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 كونا: أعلن محافظ بنك 
الكويت املركزي الشــــيخ 
العبدالعزيز إمتام  سالم 
الالزمة لربط  الترتيبات 
أجهــــزة الصــــرف اآللي 
فــــي الكويــــت بنظيرتها 
في ســــلطنة عمان ضمن 
الربط اخلليجية،  شبكة 
لتكون بذلك الكويت أول 
دولة خليجية تقوم بهذا 

الربط.
  وأضاف الشيخ سالم 
في تصريح صحافي امس 
أن الشــــبكة اخلليجيــــة 
املزايا  مــــن  العديد  توفر 
مقارنــــة  ملســــتخدميها 

بالشبكات العاملية املماثلة، موضحا أن من أهم 
تلك املزايا تقدمي خدمات الصراف اآللي برسوم 
مخفضة وانخفاض هامش أسعار التحويل فيما 

بني عمالت دول مجلس التعاون اخلليجي.
  وأوضح أن فريق العمل املسؤول عن تطوير 
الشبكة اخلليجية عقد العديد من االجتماعات 
التي متخض عنها ربط شبكات الصراف اآللي 

في دول املجلس بعضها 
مــــع بعــــض وذلك حتت 
شعار (الشبكة اخلليجية) 
بحيث يستطيع املواطنون 
واملقيمون في دول املجلس 
االســــتفادة من اخلدمات 
التــــي تقدمها  املصرفية 
أي من الشبكات الوطنية 

بشكل مباشر.
  وذكر الشــــيخ السالم 
أن فريــــق عمل الشــــبكة 
اخلليجية يواصل جهوده 
في سبيل تطوير الشبكة 
لتشــــمل خدمات أوســــع 
مبا يسهل إمكانية تبادل 
البيانــــات واملعلومــــات 
الكترونيــــا فضــــال عــــن العمل علــــى تفعيل 
أنظمة متطــــورة إلدارة املخاطر وضمان أمن 

املعلومات.
  وأضاف أن اســــتكمال أركان شبكة الربط 
اخلليجية يعكس اجلهود احلثيثة املبذولة على 
كل الصعد في سبيل تقوية أواصر التكامل فيما 

بني اقتصادات دول املجلس. 

 عمر راشد
  افاد مصدر لـ «األنباء» بأن رئيس مجلس ادارة 
احتاد الشركات االستثمارية اسعد البنوان سيلتقي 
رئيسة االرجنتني كريستينا كيرتشنر اليوم على 
رأس وفد من ممثلي الشركات االستثمارية، حيث 
سيتناول اللقاء املقرر انعقاده في قصر بيان الفرص 
االســـتثمارية التي ميكن للشركات االستثمارية 

املساهمة فيها داخل االرجنتني.
  ولفت املصدر الى ان الزيارة تأتي اســـتكماال 
للزيارة السابقة التي قام بها وفد االرجنتني الى 
الكويـــت نهاية العام املاضي ملناقشـــة تطورات 

االوضاع االقتصادية بني اجلانبني وتوقيع الكثير 
من االتفاقيات في مجـــاالت التعاون االقتصادي 

بني البلدين.
  في السياق ذاته، لفت املصدر الى ان االحتاد لم 
يبدأ بعد في ترجمة اللقاء االخير بني مدير ادارة 
السوق حامد السيف وممثلي االحتاد بشأن تقدمي 
التصورات واالفكار اخلاصة برؤية االحتاد حول 
تأسيس ســـوق ثالث بجانب السوقني الرسمي 
واملوازي وكذلك املســـاعدة في وضع الضوابط 
اخلاصة الختيار الشركات التي سيتضمنها هذا 

السوق، مبينا ان االمر اليزال قيد الدراسة. 

 منى الدغيمي
  علمت «األنباء» من مصادر ذات صلة أن البنك 
املركزي وافق على البيانات املالية للسنة املالية 
٢٠٠٩ املنتهية في مارس ٢٠١٠ لشـــركة رساميل 

للهيكلة املالية.
  وكشفت املصادر أن امليزانية محملة بخسارة 
بنحو ملياري دينار وهي عبارة عن مخصصات 
انخفاض قيمة األصول، مشيرة إلى أن اخلسارة 
انخفضت بنسبة نحو ٧٥٪ مقارنة بالسنة املالية 

املنتهية في مارس ٢٠٠٩.
  وقالت املصادر أن الشركة عمدت إلى تخفيض 
املصاريف بنســـبة ٢٥٪ وجنحـــت في حتصيل 

وتسوية جميع وكاالت االستثمار لديها.
  ولفتت إلى ان «رساميل» خاطبت وزارة التجارة 
والصناعة لتحديد موعد النعقاد جمعيتها العمومية، 
متوقعة أن موعد االنعقاد ســـيكون في غضون 

األسابيع القادمة على األرجح.
  وكانت الشـــركة قد قدمت بياناتها املالية إلى 
«املركـــزي» منذ نهاية مـــارس ٢٠١٠ ولم حتصل 

 أحمد مغربي
  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة في شركة 
نفط الكويت ان الشركة وقعت عقدين لتوريد 
انابيب حفر وتبطني بقيمة ٣٨٫١ مليون دينار، 
مشيرة الى ان العقد االول مت توقيعه مع شركة 
اجلليعة للتجارة واملقاوالت مببلغ وقدره ٣٥ 

مليون دينار.
  وقالت املصادر ان العقدين يشمالن توريد 
اكسسوارات النابيب التبطني ملدة ٤٠ اسبوعا 
وتشمل مقاسات مختلفة هي ١٨ و٢٤ و٣٠ و٣٫٥ 
و٧ و٢٫٨ بوصة، مبينة العقد الثاني فازت به 
شركة درب العرب للتجارة العامة واملقاوالت 

بقيمة ٣٫١ ماليني دينار.
  وبينــــت املصادر ان عقــــدي توريد انابيب 
احلفر يعتبران االكبر وقد توقعهما شركة نفط 
الكويت منذ عدة اشهر وهذا توجه استراتيجي 
ستتبعه الشــــركة خالل الفترة املقبلة لزيادة 
عدد اآلبار االستكشافية ونطاق عمل الشركة 
في شمال الكويت لزيادة انتاج الكويت الى ٤ 

علـــى املوافقة إال مؤخرا في انتظار طال أكثر من 
١٠ أشهر.

  وعزت املصادر تأخيـــر اإلعالن عن امليزانية 
إلى أســـباب روتينية تتعلق بطبيعة عمل البنك 

املركزي. 

ماليني برميل يوميا خالل ٢٠٣٠.
  واشــــارت الى ان العقديــــن يأتيان ضمن 
سلسلة من العقود التي تطرحها الشركة بهدف 
زيادة سعة املعاجلة والتوزيع لشبكة النفط 

والغاز. 

 أعلنت البورصة ان الشركة الوطنية للتنظيف (تنظيف) أفادت 
بأن شركة تابعة لـ«تنظيف» بنسبة ٩٠٪ قد فازت مبناقصة صيانة 
ورعاية الزراعات التجميلية بالواجهة البحرية واجلزيرة اخلضراء 
التابعة لشركة املشروعات السياحية مببلغ وقدره ٣٣٩ ألف دينار 
ملدة ٣ سنوات وأيضا مناقصة صيانة ورعاية الزراعات التجميلية 
بشاطئ البالجات ونادي رأس األرض التابعة لشركة املشروعات 

السياحية مببلغ وقدره ١٠٢ ألف دينار ملدة ٣ سنوات. 

املؤشر  «تنظيف» تفوز بمناقصتين بقيمة ٤٤١ ألف دينار 
السعري 

٦٩٢٢٫٩
بتغير قدره

-١٣٫٤

 الشيخ سالم العبدالعزيز
 محمد العمر

 «موديز» تثّبت تصنيف «بيتك» االئتماني
Pوالقصير عند ١ Aaعلى المديين الطويل عند ٣  

 قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل 
الكويتي «بيتـــك» محمد العمر إن وكالة 
التصنيف العاملية «موديز» أكدت تقييم 
«بيتك» خـــالل ٢٠١٠ بتثبيته على املدى 
الطويل عند Aa٣ وعلـــى املدى القصير 
عنـــد P١ والقوة املاليـــة بدرجة -C، مبا 
يدعـــم ويعكس قوة «بيتـــك» من حيث 
كفاية رأس املال وانتشاره اجلغرافي في 
األســـواق العاملية وكذلك األداء اإليجابي 
على مستوى السوق احمللي ومتانة وضع 

السيولة لديه.
  وأوضح العمـــر في تصريح صحافي 
ان الوكالـــة أكـــدت تصنيفـــات «بيتك» 

الســـابقة دون تغيير مع مراجعة درجة 
التقييم االئتماني نتيجة ضغوط السوق 
االئتماني الكويتي مـــن تأثيرات األزمة 
املالية العامليـــة دون التأثير على القوة 

املالية لـ «بيتك».
  وذكر العمـــر أن الثقـــة املمنوحة لـ 
«بيتك» مـــن كبـــرى وكاالت التصنيف 
االئتمانية العاملية وهي «ســـتاندرد آند 
بورز» و«فيتش» و«موديز» جتسد التميز 
املستمر والنجاحات املتواصلة التي يحققها 
ســـواء على الصعيد احمللي أو اإلقليمي 
أو العاملي في ريادته للصناعة املصرفية 

اإلسالمية.

  وبـــّني أن وكالة التصنيـــف االئتماني 
«فيتش» كانت قد رفعت تصنيف «بيتك ـ 
تركيا» إلى BBB خالل الشهر املاضي مبا 
يؤكد ســـالمة خطط البنك وبرامج عمله 
وجودة األصول التي يتمتع بها، حيث ان 
«بيتكـ  تركيا» استطاع أن يحقق منذ ٢٠٠٧ 
زيادة في اإليرادات بنسبة ٧٠٪، وبنسبة 
١٠٠٪ مـــن حيث األصول، و٤٠٪ من حيث 
الودائع مما جعله يحتل موقعا مهما على 
الساحة املصرفية التركية وحتقيق توسعات 
ملموسة في دول أخرى مثل أملانيا ودبي 
والبحرين وكازاخستان باإلضافة إلى تنفيذ 

العديد من الصفقات واملشاريع املهمة. 

 بما يعكس قوة البنك من حيث كفاية رأس المال وانتشاره الجغرافي في األسواق العالمية

 محافظ المركزي: إتمام ترتيبات ربط أجهزة 
الصرف اآللي بين الكويت وسلطنة عمان 

 البنوان ممثًال التحاد الشركات االستثمارية
  في لقاء رئيسة جمهورية األرجنتين اليوم

 «المركزي» يوافق على ميزانية «رساميل»
  وانعقاد عموميتها خالل األسابيع المقبلة

 «نفط الكويت» توّقع عقدين
  بقيمة ٣٨٫١ مليون دينار 

 لتكون أول دولة خليجية تقوم بتلك الخطوة 

 لمناقشة الفرص االستثمارية بين الجانبين

 خسارتها تنخفض بنسبة ٧٥٪ ونجحت في تسوية جميع وكاالت االستثمار 

 لتوريد أنابيب حفر وتبطين بمقاسات مختلفة 

 من «إسالميك فاينانس نيوز» لدورها في اتفاقية «عارف» 

 في تقرير خاص لـ «األنباء»

 «بيت السيولة» التابعة لـ «بيتك» تحصل على جائزتي
  أفضل عملية إعادة هيكلة وصفقة في الكويت لـ ٢٠١٠

 «الجمان»: ٨٩ سهمًا يقل سعرها عن ١٠٠ فلس 
٦٥٪ منها في قطاع االستثمار بنهاية ٢٠١٠

 األسهم الداخلية من قائمة أسهم الـ ١٠٠ فلس  التسلسل 
 عارف  ١ 

 االولى  ٢ 

 كفيك  ٣ 

 وطنية د.ق  ٤ 

 الصفاة  ٥ 

 منافع  ٦ 

 األسهم الداخلية من قائمة أسهم الـ ١٠٠ فلس  التسلسل 
 املغاربية  ٧ 

 أموال  ٨ 

 املسار  ٩ 

 أولى تكافل  ١٠ 

 لؤلؤة  ١١ 

 التجارية  ١٢ 

 سنام  ١٣ 

 أعيان ع  ١٤ 

 عقار  ١٥ 

 مينا  ١٦ 

 استهالكية  ١٧ 

 تعليمية  ١٨ 

 نفائس  ١٩ 

 خطوط وطنية  ٢٠ 

 النوادي  ٢١ 

 فجيرة أ  ٢٢ 

 أجوان  ٢٣ 

 فلكس  ٢٤ 

 عيادة ك  ٢٥ 
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 األسهم الخارجية من قائمة أسهم الـ ١٠٠ فلس  التسلسل 

 املال  ١ 

 داماك كويت  ٢ 

 ص متحدة  ٣ 

 مبرد  ٤ 

 دواجن  ٥ 

 أسمنت أبيض  ٦ 

 العيد  ٧ 

اجلمـــان  مركـــز   قـــال 
لالستشارات االقتصادية في 
تقرير خاص لـ «األنباء» عن 
األســـهم التي تقل عن قيمتها 
االســـمية (١٠٠ فلس) ما بني 
بدايـــة ونهاية العام ٢٠١٠، ان 
عدد األسهم التي يقل سعرها 
عن قيمتها االسمية (١٠٠ فلس) 
بلغ في نهاية العام املاضي ٨٩ 
ســـهما، وذلك بزيادة مقدارها 
١٨ سهما عن عددها أول العام 
حني بلغت ٧١ سهما، أي بنمو 
بلغ ٢٥٪، وهي نتيجة لدخول 
٢٥ ســـهما تلك القائمة مقابل 

خروج ٧ منها.
  حيث نتج االرتفاع في عدد 
التي يقل سعرها عن  األسهم 
١٠٠ فلس خالل العام املاضي 
٢٠١٠ من عدة أسباب منها: حالة 
الغربلة الذاتية واسعة النطاق، 
والتي أدت إلى انخفاض بعض 
األسهم ملستوياتها احلقيقية مبا 
يقل عن ١٠٠ فلس، ومن األسباب 
إدراج ٨ شركات خالل  أيضا، 
املذكور والتي استقرت  العام 
أسعار ٥ منها حتت ١٠٠ فلس 

بعد تداولها.
  وقد تصدر قطاع االستثمار 
أعلى نسبة أسهم تقل عن ١٠٠ 
فلس نهاية العام ٢٠١٠ مبعدل 
٦٥٪ بواقع ٣٣ سهما من أصل ٥١ 
سهما مدرجا بالقطاع، تاله قطاع 
العقار بنسبة ٦٢٪ مبقدار ٢٩ 
سهما من أصل ٣٩ سهما، بينما 
تصدر قطاع الصناعة األقل في 
هذا املضمار بنسبة ١٠٪، أي ٣ 
من أصل ٢٩ سهما، تاله قطاع 

«غير الكويتي» بنســـبة ٢٥٪ 
بواقع ٤ من ١٦ سهما، في حني 
خال قطاعـــا البنوك واألغذية 
من أي ســـهم يقل سعره عن 

١٠٠ فلس. 
  وقد بلغت نســـبة األسهم 
التي تقل عن ١٠٠ فلس للسوق 
ككل ٣٩٪ بواقع ٨٩ سهما من 

إجمالي ٢٣١ سهما مدرجا كما 
في ٢٠١٠/١٢/٣١، والتي تشمل 
١٦ سهما موقوفا عن التداول، 
علما ان اإلحصائية أعاله تشمل 
الكويتي، والذي  القطاع غير 
تختلف القيمة االسمية ألسهمه 
عن ١٠٠ فلس، حيث مت اعتبارها 

كذلك مجازا. 

 عبدالناصر الصبيح 

 فازت عمليـــة إعادة هيكلة 
عـــارف  مجموعـــة  ديـــون 
التي قادها بيت  االستثمارية، 
التمويل الكويتي (بيتك) بصفته 
البنك القائد ورتبتها وأدارتها 
بالكامل شـــركته التابعة بيت 
السيولة، بجائزتني من مؤسسة 
«إسالميك فاينانس نيوز» ضمن 
جوائزهـــا العاملية الســـنوية 
للعام ٢٠١٠، وهما جائزة أفضل 
صفقة إعادة هيكلة للعام ٢٠١٠، 
وأفضل صفقة في الكويت للعام 

.٢٠١٠
  وقـــال رئيس مجلس إدارة 
شـــركة بيت إدارة الســـيولة 
فـــي  عبدالناصـــر الصبيـــح 
تصريح صحافـــي، ان هاتني 
اجلائزتني جاءتا تقديرا لألداء 
النوعي املتميـــز الذي متكنت 
شركة بيت السيولة ومنظومة 
«بيتك» عموما من حتقيقه في 
العملية  ترتيب وإدارة هـــذه 
املعقـــدة وقدرتها على جتاوز 
كافة التحديات والصعاب التي 

واجهتها خالل مرحلة الترتيب 
لها وإعدادها والتي استغرقت 
نحـــو عـــام ونصـــف العام، 
السياســـات واملعايير  بفضل 
اتبعت خالل  التي  االحترافية 

هذه املرحلة.
  وأضـــاف الصبيـــح قائال: 
منحت هاتان اجلائزتان من قبل 
نخبة محترفـــة من احملكمني، 
استنادا الى العديد من املعايير 
التي ميـــزت هذه الصفقة، من 
بينها إجمالـــي املديونية التي 
متت إعادة هيكلتها وحتويلها 
الى متوسطة األجل والبالغة 
٢٩٠ مليون دينار تقريبا، أي 
ما يقارب املليار دوالر أميركي، 
أجنزتها شركة كويتية بالكامل 
مستعينة بإمكاناتها ومواردها 
اللجوء لكوادر  البشرية دون 
أو خبرات أجنبية، إضافة الى 
اجلهود الكبيرة التي بذلت في 
ترتيبها وإخراجها بأسلوب أقنع 
جميع البنوك الدائنة وشجعها 
إعادة  على االنضمام التفاقية 

الهيكلة.
  وأشـــاد الصبيـــح بكفاءة 
فريـــق العمل لدى الشـــركة، 
وعلى رأسهم عماد املنيع نائب 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
التنفيذي  املنتدب والرئيـــس 
لبيت الســـيولة، الفريق الذي 
يتمتـــع أعضاؤه بقدر عال من 
املهنية واالحترافية واخلبرة 
املتراكمة مما كان له أبرز األثر 

في احلصول على هذا التقدير 
والوصول بالشـــركة الى هذه 
املكانة على املستويني احمللي 
واإلقليمـــي، معربـــا في ذات 
الوقـــت عن تقديره وشـــكره 
الكبير للتعـــاون واالحترافية 
اللذين أبدتهما البنوك الكويتية 
واجلهـــات الدائنة األخرى مع 
«بيتـــك» وشـــركته التابعـــة 
التوقيع  إلى مرحلة  للوصول 

على االتفاقية.
  وأكـــد الصبيـــح أن خبرة 
الشركة املتراكمة وقدرتها على 
االبتـــكار والتطوير في مجال 
املعامالت اإلسالمية وسمعتها 
التي اكتسبتها في هذا املجال 
إدارة  مكنتها من املشاركة في 
العديد من الصفقات  وترتيب 
احمللية والعاملية، وتقدمي أدوات 
متويلية مبتكرة تلبي احتياجات 
األسواق واملؤسسات في املنطقة 

والعالم.
التي    ونصـــت االتفاقيـــة 
وقعها «بيتك» مـــع مجموعة 

عارف االستثمارية، نيابة عن 
البنوك واجلهات الدائنة، على 
إعادة جدولة ٢٩٠ مليون دينار 
وحتويلها مـــن ديون قصيرة 
إلى متوسطة األجل ملدة تصل 
الـــى خمس ســـنوات تبدأ من 
تاريخ توقيع العقد، وهو األمر 
الذي سيتيح للشركة الفرصة 
للتركيـــز على إعـــادة هيكلة 
أصولهـــا واملضي في خططها 
التشغيلية، السيما أن مجموعة 
عارف متتلك منظومة متكاملة 
من األصول التشغيلية املنتشرة 
محليا وإقليميا وعامليا تغطي 
العديد من القطاعات، وتعادل 
في الوقت ذاته نحو ١٩٥٪ قيمة 
الديون بحسب تقييم إلحدى 
اجلهات االستشارية احملايدة.

  ومن املنتظر أن يتم توزيع 
اجلوائز علـــى الفائزين خالل 
حفل تقيمه مؤسسة إسالميك 
فاينانس نيوز في ماليزيا وآخر 
في دبي يومي ٢٤ و٢٨ فبراير 

املقبل على التوالي. 


