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االقتصادية
»بيت األوراق« تبيع جزءًا من 

ملكيتها في »غيتهاوس كابيتال«

»اخلصوصية«: عقد بـ 7.4 ماليني دينار

تكليف في »الدولي«

أعلنت شركة بيت األوراق املالية )البيت( انها قد قامت 
بتاريخ 31 ديسمبر 2014 بتوقيع عقد بيع جزء من ملكيتها 
في شركة »غيتهاوس كابيتال لالستشارات االقتصادية 
واملالية« )ش.م.ك.م( ميثل نسبة 13% من رأسمال الشركة. 
وقالت الشركة في بيان نشر على البورصة ان قيمة الصفقة 
بلغت ما يقارب م����ن 2.5 مليون )نحو 8.5 ماليني دوالر 
أميركي(. كما أش����ارت الشركة إلى ان الصفقة نتج عنها 
ربح خاص مبساهمي الشركة يقترب من 400 ألف دينار، 
ومبا يعادل ربحية قدرها نحو 0.6 فلس للسهم الواحد( 

سيتم إدراجها ضمن نشاط الشركة لعام 2014.

أفادت ش���ركة مجموعة اخلصوصية القابضة بأن 
جلن���ة املناقصات املركزية قررت ترس���ية املجموعة 
الثانية من املناقص���ة رقم )RFQ-2020418( اخلاصة 
بتوري���د أنابيب تبطني مع ملحقاته���ا بقيمة إجمالية 
قدرها 7.4 ماليني دينار بعد تصحيح اخلطأ احلسابي 
على شركة اخلصوصية للطاقة »ذ.م.م« وهي إحدى 
الشركات التابعة واململوكة لشركة مجموعة اخلصوصية 

القابضة بنسبة ملكية تبلغ %99.

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان بنك الكويت 
الدولي أفاد بتكليف أسامة إسماعيل مسؤول التزام أول، 
بالقيام بأعمال مدير قسم االلتزام بالوكالة اعتبارا من 

امس األحد املوافق 2015/1/4 وحتى إشعار آخر.

»أرزان« توقع اتفاقية تبادل أسهم
أعلنت ش���ركة مجموع���ة أرزان املالي���ة للتمويل 
واالستثمار )أرزان( انها قد أبرمت صفقة تبادل أسهم 
غير مدرجة وحصص في شركة ذات مسؤولية محدودة 
مع إحدى الشركات الكويتية بقيمة 5.42 ماليني دينار. 
وقالت الشركة في بيان نشر على البورصة: ان الصفقة 
املشار إليها قد نتج عنها أرباح تقدر بنحو 66.6 ألف 

دينار.

مصر جذبت في 2014 
استثمارات بـ 2.3 مليار دوالر

للكويت النصيب األكبر فيها
القاهرة ـ ناهد امام

 أكد رئيس الهيئة العامة لالستثمار واملناطق احلرة 
د.حسن فهمي أن الهيئة قامت على مدار 2014 بتوقيع ما 
يقرب من 15 مذكرة تفاهم مع العديد من الدول والكيانات 
واجلهات احمللية واإلقليمية والعربية الدولية، وجاءت 
الكويت في مقدمة تلك الدول حيث مت توقيع اتفاق تعاون 
معها اس����تهدف تعزيز التعاون االس����تثماري وتطوير 
مجاالت ترويج االستثمار، وحتسني املناخ االستثماري، 
وتب����ادل اخلبرات في مجال االس����تثمار ومنظومة عمل 

املناطق احلرة،
كما اس����تهدف بعضها التعاون وتقدمي الدعم الفني 
واملساعدة للمشروعات الصغيرة واملتوسطة، فضال عن 
عدد من مذكرات التفاهم األخرى التي مت توقيعها مع كيانات 

من سويسرا وبريطانيا واإلمارات واليونان ومالي.
وأش����ار فهمى إلى أن إجمالي االس����تثمارات العربية 
واألجنبية خالل عام 2014 قد ارتفعت ومنها االستثمارات 
اخلليجي����ة والكويتية، حيث بلغت مس����اهمات العرب 
واألجانب 2.3 مليار ودوالر، في 9423 شركة ومشروع 
استثماري � ما بني شركات جديدة وأخرى عاملة بالسوق 
املصرية - تتنوع أنش����طتها ما ب����ني املجاالت اخلدمية 
والصناعية واإلنشائية والسياحية والزراعية والتمويلية 

ومجاالت االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
كما ش����هد عام 2014 اس����تقرارا نس����بيا في معدالت 
االستثمار، وذلك من خالل ثقة املستثمر املصري والعربي 
واألجنبي في مناخ االس����تثمار في مصر، وفي مقوماته 
الكبيرة التي من ش����أنها أن حتقق لهم عوائد وهوامش 
ربح مرضية، وأن تساعد الكثير منهم على التوسع في 
مشروعاته القائمة في مصر، كما أن هيئة االستثمار حرصت 
خالل العام عل����ى القيام بعدد من اخلطوات واإلجراءات 
التي جاءت لترسخ دورها ومستهدفاتها في تقدمي أفضل 
اخلدمات للمستثمر والدفاع عن حقوقه القانونية، وحل 
أي مشكالت من املمكن أن تواجهه قبل أو أثناء عمله، من 
أجل مساعدته على إقامة مشروعاته بنجاح في مختلف 
القطاعات اإلنتاجية واجلغرافية في مصر، أو التوس����ع 

باملشروعات القائمة. 
ولفت إلى أن 2014 شهد العديد من اجلهود واخلطوات 
واإلجراءات اجلادة لتنشيط حركة االستثمار، وان 2015 
من شأنه أن يعيد مصر على خريطة الدول األكثر جذبا 

لالستثمارات في العالم.

56% تراجعاً مبعدل سيولة بورصة الكويت في أولى جلسات العام اجلديد

بالسيولة املتواضعة واجلنوح لالنخفاض.. أسواق اخلليج تستقبل 2015
على خسائر.

٭ حقق سوق مسقط ارتفاعا 
بنسبة 0.2% مبكاسب 10 نقاط 

ليرتفع إلى 6353 نقطة.
٭ ارتفع سوق البحرين بنسبة 
0.7% مبكاسب بلغت 10 نقاط 
أيضا ليصل إلى 1426 نقطة.

ومحلي���ا، انخفضت قيمة 
الت���داول ببورص���ة الكويت 
بنس���بة 56%، حي���ث هوت 
 في أولى جلس���ات 2015 إلى 
12.2 مليون دينار تراجعا من 
نحو 28 مليون دينار في آخر 
جلسة في 2014، وكان الفتا أن 
السيولة تركزت حول األسهم 
املضاربية )األقل سعرا( وسط 
عمليات ضغط على األس���هم 
القيادية في محاولة لتجميعها 
بأقل األسعار قبل بدء مرحلة 
الكش���ف ع���ن التوزيع���ات 
السنوية. واختتمت مؤشرات 
البورصة أولى جلسات عام 
2015 عل���ى تباين في األداء، 
حيث أنهى مؤش���ر كويت 15 
اجللسة على انخفاض نسبته 
0.9% نزوال إلى مستوى 1050 
نقطة خاسرا نحو 9.6 نقاط، 
الوزني  أنه���ى املؤش���ر  كما 
التعام���الت عل���ى انخفاض 
نس���بته 0.5% هبوط���ا إلى 
مستوى 436 نقطة بخسائر 
بلغت 2.3 نقطة، فيما ش���هد 
املؤشر السعري ارتفاع نسبته 
0.2% بإقفاله عند مس���توى 
 6546 نقط���ة رابح���ا نح���و

11 نقطة قبل اإلغالق.

بع���د أن كان خاس���را خالل 
اجللس���ة، وأضاف الس���وق 
ملكاسبه 0.2% بارتفاع مفتعل 
في الدقائق األخيرة من اجللسة 
ب���� 11 نقطة ليصل إلى 6546 
نقطة، علما بأن املؤش���رات 
الوزنية ببوصة الكويت اغلقت 

٭ السوق السعودي استهل 
الع���ام اجلدي���د مبواصل���ة 
اخلسائر، وذلك بنسبة %0.6، 
حيث خسر 52 نقطة ليصل 

إلى 8356 نقطة.
٭ سوق الكويت حقق مكاسب 
محدودة في نهاية التعامالت 

إلى 4450  78 نقطة ليص���ل 
نقطة.

٭ جاء س���وق قطر ثالثا من 
حيث األس���واق اخلاسرة في 
العام اجلديد بنس���بة  بداية 
0.5%، إذ خسر 56 نقطة ليصل 

إلى 12229 نقطة.

شريف حمدي

استقبلت أسواق اخلليج 
عام 2015 في أولى جلس���اته 
التي  بالس���يولة املتواضعة 
أب���رز س���مات جميع  كانت 
بورصات اخلليج أمس، وهو 
ما يعكس حالة الترقب املشوب 
باحلذر الشديد لدى املتعاملني 
بهذه األسواق بعد خامتة غير 
س���عيدة ل� 2014 الذي أبى أن 
يرحل قب���ل أن يلتهم أغلبية 
املكاس���ب التي حققتها أغلب 
األس���واق.. بل وعمق جراح 

أسواق أخرى.
وبدا جليا أن اإلحجام عن 
ضخ سيولة في األسواق يأتي 
منطقيا في أول جلسة حتى 
يتبني اجتاه هذه األسواق في 
العام اجلديد الذي يس���تهله 
املتعاملون باحليرة نفسها التي 
أنهوا بها العام املاضي، خاصة 
مع استمرار تداعيات انخفاض 
أسعار النفط إلى مستويات لم 

تكن متوقعة.
وأنه���ت أس���واق اخلليج 
النحو  تعامالت أمس عل���ى 

التالي:
٭ سوق دبي واصل تصدره 
لألس���واق اخلليجية األكثر 
انخفاض���ا كما كان احلال في 
2014، وذلك بخسارته %2.2، 
محققا 84 نقطة خسائر ليصل 

إلى 3689 نقطة.
أبوظبي يليه في  ٭ س���وق 
ب���� 1.7%، محققا  اخلس���ائر 

سباق نحو كسب املزيد من العمالء واالستحواذ على حصة جتارية كبرى

شركات االتصاالت.. موبايل واحد ال يكفي

حصاد »التجارة« لـ 2014: تأسيس »الضمان الصحي« وتوقيع مذكرة التشابك مع البورصة
عاطف رمضان 

حصلت »األنباء« على إحصائي���ة ترصد أداء وزارة التجارة 
والصناعة ف���ي 2014 والتي أظهرت ان الوزارة أصدرت 171 قرارا 
وزاريا خالل ال� 9 شهور األولى من العام 2014. وكانت القرارات 
عبارة عن 83 قرارا خاصا باملهام الرسمية، وقرارين وزاريني خاصني 
بالش���ركات احدهما للسماح لفروع الشركات اخلليجية املسجلة 
بالكويت باحلصول على ترخيص استيراد، والقرار الثاني لتأسيس 
شركة مساهمة كويتية عامة »مستشفيات الضمان الصحي«، كذلك 
86 قرارا وزاريا لتش���كيل اللجان، وإغالق إداري بطريق التنفيذ 
املباش���ر جلزارة وملحمة ومطعم وش���ركة مواد غذائية وسوق 
مركزي، والسماح بعرض مشغوالت معادن ثمينة غير مدغومة 
واملعروض بغرض البيع في معرض الذهب واملجوهرات، وحتديد 
مهلة توفيق أوضاع وسطاء ووكالء إعادة التامني ملدة 6 اشهر أخرى 

وحظر استيراد وتداول وبيع األسلحة الهوائية اخلطرة.

حصاد 2014 

وكانت أبرز األحداث التي شهدتها الوزارة خالل 2014 هي: 

٭ تسلم د.عبداحملسن املدعج حقيبة وزارة التجارة في يناير 
املاضي.

٭ صدور قرار وزاري ينظم عملية تقدمي الدعم للمواد اإلنشائية 
بش����أن الرعاية السكنية فيما حدد القرار الفئات التي تستحق 

صرف مواد البناء املدعومة. وفقا لعدة شروط.
٭ صدور تعميم يقضي بالتزام قرارات جلنة متابعة ومراقبة 
األسعار في اجلمعيات التعاونية لتوحيد أسعار السلع وعدم 

اختالفها من جمعية إلى أخرى.
٭ تأسيس شركة مستشفيات الضمان الصحي برأسمال مصرح 
به قدره 230 مليون دينار ورأس املال املصدر مببلغ 115 مليون 

دينار.
٭ توقيع وزارة التجارة وهيئة أس����واق املال على مذكرة فك 
التشابك الرقابي بينها وحتديد الصالحيات الرقابية على الشركات 

املدرجة بالبورصة والشركات غير املدرجة.
٭ إجناز العقود األربعة الرئيسية للمواد التموينية على أساس 
قانوني جديد يتي����ح توفيرها للمواطنني مع تالفي املالحظات 

املسجلة سابقا من ديوان احملاسبة.
٭ صدور قرار وزاري لتش����كيل فريق عمل متخصص لتعديل 

بعض أحكام القانون رقم 7 لعام 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق 
املال وتنظيم نشاط األوراق املالية برئاسة د.مشعل اجلابر.

٭ »التجارة« تضاعف رس����وم دمغ الذهب 17 مرة من 3 إلى 50 
دينارا للكيلوغرام في أول زيادة من نوعها منذ 25 عاما.

٭ إعالن ال����وزارة وقف تنفيذ احلكم الصادر لصالح ش����ركة 
الوطنية العقارية بإدارة املنطقة احلرة.

٭ »التج����ارة« تلغي إدراج البيض بالبطاقة التموينية ومتنع 
تصديره.

٭ وزي����ر التجارة يصدر قرارا بتش����كيل األمانة الفنية للجنة 
الوطنية حلماية املستهلك.

 صدور الالئحة التنفيذية لقانون تش����جيع االستثمار املباشر 
أبرز.

٭ استجواب النائب عبداهلل الطريجي لوزير التجارة والصناعة 
د.عبداحملسن املدعج.

٭ ق����راران وزاريان لتنظيم اعتم����اد مكاتب تعقيب املعامالت 
وتنظيم مزاولة نشاط حجز الفنادق والعقارات.

٭ من����اذج جديدة لفواتير بيع الذه����ب لتعطي ضمانات أكبر 
للتاجر واملستهلك على حد سواء.

النصية م����ن حصة العوائد 
اإلجمالي����ة. ويق����ول أمين 
ادارة  البناو رئيس مجلس 
نور لالتصاالت ان التسويق 
لش����ركات االتص����االت في 
املستقبل يجب أن يعتمد على 
خطط مدروسة وحتديد دقيق 
للعمالء املس����تهدفني بهدف 
احلف����اظ عليهم ملدة محددة 
وكس����ب والئه����م وبالتالي 
ضمان االستحواذ على حصة 

جتارية كبرى.
ويق����ول البن����او في هذا 
الصدد إن أدوات التس����ويق 
أدوات تقليدية  تختلف بني 
وأدوات حديث����ة وكل منها 
تس����تهدف فئ����ة معينة من 
العمالء، مشيرا الى أن الدور 
سيكون أهم وأكبر للخدمات أو 
العروض التسويقية السيما 
في ظل سهولة تنقل العميل 

من شركة الى أخرى.
اعتب����ار  وبخص����وص 
التسويقية طوق  العروض 
جناة لش����ركات االتصاالت 
ايراداتها س����نة  من تراجع 
البناو  تلو األخرى، أوضح 
أن الع����روض التس����ويقية 
متث����ل وس����يلة للتميز وال 
ميكن اعتبارها طوق جناة 
في ظل التنافس الشديد بني 
الشركات، مشيرا الى انه ال 
يوجد طوق جناة ينتش����ل 
شركات االتصاالت من تراجع 
ايراداته����ا حاليا، معتبرا أن 
هذه حقيقة ملموسة وفعلية 
وواقع تعاني منه كل شركات 
العالم  انحاء  االتصاالت في 

ومنها احمللية.

العميل مثل تقدمي موبايلني 
بدال من موبايل مع عقد ملدة 

محددة.
ومحليا، هناك 3 شركات 
اتصاالت تتنافس بني بعضها 
املالية  البعض، والنتائ����ج 
اظهرت تراجع����ا في عوائد 
الدولية والرسائل  املكاملات 

منى الدغيمي

يأتي����ك اتص����ال من رقم 
غريب: »مبروك مت اختيارك 
لتك����ون بني قلة من عمالئنا 
لكس����ب هاتفني ورس����ائل 
ودقائ����ق مجانية وعروض 
كثيرة أخ����رى..كل ما عليك 
أن جتدد اشتراكك معنا ملدة 
س����نتني«. رمبا كثيرون منا 
اعتادوا هذا االتصال من شركة 
االتص����االت التي يتعاملون 
معها أو من شركة اتصاالت 
منافسة تدعوهم لنقل رقمهم 
اليها، لكن اجلديد في العروض 
السخية التي تعرضها شركات 
الزبائن هو  املوبايل لكسب 
ع����رض موبايل����ني في اطار 
االش����تراك السنوي، بعد أن 
كان الوضع س����ابقا موبايال 
واحدا. انها املنافسة احلادة 
بني الشركات لكسب العمالء، 
واستقطاب أكبر عدد ممكن من 
املشتركني اجلدد، مبا يساهم 
التشغيلية  في رفع األرباح 
لتلك الشركات وزيادة احلصة 
التجارية واحلفاظ على عدد 
العمالء، خصوصا  أكبر من 
املليئني منهم. فلم يعد اليوم 
اهتمام ش����ركات االتصاالت 
فقط باحلصة السوقية، بل 
األهم هو احلصة التجارية، 
اعداد  وهي االستحواذ على 
أكبر من العمالء حتقق عوائد 
على الشركة مثل االشتراك 
السنوي واالستهالك األكبر 
من االتصاالت غير املشمولة 
بالع����روض. وقد انخفضت 
فات����ورة االتص����االت لدى 

تسوية بني »منشآت« و»عارف االستثمارية«
أعلنت شركة منشآت للمشاريع العقارية )منشآت( انها قد أبرمت اتفاقية تسوية مع »مجموعة عارف 
االستثمارية« تتضمن التنازل لألخيرة عن عدد من حصص املشاركة في شركة »محاصة زمزم« يعادل مبلغا 
قدره 2.06 مليون دينار من شركة احملاصة.
باإلضافة ملا سبق، فإن »منشآت« ستقوم أيضا بسداد مبلغ نقدي قدره 400 ألف دينار لقاء تنازل »مجموعة 
عارف االستثمارية« لصالح »منشآت« عن عدد 225 حصة )تعادل 25%( من حصص شركة محاصة برج 
القبلة )أ(. وأشارت الشركة الى ان الصفقة السابقة لن يترتب عليها أي آثار مالية للشركة، الفتة إلى ان 
األرقام بالكامل خاضعة ملراجعة مراقبي احلسابات.

إعداد: شريف حمدي

املؤشرات الوزنية تغلق 
على انخفاض.. وارتفاع 
محدود لـ »السعري« 

وفي ظل هذا الوضع، باتت 
شركات االتصاالت احمللية 
وكذلك العاملية أمام استحقاق 
جديد وهو اطالة اجل العميل 
مع الشركة بعروض جاذبة 
ومغرية للمشتركني، وكلما 
زادت الع����روض ب����ات من 
املهم رف����ع االنتظارات لدى 

الكثيرين ف����ي هذه األوقات 
مقارنة باألعوام السابقة بعد أن 
دخلت تكنولوجيا املوبايالت 
الذكية، التي وفرت االتصاالت 
الدولية والرسائل النصية 
واملكاملات الطويلة، خصوصا 
مع وجود برامج توفر الكالم 

مثل »واتساب«. 

»السفن«: خطاب تعاقد 
إلصالح وتطوير سفينة

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن شركة الصناعات 
الهندسية الثقيلة وبناء السفن )السفن( تسلمت خطاب 
تعاقد مباشر من وزارة الدفاع إلصالح وتطوير وتشغيل 
سفينة القطر ماش���وه � لزوم القوة البحرية وبقيمة 
إجمالية 976.4 ألف دينار علما أن مدة املش���روع 25 

شهرا من تاريخ مباشرة العمل.
علما أن األث���ر الكمي املتوقع عل���ى الوضع املالي 
للشركة هو حتقيق أرباح تش���غيلية بنسبة 7% إلى 
10% من قيمة املش���روع، إال أن هذا األثر الكمي عرضة 
للتغيير خالل تنفيذ املش���روع نظرا لظروف التنفيذ 

والتغيرات التي قد تطرأ على األسعار.


