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أبدين اهتمامًا كبيرًا بقصة نجاح البنك ومنتجاته خاصة »بطاقة األسرة«

»بيتك« استضاف طالبات »بيبي السالم« 
تعزيزًا للروابط مع شرائح المجتمع 

زارت مجموع���ة من طالبات 
ومدرسات مدرسة ثانوية بيبي 
السالم فرع بيت التمويل الكويتي 
– بيتك- مبنطقة الفيحاء للتعرف 
على دور بيتك وخدماته ومنتجاته 
ومنهج عمله باإلضافة إلى املدى 
الكبير من النجاحات التي حققها 
على مختلف املستويات محليا 
وعامليا، حيث تعبر هذه الزيارات 
عن حرص شرائح املجتمع املختلفة 
على دراسة مسيرة جناح بيتك 
وعناص���ر متيزه، كما تعد ثمرة 
للجهود التسويقية التي تبذلها 
الفروع لتحقيق التواصل وبناء 
التعارف مع األنشطة واجلهات 
احمليطة بالفرع في إطار دعم الدور 
االجتماعي وحتقيق التقارب بني 
العمالء وفروع ومنتجات بيتك. 
وأبدت الطالبات اهتماما كبيرا 
بأحدث املنتجات التي قدمها بيتك 
وهي »بطاقة األسرة« التي توفر 
مزايا كثيرة ملقتنيها أهمها إدارة 
مصاري���ف العائلة بحيث ميكن 
لصاحب البطاقة الرئيسية إيداع 
أم���وال في حس���ابات البطاقات 
التابعة التي ال يشترط أن يكون 
أصحابها لديهم حسابات في بيتك، 
مما يتيح فرصة واسعة إلصدار 
بطاقات باسم األوالد أو الزوجة 
كم���ا أنها بطاقة مس���بقة الدفع 
وتستعمل أون الين بشكل آمن. 
وشارك الوفد الزائر للفرع في 
ندوة عقدت للطالبات خصيصا 
بعن���وان »قصة جناح« تناولت 

استيضاح طبيعة ومزايا بعض 
اخلدمات واملنتجات، وقد ركزت 
الطالب���ات ج���ل اهتمامهن على 
معرفة جتربة بيت���ك في مجال 
التي ينفرد بها  السيدات  أقسام 
على مس���توى الس���وق احمللي 
بتقدمي خدماته ومنتجاته لشريحة 
السيدات في فروع مستقلة تناسب 
ارتياحا  خصوصيتهن وتلق���ى 
وإقباال كبيرين، حيث مت التأكيد 
على أن أقس���ام السيدات وفرت 
كوادر وخبرات وطنية مصرفية 
متطورة وتتمتع مبستوى مهني 
عال وبذلك فه���ي تعتبر إضافة 
لقدرات املجتمع وأسلوبا متميزا 
وجديدا في التعامل االيجابي مع 
العمالء واستش���عار  متطلبات 
احتياجات كل شريحة في انسجام 

مع قيم وتقاليد املجتمع.

مس���يرة منو وازدهار بيتك منذ 
بدء العمل عام 1978 حتى اليوم، 
قدمتها مديرة الفرع رابعة الياسني 
واملوظفات حصة املسبحي ودانة 
املنيع وعذبة احلميدي، مستعينات 
بالعديد من املؤشرات والرسوم 
التوضيحية الت���ي أكدت اطراد 
النمو وشمولية اخلدمة وتوسع 
احلصة السوقية وزيادة معدالت 
اإلقبال من العمالء منذ كان بيتك 
فرعا واحدا وجتربة جديدة ينظر 
إليها بتردد في ذلك الوقت، إلى 
أن أصبح اكبر البنوك اإلسالمية 

في العالم.
وعقب الندوة أجابت املوظفات 
عن أسئلة واستفسارات الطالبات 
التي تن���اول معظمها الفرق بني 
البنوك اإلس���المية والتقليدية 
وطبيعة عملهم���ا باإلضافة إلى 

الطالبات يستمعن الى شرح عن العمل املصرفي

الفرع اجلديد الشيخ إبراهيم الدعيج وعصام الصقر أثناء االفتتاح

بعض الطالبات مع موظفات فرع الفيحاء

شارك في معرض صناع االقتصاد وفرص العمل الخامس عشر

»إكسبرشن« يعرض دورات متخصصة 
لمختلف قطاعات األعمال واالقتصاد

لعضوية الجمعية العامة لهيئة المحاسبين الخليجية

»المحاسبين« تجري اقتراعًا سريًا
النتخاب 6 من أعضائها

الدعيج: البنك سّباق بتوفير الخدمات المالية المبتكرة 

»الوطني« افتتح فرعه الجديد في منطقة هدية 

افتتح بنك الكويت الوطني رسميا مؤخرا فرعه اجلديد 
في منطقة هدية في محافظة األحمدي ليصبح عدد فروع 
البنك )71( فرعا تغطي جميع أنحاء ومناطق الكويت، وذلك 
برعاية وحضور محافظ األحمدي الشيخ إبراهيم الدعيج، 
إضافة إلى حشد من كبار الشخصيات والعمالء إضافة إلى 

عدد من كبار مسؤولي البنك.
ويأت����ي افتتاح الفرع اجلديد املجه����ز بأحدث األجهزة 
والتقنيات املصرفية الكفيلة بتلبية مختلف االحتياجات 
املصرفية للعمالء على اختالف متطلباتهم، منس����جما مع 
سياس����ة البنك الرامية إلى توسيع دائرة انتشاره محليا 
والس����عي لتقدمي املزيد من اخلدم����ات املصرفية احلديثة 

واملتطورة.

وأشاد الدعيج عقب مراسم االفتتاح الرسمي باملستوى 
الرفيع لفرع هدية اجلديد، منوها مبا يقدمه البنك دوما من 
خدمات مصرفية ومالية جديدة ومبتكرة تناسب متطلبات 
مختلف ش����رائح العمالء، خاصة أن هذا الفرع يتواجد في 
منطقة حيوية مما يؤكد تواجد البنك في كل األماكن التي 

يحتاجها العمالء.
وأعرب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني الكويت 
عصام الصقر عن سعادته الفتتاح فرع هدية اجلديد، وأكد 
على أن هذه اخلطوة تأتي انس����جاما مع سياس����ة البنك 
في توسيع دائرة انتش����اره محليا واالقتراب من العمالء 
لتقدمي أفضل اخلدم����ات املصرفية في كل أماكن تواجدهم 
في مختلف مناطق الكويت، مؤكدا أن البنك سيستمر في 

توسيع ش����بكة فروعه احمللية واخلارجية خلدمة عمالء 
البنك في كل مكان، إلى جانب قنوات اخلدمة األخرى مثل 
اخلدمة الهاتفية )1801801( وأجهزة السحب اآللي والوطني 

أون الين عبر االنترنت.
وأض����اف أن فرع هدية يعد من أح����دث فروع الوطني 
املنتشرة في جميع أنحاء الكويت، وقد مت تصميمه الستيعاب 
أكبر عدد ممكن من العمالء وتلبية احتياجات شريحة كبيرة 
من قاطني املنطقة وخدمتهم على النحو األمثل، مشيرا إلى أن 
الفرع اجلديد يتميز بتوافر أحدث وأرقى اخلدمات املصرفية 
اآللية، والسيما خدمة اإليداع اآللي للشيكات وأجهزة اإليداع 
النقدي باإلضافة إلى أجهزة الصرف اآللي األخرى مما يوفر 

الراحة والسهولة للعمالء من سكان املنطقة.

الصقر: الفرع الجديد يتناسب وسياسة التوسع المحلي واالقتراب من العمالء لتقديم أفضل الخدمات المصرفية

في إطار حرصه على إطالع الشركات على أحدث أدوات األسواق المالية

درويش: اتحاد الشركات االستثمارية 
يستضيف سايمون بريكلز غدًا االثنين

من أس���باب كثي���رة جل����ذب 
الش����ركات لإلدراج في����ه. إن 
تك���لف���ة اإلدراج حوالي 30 � 
50% أقل م���ن تكاليف اإلدراج 

في بورصة لندن.
انه يوجد  بالذك���ر  اجلدير 
حاليا نحو 200 شركة مدرجة 
في بالس وهو يعتمد على عدد 
من الشركات األجنبية املدرجة 
به، والتي متثل ربع مصدري 
األوراق املالي���ة احلالي���ة في 
س���وق بالس. على الرغم من 
تردي األوض���اع االقتصادية 
واألسواق املالية خالل الثمانية 
عشر شهرا املاضية إال أن سوق 
بالس حافظ على زيادة طلبات 
اإلدراج واستمرارية فرص جمع 
الس���يولة به. يرى بريكلز أن 
الشركات التي تسعى للحصول 
على السيولة ميكنها حتقيق 
ذلك م���ن خالل س���وق بالس 
بفاعلية واضح���ة ومصداقية 
أفضل وتكلفة أقل. كما بني أن 
التي متلك  القابضة  أرس���نال 
فريق ارسنال لكرة القدم، هي 
واحدة من أكبر واشهر الشركات 

املعروفة في سوق بالس.

أو الشركات التابعة لها بطرح 
استثماراتهم في السوق العامة 
في لندن مقابل تكلفة معينة، 
ويساعد الشركات على القيام 
بعمليات اس���تحواذ ألن أسهم 
إقبال في مختلف  لندن عليها 

دول املنطقة.
وس���وق ب���الس ه���و احد 
السوقني الرئيسيني التي توفر 
أس���واق عامة لألوراق املالية 
في اململك���ة املتحدة باإلضافة 
ال���ى بورصة لن���دن. كما انه 
ذات قوانني مرنة وهي واحدة 

قالت مدير مركز الدراسات 
االستثمارية واخلدمات املالية 
بالوكالة في احتاد الش���ركات 
االستثمارية فدوى درويش انه 
حرصا من االحتاد على إطالع 
الشركات االس���تثمارية على 
كل األدوات وأحداث األس���واق 
املالية العاملي���ة، وانطالقا من 
ذلك ي�عتزم املركز اس���تضافة 
Mr. Simon Brickles، وذل���ك 
 Listing لتقدمي محاضرة بعنوان
 Companies in London: Bringing
 Benefits to Companies in which
you invest وذلك يوم غد اإلثنني 
في قاع���ة البوم بغرفة جتارة 

وصناعة الكويت.
وعن سوق بالس لألوراق 
املالية بلندن قال نائب رئيس 
بالس لألوراق املالية ساميون 
بريكل���ز ان هن���اك العديد من 
األسباب التي تشجع الشركات 
على الس���عي لإلدراج بسوق 
ب���الس، وذلك حلصولهم على 
شروط أفضل سواء مع مورديهم 
أو املصارف، كم���ا تعمل على 
حتس���ني موازناته���ا، أيض���ا 
يس���مح هذا السوق للشركات 

ش���ارك معهد اكسبرش���ن 
للتدريب ف���ي معرض صناع 
االقتصاد وفرص العمل اخلامس 
عشر الذي أقيم بجامعة الكويت 
في كلية العل���وم االدارية في 
الفت���رة من 14 حتى 17 مارس 

اجلاري.
وبهذه املناسبة أكدت مديرة 
املعهد منال اجلردي في تصريح 
لها حول هذه املش���اركة، بأن 
املعرض حظي باهتمام كبير 
عل���ى املس���توى االقتصادي 
واالجتماعي، مش���يرة إلى أن 
أهمية انفراد معهد اكسبرشن 
باملشاركة في املعرض تندرج 
في إطار ضرورة تواجد اجلهة 
التدريبية التخصصية، علما 
ال���دورات التدريبية الذي  ان 
يقدمها املعهد ال تقتصر على 
دورات تعليم اللغة االجنليزية 
العامة فقط بل تتعدى ذلك إلى 
دورات تخصصي���ة في اللغة 
االجنليزي���ة، حيث ميكن لكل 
جهة أو مؤسسة أن تختار ما 
يناسب طبيعة عملها من دورات 
مثل دورات اللغة االجنليزية 
دورات  أو  األعم���ال  الدارة 
تطوير املهارات املؤسس���اتية 
الشخصية فيما يتعلق باللغة 
االجنليزية وغيرها من الدورات 
التي تؤهل املوظفني والعاملني 
للتواصل بش���كل فعال ضمن 
مجال عملهم ومبا يتناسب مع 
نوع اللغة التي يحتاجون إليها 
بشكل أساسي في اختصاصهم 
املهني من مفردات ومصطلحات 

وتعابير خاصة في مجالها.
وأعلن���ت تق���دمي عروض 
خاصة ومميزة أثناء املعرض 
على شكل جلس���ات محادثة 
مجانية وخصوم���ات مميزة 
ل���زوار املع���رض واجله���ات 
املشاركة فيه، مؤكدة ان املعهد 
يضع املسؤولية االجتماعية 
ضمن أهم أولوياته في جميع 
النشاطات التي يقوم بها ويلتزم 
بالقيام ب���كل ما ميكن لتقدمي 
العون واملساندة للجهات التي 

تعمل في إطارها.
وأوضح���ت أن االهتم���ام 
بالش���باب وتهيئته���م للقيام 
مبسؤولياتهم على أفضل وجه 
يستدعي بالضرورة تقدمي أفضل 
مستويات التدريب لهم وضمان 
التدريب مبا  االستمرارية في 
يتناسب مع التغيرات السريعة 
التي تطرأ على ظروف العمل 
التكنولوجي  التقدم  بس���بب 
من ناحية، وطبيعة األسواق 
املتغيرة من جهة أخرى، مشيرة 
إلى أن التدريب اجليد يساهم 
بشكل أساس���ي في احلصول 
على نتائج عملية جيدة تعود 
بالفائدة على املتدرب واملجتمع 

في الوقت ذاته.
واختتم���ت حديثها مؤكدة 
على استمرارية االلتزام باملناهج 
غير التقليدية في تدريب اللغة 
االجنليزية احلديث وهي اللغة 
األكثر اس���تخداما في ش���تى 
مجاالت العمل والدراسة محليا 

وإقليميا ودوليا.

جتري جمعية احملاس����بني 
واملراجع����ني الكويتية اقتراعا 
سريا النتخاب 6 من أعضائها 
العمومية  لعضوية اجلمعية 
لهيئة احملاسبة واملراجعة لدول 
التعاون لدى اخلليج  مجلس 
العربية ي����وم األربعاء املقبل 

مبقر اجلمعية.
صرح أمني الس����ر ورئيس 
جلنة التطوير أحمد الفارسي 
بأنه س����يتم إج����راء االقتراع 
السري مبقر جمعية احملاسبني 
الكويتية، وذلك  واملراجع����ني 
النتخاب 6 من أعضاء اجلمعية 

لعضوية اجلمعية العمومية لهيئة احملاسبة واملراجعة لدول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية استنادا الى أحكام الفقرة 2 من املادة 
10 من النظام األساس����ي لهيئة احملاس����بة واملراجعة والتي تنص 
عل����ى ان يكون ضمن اعضاء اجلمعي����ة العمومية للهيئة 6 أعضاء 
م����ن مواطني دول املجلس عن كل هيئة او جمعية مهنية مناط بها 
مسؤولية مهنة احملاسبة واملراجعة في دول مجلس تنتخبهم اجلمعية 
العمومية للجمعية او الهيئة. وأوضح انه قد مت فتح باب الترشيح 
ألعضاء اجلمعية من احملاسبني ومراقبي احلسابات املزاولني خالل 
الفترة من 7 الى 21 مارس اجلاري، علما ان من لهم حق الترش����يح 
هم األعضاء العاملون الذين أمضوا في عضوية اجلمعية 5 سنوات 
على األقل سابقة على تاريخ االنتخاب، ومن لهم حق االنتخاب هم 
األعضاء العاملون الذين أمضوا في عضوية اجلمعية 6 أشهر على 
األقل س����ابقة على تاريخ االنتخاب وبش����رط ان يكونوا جميعا قد 
سددوا اشتراكاتهم لعام 2010. واختتم حديثه بأن جمعية احملاسبني 
واملراجعني الكويتية حترص على التواصل مع االحتادات والهيئات 
اإلقليمية والعربية من خالل املشاركة في عضويتها والتعاون معها 

في جميع ما يخص مهنة احملاسبة واملراجعة.

فدوى درويش

أحمد الفارسي
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اأواًل : �سماع تقرير جمل�ش االإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009، وامل�سادقة عليه.

2009م  31 دي�سمرب  ثانيًا: �سماع تقرير مراقب ح�سابات ال�سركة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 

وامل�سادقة عليه.

امليــــزانيــــة العموميــــة وح�ســــاب االأرباح واخل�سائر لل�سنـــة املالية املنتهية يف  ثالثًا: االطـــــــالع على 

31 دي�سمرب 2009.
اأرباح عن ال�سنة املالية املنتهية يف  رابعًا: املوافــــقــــة على تو�سيـــة جمل�ش االإدارة ب�ساأن عدم توزيع 

31 دي�سمرب 2009م.
خام�سًا : اعتماد مكافاأة الأع�ساء جمل�ش االإدارة بقيمة 22.000 دينار كويتي

�ساد�سا:   �سماع تقرير املدقق ال�سرعي )تقرير هيئة الفتوى ال�سرعية(. 

�سابعًا: املوافقة على التعامل مع اأطراف ذات �سلة.

ثامنا: اإخالء طرف ال�سادة اأع�ساء جمل�ش االإدارة واإبراء ذمتهم فيما يتعلق بت�سرفاتهم القانونية 

عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009م.

تا�سعًا: تعيني اأو اإعادة تعيني مراقبي ح�سابات ال�سركة لل�سنة املالية يف 31 دي�سمرب 2009 وتخويل 

جمل�ش االإدارة بتحديد االأتعاب.

لذا يرجى من ال�سادة امل�ساهمني الراغبني باحل�سور مراجعة مقر ال�سركة الكائن يف منطقة �سرق - �سارع 

بــرج  اجلــوهــرة الطابق ال�سابع الإ�ستالم جــدول االأعــمــال وبطاقات   - 44 خالد بــن الوليد - ق�سيمة رقــم 

احل�سور - ا�ستمارات التوكيل - وذلك خالل �ساعات الدوام الر�سمي لل�سركة.

واهلل ويل التوفيق،،،

جمل�ش االإدارة

لال�ستف�سار يرجى االإت�سال على الهاتف رقم: 22493268 - 22493267 - فاك�ش: 22493269


