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 كونـــا: أعلنـــت الشـــركة 
الكويتيـــة للتموين امس عن 
اتفاقية مع شـــركة  توقيعها 
االحتاد لصناعـــة مواد البناء 
لتكون احدى الشركات املدرجة 
التي توفـــر الطابوق االبيض 
اخلفيف املدعوم للمستفيدين 

من القروض العقارية.
  وقال نائب العضو املنتدب في 
شركة مطاحن الدقيق واملخابز 
الكويتية مطلق الزايد لوكالة 
االنباء الكويتية (كونا) ان هذه 
االتفاقية جاءت لتعزيز مسيرة 
الشركة الكويتية للتموين في 
سياســـتها التموينية املتبعة 

بحرصها الدائم على ادراج الشركات املتخصصة 
واملتميزة في توريد املواد املدعومة وتوفير البدائل 
للمســـتفيدين الختيار ما يناسبهم سعرا ونوعا 
وخلق روح املنافسة بني املوردين لتقدمي خدمات 

أفضل وبأسعار أقل.
  وأكد الزايد أن هـــذه االتفاقية تترجم حرص 
احلكومة ممثلة بالشركة الكويتية للتموين على 
دعم الشركات الوطنية واتاحة الفرصة لهم إلثبات 

قدرتها على تقدمي ما هو جديد.
  من جانبه اعرب املدير العام لشـــركة االحتاد 
لصناعة مواد البنـــاء احمد النوري في تصريح 
لـ «كونا» عن شكره اجلزيل للكويتية للتموين 
ووزارة التجارة والصناعة على ثقتهما الكبيرة 
باعتماد شركته ضمن الشركات املوردة للطابوق 

األبيض املدعوم.
  وأفـــاد النوري بأنه ملس جهـــدا وحرصا من 
الشـــركة الكويتية للتموين علـــى تقدمي خدمة 

متميزة لعمالئها مشـــيرا الى أن منتجات شركة 
االحتاد «حائزة على شهادة املطابقة للمواصفات 
الكويتية وكذلك حائزة على املواصفات العاملية 
وهو ما أثبتته املختبرات املتخصصة الرســـمية 
في الدولة والتابعة للمؤسســـة العامة للرعاية 

السكنية ووزارة االشغال العامة».
  وأضاف أن الشـــركة قامـــت بتطوير خطوط 
االنتـــاج اخلاصة بها وكذلـــك اخلطوط اجلديدة 
مبا يتوافق مع االشتراطات الصناعية والبيئية 
التي تعتبر من أحـــدث خطوط االنتاج مبنطقة 

الشرق االوسط.
  واوضح أن شركة االحتاد تقوم حاليا بتدشني 
مجموعة من املنتجات املتميزة داخل السوق سواء 
من الطابوق االبيـــض أو البالط املتداخل وبالط 
الساحات وحجر الرصيف (الكربستون) واخللط 
اجلاهز والصلبوخ وهذا يعتبر من املســـاهمات 
اجلادة للشركة داخل السوق احمللي وتلبية لطلبات 

السوق اخلارجي. 

 قــــال التقرير االســــبوعي لشــــركة 
املثنى لالســــتثمار ان االضطرابات 
السياسية قي الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا اســــتمرت تلقي بظاللهــــا وتداعياتها جلهة 
فقدان ثقة املستثمرين بأسواق دول مجلس التعاون 

اخلليجي.
  حيث شهد سوق الكويت لألوراق املالية نشاطا 
ضعيفا جدا خالل األسبوع وبقيت ثالثة مؤشرات 
من دون حراك، وفقد املؤشر السعري لسوق الكويت 
٣٥٫٦ نقطة ليغلق على مستوى ٦٧٣٨٫٩ نقطة، وخسر 
مؤشر الشركات اإلســــالمية ٥٫٥٩ نقاط لينخفض 

بنسبة ٠٫٨٥٪ خالل األسبوع.
  وأشار التقرير الى ان السوق مال إلى االستقرار 
مقارنة مع التقلبات التي شهدها قي األسبوع املاضي 
حيث ســــجل الثالثة مؤشرات تغيرا لم يتعد خانة 

رقمية واحدة في تقلبات هذا األسبوع.
  سجل املؤشر الوزني أعلى نسبة تقلب في األسبوع 
بلغت ٩٫٣٣٪، وسجل املؤشر السعري للسوق أقل 
 MUDX نسبة تقلب ٤٫٤٤٪ بينما سجل مؤشر املثنى

نسبة ٨٫٧٤٪ لهذا األسبوع.
  وشهد سوق الكويت لألوراق املالية نشاطا ضئيال 

ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى قلة مشاركة املستثمرين 
بســــبب االضطرابات السياسية في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، ســــجل السوق انخفاضا 
في حجم التداول بنسبة ٤٦٫٢٪، حيث وصل حجم 
األســــهم املتداولة إلى أدنى مستوياته ٥٩٢ مليون 
ســــهم بعد أن كان في مســــتوى ١٫١ مليار سهم في 
األسبوع املاضي.  شــــهدت القيمة السوقية هبوطا 
بنسبة ٢٧٫٤٪ شمل جميع املؤشرات الرئيسية، بينما 
شــــهد قطاعا التأمني وغير الكويتي منوا قي القيمة 

السوقية لهذا األسبوع.
  وظل السقف الكلي لرأس مال السوق دون حركة 
تقريبا عدا انخفاضه بنسبة طفيفة بلغت ٠٫٣٪، وشهد 

عدد الصفقات انخفاضا بنسبة ٢٤٫٤٪.
  أما من ناحية اتساع واجهة السوق فقد سجلت ٤١ 
شركة، متثل نسبة ١٨٫٩٨٪ من احلجم الكلي للسوق، 
ارتفاعا مقارنة مع نسبة ٧٫٤١٪ املسجلة في األسبوع 
املاضي، بينما سجلت ٧٣ شركة، متثل نسبة ٣٨٫٨٠٪ 
من احلجم الكلي للسوق، انخفاضا مقارنة مع نسبة 
٥٣٫٢٤٪ املسجلة في نفس املدة، وبلغ عدد الشركات 
التي لم تشــــهد تغيرا ٦٣ شركة، وهي متثل نسبة 

٢٩٫١٧٪ من احلجم الكلي للسوق.

املؤشر 
السعري 

٦٧١٥٫٧
بتغير قدره
 - ٢٣٫٢ 

 فــــي نظرة على تداعيات ثــــورة ٢٥ يناير في مصر وما 
ارتبط بها من تغيرات اقتصادية خصوصا في مجال النفط 
وصناعته، أعلن الصالون االعالمي في ندوته املقامة اليوم في 
متام الساعة السابعة والنص استضافته الرئيس التنفيذي 
ونائب رئيس مجلس ادارة شركة كويت إنرجي م.سارة أكبر، 
وذلك باملقر املؤقت للصالون. وسيناقش الصالون في هذه 
الندوة تأثير املوقف املصري بشكل خاص والعربي بشكل 

عام على اسعار النفط ومستقبله التجاري، خصوصا وان 
صــــادرات النفط متر عبر املمر احليوي املصري وهو قناة 
السويس، فكيف اثرت هذه االحداث على حركة الصادرات 
وعلى اسعار النفط وسط هذه االضطرابات السياسية التي 
متر بها املنطقة العربية، وسيتعرض الصالون كذلك للجهود 
التي بذلت من اجل السيطرة على االضرار واحلرائق التي 

سببها الغزو العراقي لآلبار النفطية الكويتية. 

 الصالون اإلعالمي يستضيف م.سارة أكبر في ندوته اليوم

 ميرزا: «الوطنية لمشاريع التكنولوجيا» تباشر
  نقل أرقام الهواتف النقالة قبل نهاية ٢٠١١

 ٢٠٪ ارتفاعًا متوقعًا لصفقات االندماج بالمنطقة في ٢٠١١
 توقع خبراء عمليات االندماج 
واالســــتحواذ في منطقة اخلليج 
ارتفاع حجم تدفق الصفقات في 
دول مجلس التعاون بنسبة ٢٠٪ 
تقريبا عام ٢٠١١ مقارنة مع العام 
٢٠١٠، وذلك بحسب تقرير مؤشر 
االندماج والتملك في الشرق األوسط 

للعام ٢٠١١.
  وبّني التقرير أن احلصة الكبرى 
من أنشطة االندماج واالستحواذ قد 
متت في قطاع الشركات املتوسطة 
في اململكة العربية السعودية، حيث 
تتمتع االقتصــــادات في املنطقة 
بقوة تستمدها من ارتفاع أسعار 
النفط العاملية وارتفاع مستويات 
التفاؤل في قطاعات األعمال، كما 
يأمل العاملون في قطاع البنوك أن 
الذي  املزيد من االندماج  يشهدوا 
يحتاج إليه قطاع البنوك في دول 
مجلس التعاون عام ٢٠١١ حيث ان 

آراء العاملني فــــي القطاع البنكي 
منذ اســــتطالع العام ٢٠١٠، ومن 
تلــــك التغيرات ارتفــــاع ملموس 
في التوقعات بكون قطر ستقود 

تقييم البائع بالنسبة إلى املشتري 
اليزال غير متوافق مع الواقع. 

  ويبني تقرير مؤشــــرات العام 
٢٠١١ حدوث تغيرات واضحة في 

عمليات االندماج واالســــتحواذ، 
لتعتبر اآلن رائدة القطاع من قبل 
٣٠٪ من املشاركني مقارنة مع ١٢٪ 

عام ٢٠١٠.

  ويتوقع أن تساهم التطورات 
األخرى، ومنها فوز قطر بحقوق 
اســــتضافة بطولــــة كأس العالم 
لكرة القدم، فــــي توليد املزيد من 
األنشطة في القطاع حيث تسعى 
الشركات في املنطقة إلى االستفادة 
من املشاريع الضخمة التي ينتظر 

إقامتها في الدولة. 
  كما يتوقع اخلبراء املصرفيون 
في الشــــرق األوســــط أن تصبح 
أكثر  السيادية  الثروات  صناديق 
نشــــاطا في متلــــك حصص في 
مؤسسات مرموقة خارج املنطقة 
عام ٢٠١١، إال أن عمليات االندماج 
واالستحواذ عبر املنطقة يتوقع 
أن تتفــــوق علــــى االســــتثمارات 
األجنبية حيث تزيد الشركات في 
الشرق األوسط من تركيزها على 
التوسع السوقي في قطاع الشركات 

املتوسطة. 

 أحمد يوسف
  قال مدير عام الشركة الوطنية 
ملشــــاريع التكنولوجيــــا م.أنس 
ميــــرزا ان خدمة نقل أرقام النقال 
بني شــــركات النقال احمللية وهي 
«زين» و«الوطنية» و«viva» ستكون 
العام  جاهزة للعمل قبــــل نهاية 
احلالي، وكانت الوطنية ملشاريع 
التكنولوجيــــا قد وقعت عقدا مع 
وزارة املواصالت األسبوع املاضي 
تتولى مبوجبه عملية نقل األرقام 

وذلك ملدة ٥ سنوات مقبلة.
  وأشــــار ميرزا خــــالل مؤمتر 
صحافي عقــــد أمس، الى ان قيمة 
العقد تبلغ نحو مليوني دينار، وان 
الشركة ستدعو الجتماع مشترك 
خالل الفتــــرة املقبلة يجمعها مع 
ممثلي شــــركات الهاتــــف النقال 
احمللية بهدف التعارف والتعرف 
على حيثيات مشروع نقل األرقام 
والوقوف على جميع األمور املالية 
والتقنية املتعلقة باملشروع لضمان 
جناحه وتقدمي اخلدمة للمواطنني 

بأسرع وقت ممكن.
  وأكد على أن مشروع نقل األرقام 
سيساهم بشــــكل مباشر في رفع 
مســــتوى اخلدمة لدى شــــركات 
النقال احملليــــة إضافة إلى خلق 
إيجابية تخدم املستهلك  منافسة 

في الكويت.
  وأضاف ان الشركة تقوم حاليا 
بدراسة وتقييم العديد من الشركات 

في البالد.
  وقال ان الشــــركة ستؤســــس 
مجلسا استشــــاريا يضم أعضاء 
الشــــركة ووزارة املواصالت  من 
ومستشارين متخصصني بهدف 
متابعة املشروع والوقوف على آخر 
تطوراته ووضع احللول السريعة 
ألي مشاكل قد تطرأ خالل عملية 
التطبيق، علــــى أن يعقد املجلس 

اجتماعا شهريا على األقل.
  وأكد على أن دور الشركة لن 
الهاتف  أرقــــام  يقتصر على نقل 
النقــــال بني شــــركات االتصاالت 

التكنولوجية والبيوت االستشارية 
العاملية ذات اخلبرة في هذا املجال 
للمفاضلة بينها واختيار األنسب 
منها لتنفيذ املشروع حتت إشراف 
وإدارة فريــــق العمل املتخصص 
في الشركة والذي ميتلك اخلبرة 
العملية والعلمية الالزمة لتنفيذ 
هذا النوع من املشاريع، إضافة إلى 
تدريب عدد من الكوادر الوطنية 
علــــى التكنولوجيــــا التي تعمل 
بها الشركة األجنبية التي سيتم 
اختيارها لتنفيذ هذا املشروع وذلك 
لنقل وتوطــــني تلك التكنولوجيا 

احملليــــة بل نهــــدف إلــــى دعمها 
ومساندتها ومساعدتها لتحسني 
وتطويــــر خدماتها عبر العالقات 
العاملية للشركة  واالســــتثمارات 
التكنولوجيا  الوطنية ملشــــاريع 
فــــي قطاعــــات التكنولوجيا ذات 

العالقة.
  وأوضــــح أن الشــــركة متتلك 
عددا من املؤهــــالت التي جعلتها 
األفضل لتنفيذ هذا املشروع كونها 
تأسست عام ٢٠٠٢ بقرار من مجلس 
الوزراء كشركة مساهمة كويتية 
مقفلــــة مملوكة للدولــــة بالكامل 

ممثلة في الهيئة العامة لالستثمار 
وبرأسمال مدفوع بالكامل وقدره 
٤٥ مليون دينار لتقوم باالستثمار 
في التكنولوجيات املتقدمة حول 
العالم وأهمها تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، الطاقة والطاقة البديلة 
والبيئة إضافة إلى تقنيات العلوم 
احلياتية، بهدف نقلها وتوطينها في 
الكويت واالستفادة منها في مختلف 
املجاالت الصناعيــــة والتجارية 

واملهنية واخلدماتية.
  وأضـــاف ان الشـــركة قـــد 
قامـــت خالل اخلمس ســـنوات 
املاضيـــة باالســـتثمار فـــي ٢٣ 
شركة تكنولوجية ١٠ صناديق 
استثمارية عاملية متخصصة في 
مجال التكنولوجيات التي تعمل 

بها الشركة الوطنية.
  ولفت الى ان العام املاضي قد 
شهد نقلة نوعية في نشاط الشركة 
التكنولوجيا  الوطنية ملشــــاريع 
بتبنيها إستراتيجية جديدة قائمة 
على الربط والتعاون مع اجلهات 
احلكومية بالدولة في مجاالت تنفيذ 
مشاريعها التكنولوجية احليوية 
ذات العالقة، معولة على خبراتها 
العريقة في مجاالت التكنولوجيا 
املتعددة وخبرة فريق عملها الذي 
يشــــكل الكويتيون أكثر من ٩٠٪ 
منــــه، كان أول نتاجها ـ أي نتاج 
هذه اإلستراتيجية ـ مشروع نقل 

األرقام. 

 «الكويتية للتموين» تبرم اتفاقية  تنفيذًا للعقد المبرم مع «المواصالت» بقيمة مليوني دينار
  مع «االتحاد لصناعة مواد البناء» لتوريد الطابوق

 مطلق الزايد أحمد النوري

 بدر املخيزمي

 م.أنس ميرزا متحدثا خالل املؤمتر الصحافي
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 المخيزيم: ١٠٥٫٩ ماليين دينار صافى أرباح «بيتك» لـ ٢٠١٠
التي حتقق نقالت مهمة في حياة 

املجتمع.

  التوسع الدولي

  وقال املخيـــزمي ان مجموعة 
«بيتك» أصبحت أكثر انتشـــارا 
وامتدادا على مستوى العالم بعدد 
فروع يصل إلى ٢٢٠ فرعا، وتقوم 
بدور مهـــم ومحوري في تعزيز 
العالقـــات والروابـــط التجارية 
التي  البلدان  واالقتصادية بـــني 
تعمل فيهـــا وبني الكويت ودول 
التعاون اخلليج، مؤكدا  مجلس 
على أن سياسة التوسع الدولي 
مستمرة وحتقق إضافات مهمة 
ملسيرة جناح «بيتك»، وقد أصبحت 
االيرادات من خارج الكويت متثل 
حصة كبيرة، بلغت هذا العام ما 
نسبته ٤٦٪ من اجمالي اإليرادات، 
وقد جنح «بيتك» من خالل العمل 
في العديد من األسواق مثل دول 
مجلس التعاون اخلليجي وتركيا 
وماليزيـــا والواليـــات املتحدة 
األميركية وأوروبا في تعزيز الثقة 
في أدائه ورسم إستراتيجية محددة 
وواضحة تقوم على ضرورة أن 
يكون التوسع الدولي في خدمة 
النمـــو والتطور، بحيث  خطط 
تؤكد «عاملية بيتك» حق العمالء 
في احلصول على مستوى خدمة 
بجـــودة ال تقل عن اكبر وأفضل 
املؤسسات املالية في العالم، كما 
يركز «بيتك» على بحث العديد 
الفرص االســــتثمارية في  من 
إقليمية وعاملية كبرى  أسواق 
بهدف تعزيــــز تواجده فيها أو 

الدخول إلى أسواق جديدة.

  السوق المحلي

  وشــــدد املخيزمي على األهمية 
التي يوليها «بيتك» للسوق احمللي 
وحرصــــه علــــى تنميــــة حصته 
السوقية في كل املجاالت واألنشطة 
وطرح منتجات وخدمات منافسة 
وتوسيع قاعدة العمالء، واالهتمام 
بجودة اخلدمة، مع استمرار الدور 
االجتماعي الرائد، مشــــيرا إلى أن 
إلى  الفروع املصرفية  زيادة عدد 
٥٣ فرعا اآلن، باإلضافة إلى عدد من 
املراكز واملعارض التجارية يساهم 
فــــي حتقيق مزيد من االنتشــــار 
والتوسع والقرب من العمالء لتلبية 

احتياجاتهم.
  وأكد التركيز علــــى مزيد من 
االستخدام لوسائل وأدوات وبرامج 
التقنية عبر الوســــائط احلديثة 
الهاتف احملمول مثل  مثل أجهزة 
اآلي فون وبالك بيري التي انفرد 
«بيتك» بتقدمي خدماته عليهما على 
مستوى الكويت، كما أن اخلدمات 
املصرفية لـــــ «بيتك» متاحة اآلن 
عبر جميع أنواع الهواتف النقالة، 
وهذه ميــــزة ال تتوافر للكثيرين، 
كما يتم حتديث موقع «بيتك» على 
االنترنت الذي يقدم نحو ١٥٠ خدمة 
مجانية، ووسائل االتصال األخرى 
غير املباشرة مثل مركز االتصال 
واملباشرة عبر وحدة البيع املباشر 
التي تصل إلى العمالء في أماكن 
جتمعهم، وهــــذا يتوافق مع روح 
العصر ويساهم في توفير اخلدمة 

بأفضل وأسهل السبل. 

واالستثماري والتمويلي والعقاري 
وتكنولوجيا املعلومات واألبحاث 

وغيرها.
  وجدد املخيــــزمي حرص بيتك 
على تقدمي التمويل الالزم للشركات 
الكويتية وفق الضوابط واملعايير 
املهنية واالئتمانية املعروفة، مشيرا 
إلى أن هذا الدور لم يتوقف ومستمر 
في جميع الظروف ويعبر عن حرص 
«بيتك» على دعم الشركات الكويتية 
التي تساهم في التنمية وتعمل في 
االقتصاد احلقيقي وتساهم بفاعلية 

في تطور مسيرة العمل واإلنتاج في 
املجتمع، معربا عن الثقة في قدرة 
«بيتك» على القيام بدور أساسي 
في متويل العديد من املشــــاريع 
الكبرى املطروحة في خطة الدولة 
للتنمية، خاصة ان هذه النوعية من 
املشاريع يستهدفها «بيتك» حيث 
حتقق مردودا ربحيا واجتماعيا 
في وقت واحد، وهذا عنصر مهم 
في خطط البنك اإلستراتيجية التي 
يركز فيها على متويل املشــــاريع 
ذات األهداف التنموية واحلضارية 

 أعلن رئيس مجلــــس اإلدارة 
والعضو املنتدب في بيت التمويل 
الكويتي (بيتك) بدر املخيزمي أن 
«بيتك» حقق إيرادات إجمالية لعام 
٢٠١٠ قدرها ٧٣٦٫٢ مليون دينار، 
وبلغت األربــــاح اإلجمالية للعام 
نفســــه ٢٧٣٫٤ مليون دينار، منها 
أرباح للمودعني املستثمرين ١٦٢٫٨ 
مليون دينار توزع كالتالي: ٢٫٣٧٨٪ 
للودائع االســــتثمارية املستمرة، 
و١٫٨٥٠٪ وديعة السدرة، و١٫٥٨٥٪ 

حلسابات التوفير االستثمارية.
أرباح املساهمني    وبلغ صافى 
١٠٥٫٩ ماليني دينــــار، فيما بلغت 

ربحية السهم ٤٣٫١ فلسا.
  وقد أوصى مجلس اإلدارة كذلك 
مبنح املساهمني توزيعات نقدية 
بنسبة ٢٠٪، وأسهم منحة بنسبة 
٨٪، وذلك بعــــد موافقة اجلمعية 

العمومية واجلهات املختصة.
  وارتفــــع حجم األصــــول في 
امليزانية إلى ١٢٫٥ مليار دينار بزيادة 
قدرها ١٫٣ مليار دينار وبنســــبة 
زيادة ١١٪ عن العام املاضي، وارتفع 
حجم الودائع إلى ٧٫٦ مليارات دينار 
بزيادة قدرها ٣٨٧ مليون دينار، 
وبنسبة زيادة ٥٪ عن العام املاضي، 
فيما بلغ إجمالي حقوق املساهمني 
١٫٢٩٠ مليار دينار، بزيادة قدرها 
٤٨ مليون دينار وبنســــبة زيادة 

٤٪ عن العام املاضي.
  وذكر املخيزمي أن هذا النجاح 
حتقق بعد فضل من اهللا من خالل 
احلرص علــــى توظيــــف أقصى 
اإلمكانات بشــــكل متكامل وفاعل 
واستغاللها بالشــــكل األمثل، مع 

التركيز على استخدام التكنولوجيا 
احلديثة في مجال الصيرفة، وإعطاء 
األهمية لتحقيق املعايير العاملية في 
جودة األصول مبا يؤدى إلى تعزيز 
متانة وقوة األداء املالي في ظل ما 
تشهده األسواق احمللية والعاملية 

من متغيرات وتداعيات.

  تصنيفات ايجابية

  وأكد املخيزمي أن كبرى وكاالت 
العاملية قامــــت بتأكيد  التقييــــم 
التصنيفات االئتمانية االيجابية 
املمنوحة لبيتك، مشددة على مالءته 
وقدرته علــــى مواجهة التحديات 
وثقتها في أدائه احلالي واملستقبلي 
باإلضافة إلى النسبة الكبيرة من 
إلى اجمالي  التشــــغيلية  األرباح 
األرباح وتزايدها بشكل مستمر، 
ومتيز «بيتــــك» بعناصر متعددة 
التشــــغيلي اجليد،  األداء  أبرزها 
واحلصة السوقية املتزايدة واجلهود 
التحديات  املتواصلة في مواجهة 
والتوظيف املثالي لعناصر الريادة 
واملرجعيــــة واالســــتغالل األمثل 
الناجتة عن  الربحيــــة  للتدفقات 
أنشطة متعددة يعمل فيها البنك 
وحتمل فــــي داخلها فرصا كبيرة 
للنمو والتوسع ومتثل بحد ذاتها 
أســــواقا متباينة من حيث العائد 
والقيمة، وقد انعكس ذلك في زيادة 
الودائع وحقوق  األصول وحجم 
املساهمني بشكل كبير، مشيرا كذلك 
إلى أن البنك قد حاز أكثر من ٢٠ 
جائزة مهمة خالل السنة املاضية 
من جهــــات وهيئات عاملية كبرى 
املجــــال املصرفي  تنوعت ما بني 
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