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 بيروت ـ نادر عبداهللا 18 
  استنادا الى معلومات خاصة بـ «األنباء» فان 
العام ٢٠١١ قد يشـــهد اجناز ٣ صفقات مصرفية 
مـــع امكان انضمام عدد جديد من رجال االعمال 

احملليني والعرب الى القطاع املصرفي. 
  واملصارف التي يتم التفاوض بشأنها هي ٣ 
مصارف صغيرة – يسعى كبار املساهمني فيها 

الى بيع حصصهم الى مســـتثمرين جدد، ومن 
بني هذه املصارف «بنك االعتماد الوطني» الذي 
مت التفاوض على بيع ٣٣٪ من اسهمه الى نقابة 
املهندســـني، اال ان الصفقة التي قطعت مراحل 
متقدمة فشلت في مرحلتها االخيرة بسبب تراجع 

نقابة املهندسني عن طلب الشراء.
  أما املصرف الثاني الذي يتم التفاوض لبيع 

حصة في اسهمه فهو «بنك الصناعة والعمل» الذي 
متلك السيدة ميرنا اميل البستاني غالبية اسهمه 
ويتولى الشيخ فؤاد اخلازن رئاسة مجلس ادارته، 
وميلك البنـــك ودائع بحدود ٤٠٠ مليون دوالر. 
واوضحت ان املصرف الثالث هو احد املصارف 
العائلية الصغيرة والذي يقل عدد املستخدمني 

لديه حاليا عن ١٠ مستخدمني. 

 ٣ صفقات مصرفية جديدة قيد التفاوض في لبنان مع بداية ٢٠١١

 سوق الكويت لألوراق المالية 
  والعام الجديد

ــطس ٢٠٠٨  ــذ أغس  من
ومع بداية األزمة املالية التي 
متر على االقتصاد الكويتي 
وحتى هذه األيام والسوق 
الكويتي الذي يحتوي على 
أكثر من ٢٠٠ شركة تسجل 
ــائر أرهقت  غالبيتها خس
مالكها وحاملي اسمها وذلك 
ألسباب مختلفة ومتشعبة 
من سوء إدارة في تشغيل 
بالشكل  األموال وتوظيفها 
الصحيح الذي يناسب األجواء 
االستثمارية واملساهمة في 
التغلب على الظروف بأقل 

اخلسائر من خالل إدارة املخاطر.
  فمن خالل الدراسات التي نشرت للبيانات املالية للشركات 
املدرجة اتضح ان النصف الثاني من ٢٠١٠ تقلص حجم اخلسائر 
املالية املسجلة في قوائمها املالية واستطاعت العديد من الشركات 
متوسطة احلجم والصغيرة منها تقليل حجم اخلسائر الدفترية 
ــذه املرحلة بتحقيق أرباح غير متوقعة  والقلة منها جتاوزت ه
ــح اخلسائر الدفترية بفضل تغير أسعار األصول املدارة  لتمس
ــو املرجو آلمال  ــادة الهيكلة على النح ــركات وإع من تلك الش
ــدة في إدارته  ــوق مير مبرحلة جدي ــتثمرين. ومادام الس املس
ومسؤولياته في حتديد أولياته إلصالح األخطاء التي مررنا بها 
ــرات الرئيسية حسب تصريحات اإلدارة  بتغير مكونات املؤش
ــتثمارية حتقق رغبات املتداولني نحو  اجلديدة وفتح أدوات اس
ــواق املال العاملية ودفع  اإلصالحات اجلوهرية املطلوبة في أس
ــوق نحو مزيد من املتطلبات التي يرغب فيها املستثمرون  الس
لتحقيق غاياتهم، فنحن بذلك منر مبرحلة أفضل من سابقاتها 
ــائر من العامني املاضيني نحو  ــع انتهاء عام ٢٠١٠ بأقل اخلس م
تغيير حقيقي سنشاهده في ٢٠١١ وحتديدا في النصف األول، 
ــجل أرقاما قياسية مقارنة بالعامني  وباستطاعة السوق أن يس
ــوق مؤخرا نحو  املاضيني بفضل العوامل التي طرأت على الس
حتقيق أهداف تصل الى مستوى الـ ٨٤٠٠ نقطة لتمكن الشركات 
من استعادة قوتها بتنشيط منو أرباحها لتدفع باملؤشرات نحو 
مزيد من املكاسب املالية. ونتطلع كمراقبني الى أن تكون اإلدراة 
املسؤولة في سوق الكويت لألوراق املالية أكثر تطلعا وحزما جتاه 
الشركات التي فقدت رؤوس أموالها وتآكلت وازدادت التزاماتها 
املالية وأرهقت البنوك احمللية وكانت عرضة لنفوس البعض من 

املضاربني جتاه تقلبات أسعار أسهمها في الفترة األخيرة.
ــؤوليات كبيرة أمام أصحاب القرار في شركات    وهناك مس
ــتثمار حتديدا والتي عادت للنشاط االستثماري ان  قطاع االس
تواكب تطلعات السوق في الفترة القادمة مع احملفزات االيجابية 
ــتحدث في أصولها  ــط من تغيرات س ــتجدات التي تنش واملس
ــريع وعدم بقاء إداراتها التي لم حتسن واقع السوق  بشكل س
ــابقة مع عودة االنتعاش املرتقب لكي ال تبقي  في الفترات الس

مالكها ومستثمريها في دوامة اخلسائر املتراكمة.
 mzq8@hotmail.com  

 بقلم: محمد الهاجري
  رئيس فريق دريال للتحليل الفني

 البنك نقل فرع «شاه علم» إلى موقع جديد بإمكانيات وقدرات أفضل

 جمال الدين: «بيتك ماليزيا» يعتزم افتتاح فروع جديدة 
  وتكثيف نشاطه في سوق التجزئة وتمويل األفراد

 قالت الرئيسة التنفيذية في 
بيت التمويل الكويتي املاليزي 
«بيتــــك ماليزيا» جميلة جمال 
الدين ان البنك يواصل جهوده 
التجزئة  الســــتهداف ســــوق 
ومتويل االفراد وحتقيق أعلى 
معدالت االرباح عبر توســــيع 
شبكة فروعه، من خالل زيادة 
عدد الفروع حيث متت اضافة ٥ 
فروع خالل العام احلالي ليصل 
اجماليها الى ٧ فروع تقدم خدمات 

متطورة وتقع في مراكز جتارية 
وخدمية ومواقع حيوية مهمة، 
باالضافة الى طــــرح منتجات 
جديدة تساهم في تعزيز احلصة 
السوقية وااليرادات، بلغ عددها 
٥ منتجات من أبرزها حســــاب 
الذهب االستثماري ونظام الدفع 
االلكترونــــي وحتويل االموال 

والتمويل املتعدد االغراض.
  وأضافت جمــــال الدين في 
تصريــــح صحافي مبناســــبة 

انتقال فرع شــــاه علم الى مقر 
جديد فــــي املنطقة التي تتميز 
بطابع جتارى واقتصادي مميز» 
اليوم نؤكد بهذا االنتقال الحد 
الكبير  أهم فروعنا احلــــرص 
على التواجد في أكثر املناطق 
التجارية أهمية بشــــكل الئق 
وقدرات اكبر من حيث مساحة 
الفرع وعدد املوظفني ومجموع 
اخلدمات املقدمة، فنحن نسعى 
دومــــا الى تعزيــــز امكانياتنا 

البيعيــــة واالقتــــراب أكثر من 
املنافســــني  عمالئنا ومواجهة 
وجتويد اخلدمة، كما نعمل على 
أدواتنا وسلة خدماتنا  تنويع 
الشرائح في  لتناسب مختلف 
الســــوق، بعد ان وجدنا طلبا 
كبيرا على املنتجات واخلدمات 
املالية االســــالمية بشكل عام 
والتي يقدمها «بيتك ماليزيا» 
بشكل خاص، ملا يتمتع به من 
ثقة وســــمعة طيبة ومستوى 

املتميز املستمد  االداء  عال من 
من روح النجاح والريادة التي 
يحققها بيت التمويل التمويل 
الكويتي «بيتك» في االسواق 

التي يعمل فيها.
الــــى أن «بيتك    وأشــــارت 
ماليزيا» جنح كأول بنك أجنبي 
في افتتاح مكتــــب صرافة في 
املاليزيــــة  العاصمــــة  مطــــار 
كواالملبور باالضافة الى مكاتب 
في أماكن أخــــرى منها محطة 

القطار الرئيســــية وفى مجمع 
بافليون العمالق وسط العاصمة 
باالضافــــة الى فــــروع أخرى 
في مناطق متعــــددة، ويجري 
فــــروع جديدة  العمل الفتتاح 
في أماكن حيوية أخرى خالل 
العام املقبل حتقيقا لسياســــة 
التوسع اجلغرافي وزيادة عدد 
الفروع واالنتشار في املناطق 
ذات االنشطة التجارية واخلدمية 

والصناعية. 

 جميلة جمال الدين تتوسط عددا من موظفي الفرع

 ٣١٫٨ مليون دينار قيمة ٥ مناقصات
  تمت ترسيتها على شركات مدرجة في ديسمبر

 من بينها مناقصتان 
  بقيمة ٢٧٫٧ مليون دينار 
سبق اإلعالن عنهما
 

 مناقصات تمت ترسيتها على شركات مدرجة وتابعة في ديسمبر الماضي 

 القيمة بالمليون دينار  الجهة المتعاقد معها  طبيعة المناقصة  الشركة 

 ٢٤٫٧  وزارة االشغال  جتديد شبكة مجار صحية ـ مرحلة ٨  الكويتية لبناء املعامل 

 ٢٫٨  نفط الكويت  إزالة أنابيب نفطية قدمية  املجموعة املشتركة للمقاوالت 

 ٣  وزارة األشغال  صيانة عامة لطرق سريعة  املجموعة املشتركة للمقاوالت 

 ٠٫٩٧٩  ناقالت النفط الكويتية  تقدمي خدمات النظافة واملناولة  الوطنية للتنظيف 

 ٠٫٣٥٥  الهيئة العامة للتعليم التطبيقي  توريد أجهزة حاسب آلي  الصفاة للطاقة 

 ٣١٫٨  االجمالي 

الصفاة للطاقة القابضة وهي شركة احلاسبات 
لتكنولوجيا املعلومات، وكانت املناقصة عبارة 
عن توريد أجهزة حاســـب آلي لصالح الهيئة 
التطبيقي والتدريب، وبلغت  العامة للتعليم 

قيمتها ٣٥٥ ألف دينار. 

الثانيـــة، فكانت من نصيب شـــركة الوطنية 
للتنظيف وبلغت قيمتها ٩٧٩ ألف دينار، وهي 
عبـــارة عن تقدمي خدمـــات النظافة واملناولة 
الكويتية، واملناقصة  النفط  لشـــركة ناقالت 
الثالثة كانت من نصيب شركة تابعة لشركة 

هي: املجموعة املشتركة التي فازت بأكبر مناقصة 
من حيث القيمة في الشهر املاضي، وكانت بقيمة 
٢٫٨ مليون دينار، وهي عبارة عن إزالة أنابيب 
نفطية قدمية فـــي مناطق مختلفة في جنوب 
وشـــرق الكويت ملدة ٢٠ شـــهرا، أما املناقصة 

 شريف حمدي
  بلغت القيمة االجمالية للمناقصات التي متت 
ترسيتها خالل شهر ديسمبر املاضي ٣١٫٨ مليون 
دينار، وذلك من خالل ٥ مناقصات، حازت عليها 
٤ شركات سبق لها ان فازت مبناقصات خالل 
٢٠١٠ ليستقر عدد الشركات الفائزة مبناقصات 

على ٢٧ شركة مدرجة وتابعة بنهاية ٢٠١٠.
  ووفقا لدراســـة أعدتها «األنباء» فإن الشهر 
املاضي شهد االعالن عن ترسية مناقصتني سبق 
االعالن عنهما االولى خاصة بالشركة الكويتية 
لبناء املعامل (معامل) بقيمة ٢٤٫٧ مليون دينار، 
وهـــي عبارة عن القيام بأعمال جتديد شـــبكة 
املجاري الصحية فـــي الكويت املرحلة الثامنة 
ملناطق الفردوسـ  شمال العارضيةـ  العارضية 
٢، وذلك ملدة ٣ سنوات، أما املناقصة الثانية التي 
سبق االعالن عنها أيضا في وقت سابق، فكانت 
خاصة بشركة املجموعة املشتركة (املشتركة)، 
حيث متت ترسية مناقصة بقيمة ٣ ماليني دينار 
على الشركة مقابل القيام بأعمال صيانة عامة 
للطرق الســـريعة في أماكن متفرقة بالكويت 

ملدة ١٠٩٥ يوما.
  أما املناقصات اجلديـــدة والبالغ عددها ٣ 
مناقصات فقد حازت أقل االسعار فيها ٣ شركات 


