الكويت للخدمات الطبية 
أكبر انخفاض من ٢٠٫٨٤٪ إلى 
٠٫٠٨٪ موضحا أن املستويات 
املرتفعة من النقد والنقد املعادل 
تساهم في متكني الشركة من 
االستفادة من الفرص التمويلية 
املتاحة في  قصيـــرة األجـــل 

السوق.

  ارتفاع الديون 

  أفاد التقرير بأن نسب الديون 
قصيـــرة األجـــل ارتفعت إلى 
إجمالي املديونية خالل الثالث 
سنوات السابقة كما كان أعلى 
ارتفاع لهذه النسبة خالل عام 
٢٠٠٨، ويعود هذا إلى االرتفاع 
في الديون قصيرة األجل للقطاع 
ارتفاعها لشركة املواساة  إلى 
من ١٫٨ مليون دينار إلى ١٠٫٢ 
ماليني دينار، إال أن الشـــركة 
الالحقة  السنوات  قامت خالل 
بتخفيض مســـتويات الديون 
قصيرة األجـــل لديها إلى ٠٫٥ 

مليون دينار.
الربع  أما خـــالل    وأضاف: 
الثانـــي ٢٠١٠ فقـــد ســـجلت 
مستويات الديون قصيرة األجل 
الديـــون للقطاع  إلى إجمالي 
ارتفاعـــا طفيفا مقارنة بالربع 
األول من نفس العام لتصل إلى 

.٪٧٠٫٣٣
  وتابع: «ســـجلت شـــركة 
ياكـــو للمعـــدات الطبية أعلى 
مســـتويات للديـــون قصيرة 
األجـــل إلى إجمالـــي األصول 
٩٧٫٩٪ وفق بيانات الربع الثاني 
٢٠١٠، مشـــيرا إلى أن الغالبية 
العظمى من الشركات العاملة في 
قطاع الرعاية الصحية حتتفظ 
مبســـتويات عالية من الديون 
قصيرة األجل مقارنة بإجمالي 

املديونية.

  سياسة التمويل

  ميتاز قطاع الرعاية الصحية 
في الكويت بالتماسك باإلضافة 
إلى توافر فرص وفيرة للنمو 
خاصة في ظل مشـــاريع خطة 
التنميـــة ذات العالقـــة بقطاع 
الرعايـــة الصحيـــة على مدى 
السنوات املقبلة التي ستشهد 
املزيد من التوســـع في القطاع 
اخلاص إلى جانب سياســـات 

التأمني ذات العالقة بالقطاع.

النقد والنقد املعادل إلى إجمالي 
األصـــول، قد انخفض تدريجا 
من مستوى ٤٪ في ٢٠٠٧ إلى 
مستوى ٢٫٩٥٪ في الربع الثاني 
٢٠١٠، مع بقاء مســـتوى النقد 
والنقد املعادل ثابتا عند ٧ ماليني 

قصيرة األجل التي تشكل اجلزء 
األكبر من إجمالي ديون الشركة 

بنسبة ٩٣٫٠٤٪.

  النقد والنقد المعادل

  وأشار التقرير إلى أن معدل 

التكنولوجيا املتقدمة أدنى تغطية 
للديون قصيرة األجل (النقد والنقد 
املعادل) وذلك بنسبة ٠٫٣٠٪ فقط، 
مما يعتبر مؤشـــرا على احتمال 
مواجهة الشركة ملشـــاكل مالية 
عند األخذ باالعتبار نسبة الديون 

(النقد والنقد املعادل) بنسبة تزيد 
على ٣٢٧٪ واحتلت شركة صفوان 
للتجارة واملقاوالت املرتبة الثانية 
ألفضل الشركات من حيث تغطية 
الديـــون قصيرة األجل بنســـبة 
١٠٢٫١٧٪، في حني سجلت شركة 

الدين العام فـــي قطاع الرعاية 
الصحية واصلت صعودها املطرد 
لتصل إلى ٨٢ مليون دينار وفق 
بيانات الربع الثاني لعام ٢٠١٠، 
مشـــيرا الى أن الديون قصيرة 
األجـــل متثل اجلـــزء األكبر من 
مكونات إجمالي املديونية التي 
وصلت مستوياتها خالل الربع 
إلى ٧٠٫٣٣٪،  الثاني مـــن ٢٠١٠ 
كما وصلت مســـتويات الديون 
قصيرة األجل إلى الذروة في عام 
٢٠٠٨ حيث بلغت ٧٧٫٣٥٪، إال أن 
مستوى الديون قصيرة األجل إلى 
اجمالي املديونية قد تراجع خالل 
الربـــع الثاني لعام ٢٠١٠ ليصل 

إلى ٧٠٫٣٣٪.
  وأشار التقرير إلى أن شركة 
التكنولوجيا املتقدمة تعتبر من 
أكبر الشركات العاملة في قطاع 
الرعاية الصحية من حيث حجم 
األصول التي تبلغ ٨٢ مليون دينار 
وفق البيانات املالية للربع الثاني 
من ٢٠١٠ وتتبعها شـــركة ياكو 
الطبيـــة التي بلغ حجم إجمالي 
أصولها ٥٩٫٩ مليون دينار للفترة 

نفسها. 
املواساة    وأضاف أن شـــركة 
للرعايـــة الصحيـــة وشـــركة 
التكنولوجيـــا املتقدمة وعيادة 
امليـــدان تســـتحوذ علـــى أعلى 
مســـتويات ملعدل نسبة إجمالي 
الديون إلى حقوق امللكية، ما ساهم 
في رفع مستويات نسبة املديونية 
إلى احلد األعلـــى للرافعة املالية 
ولقد استحوذت عيادة امليدان على 
أعلى نسبة ٥٤٥٫٥٧٪ وفق بيانات 

الربع الثاني من ٢٠١٠. 
التقرير أن انخفاض    واعتبر 
مستويات رأس املال من العوامل 
التي ســـاهمت في ارتفاع معدل 
إجمالـــي املديونيـــة إلى حقوق 
امللكية، كما حققت عيادة امليدان 
خســـائر تزيد علـــى ١٫٦ مليون 
دينار في الربـــع األول من ٢٠١٠ 
و١٫٧ مليون دينار في الربع الثاني 

من ٢٠١٠. 
  ولفت إلى أن الشركة الكويتية 
للخدمات الطبية ســـجلت أعلى 
زيادة في مستويات إجمالي الديون 
إلى حقوق امللكية خالل السنوات 
السابقة من مستوى ١٠٫٦٢٪ خالل 
عام ٢٠٠٧ إلى ٥٠٫٣٠٪ في الربع 

الثاني من ٢٠١٠.
  وأفاد بأن قطاع الصحة حافظ 
عبر السنوات الثالث السابقة على 
معدالت ثابتة للديون إلى حقوق 
امللكيـــة تعـــادل ٣٠٪، واحتلت 
امليـــدان أعلى  مديونيـــة عيادة 
الديون بواقع  نسبة من إجمالي 
٤٥٫٠٩٪ وفق بيانات الربع الثاني 
من ٢٠١٠، كما شكلت مديونيات 
شركة التكنولوجيا املتقدمة أعلى 
قيمة مقارنة بنظيراتها من نفس 
القطاع بواقع ٢٦ مليون دينار وفق 

بيانات الربع الثاني من ٢٠١٠.
إلى أن شركة  التقرير    واشار 
املواســـاة ســـجلت أفضل معدل 
تغطية للديـــون قصيرة األجل 

 إعداد: منى الدغيمي 
  قال تقرير شـــركة «كابيتال 
ستاندردز» ان إجمالي ديون قطاع 
الرعاية الصحية وصل إلى الذروة 
خالل الربع الثاني من ٢٠١٠ بواقع 
٨٢ مليون دينار وذلك اســـتنادا 
الى التحليل التفصيلي لشركات 

القطاع املدرجة. 
  وأضاف أن مستويات املديونية 
شهدت منوا مطردا من مستوى 
منخفض عنـــد ٤٠ مليون دينار 
للسنة املالية ٢٠٠٧ إلى ٨٢ مليون 
دينار خالل الربع الثاني من ٢٠١٠، 
مشيرا إلى أن النمو امللحوظ في 
القـــروض قصيرة األجل  حجم 
خالل الســـنوات املاضية يعتبر 
مؤشرا على توافر مصادر االئتمان 
إلى  التكلفة باإلضافة  منخفضة 
تفضيل الشركات ملصادر التمويل 

قصيرة األجل. 
  وأشار التقرير إلى أن الشركات 
العاملة في القطاع الصحي قامت 
باتباع اســـتراتيجيات توسعية 
عكسها منو حجم األصول خالل 
السنوات السابقة من ١٧٩ مليون 
دينار إلى ٢٦٦ مليون دينار وفق 
البيانات املالية للربع الثاني من 
٢٠١٠ مبعدل منو يعادل ٤٩٫١٣٪.
  واشار إلى أن معدالت الديون 
طويلة األجل إلى إجمالي املديونية 
للقطـــاع قد ظلـــت ثابتة خالل 
الذي  الســـابقة، األمر  السنوات 
يعد مؤشـــرا على االعتماد على 
الديون قصيـــرة األجل مدعومة 
بانخفاض أسعار الفائدة السائدة 

في السوق. 
  وعـــزا التقرير ثبات معدالت 
الديون طويلة األجل إلى إجمالي 
املديونيـــة للقطـــاع إلى طبيعة 
هيكل التمويل املتبع في الدولة 
الذي يرتكز على القروض البنكية 

القصيرة األجل.
  وتابـــع: «أمـــا إذا نظرنا إلى 
مستويات الديون قصيرة األجل 
كنسبة من إجمالي الديون، فسنجد 
أنها قد ارتفعت خالل الســـنوات 
السابقة لتصل إلى ٧٠٫٣٣٪، وفق 
بيانات الربع الثاني ٢٠١٠ مقارنة 

بـ ٦٢٫١٧٪ لعام ٢٠٠٧».
  واشار التقرير إلى أن تفضيل 
الديون قصيـــرة األجل وارتفاع 
قيمتها يثير مخاوف حول مدى 
قدرتهـــا علـــى ســـدادها وحول 
التمويل  إستراتيجية وسياسة 
التـــي تنتهجها هذه الشـــركات، 
حيث كانت نسبة تغطية الديون 
قصيرة األجل مـــن النقدية عند 
املعدل بنسبة ١٦٫٠٤٪ في الفترة 
ما بني عام ٢٠٠٧ حتى نهاية الربع 

الثاني من ٢٠١٠. 
  وذكر التقرير أن مســـتويات 
الديون طويلة األجل كانت ثابتة 
الربع األول  دون تغيير خـــالل 
من ٢٠١٠ والربع الثاني من ٢٠١٠ 
بواقع ٢٤ مليون دينار، في حني 
أن مســـتويات الديـــون قصيرة 
األجل خالل نفس الفترة ارتفعت 
ارتفاعا طفيفا من ٥٦ إلى ٥٧ مليون 

دينار.

  الدين العام 

  أفاد التقرير بأن مســـتويات 

 الديون قصيرة األجل تمثل ٧٠٫٣٪من إجمالي قروضها البالغة ٨٢ مليون دينار

 تحليل إجمالي ديون قطاع الرعاية الصحية 

 ٢٠١٠ -Q١  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  بالدينار الكويتي 
 الربع الثاني 
من ٢٠١٠ 

 ٨٢  ٨٠  ٧٩  ٦٩  ٤٠  إجمالي الديون 

 ٥٧  ٥٦  ٥٢  ٥٣  ٢٥  إجمالي الديون قصيرة األجل 

 ٢٤  ٢٤  ٢٧  ١٦  ١٥  إجمالي الديون طويلة األجل 

 ٧٠٫٣٣٪  ٦٩٫٨٨٪  ٦٥٫٨٧٪  ٧٧٫٣٥٪  ٦٢٫١٧٪  الديون قصيرة األجل من إجمالي املديونية(٪) 

 ٢٩٫٦٧٪  ٣٠٫١٢٪  ٣٤٫١٣٪  ٢٢٫٦٥٪  ٣٧٫٨٣٪  الديون طويلة األجل من إجمالي املديونية (٪) 

 ٣٫١٣٪  ٦٫٦٣٪  -١٫٩٢٪  ١١٣٫٨٦٪  ـ  منو الديون قصيرة األجل (٪) 

 ٠٫٩٢٪  -١١٫٣١٪  ٧٣٫٦٠٪  ٢٫٩١٪  ـ  منو الديون طويلة األجل (٪) 

 ٩٢  ٩٣  ٩١  ٨٦  ٨١  إجمالي حقوق املساهمني (مليون سهم) 

 ٨٩٫١٠٪  ٨٥٫٧٥٪  ٨٦٫٨٧٪  ٧٩٫٩٣٪  ٤٩٫٦٥٪  الديون / إجمالي حقوق املساهمني (٪) 

 املصدر: حتليل سي اس أر، وتقارير «كابيتل ستاندردز» 

 تحليل نسب الديون إلى رأس المال في قطاع الرعاية الصحية 

 ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  الفترة 
 الربع األول من 

 ٢٠١٠
 الربع الثاني من 

 ٢٠١٠
 ٩١٫٢٩٪  ٩٠٫٦٩٪  ٩٦٫٨٤٪  ٩٢٫٦٢٪  ٤٩٫١٧٪  التكنولوجيا املتقدمة 

 ١٠٦٫٠٩٪  ١٠٧٫١٣٪  ١٠٥٫٩٣٪  ٩٦٫٢٣٪  ٥٦٫٢٣٪  املواساة الرعاية الصحية 
 ٥٤٥٫٥٧٪  ٣٦٤٫٦١٪  ٢٨٤٫١٩٪  ٢٨٤٫٦٢٪  ١٨٤٫٩٠٪  عيادة امليدان 

 ٥٠٫٣٠٪  ٥١٫٧٥٪  ٣٧٫٤٦٪  ٢٦٫٦٥٪  ١٠٫٦٢٪  الكويتية للخدمات الطبية 
 ٢٠٫٢٥٪  ٩٫٦٧٪  ١٢٫٩٩٪  ١٤٫٦٨٪  ٢٠٫٦٦٪  شركة صفوان للتجارة واملقاوالت 

 ٥٩٫٧٤٪  ٥٦٫١٨٪  ٦٠٫٢٣٪  ٤٨٫٢٦٪  ٣٧٫٠٢٪  شركة ياكو للمعدات الطبية 
 ٨١٫٦  ٧٩٫٦  ٧٩٫٢  ٦٨٫٨  ٤٠٫٠  اجمالي املديونية (املليون دينار كويتي) 

 ٩١٫٦  ٩٢٫٨  ٩١٫٢  ٨٦٫٠  ٨٠٫٦  اجمالي نسب الديون (املليون دينار كويتي) 
 ٨٩٫١٠٪  ٨٥٫٧٥٪  ٨٦٫٨٧٪  ٧٩٫٩٣٪  ٤٩٫٦٥٪  اجمالي نسب الديون/ اجمالي املديونية 

 الجمعية الكويتية لألسواق المالية تنّظم 
دورة تدريبية حول السندات واألصول  

 أعلنت اجلمعية الكويتية لالســــواق املالية عن 
تنظيم دورة تدريبية عن السندات واالصول ذات العائد 
الثابت، وذلك في ختام سلســــلة دوراتها التدريبية 
للعام ٢٠١٠. وبهذه املناسبة، قال رئيس مجلس ادارة 
اجلمعية عقيل حبيب ان السوق الكويتي كان يعتمد 
لفترة طويلة وبشكل اساسي على سوق السندات 
واالصول ذات الثابت العائد، ومؤخرا ارتأت اجلمعية 

تنشيط فكرة التعامل بالسندات باقامة دورة تدريبية 
اشترك فيها ١٩ متدربا من مختلف املؤسسات املالية 
بالكويت، مشيرا الى ان مؤسسة البترول الكويتية 

استضافت هذه الدورة.
  ولفت الى ان اجلمعية ستطرح دورات تدريبية 
جديدة خالل العام ٢٠١١ تتالءم مع مســــار الســــوق 

املالي بالكويت. 

 «انفو سنتر» تستعد إلقامة معرض «انفو كونكت»
سنويا وتقدمي افضل خدمة للعمالء 

احلاليني.

  «الكترونيات الغانم»

  أمــــا مديــــر التســــويق في 
الغــــامن هــــالل  الكترونيــــات 
فرحات فقال ان «X ســــايت من 
الغــــامن» تتطلع  الكترونيــــات 
سنويا للمشــــاركة في معرض 
انفو كونكت، وتعتبره فرصة 
مثالية لتقدمي أفضل ما لديها في 
عروض وخدمات وآخر املنتجات 

في عالم االلكترونيات.
  وأضــــاف ان معــــرض انفو 
كونكــــت يلعــــب دورا مهما في 
السوق الكويتي وذلك ملا يقدمه 
للمســــتهلك من جتربة تسوق 
مميزة، حيث يجمع أهم الشركات 
واملتاجر في الكويت حتت سقف 
واحد وذلك لتقدمي أفضل العروض 

واخلدمات للمستهلك.
  ورأى فرحات أن للمعارض 
دورا كبيرا ومهما جدا في تعريف 
املستهلك على آخر التطورات في 
التقنيات واخلدمات املطروحة 
في السوق، كما انها تعتبر من 
الوسائل للشركات لتقدمي  أهم 
أفضــــل ما لديهــــا، لكن لضمان 
جناح أي معرض يجب أن يكون 
هنالك حملة تســــويقية كبيرة 
لتعريف املستهلك بهذا املعرض 
وضمان حضور حشد كبير من 

املستهلكني. 

  ولفت الى ان م ضمن اخلدمات 
املميزة التي تنفرد بها فقط شركة 
«جلف نت» خدمة التامي وخدمة 
البوستر وخدمة الفوليوم والتي 
تتيح للمشترك التحكم في زيادة 
السرعة الفورية ولغاية ٢٤ ميجا 
من خــــالل املوقــــع االلكتروني 
للشــــرطة ودون احلاجــــة الى 
الرجوع الى قســــم املبيعات او 

الدعم الفني.
  وبني أن خطة إدارة املبيعات 
العمالء في  والتسويق وخدمة 
شركة شبكة اخلليج لالتصاالت 
تعتمد على توسيع حصتها في 
السوق احمللي وتقدمي خدماتها 
ألكبر عدد ممكن مــــن العمالء، 
ان الشركة متلك أحدث  خاصة 
التكنولوجيــــا اخلاصة بتقدمي 
خدمات املعلومات واالتصاالت، 
وتتميــــز بفريق العمــــل الفني 
الذي يتابع على مدار الســــاعة 
كفاءة اخلدمات املقدمة للعمالء 
ومواجهة أي أعطال مفاجئة من 
خالل بدائل تقدمي اخلدمة دون 
أن يشــــعر العميل بأي عطل أو 

تباطؤ أو تأخير في اخلدمة.
  وأشار الى أن «جلف نت» وصلت 
التميز والقدرة  إلى مستوى من 
التنافسية ما يضعها في مقدمة 
شركات املعلومات واالتصاالت في 
الكويت، وأن تواجدها في السوق 
احمللي مكنها من االستمرارية في 
استقطاب العديد من العمالء اجلدد 

املستلزمات املكتبية.

  «جلف نت»

  من جهته، قال املدير التنفيذي 
للمبيعات والتسويق في شركة 
شبكة اخلليج لالتصاالت «جلف 
نت» جوليان إبراهيم ان الشركة 
دأبت علــــى املشــــاركة في هذا 
املعرض ملا يتمتع به من سمعة 
طيبة وثقة عالية لدى شريحة 

كبيرة من أفراد املجتمع.
  وأضاف ان «جلف نت» ستقدم 
خدمات متميزة الشتراكات إنترنت 
املنازل فائقة الســــرعة ولغاية 
٢٤ ميجا خــــالل فترة معرض 
انفــــو كونكــــت ٢٠١١، باالضافة 
الى سحوبات عديدة ومفاجآت 
للعمالء احلاليني واملشــــتركني 

اجلدد.

التكنولوجيا في  إليه  توصلت 
مجال تقنيات ووسائل التعليم، 
حيــــث تقوم الســــبورة الذكية 
مبساعدة املدرس واحملاضر على 
توصيل الفكرة واملعلومة بأسهل 
الطرق، كما ســــتعرض تقنية 
العرض ثالثيــــة االبعاد ٣D من 
خالل أجهزة العرض البروجكتور 
التي ميكن اســــتخدامها في كل 
الكبرى من  مكان وللشــــريحة 
العمــــالء، وتقدمي تقنية االلوان 
من كيوسيرا، حيث سيتم تقدمي 
جيل كامل مــــن طابعات وآالت 
التصوير متعددة االســــتخدام 
من شركة كيوسيرا ميتا، التي 
تتميــــز باالقتصادية والتوفير 
ونسبة وضوح عالية باالضافة 
إلى الشــــبك والتحكم من خالل 

الشبكة والكمبيوتر.
  وأضــــاف أن شــــركة النهار 
الدولية ســــتعرض أيضا ادارة 
أنظمــــة األجهــــزة املكتبية، من 
خالل برامج تعمل على ربط كل 
االجهــــزة املكتبية والتحكم بها 
وحتديد صالحيات املستخدمني 
الســــيطرة  مما يترتــــب عليه 
والتوفيــــر داخل بيئــــة العمل، 
الى عــــرض طابعات  باالضافة 
البطاقات البالســــتيك احلديثة 
واملتطورة، واحتياجات املكتب 
العصري من آالت اتالف الورق 
والتغليف والفاكسات، وساعات 
الدوام، واالوفرهيد، وغيرها من 

 أعلنت شركة انفو سنتر عن 
بدء استعداداتها لتنظيم معرض 
انفو كونكــــت ٢٠١١، على أرض 
املعارض الدولية في مشــــرف، 
مبشاركة عشرات الشركات التي 
أبدت رغبتها في املشــــاركة في 
هذه التظاهرة احمللية التي أخذت 
أبعادا إقليميــــة ودولية كبيرة 
في ضــــوء املشــــاركات احمللية 
واالقليمية اخلارجية التي تتسع 

دائرتها عاما بعد عام.

  «النهار الدولية»

  وفي هذا الصدد أعلنت شركة 
النهار الدولية عن مشاركتها في 
هذه التظاهرة الكبيرة التي دأبت 
إقامتها  انفو سنتر على  شركة 
سنويا، وقال مدير التسويق في 
الشركة نضال املقبل ان ملعرض 
انفو كونكت أهمية كبيرة بالنسبة 
للعاملني واملستخدمني واملهتمني 
والتجار في مجال وسائل االتصال 
وتكنولوجيا تقنية املعلومات، 
مضيفا ان مثــــل هذه املعارض 
تلعب دورا أوليــــا ورياديا في 
التعريف بــــكل جديد وعصري 
التقنيــــات احلديثة  في عالــــم 
وتسويقها بطرق مبتكرة تظهر 

فوائدها بشكل جلي.
املقبل ان شــــركة    وكشــــف 
النهار الدولية ســــتعرض باقة 
من املنتجــــات اجلديدة أبرزها: 
السبورة الذكية، وتقدمي آخر ما 

 على خلفية التطورات السياسية واالقتصادية المتسارعة 

 «الجودة لالستشارات»: الترقب 
  «سيد الموقف» في البورصة حتى إشعار آخر

 قال التقرير األسبوعي ملركز 
«اجلودة» لالستشارات ان سوق 
الكويت لـــألوراق املالية حافظ 
على ارتفاعه احملدود بالرغم من 
حالة الترقب التي متر بها الكويت 
السياسي  سواء على املستوى 
لالســـتجواب املرتقب تقدميه 
لسمو رئيس الوزراء األسبوع 
اجلـــاري، أو علـــى املســـتوى 
االقتصادي فيما يتعلق بصفقة 
«زينـ  اتصاالت» املرتقبة، حيث 
ارتفع املؤشر السعري ٢٨٫٦ نقطة 

وبنسبة ٠٫٠٤٪ ليصل إلى ٦٨٨١ 
نقطة، وارتفع املؤشـــر الوزني 
٢٫٤٧ نقطـــة ليصـــل إلى ٤٨٠ 
نقطة وانخفضت السيولة إلى 
١٥٣ مليون دينار، ومبعدل ٣٠ 
مليون دينار يوميا، وبانخفاض 
قدره ٢٢٪ عن األسبوع املاضي، 
أما الكميـــة املتداولة فحافظت 
على وضعها وبلغت ٨٦٢ مليون 

سهم.
القطاعات،  أما على صعيد     
فقد احتل قطاع اخلدمات املركز 

األول من حيث التداول وبقيمة 
٦١ مليون دينار، وبنسبة ٣٩٪ 
من حجم التـــداول، تاله قطاع 
البنوك وبقيمة ٣٣ مليون دينار 
ثم قطاع االستثمار وبنسبة ٢٩ 

مليون دينار.
التقرير أن تستمر    ويتوقع 
حالة الترقب واحلذر في السوق 
إلى حـــني انتهاء االســـتجواب 
الوزراء،  لسمو رئيس مجلس 
االقتصاديــــة  والتطـــــورات 

األخرى. 

 نضال املقبل 

 إجمالي الديون  إجمالي الديون طويلة األجل  إجمالي الديون قصيرة األجل 


