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»الخليج« شارك في افتتاح مؤتمر 
»نموذج األمم المتحدة«

»المواساة القابضة« تغير أغراضها 

»بيت المال القابضة« 
تنتخب مجلس إدارة جديدًا

منى الدغيمي 
أقرت العمومية غير العادية لشركة 
املواساة القابضة تعديل املادة 2 من عقد 
التأسيس واملادة 1 من النظام األساسي 
للشركة ومبقتضى هذا التعديل تغير 
اسم الشركة من املواساة القابضة إلى 
املواساة للرعاية الصحية. كما وافقت 
العمومية باإلجماع أمس بنسبة حضور 
جتاوزت الـ 95% على تعديل املادة 5 
من عقد التأسيس واملادة 4 من النظام 
األساسي للشــــركة لتتحول أغراض 
الشركة من أغراض قابضة إلى أغراض 
طبية وصحيــــة حيث أصبح النص 
بعد التعديل كما يلي: األغراض التي 
تأسست من اجلها الشركة هي القيام 
بإنشــــاء وإدارة ومتلك املستشفيات 

واملراكز الطبية والعيادات واملختبرات 
املتخصصة إضافة إلى تقدمي اخلدمات 
الطبيــــة املنزلية وجميــــع اخلدمات 
الطبية للمؤسسات احلكومية واألهلية 
حسب العقود املبرمة معها وورد في 
نص التعديل كذلك انه يجوز للشركة 
مباشــــرة األعمال السابق ذكرها في 
الكويت وفــــي اخلارج بصفة أصلية 

أو بالوكالة.
ويجــــوز للشــــركة أن تكون لها 
مصلحة أو تشــــترك بــــأي وجه مع 
الهيئات التي تزاول أعماال شــــبيهة 
بأعمالهــــا أو التي قــــد تعاونها على 
حتقيق أغراضهــــا في الكويت او في 
اخلارج ولها أن تنشئ أو تشارك أو 
تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها. 

منى الدغيمي 
أقرت عمومية شــــركة بيت املال 
القابضة إعادة انتخاب مجلس إدارة 

الشركة واألعضاء هم كاآلتي:
الدولي عدنان  شركة املســــتثمر 
البحــــر وعدنان إبراهيم وســــليمان 
القمالس وعبدالعزيز البحر وشركة 
كابيتل العربية وعضوان احتياطيان 
أســــامة محمود ومنى أمــــن.  وكان 
رئيس مجلس إدارة شركة بيت املال 

القابضة الكويتية سليمان القمالس 
اعلن ان الشركة متلك شركة بيت املال 
االستثمارية بالكامل وأن أغلب نشاطها 
في السعودية، والتي متلك نسبة %72 
من شركة املســــتثمر لألوراق املالية 
الكائنة في السعودية. وذكر القمالس 
ان رأسمال شركة بيت املال القابضة 
يبلغ 15 مليون دينار بينما رأسمال 
شركة املستثمر لألوراق املالية يبلغ 

400 مليون ريال سعودي.

أعلن بنك اخلليـــج عن رعايته 
ملؤمتر »منوذج األمم املتحدة« الذي 
أقامته اجلامعة األميركية بالكويت، 
وفي هذا الســـياق شـــدد الرئيس 
املالية في بنك  لـــإدارة  التنفيذي 
اخلليج كارلوس ريبيرو على أهمية 
مؤمتر »منوذج األمم املتحدة« الذي 
أقامته اجلامعة األميركية بالكويت 
وذلك خالل افتتاح املؤمتر الذي رعاه 

بنك اخلليج رعاية بالتينية.
 هذا وعقد حفل االفتتاح في مقر 
اجلامعة األميركية بالكويت حتت 
رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء 

ووزير اخلارجية الشـــيخ د.محمد 
الصبـــاح الذي حضر بالنيابة عنه 
الديبلوماسي السفير  مدير املعهد 

عبدالعزيز الشارخ.
 وقد اســـتهلت املراســـم بكلمة 
املؤمتر متبوعة بكلمة ترحيبية من 
رئيس اجلامعة األميركية د. مارينا 
توملاتشيفا، كما تضمن حفل االفتتاح 
أيضا كلمة السفير عبدالعزيز الشارخ 
تلتها كلمة وليد اخلشـــتي رئيس 
العالقات العامة بشركة زين واختتم 
بكلمة للرئيس التنفيذي لشـــركة 

اخلطوط الوطنية جورج كوبر.

جانب من التكرمي خالل املؤمتر

جوزيف غصوب )إلى اليسار( رئيس مجلس االدارة والرئيس التنفيذي ملجموعة ميناكوم وسونيل جون الرئيس التنفيذي لشركة 
اصداء بيرسون مارستيلر 

شعار املؤمتر

جانب من اجلمعية العمومية

أخبار الشركات

»بترو جلف« تعدّل خسارة وربحية السهم
ذكر سوق الكويت لالوراق املالية 
عطفا على اعالنه السابق بتاريخ 12 
نوفمبر احلالي واخلاص بالبيانات 
املالية املرحلية لفترة الـ 9 اشهر 
املنتهية في 30 ســـبتمبر املاضي 
  للشـــركة اخلليجية لالستثمار 
افادت  البترولي »بتـــرو جلف«، 
الشـــركة بانه مت تعديل خسارة 
الســـهم لفترة الـ 3 اشهر املنتهية 

في 30 ســـبتمبر املاضي لتصبح 
4.65 فلوس بدال من 2.83 فلس، كما 
مت تعديل ربحية )خسارة( السهم 
لفترة الـ 3   اشهر املنتهية في 30 
سبتمبر من العام املاضي لتصبح 
1.20 فلس بدال من 13.69 فلسا، علما 
ان خسارة الشركة لفترة الـ 9 اشهر 
املنتهية في 30 ســـبتمبر املاضي 

بقيت كما هي   ولم تتغير.

مجلس إدارة »آفاق« يجتمع اليوم 
لمناقشة البيانات المالية السنوية

ذكر سوق الكويت لالوراق املالية 
ان مجلس ادارة شركة افاق للخدمات 
التربوية )آفاق( ســـيجتمع اليوم 

ملناقشـــة البيانات املالية السنوية 
املنتهيـــة في    للشـــركة للســـنة 

.2009/8/31

»الخليجية لحفظ األوراق« تنجز %70 
من سندات تخفيض »وربة« لـ 786 ألف مواطن

الكويت تشارك في المؤتمر الخليجي األول 
للحكومة اإللكترونية بسلطنة عمان الشهر المقبل

تســــتضيف ســــلطنة عمان أول مؤمتر خليجي 
للحكومة اإللكترونية، في ديســــمبر القادم، وذلك 
تأكيدا على أهمية قطاع تقنية املعلومات واالتصاالت 
الذي يعد رافدا مهما لدعم االقتصاد واستكمال مسيرة 
التنمية في دول مجلس التعاون اخلليجي من خالل 
توظيــــف التقنية الرقمية ســــعيا إلى تقدمي أفضل 

اخلدمات احلكومية االلكترونية. 
جدير بالذكر أن وفدا من الوكالة املركزية لتقنية 
املعلومات من الكويت سيشارك باملؤمتر بورقة يلقيها 
متحدث رسمي ذو ســــجل حافل من ضمن صانعي 
القــــرارات اخلاصة بهيئات تقنيــــة املعلومات على 
مستوى دول اخلليج حيث سيناقش الصعوبات التي 
تواجه احلكومة اإللكترونية في الكويت ودول املنطقة.  
وقد مت اختيار السلطنة الستضافة هذا احلدث املهم 
الذي تنظمه هيئة تقنية املعلومات عقب االجتماع 
الذي عقد في العام املاضي في البحرين حيث اجتمع 
رؤساء مؤسسات وهيئات تقنية االتصاالت واملعلومات 
من كل دول اخلليج ومت االتفاق واخلروج بتوصيات 
نصت على إقامة مؤمتر خليجي ملناقشة التحديات 
والصعوبات التي تواجــــه احلكومات االلكترونية 
بهدف مواكبة آخر املستجدات التي تهم قضايا تقنية 

املعلومات واالتصاالت على مستوى العالم.
 يأتي هذا املؤمتر استلهاما لرؤى حضرة صاحب 
اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم في خطابه 
الســــامي بدورة االنعقاد السنوي ملجلس عمان في 
نوفمبر 2008 حن أوضح جاللته: »لقد أكدنا دوما 
على أهمية العلــــم واملعرفة وكان نهجنا املتواصل 
هو االنفتاح على مستجداتهما ولقد أصبحت تقنية 
املعلومات واالتصاالت هي احملرك االساسي لعجلة 
التنمية في هذه االلفية الثالثة لهذا أولينا اهتمامنا 
اليجاد استراتيجية وطنية لتنمية قدرات املواطنن 
ومهاراتهــــم فــــي التعامل مع هذا املجــــال وتطوير 

اخلدمات احلكوميــــة االلكترونية ونحن نتابع عن 
كثب اخلطوات املهمــــة التي متت على هذا الصعيد 
ندعو جميع املؤسســــات احلكومية للمسارعة في 
تعزيز أدائها وتيســــير خدماتها بواســــطة التقنية 
الرقمية متطلعن إلى االرتقاء بالســــلطنة إلى آفاق 

تطبيق املعارف احلديثة املتجددة«.
وتأتي أهمية املؤمتر اخلليجي األول املزمع إقامته 
ملدة ثالثة أيام في استضافته ألبرز الرؤساء التنفيذين 
ذوي سجل حافل من هيئات احلكومات اإللكترونية 
املختلفة على نطاق دول مجلس التعاون باإلضافة 
إلى عدد من املتحدثن من مؤسسات رائدة في مجال 
تقنية املعلومات واالتصاالت وعدد من األكادميين 
من مختلف املؤسســــات التعليمية املختارة، جدير 
بالذكر أن املؤمتر ســــيعقد في فندق قصر البستان 

خالل الفترة ما بن 21 إلى 23 من شهر ديسمبر.
 كما يأتي على هامــــش املؤمتر اخلليجي األول 
للحكومة اإللكترونية تنظيم معرض مصاحب للمؤمتر 
وإقامة مشروع جائزة احلكومة اإللكترونية للتميز 
على مســــتوى دول اخلليج ألول مرة على اإلطالق 
حيث من املقرر أن تشــــارك كل دول خليجية بعدد 
ستة مشاريع رقمية مت تطبيقها أو بصدد تطبيقها 

على أرض الواقع. 
ومن املوضوعات التي سيتم تناولها ضمن أجندة 
املؤمتر اخلليجي األول للحكومة اإللكترونية تبادل 
اخلبرات واألفكار في مجال تقدمي اخلدمات اإللكترونية 
ومناقشة حتديات تطبيق خطط احلكومة اإللكترونية 
على أرض الواقع إلى جانب االتفاق على احلد األدنى 
مــــن اخلدمات اإللكترونية العامــــة التي تقوم دول 
مجلس التعاون اخلليجي بتقدميها مع إعطاء األولوية 
للخدمات الصحية والتعليمية والضمان االجتماعي، 
باإلضافة إلى بحث إمكانية إقامة بوابة موحدة للدفع 

اإللكتروني.

»أصداء بيرسون مارستيلر« تعلن نتائج 
»استطالع رأي الشباب العربي« الثاني في يناير 2010

العوملة، والهوية الوطنية، والثقافة 
والديــــن، ومنط احلياة العصرية 
والتكنولوجيا، كما تتحرى، بشكل 
أوسع، مواقف الشباب العربي إزاء 
مشاريع األعمال والعالمات التجارية 
احمللية، وتأثيــــرات األزمة املالية 
على االقتصاد، وعادات استخدام 
وسائل اإلعالم، مبا في ذلك حلول 
التواصــــل االجتماعي، والســــفر 
 إلــــى وجهات أجنبيــــة وإقليمية. 
وبهذه املناسبة، قال، رئيس مجلس 

خاطر هذه الشريحة االجتماعية 
املهمة، من مواقــــف وطموحات. 
ونحن علــــى ثقة مــــن أن نتائج 
الدراسة ستكون مفيدة جدا  هذه 
للحكومات والشركات ومؤسسات 

املجتمع املدني«.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي 
لـ »أصداء بيرســــون مارستيلر« 
ســــونيل جون: ال شك في أن فهم 
طموحات وآراء الشباب العربي، بات 
اآلن أكثر أهمية من أي وقت مضى، 

اإلدارة والرئيـــس الـتــنـــفيــــذي 
لـ »مجموعة ميناكوم«، الشركة األم 
لـ »أصداء بيرســــون مارستيلر« 
جوزيف غصوب: »قدم استطالع 
أصداء بيرسون مارستيلر األول 
لرأي الشــــباب العربي، معلومات 
قيمة ومهمة حــــول مبادئ وآراء 
وأولويات الشباب العربي. ونسعى 
من خالل االستطالع الثاني، واملبني 
إلى  على 2000 مقابلة شخصية، 
توفير رؤيــــة أعمق ملا يجول في 

أعلنت شركة »أصداء بيرسون 
مارستيلر«، أنها ستكشف النقاب 
في يناير 2010، عن نتائج »استطالع 
أصداء بيرسون مارستيلر الثاني 
لرأي الشــــباب العربي«، الدراسة 
التي تســــلط  املميزة  الســــنوية 
الضوء علــــى مواقف وطموحات 
هذه الشــــريحة السكانية األسرع 

منوا في العالم العربي.
 وسيتم إعالن نتائج االستطالع، 
الذي يشمل 2000 شاب وشابة من 
املواطنن واملغتربن الذين تتراوح 
أعمارهم بــــن 18 و24 عاما، خالل 
حفل رفيع املســــتوى سيقام في 
دبي أوائل يناير 2010، وستعقبه 
جلسة نقاش يشارك فيها عدد من 
كبار الشخصيات من أهم مؤسسات 
القطاعن العام واخلاص باملنطقة.  
وقد أمتت شركة »بن شوين آند 
بيرالنــــد أسوشــــييتس« األعمال 
لـ »اســــتطالع أصداء  امليدانيــــة 
الثاني لرأي  بيرسون مارستيلر 
الشباب العربي«، في عدد من املدن 
الرئيسية ومجموعة مختارة من 
املناطق الريفية في كل من البحرين، 
ومصر، واألردن، والكويت، ولبنان، 
العربية  وعمان، وقطر، واململكة 
السعودية، ودولة اإلمارات العربية 
املتحدة.  وترصد هذه الدراسة آراء 
الشباب العربي حول مواضيع مثل 

ســــيما أن واحدا من بن كل ثالثة 
أشخاص في هذه املنطقة يتراوح 

عمره بن 15 و24 سنة.
وتابــــع: »وبوصفنا شــــركة 
استشارات العالقات العامة الرائدة 
في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، فإننا نحرص دائما على 
االستثمار في مثل هذه الدراسات 
التي توفر صورة واضحة ودقيقة 
عن أحوال الســــوق، مبا يتيح لنا 
تلبية متطلبات عمالئنا بالصورة 
األمثل، واملساهمة في حوار أوسع 
حول التوجهات املستقبلية للعالم 
العربي«. ويتسم االستطالع بأهمية 
خاصة بالنســــبة لشركة »أصداء 
بيرسون مارستيلر« التي تتخذ من 
دبي مقرا لها، حيث يأتي بالتزامن 
مع احتفالها العام القادم بالذكرى 
الســــنوية العاشــــرة لتأسيسها. 
ويعمل لدى الشركة احلائزة العديد 
من اجلوائز، وأحدثها جائزة »أفضل 
شركة عالقات عامة للعام في منطقة 
الشــــرق األوســــط وأفريقيا« من 
»برنامج جوائز األعمال الدولية« 
أكثر  لعام 2009 في نيويــــورك، 
من 130 خبيرا في مجال االتصال 
والعالقــــات عبر 11 مكتبا متتلكها 
الشركة بالكامل، إضافة إلى 11 مكتبا 
متثيليا، عبر 19 دولة في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

أعلن نائب الرئيس والعضو املنتدب في الشركة اخلليجية 
حلفظ األوراق املالية أحمد البحر ان الشركة أجنزت توزيع 
سندات تخصيص ملا يزيد على 70% للمواطنن في اإلصدار 
الذي تديره اخلاص بأســــهم »بنك وربــــة«، وذلك منذ بدء 
التخصيص في 27 من الشهر املاضي، مشيرا الى ان اجمالي 
الســــندات املصــــدرة بلغ 400 ألف ســــند، تخص 786 ألف 
مواطن، وان ما تبقى من املواطنن ميكنهم إصدار وطباعة 
السندات في أي وقت من خالل القنوات والوسائل اخلاصة 

بتوزيع السندات.
وقــــال البحر في تصريح صحافي ان نســــبة املراجعة 
املباشرة للمواطنن إلصدار سندات تخصيص مبقر الشركة 
كانت نسبة ضئيلة جدا مقارنة بإجمالي السندات املصدرة، 
بسبب املفهوم اجلديد الذي وضعته »اخلليجية حلفظ األوراق 
املالية« إلجناز معامالت االكتتابات العامة وتوزيع سندات 
التخصيص، واضاف ان املبادرة املبتكرة التي استحدثتها 
الشركة لتوزيع سندات االكتتاب العام في »بنك وربة« من 
خالل توفير آليات لم تطبق من قبل وتعد األولى من حيث 
اآلليات املستخدمة التي أدت الى وجود أسلوب سهل وذي 
قدرة فنية فائقة لتوزيع سندات أسهم االكتتابات العامة في 
الكويت واملنطقة، خصوصا انها استطاعت توظيف وحسن 
استخدام التقنية املتاحة في التواصل السهل مع املواطنن 
مبختلف شرائحهم عبر قنوات االتصال املختلفة والوسائل 
التي مت اإلعالن عنها سابقا بصورة مستمرة، وتلك الوسائل 
عبر املوقع االلكتروني أو البريد االلكتروني، وكذلك الرسائل 
النصية، أو مبقر الشــــركة وأيضا من خالل مركز اتصاالت 

Call Center لإجابة عن استفسارات املواطنن.
وقد تفاعل املواطنون مع تلك الوسائل واآلليات حيث مت 
إصدار سندات تخصيص لعدد 748 ألف مواطن عن طريق 
اإلنترنت و1.000 مواطن عن طريق اإلمييل، فيما مت توزيع 
سندات عن طريق الرسائل القصيرة لنحو عدد 6.000 مواطن 
وعن طريق مقر الشركة مت إصدار سندات تخصيص لعدد 

31.000 مواطن وذلك حتى تاريخه.
واشار الى عملية االكتتاب العام وتوزيع سندات تخصيص 
»بنك وربة« رغم انه االكتتــــاب األعلى في تاريخ الكويت 
من حيث عدد املساهمن، إال أن سير عملية إصدار سندات 
التخصيص تسير حتى اآلن بحرفية متقنة، وسرعة متناهية 
مقارنة باإلصدارات السابقة، وهو ما يؤكد ان اشراك »اخلليجية 
من شأنه افساح املجال أمام مزيد من االبتكار« من الشركات 
املتخصصــــة في اخلدمات املالية املســــاندة ومنها عمليات 
االكتتابات العامة وتوزيع سندات التخصيص، السيما انه 
يساهم في تطوير مفهوم املنافسة باملعنى الشامل في قطاع 
اخلدمات املالية املســــاندة، مشددا على ان االحتكار يضيق 
اخلناق أمام مجاالت اإلبداع، ويحافظ على االطار التقليدي 
في التواصل مع املواطنن الى احلدود التي تدفع الى استهالك 
الوقت واالستمرار في األخطاء نفسها، وأكد البحر ان نسبة 
األخطاء والشكاوى في تخصيص السندات التي مت توزيعها 
خالل الفترة املاضية بلغت »صفــــرا«، وان عدد املراجعن 
ملقر الشركة لم يتجاوز حتى اآلن ألف شخص، مضيفا ان 
غالبية األســــئلة التي ترددت مــــن املراجعن لم تخرج عن 
نطاق االستيضاح حول دمج أسهم الزوجات وإدراج أسهم 

البنك بالسوق.
وأشار الى انه من حق املواطنن في أي مكان احلصول 
على سند التخصيص من خالل وسائل التوزيع احملددة، أو 
من خالل إصدار السند مباشرة من الشركة، مشيرا الى ان 
باب إصدار سندات التخصيص سيظل مفتوحا حتى اجراءات 
اإلدراج في السوق وفقا للقرارات املعمول بها، وان اجراءات 
اصدار سندات التخصيص تتيح للمواطن دمج أسهم أبنائه 
القصر أو عدم الدمج وفق خيارات يتيحها املوقع االلكتروني، 
ولفت الى انه مع طباعة الســــند يتم طباعة دعوة حلضور 
اجلمعية العمومية وال يحق دمج أسهم الزوجة مع الزوج 
أو األبناء غير القصر، إذ ان لكل منهم تعامال مستقال، وذمة 

مالية خاصة به.
ولفــــت الى انه منذ اليوم األول علــــى فتح باب توزيع 
سندات التخصيص كان اإلقبال إيجابيا من قبل املواطنن، 
حيث وصل نحو 5% من املواطنن الذين استخدموا وسائل 
وآليات التســــجيل املستحدثة، مضيفا ان االشكاليات التي 
واجهت عمليات التخصيص تظل محدودة للغاية وتعالج 
على الفور منهــــا قيام البعض بالدمج وابــــداء رغبته في 

التراجع أو العكس ويتم عالج األمر لهم مباشرة.
ووجه البحر شكره وتقديره الى الهيئة العامة لالستثمار 
ممثلة في اللجنة التأسيسية لبنك وربة على اختيار الشركة 
اخلليجيــــة حلفظ األوراق املاليــــة إلدارة عملية االكتتاب، 
وكذلك للهيئة العامة للمعلومات املدنية على ما وفرته من 
معلومات وتعاون مع الشركة حول بيانات املواطنن الذين 

يحق لهم تخصيص األسهم.

توزيع السندات األسرع واألهدأ في تاريخ اإلصدارات في المنطقة

تأكيدًا على أهمية قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت


