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  الفوزان والعجران ومسؤولو «بيتك» و«الداخلية» عقب التوقيع 

 «بيتك» يوّفر ١٦ جهازًا متطورًا للصرف اآللي بمواقع «الداخلية»
 وقع بيت التمويل الكويتي (بيتك) 
عقدا مع وزارة الداخلية لتوفير وتركيب 
أجهزة صرف آلـــي ATM في ١٦ موقعا 
تتبـــع اإلدارة العامة للمـــرور واإلدارة 
العامة للهجرة في ٥ محافظات، لتوفير 
االحتياجات الالزمة والسريعة من النقد 
ملراجعي وموظفي هذه املواقع ومساعدتهم 
على إجناز معامالتهم املتصلة توفيرا 

للوقت واجلهد.
  وقع العقد نيابة عن «بيتك» مساعد 
املدير العام للقطاع املصرفي محمد ناصر 
الفـــوزان، وعن وزارة الداخلية الوكيل 
املساعد للشؤون املالية واإلدارية عجيل 

العجران.
  وقـــال الفوزان في تصريح صحافي 
ان هذه املبادرة تنطلق من خطة «بيتك» 
فـــي مختلف  التي يطبقها لالنتشـــار 
املناطق اجلغرافية بهدف خدمة عمالئه 
وتلبية احتياجاتهم في جميع األماكن 

التي يرتادونها الجناز معامالتهم، كما 
تعزز هذه املبادرة عالقات التعاون التي 
تربط «بيتك» مبختلف أجهزة ووزارات 
الدولة ووحدات القطاع اخلاص لتوفير 
االحتياجات املصرفية واملالية ملوظفي 

ومرتادي هذه األجهزة والوزارات.
  وأضاف الفوزان قائال: مبقتضى هذا 
العقد الذي متت ترسيته على «بيتك» بعد 
فوزه بالعطاء األفضل فنيا وماليا من بني 
العطاءات املماثلة املتقدمة للوزارة، يقوم 
البنك بتوفير ماكينات متطورة للسحب 
اآللـــي في ١٦ موقعا مـــن مواقع تواجد 
إدارتي املرور والهجرة التابعة لوزارة 
الداخلية في ٥ محافظات، لتسهيل عمليات 
صرف النقود في هـــذه املواقع لعمالء 
«بيتك» والبنـــوك األخرى، حيث تقبل 
هذه املاكينات بطاقات «كي نت» لعمالء 
كل البنـــوك، مؤكدا أهمية تواجد البنك 
الى جانب عمالئه في املناطق احليوية، 

الســـيما في اإلدارات واألجهزة التابعة 
لوزارة الداخلية التي تعنى بإجناز مهام 
يومية أساسية ومن ثم حتظى بحضور 

كثيف للمراجعني.
  وأشار الى أن «بيتك» سيقدم خالل 
الفترة املقبلة املزيد من األفكار اجلديدة 
للتواجد في أماكن أخرى حيوية والتواصل 
مع العمالء بشكل أفضل وأسرع، ستسهم 
في تقدمي قيم مضافة للسوق واملستفيدين 
من اخلدمات التي تقدمها أجهزة الدولة 
الرسمية واخلاصة، بالتعاون مع األجهزة 
املعنية في هذه اجلهات، معربا في هذا 
الصدد عن تقديره للتعاون الذي تبديه 
التي  الداخلية والثقة  باستمرار وزارة 
توليها لكل اخلدمـــات واملبادرات التي 
يقدمها «بيتك»، مؤكدا في ذات الوقت على 
أهمية تضافر جهود القطاع املصرفي مع 
أجهزة الدولة اخلدمية من أجل االرتقاء 

مبستوى اخلدمات في الكويت.  

 ١٫٨ مليون دينار أرباح 
«صفوان للتجارة»

 إيضاح من «آبار» بشأن 
إجمالي المطلوبات

 ٧١٤٫٩ ألف دينار 
أرباح «أسمنت الهالل» 

وتوزع ١٠٪ نقدًا
 

 اعتمد مجلس إدارة شركة 
العامـــة  صفـــوان للتجـــارة 
واملقـــاوالت البيانـــات املالية 
السنوية للشركة للسنة املالية 
املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ 
خالل اجتماعه أمس وأظهرت 
النتائج حتقيق أرباح قدرها ١٫٨ 
 ٣٧٫١ مليون دينار مبا يعادل 
فلسا للســـهم مقارنة بارباح 
قدرها ١٫٦ مليـــون دينار مبا 
يعادل ٣٣٫٥ فلسا للسهم للفترة 
املقارنة من ٢٠٠٩ وبلغ اجمالي 
املوجودات املتداولة ٢٢٫٤ مليون 
دينار مقارنـــة بـ ١٨٫٤ مليون 
دينار للفترة املقارنة من ٢٠٠٩ 
وبلغ اجمالـــي املوجودات ٢٤ 
مليـــون دينـــار مقارنة بـ ٢٠ 
مليون دينار للفترة املقارنة من 
٢٠٠٩ وبلغ اجمالي املطلوبات 
املتداولـــة ١٣٫٦ مليون دينار 
مقارنة بـ ١٠ ماليني دينار للفترة 
املقارنة من ٢٠٠٩ وبلغ اجمالي 
املطلوبات ١٤٫٥ مليون دينار 
مقارنة بــــ ١١٫٥ مليون دينار 
للفترة املقارنة من ٢٠٠٩ وبلغ 
اجمالي حقوق املساهمني ٩٫٦ 
بـ ٨٫٨  ماليني دينـــار مقارنة 
ماليني دينـــار للفترة املقارنة 
مـــن ٢٠٠٩ وأوصـــى مجلس 
ادارة الشـــركة بتوزيع أرباح 
نقدية نسبتها ٢٢٪ من القيمة 
االسمية (٢٢ فلسا لكل سهم) 
وذلك للمســـاهمني املسجلني 
بسجالت الشركة بتاريخ انعقاد 
اجلمعيـــة العمومية علما أن 
هذه التوصية تخضع ملوافقة 
العمومية واجلهات  اجلمعية 

املختصة.

 أفادت شـــركة برقان حلفر 
اآلبار والتجارة والصيانة في 
بيان نشر على موقع البورصة 
بشأن البيانات املالية املرحلية 
للشركة للتسعة اشهر املنتهية 
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠، بأنها قامت 
بتعديل اجمالي  املطلوبات لفترة 
التسعة اشهر املنتهية في ٣١ 
ديســـمبر ٢٠١٠ و٣١ ديسمبر 
٢٠٠٩ والتي متت طباعتها من 
قبل الشركة عن طريق اخلطاء 
غير املقصود علما أن إجمالي 
املطلوبات (قبل التعديل) بلغ 
٥٢٫١ مقارنة بــــ ٥٣٫٨ مليون 
دينار للفترة املقارنة من ٢٠٠٩ 
ليصبح اجمالي املطلوبات (بعد 
التعديل)  ١١٥٫٨ مليون دينار 
للفتـــرة املالية املنتهية في ٣١ 
ديسمبر ٢٠١٠ مقارنة بـ ٨٧٫٧ 
املقارنة  مليون دينار للفترة 

من ٢٠٠٩.
 

 اعتمد مجلس ادارة شركة 
أسمنت الهالل البيانات املالية 
السنوية للشركة للسنة املالية 
املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ 
خـــالل اجتماعه أمـــس األول 
النتائـــج حتقيق  وأظهـــرت 
أرباح قدرها ٧١٤٫٩ ألف دينار 
مبا يعادل ١٠٫٢٣ فلوس للسهم 
مقارنة بـ ٢٦٫٦ مليون دينار مبا 
يعادل ٠٫٣٨ فلس للسهم للفترة 
املقارنة من ٢٠٠٩ وبلغ اجمالي 
املوجودات املتداولة ١٠٫٨ ماليني 
دينار مقارنة بـ ١٠ ماليني دينار 

للفترة املقارنة من ٢٠٠٩.
إدارة    وأوصـــى مجلـــس 
ارباح نقدية  الشركة بتوزيع 
نسبتها ١٠٪ من القيمة االسمية 

(١٠ فلوس لكل سهم). 


