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61.3 مليون دينار 
إجمالي موجودات 

الشركة وحقوق 
املساهمني بلغت 

41.5 مليوناً

استحوذت على 52% من »أفولفينس القطرية«

ضمن وفد رفيع املستوى استقبلته الغرفة

الصانع: 101 فلس القيمة الدفترية لسهم »الصفاة تك« 
في الربع األول  و1.6 مليون دينار مخصصات 2010

20 شركة كورية عرضت فرصًا استثمارية في مجال الطاقة 
املتجددة والصناعة على املستثمرين الكويتيني

»بيتك«: دعم التعليم ركيزة أساسية في مسؤوليتنا االجتماعية

ادارة  كشف رئيس مجلس 
القابضة  ش���ركة »صفاة تك« 
خلدون الصانع عن ترس���ية 
عدد من املناقصات على الشركة 
وشركاتها التابعة منها توقيع 
عقود ب���� 8.6 ماليني دينار مع 
الكويت لصالح  ش���ركة نفط 
العاملية  ش���ركتي »املجموعة 
و»الك���ون  للتكنولوجي���ا« 
للكمبيوت���ر« وهما ش���ركتان 
تابعتان، علما بان هذه العقود 
تخص عمليات تركيب وتوريد 

ملدة 3 سنوات.
واستطرد الصانع متحدثا 
في اجتماع عمومية الش���ركة 
الذي عقد أمس بنسبة حضور 
بلغت 75%، عن توسيع أعمال 
القطاع اخلاص  الش���ركة في 
وتقدمي احللول واخلدمات وذلك 
للمحافظة على معدالت هامش 

الربح.
وأوض���ح ان الش���ركة قامت 
باحتجاز مخصص ب� 1.6 مليون 
دين���ار من ب���اب التحفظ مقابل 
انخف���اض محتم���ل ف���ي قيمة 
استثماراتها في شركة »افولفينس« 
التعليمية حيث يقدر اس���تثمار 
الشركة في »افولفينس« ب� 5.6 
ماليني دينار علما بأنه مت ادراج 
هذا االستثمار بالتكلفة لعدم توفر 
تأكيد بشأن القيمة العادلة لهذا 
االس���تثمار بتاريخ 31 ديسمبر 

.2010
وأوضح ان هذا املخصص مثل 
60% من إجمالي خسائر الشركة 
عن العام املاضي 2010 والبالغة 

2.7 مليون دينار.

استثمارات الشركة

وقد أوضح الصانع ردا على 
استفسارات املس���اهمني ان هذا 
االستثمار كان جزءا من استثمار 
ضخم حيث كان من املقدر ان تصبح 
»افولفينس« شركة تعليمية كبرى 
برأسمال 100 مليون دوالر إال أن 
األزمة املالية حالت دون استكمال 
جمع رأسمال الشركة مما جعل 
»صفاتك« املالك األكبر بها بنسبة 

أشاد نائب رئيس غرفة جتارة 
الكوي���ت عبدالوهاب  وصناعة 
الوزان بالعالقات التاريخية التي 
تربط الكويت وكوريا اجلنوبية 
على كافة املس���تويات وخاصة 

املستوى االقتصادي.
جاء ذلك خالل استقبال الغرفة 
أمس لوفد اقتصادي رفيع املستوى 
من كوريا اجلنوبية برئاسة نائب 
وزير االقتصاد واملعلوماتية في 
كوريا اجلنوبية مون جاي دو، 
والذي كان برفقته ممثلو قرابة 
20 ش���ركة من كبرى الشركات 
الكورية العاملة في مجال الطاقة 
املتجددة والصناعة مثل هيونداي، 

دايو وسامسونغ.
وق���ال الوزان ال���ذي ترأس 
اجلانب الكويتي الذي ضم عددا 
من أعضاء مجلس ادارة الغرفة، 
باالضافة الى ما يقارب ممثلي 40 
شركة كويتية مهتمة باالستثمار 
في كوريا، ان مثل هذه الزيارات لها 
أثر ايجابي مباشر على تعزيز تلك 
العالقة، وان ما تقوم به الغرفة من 
جهود تنظيمية وتنسيقية تأتي 
انطالقا من دورها في تنش���يط 
العالقة فيما بني القطاع اخلاص 

في كال البلدين.

 قال نائب مدير إدارة التسويق 
والعالقات العامة في بيت التمويل 
الكويتي )بيتك( سعيد توفيقي إن 
الدور الذي يضطلع به »بيتك« في 
دعم العملية التعليمية وتوجهات 
العالي  التربية والتعليم  وزارتي 
لالرتقاء بها يجسد إحدى الركائز 
األساسية في منظومة املسؤولية 

االجتماعية.
وفي تكرمي تسلمه من مدرسة أم 
احلارث األنصارية ل� »بيتك« لدعمه 
املستمر أوضح توفيقي أن االهتمام 
بهذه اخلطوة تعتبر مكملة ألنشطة 
أخرى ينظمها »بيتك« بالتعاون مع 
مختلف املدارس والكليات واملعاهد، 
وهو ما ينعكس إيجابا على العملية 

التعليمية بشكل عام.
وأك����د عل����ى أن دع����م الطلبة 
مبختلف مراحلهم وأنشطتهم يعبر 
عن االهتمام بالعنصر البش����ري 

وب���ني ان قيم���ة إجمال���ي 
موجودات الشركة بلغت 61.3 
مليون دين���ار في نهاية 2010 
كما بلغ إجمالي املطلوبات 19 
مليون دينار أما القيمة اإلجمالية 
حلقوق املس���اهمني فقد بلغت 
41.5 ملي���ون دين���ار من دون 

حقوق األقلية.

الجمعية العمومية

 ه���ذا وقد اق���رت عمومية 
الش���ركة العادية أمس جميع 
بنودها مبا فيها اقتراح مجلس 
االدارة بعدم توزيع أرباح عن 
العام املاضي 2010 وتفويض 
املجلس بشراء 10% من أسهم 
الشركة حسب ضوابط القانون 
وإخالء ط���رف مجلس اإلدارة 
بخصوص تعامالتهم عن العام 
املاضي واملوافقة على التعامل 

مع أطراف ذات صلة.
محمود فاروق   ٭

اللقاء استعراض  ومت خالل 
عدد )4( عروض تقدميية من كال 
اجلانبني وكان العرض التقدميي 
االول حول الطاقة املتجددة في 
كوريا، حيث مت تقدميه من قبل 
شركة هيونداي، أما الثاني فقد كان 
حول العالقات الكويتية � الكورية، 
قدمته منظمة تنمية الصناعات 
الكورية، أما من اجلانب الكويتي 
فقد قدم مكتب االستثمار االجنبي 
في الكويت عرضا تقدمييا حول 
املناخ االستثماري في الكويت، 
ثم قدمت كل من شركة البترول 
الوطنية وش���ركة نفط الكويت 
ش���رحا حول اج���راءات اعتماد 
القطاع  وتسجيل الشركات في 

النفطي.
وفي نهاية اللقاء قدم الوزان 
هدية تذكارية ل� »مون« مبناسبة 
الزيارة، ثم قدم ش���كره العميق 
للحضور عل���ى حرصهم على 
املشاركة في االنشطة االقتصادية 
التي تضيف لالقتصاد الكويتي 
أهمية أكبر على املستوى الدولي، 
ثم مت فتح املجال احلضور لعقد 
لقاءات ثنائية بني الشركات من 

كال اجلانبني.
شريف حمدي  ٭

التي تساعده  السبل  وتوفير كل 
على البداع في مجاله مشيرا إلى 
دعم »بيتك« مؤخرا ملؤمتر اجلودة 
التعليم والذي نظمته وزارة  في 
الوكيل املساعد  التربية بحضور 
لشؤون التعليم العام منى اللوغاني 
وعدد من كبار القياديني في الوزارة، 
ب����دور »بيتك«  والذين أش����ادوا 

امللموس في هذا املجال.
يذك����ر أن »بيتك« أصدر للعام 
الثاني على التوالي تقريرا شامال 
إلجنازاته في اجلانب االجتماعي 
خ����الل العام املاض����ي وقد حظي 
التقرير بإشادة العديد من القياديني 
في الدولة على مس����توى القطاع 
احلكومي واخل����اص، حيث ركز 
الت����ي ترتبط  على املش����روعات 
بالقطاعات املهمة في حياة األفراد 
واملجتمع ويأتي على رأسها التعليم 

والصحة.

2010 محققة مجمل ربح بلغت 
نسبته 22.9%، كما بلغت قيمة 
إجمالي االيرادات األخرى 373.2 
أل���ف دينار بنس���بة 1.4% من 

املبيعات.
أما مجموع مصروفات الشركة 
اإلدارية والعمومية فقد بلغ 4.8 
ماليني دينار بنسبة 17.3% وقد 
برر الصانع هذه املصاريف بأن 
الشركة لديها 1418 موظفا منهم 
715 في قطاع التعليم و700 في 
قطاع التكنولوجيا وهو ما يبرر 

حجم املصاريف االدارية.
إجمال���ي  ان  وأوض���ح 
االستهالكات بلغ 155 ألف دينار، 
األمر الذي حسم نتائج الشركة 
في النهاية بخسائر 2.75 مليون 
دينار بنسبة 10% من املبيعات 
بع���د خص���م كل املصاري���ف 
واملخصصات وبلغت خسائر 
السهم 6.8 فلوس مقارنة ب� 7.24 

فلوس لعام 2009.

الفرص االستثمارية املتاحة في 
مجال الطاقة املتجددة والصناعة 
في كوريا، وكذلك االطالع على أهم 
الصناعات واملشاريع التي ميكن 
اقامتها في الكويت خصوصا في 
مجال النفط وغيرها من املجاالت 

ذات الصلة باملعلوماتية.

قدرت ب� 52% والتي تساهم فيها 
كل من الهيئة العامة لالستثمار 

والتأمينات القطرية.
وعن توزيع أصول الشركة قال 
ان الشركة توزع أصولها بحيث 
تتركز 64% منها في قطاع التعليم 
و25% في قطاع التكنولوجيا أما 
املتبقية فهي استثمارات   %11 ال� 
في أسهم مدرجة مضمونة حسب 
وصف الصانع موضحا ان معظمها 

في قطاعي البنوك واالستثمار.
وعن س���هم الش���ركة أضاف 
الصانع ان قيمته الس���وقية 50 
فلسا حسب إغالق البورصة إال أن 
السهم له قيمة دفترية تصل إلى 
101 فلس حسب بيانات الشركة 

في الربع األول.

النتائج المالية

 وعن النتائج املالية للشركة 
قال الصانع ان إيرادات الشركة 
بلغ���ت 27.6 مليون دينار عن 

وم���ن جهته، اكد نائب وزير 
االقتصاد الكوري مون جاي دو 
على االهتمام الكبير الذي توليه 
حكومة كوريا لالستثمار املشترك 
مع الكويت في ش���تى املجاالت، 
مش���يرا الى أن الهدف الرئيسي 
لهذه الزيارة هو لعرض بعض 

)محمد ماهر( جانب من مباحثات اجلانبني الكويتي والكوري  

سعيد توفيقي يتسلم تكرمي »بيتك« من مدرسة أم احلارث األنصارية

يبحث عن مخ���رج من حالة 
الضعف التي مير بها، حيث ان 
الضغوط تأتي من كل جانب 
سواء فيما يتعلق بالظروف 
السياسية أو الركود املوسمي 
نتيجة قرب فترة الصيف وما 
يرافقه���ا من غي���اب لألخبار 
الى ان  االقتصادي���ة، منوها 
املخرج الوحيد مما اسماه ب� 
»قفص الضعف« هو حدوث 
متغيرات اقتصادية واضحة 
وملموس���ة من شأنها تعزيز 
حالة التفاؤل لدى املستثمرين 
ومن ثم العودة إلى السوق من 
جديد، وفيما عدا ذلك لن يكون 
أمام املستثمرين  هناك حافز 

للمبادرة وأخذ املخاطر.
ولفت التقرير الى انه على 
الرغم االرتفاعات الطفيفة التي 
حققها املؤش���ر، إال انه توجد 
داللة واضحة تشير إلى انتهاء 
موجات املؤشر الهبوطية، األمر 
ال���ذي يعن���ي ان االرتفاعات 
احلالي���ة ما ه���ي إال موجات 
ارتدادية مؤقتة س���رعان ما 
تنتهي ويعاود املؤشر التراجع 
مستهدفا الوصول الى مستوى 
6275 نقط���ة وص���وال ال���ى 
مستوى 6232 نقطة في حال 
االنزالق أسفل املستوى األول 
بصورة صحيحة، ويس���تند 
السيناريو في ذلك على  هذا 
تدشني املؤشر قناة هبوطية 
على الرسومات البيانية ذات 
الواحدة، حيث  الساعة  إطار 

78 مليون دينار فقط إجمالي قيمة التداول األسبوعية 

»وضوح«: السوق يبحث عن مخرج 
واملستثمرون يكتفون بهوامش ربح ضئيلة

التحركات تقع ضمن  التزال 
املسار الهابط.

مجريات التداول

أنهى سوق الكويت لألوراق 
املالية تداوالت األسبوع الثاني 
م���ن يوني���و اجل���اري على 
انخفاض في املؤشر السعري 
ليغلق عند مستوى6.306.7 
نقاط منخفضا بنسبة %0.50 
عن إغالق األس���بوع السابق 
الذي بلغ 6.338.7 نقاط، في 
ح���ني أنهى املؤش���ر الوزني 
تداوالت هذا األس���بوع عند 
مستوى439.47 نقطة مرتفعا 
بنحو 0.08% مقارنة بإغالق 
األسبوع السابق عند 439.10 

نقطة.
وبل���غ إجمال���ي القيم���ة 
املتداول���ة لهذا األس���بوع ما 
يق���ارب 78.7 ملي���ون دينار 
مقارنة بنح���و 113.8 مليون 
دينار خالل األسبوع السابق 
منخفضة بنحو 30.9%، كما 
انخفضت كمية األسهم املتداولة 
لهذا األسبوع بنحو 4.2% لتبلغ 
 578.1 بنهاية هذا األس���بوع 
مليون سهم من خالل تنفيذ 

10.209 صفقات. 
وعلى صعي���د القطاعات، 
شهد السوق أداء متباينا حيث 
ارتفع إغالق س���تة قطاعات 
يتصدرها قطاع األغذية بنسبة 
ارتفاع 2.0% ليغلق مؤش���ره 
الوزني عند 603.5 نقاط، يليه 
قطاع غير الكويتي بنس���بة 
ارتفاع 1.1% ليغلق مؤش���ره 
الوزني عند514.6 نقطة، وجاء 
قطاع العقار في املرتبة الثالثة 
من االرتفاعات ليغلق مؤشره 
الوزني عند 199.2 نقطة محققا 
نسبة ارتفاع بلغت 0.7%، في 
حني انخفض إغالق قطاعني 
يتصدرهما قطاع البنوك بنسبة 
انخفاض 0.40% ليغلق مؤشرة 
الوزني عند 608.9 نقاط، تاله 
قطاع الصناع���ة بانخفاض 
نس���بتة0.2% ليغلق مؤشره 

الوزني عند 351.5 نقطة. 
أما من حيث نشاط قيمة 
التداول للقطاعات فقد تصدرها 
قطاع اخلدمات مستحوذا على 
37.13% م���ن قيم���ة تداوالت 
السوق، يليه في النشاط قطاع 
البنوك حيث حقق قيمة تداول 
تعادل 24.66% من إجمالي قيمة 
تداوالت السوق، وحل قطاع 
العقار في املركز الثالث بقيمة 
تداول تعادل 16.61% من إجمالي 

قيمة التداول.
وعلى صعيد األسهم، تصدر 
االرتفاعات س���هم »صلبوخ« 
بواقع 20.0% ليغلق عند 72 
فلسا، يليه سهم »اجلزيرة« 

بواقع ارتفاع %12.9.

التقرير األس���بوعي  قال 
لشركة وضوح لالستشارات 
املالية واالقتصادية ان سوق 
الكويت لألوراق املالية واصل 
أداءه الضعيف إذ اليزال املشهد 
العام للس���وق هو استمرار 
التداوالت األفقية بشكل متكرر 
مع بعض املضاربات هنا وهناك 
والتي تهدف إلى حتريك أسعار 
بعض األس���هم حلمايتها من 

االنهيار.
وبشكل عام لم يكن هناك 
شيء استثنائي خالل تداوالت 
هذا األسبوع، فقد ساد الهدوء 
التعامالت ولم حتقق مؤشرات 
السوق أي خسائر أو مكاسب 
ملموسة فقد وصلت خسائر 
املؤشر السعري إلى 32 نقطة 

فقط.
أما على مستوى السيولة 
فه���ي أيض���ا مس���تمرة في 
االنخفاض فق���د بلغ إجمالي 
القيمة املتداولة هذا األسبوع 
أي  دين���ار  ملي���ون   78.7
بانخفاض بلغت نسبته %30.9 
عن األس���بوع املاضي والذي 
بلغت قيمة التداوالت فيه 113.8 

مليون دينار.
واوضح التقرير أن السوق 

متطوعو »بوبيان« يزورون 
مستشفى »الوطني« لألطفال

ضمن برنامجه املتميز للمسؤولية االجتماعية 
»معا نرسم االبتسامة« قام عدد من أعضاء فريق 
خدمة املجتمع التطوعي لبنك بوبيان بزيارة الى 

مستشفى بنك الكويت الوطني لالطفال.
حي���ث مت تنظيم مجموعة من االنش���طة 
الترويحي���ة لالطف���ال وتوزي���ع الهدايا الى 
جانب إمداد املستشفى مبجموعة من االجهزة 

االلكترونية.
وتعتبر هذه هي الزيارة الثانية التي يقوم 
بها متطوعو البنك للمستشفى، وذلك في إطار 
البرنامج الذي يتضمن زيارات دورية ألقسام 
االطفال في املستشفيات احلكومية بهدف إدخال 
البهج���ة والفرحة الى نف���وس االطفال ورفع 

معنوياتهم.
وشارك اعضاء فريق خدمة املجتمع في البنك 
االطفال في مجموعة من االنشطة والفعاليات 
املرحة التي نظمتها شركة بروي والتي تفاعل 
معها االطفال بصورة كبيرة تؤكد أهمية هذه 

االنشطة في التخفيف من آالمهم.
يذكر ان بنك بوبي���ان لديه برنامج خاص 
لزيارة أقسام االطفال في املستشفيات احلكومية 
واخلاصة يتضمن زيارة جميع هذه االقس���ام 
على مدار العام وفق جدول زمني محدد مسبقا 

بالتعاون مع اجلمعية الكويتية لرعاية االطفال 
في املستش���فيات والتي ستس���اعد البنك في 

ترتيب هذه الزيارات.
وال يقف األمر فقط عند توزيع الهدايا العينية 
على االطفال، بل يقوم أعضاء فريق خدمة املجتمع 
من املتطوعني من اجلنسني بقضاء بعض الوقت 
م���ع االطفال، حيث يتم وضع برنامج ترفيهي 
كامل يشارك فيه املتطوعون واملوظفون جميع 

االطفال العديد من االنشطة واملسابقات. 
ومن خالل التعاون مع اجلمعية الكويتية 
لرعاية االطفال في املستشفيات يقوم بتركيب 
مجموعة من االجه���زة التعليمية والترفيهية 
وأجهزة الكومبيوتر في االستراحات املخصصة 
لالطف���ال، وذل���ك حتى ميكنه���م قضاء وقت 
ممتع ومرح خالل تواجدهم في املستشفيات 

املختلفة.
وتتضمن زيارة البنك الى املستشفيات توزيع 
الهدايا على االطفال الى جانب تنظيم مجموعة 
من الفقرات الترفيهية واملسابقات التي تدخل 
السرور الى أنفسهم باالضافة الى قيام البنك 
بتركيب عدد من االجهزة التعليمية والترفيهية 
لالطفال الذين ميكنهم االس���تفادة منها خالل 

فترة بقائهم في املستشفى.

متطوعو »بوبيان« خالل تفقدهم األطفال في مستشفى »الوطني«
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