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بتخفيضات تصل إلى 55% وحتى منتصف الشهر الجاري

خالل الفترة الممتدة منذ اندالع األزمة المالية وحتى شهر نوفمبر 

»بيتك« ينظم حملة للسفر حول العالم 
لحملة البطاقات االئتمانية بالتعاون مع »دناتا«

»الجمان«: 57% خسائر الهيئة العامة للقصر في استثماراتها 
المعلنةفي الشركات المدرجة بانخفاض 293 مليون دينار 

أعلن بيت التمويل الكويتي 
)بيت���ك( ع���ن تنظي���م حملة 
ترويجية للسفر بالتعاون مع 
شركة دناتا للسفريات، يتاح من 
خاللها لعمالء بيتك مستخدمي 
بطاقاته االئتمانية االستفادة 
من عروض خاصة للسفر حول 
العالم بسعر مميز وبتخفيضات 
تصل إل���ى 55% باإلضافة إلى 
كوبون شراء بقيمة 25 دينارا، 
ميكن االستفادة منه في السوق 
احلرة في مطار الكويت، ويسري 
العرض حتى منتصف الشهر 
اجلاري على عم���الء »بيتك« 
الذين يستخدمون بطاقات بيتك 
االئتمانية لشراء عروض السفر 

املميزة من دناتا.
وق���ال نائ���ب مدي���ر إدارة 
البطاق���ات املصرفية س���الم 
الدويسان، في تصريح صحافي 
عقب توقيع االتفاق بحضور 
رئيس مجل���س إدارة »دناتا« 
عبدالعزيز بورحمة ومسؤولي 

تكبدت الهيئة العامة لشؤون 
القصر خسائر بلغت 389 مليون 
دينار في استثماراتها املعلنة في 
الشركات املدرجة بسوق الكويت 
لألوراق املالية، وذلك خالل الفترة 
من 2008/07/01 حتى 2009/11/30، 
أي منذ اندالع األزمة االقتصادية 
حتى نهاية شهر نوفمبر املاضي، 
وتشكل نسبة االنخفاض 57% من 
قيمة استثمارات الهيئة كما في 
2008/07/01 والبالغة 683 مليون 
دينار، والتي انخفضت إلى 293 

مليون دينار في 2009/11/30. 
وقد تركز 90% من خس����ائر 
الهيئة العامة لش����ؤون القصر 
في »بيتك«، وذل����ك مببلغ 351 
ملي����ون دينار ومبع����دل %57، 
وجاءت اخلسارة في »وطنية« 
في املرتبة الثانية � ولو بفارق 
شاس����ع � مبق����دار 32 ملي����ون 
دينار مبعدل 62%، بينما كانت 
اخلسائر في »اإلمناء« و»رمي« 4 
و3 مالي����ن دينار على التوالي، 
بنس����بة خسارة 63 و34% على 

التوالي أيضا. 
التركز في  وقاربت نس����بة 
اخلس����ائر نس����بة الترك����ز في 
االستثمار للهيئة العامة لشؤون 
القصر، وذل����ك مبعدل 90% في 

»بيتك« مببلغ 265 مليون دينار، 
ثم بنس����بة 6.7% في »وطنية« 
مببلغ 20 مليون دينار، تالها كل 
من »رمي« و»اإلمناء« بنسبة 1.9 
و0.8% على التوالي مبا يعادل 5.5 
و2.2 مليون دينار على التوالي، 

وذلك كما في 2009/11/30. 

و5.11% في »اإلمناء« وأخيرا %40 
في »رمي«. 

وجت����در اإلش����ارة إل����ى أن 
البيانات األساسية لنسب امللكية 
مصدره����ا املوق����ع اإللكتروني 
لسوق الكويت لألوراق املالية. 
من جهة أخرى، ف����إن امللكيات 

وقد استقرت حصص ملكية 
الهيئة العامة لش����ؤون القصر 
الش����ركات املدرجة بسوق  في 
الكويت ل����ألوراق املالية خالل 
الفترة م����ن 2008/07/01 حتى 
2009/11/30، وذلك بنسبة %10.48 
في »بيتك« و10% في »وطنية« 

أعاله ال تش����مل ما يقل عن %5 
من رساميل الشركات املدرجة، 
كما ال تشمل أيضا املساهمات غير 
املباشرة للهيئة العامة لشؤون 
القصر في الشركات املدرجة من 
خالل الصناديق واحملافظ املدارة 

بواسطة اجلهات املتخصصة.

والبطاقات مسبقة الدفع التي 
الش���ريعة، ومبا  تتماشى مع 
يتناس���ب مع مختلف شرائح 
العمالء ويلبى احتياجاتهم مع 
توفير أداة دفع أمنة ومناسبة 
ومقبولة على مستوى العالم.

من ناحيت���ه، قال بورحمة 
ان ش���ركة دنات���ا رائ���دة في 
السفريات ولها مكاتب منتشرة 
الكويت واملطار باإلضافة  في 
إلى مركز اتصاالت يعمل على 
مدار الساعة ويتحدث موظفوها 
أكثر من 60 لغة، وفريق يعمل 
في برج أوتاد في مدينة الكويت 
ويقدم استشارات وعروض سفر 
حلملة بطاقات بيتك االئتمانية، 
وتقدم الش���ركة عروض سفر 
ملدة قصيرة إلى آس���يا وجزر 
احمليط الهندي والشرق األوسط 
وأوروبا، وهدف احلملة توفير 
حتى 55% على عروض السفر، 
مبدي���ا تقديره للتع���اون مع 

بيتك.

واشار الدويسان إلى تعدد 
أنواع ومس���تويات وخدمات 
بطاقات بيتك »ڤيزا وماس���تر 
كارد« باإلضافة إلى »مجموعة 
التيسير« مبا يش���مل جميع 
األنواع م���ن بطاقات االئتمان 

فترة العيد وموسم العطالت، 
هذا التحالف إضافة لعمالئنا، 
نحن نتعاون مع أفضل واكبر 
شركات السياحة والسفر في 
الكويت وأكثرها انتشارا حول 

العالم«.

البطاق���ات املصرفي���ة  إدارة 
»حتالف بيتك مع شركة دناتا 
يأتي في إطار جهودنا املستمرة 
لتقدمي أفضل املزايا لعمالئنا، 
واثقون أن هذا العرض سيلبي 
احتياج���ات عم���الء بيتك في 

تقديرًا لدوره المتميز في قطاع البتروكيماويات 

قياديو شركة ايكويت في لقطة تذكارية مع محمود القطان

مسؤولو بيتك وشركة دناتا خالل توقيع االتفاق

حمد التركيت مع محمود القطان متوسطني مسؤولني بالشركة في لقطة تذكارية

أحد الفائزين متسلما جائزته

قام���ت ش���ركة ايكوي���ت 
للبتروكيماوي���ات بتك���رمي 
الرئي���س للش���ؤون  نائ���ب 
الفنية السابق محمود القطان 
وذل���ك خالل االحتف���ال الذي 
ضم العديد من قياديي قطاع 

البتروكيماويات.
 وأشاد رئيس مجلس إدارة 
شركة ايكويت يوسف العتيقي 
مبساهمة القطان القيمة في قطاع 
البتروكيماويات الكويتي من 
خالل شركة صناعة الكيماويات 
ايكويت  البترولية وش���ركة 
ومش���روع ايكويت 2، مشيرا 
الى أن القطان من األشخاص 
ذوي الكفاءة العالية والقدرة 
املتميزة عل���ى ايجاد احللول 
العقبات والتحديات من  امام 

خالل موقفه االيجابي ومهنيته 
العالية التي ظهرت بكل وضوح 
الش���خصية  خالل معرفتهما 
وزمالتهما في قطاع الصناعة 
التي متتد ألكثر من 25 سنة.

 من جانبه أش���اد الرئيس 
التنفيذي لشركة ايكويت حمد 
التركيت بالدور احليوي الذي 
لعبه القطان كعضو في اإلدارة 
العليا للشركة وكشخص ساهم 
بأنش���طة في تأسيس شركة 
ايكويت ومشروع االولفينات 
الثاني والكثير من االجنازات 
ذات العالقة بهما وذلك بفضل 
قيادته الفعال���ة للكث���ير من 
الف���رق واملش���اريع على مر 

السنن.
 بعد ذلك عبر القطان عن 

خالص الشكر والتقدير على 
هذا التكرمي، متمنيا ان تستمر 
اجنازات شركة ايكويت كإحدى 
الرائدة في  العاملي���ة  اجلهات 
قطاع البتروكيماويات بواسطة 
الدؤوب���ة ملواردها  اجله���ود 
البشرية وتبني أفضل الوسائل 
املهنية واستخدام آخر التطورات 
التكنولوجية مع الت��ركيز على 

التطوير الدائم. 
وضمن سياس������ة تطوير 
الكفاءات القيادية في ش���ركة 
ايكوي���ت من خ���الل برنامج 
تدريبي امتد ألكثر من عامن، 
مت تعين محم���د آل بن علي 
خلفا حملم���ود القط���ان الذي 
تولى ه���ذا املنصب من أبريل 

2002 إلى سبتمبر 2009.

أعلن بنك اخلليج عن اسماء الفائزين في سحب 
الدانة االس���بوعي، حيث نال ناصر فهد عبداهلل 
اجلائزة الكبرى وقدرها 10000 دينار، بينما فاز 
كل من: هشام رشدي رشاد التميمي، رمياس داود 
سليمان معرفي وفاضل عباس اكبر حسن عباس 

بجائزة قدرها 1000 دينار كويتي.
ويتعن على عمالء البنك ايداع مبلغ قدره 400 

دينار فقط لفتح حس���اب الدانة الذي سيؤهلهم 
تلقائيا للدخول في السحوبات االسبوعية، الشهرية 
والسنوية حلساب الدانة. وال يقدم حساب الدانة 
في بنك اخلليج للعمالء فرص الربح فقط، بل يقدم 
لهم ايضا الوسيلة املثالية لتوفير النقود، فكلما 
زاد املبلغ املودع وطالت مدة بقائه في احلساب، 

زادت الفرص املتاحة للفوز.

أعلنت شركة أطياب املرشود للعطور مشاركتها 
كراع رئيسي في معرض »إبداعاتي« الذى يفتتح 
اليوم وحتى ال� 5 من ديس���مبر اجلاري بفندق 
موڤنبيك املنطقة احلرة مبشاركة كبرى الشركات 

الكويتية.
وبهذه املناس���بة، قال مدير عام الشركة وليد 
املرشود ان الش���ركة حرصت على املشاركة في 
املعرض ملا يضمه من كبرى الشركات التي تقدم 
منتجات كويتية تساعد على منو االقتصاد الكويتي، 
موضحا أن املعرض ميثل فرصة جيدة للشركة 
للق���اء عمالئها وتكوين قاعدة عمالء جديدة، كما 
أن���ه يعد فرصة كبي��رة للعمالء للتع��رف على كل 

املنتجات اجلديدة للشركة.
وأضاف املرش��ود أن إستراتيجية الشركة تقوم 
على التوس��ع ف��ي كل أنحاء الكوي��ت بحيث تقدم 
منتجاتها لكل شرائح املجتمع، حيث متتلك الشركة 
فروعا متعددة في الكويت وعلى رأس��ها فرع املارينا 
واملباركية واألڤنيوز والفنار والصاحلية واملنار، كما أنها 

حريصة على التواجد في االنشطة املهمة.
وأش���ار املرش���ود إلى أن حرص الشركة على 
رعاية املعرض يأتي في إطار تبنيها إستراتيجية 

جديدة تمتثل في التوسع في حجم مبيعاتها، وذلك 
من خالل ما متلكه الش���ركة م���ن أفضل الكوادر 
املتخص��صة وذوي اخلب���رات الكبيرة في مجال 

العطور والتسويق.
وأضاف املرشود أن الشركة تهدف إلى التوسع 
في أسواق املنطقة، خاصة االسواق اخلليجية من 
خالل افتتاح فروع جديدة وخاصة في األسواق 
اخلليجية النامية، موضحا أن الش���ركة ستقدم 
خصومات ممي���زة لعمالئها خالل فترة املعرض 
تصل إلى 20% كما ستقوم الشركة بتقدمي جوائز 

قيمة لعمالئها خالل فترة املعرض.
وأش��ار املرشود إلى أن قاعدة عمالء الشركة في 
توسع دائم وذلك بفضل اخلبرة الكبيرة التي تتمتع 
بها الشركة منذ بداية نشاطها عام 1925 بالتزامن 
م��ع ازدهار جتارة اللؤلؤ وحرك��ة التجارة املتبادلة بني 
الكويت واخلليج من جهة وأس��واق الهند والش��رق 
األقصى من جهة أخرى، مضيفا أن ازدهار جتارة اللؤلؤ 
أدت النتش���ار جتارة البخور والعود والتي أصبحت 
فيم��ا بعد جتارة رائجة اجته إليه��ا أنظار العديد من 
رجال األعمال والش��ركات االستثمارية الكبيرة على 

مستوى العالم.

»إيكويت« تكّرم محمود القطان

»الخليج« يعلن الفائزين بسحب الدانة األسبوعي

»أطياب المرشود« ترعى معرض »إبداعاتي« 

مقارنة وزن االستثمار بـ »بيتك« مع باقي الشركات املستثمر بها 
من جانب الهيئة العامة لشؤون القصر خالل الفترة من 2008/7/1 إلى 2009/11/30

مقارنة وزن اخلسارة بـ »بيتك« مع باقي الشركات املستثمر بها 
من جانب الهيئة العامة لشؤون القصر خالل الفترة من 2008/7/1 إلى 2009/11/30

نسبة اخلسارة في الشركات املستثمر بها من جانب الهيئة العامة لشؤون القصر 
من حيث النسبة خالل الفترة من 2008/7/1 إلى 2009/11/30
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مقارنة الملكيات المعلنة للهيئة العامة لشؤون القصر في سوق الكويت لألوراق المالية 

خالل الفترة من 2008/7/1 وحتى 2009/11/30

رمز الشركة
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