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»أكسفورد بزنس« توّقع اتفاقية مع »كامكو« 
إلمدادها بتحليالت حول أسواق المال

»الخليج«: 29 أبريل آخر موعد لإليداع 
لدخول سحب الدانة على 250 ألف دينار

يواص���ل بنك اخلليج تقدمي 
املزيد من السحوبات لعمالئه مع 
حساب الدانة، ولدخول السحب 
ربع السنوي الثاني على اجلائزة 
التي تبلغ 250 ألف دينار يجب 
اإلي���داع قبل تاري���خ 29 ابريل 
النهائي  اجلاري، وه���و املوعد 
لدخول هذا الس���حب. لذا يحث 
البنك جميع العمالء على زيادة 

املبالغ املودعة بحس���اب الدانة 
لزيادة فرص الفوز بالسحب.

إلى أن بنك  وجتدر اإلشارة 
اخلليج س���يجري السحب ربع 
الس���نوي األول عل���ى اجلائزة 
البالغة قيمتها 125 ألف دينار يوم 
29 أبريل. كما يجري بنك اخلليج 
سحوبات أسبوعية على حساب 
الدانة متنح كال م���ن الفائزين 

العشرة جائزة قدرها ألف دينار. 
أما املؤهلون للدخول بالسحوبات 
ربع الس���نوية فيمكنهم الفوز 
بجائ���زة قدرها 250 ألف دينار 
في السحب ربع السنوي الثاني، 
و500 ألف دينار في السحب ربع 
السنوي الثالث، وأخيرا مليون 
دينار خالل السحب ربع السنوي 

الرابع.
 وهناك العديد من الوسائل 
املتاحة إليداع األموال في حساب 
الدانة بكل يسر وسهولة، حيث 
يستطيع العمالء إيداع أموالهم 
باستخدام أجهزة الصراف اآللي، 
أو اخلدمة الهاتفية املصرفية أو 

عن طريق اخلدمة املصرفية عبر 
اإلنترنت، باإلضافة إلى أجنحة 
الفعاليات املتوافرة في عدد من 
مراكز التس���وق كمجمع مارينا 
مجمع األڤنيوز ومجمع الكوت، 
أو عبر زيارة أي من فروع بنك 
اخلليج البالغ عددها 51 فرعا. كما 
ميكن للعمالء حتويل املبالغ مجانا 
من حساباتهم األخرى املفتوحة 
لدى بن���ك اخلليج وإيداعها في 
حساب الدانة من خالل التعليمات 
الثابت���ة، واس���تخدام احللول 
املصرفية املتوافرة على شبكة 
االنترنت، أو االتصال باخلدمة 

الهاتفية املصرفية.

تشكيل مجلس 
إدارة »أسمنت 

بورتالند«
أعل����ن س����وق الكويت 
لألوراق املالية أن ش����ركة 
اس����منت بورتالند كويت 
أفادت بأنه بناء على اجتماع 
العمومي���ة  اجلمعي�������ة 
ف����ي  املنعق����دة  العادي����ة 
2010/4/12 والت����ي مت فيها 
انتخاب اعض����اء مجلس 
 ادارة الش����ركة فق����د ت���م 
تش����كي��ل مجل����س ادارة 
الش����رك��ة ليصب����ح على 

النحو التال��ي:  
رئيس املجل����س خالد 
عبداهلل احلمد الصقر، نائب 
الرئيس علي عبدالرحمن 
العمر والعضو املنتدب عادل 
يعقوب الغامن وعضوية كل 
من احمد عيس����ى محمود 
عيس����ى العصفور وبراك 
عبداحملسن البابطني ونبيل 
العثمان  عيس����ى عبداهلل 
القطامي  وعدنان ناص����ر 
ومحمد عبد علي عبداهلل 

بهمن.

مجلس إدارة 
»اتصاالت« يجتمع

20 الجاري

ذكر سوق الكويت لألوراق 
إدارة  املالي���ة أن مجل���س 
الشركة الوطنية لالتصاالت 
املتنقلة )اتصاالت( س���وف 
يجتمع يوم الثالثاء املواف��ق 

.2010/4/20
وذلك من أجل مناقش���ة 
املالي���ة املرحلية  البيانات 
للربع األول  للفترة املنتهية 

في 2010/3/31.

أعلنت »أكس���فورد بزنس 
جروب« مؤسسة األبحاث والنشر 
واالستش���ارات االقتصادي���ة 
املتخصصة، عن تعزيز عملياتها 
في الكويت م���ن خالل توقيع 
اتفاقي���ة تع���اون مع ش���ركة 
الكويت االستثمارية  مشاريع 
إلدارة األصول »كامكو«، إلعداد 
مطبوعة »التقرير: الكويت 2011« 
التي تتناول أنشطة االقتصاد 
الدولة وفرص  ف���ي  واألعمال 

االستثمار بها.
وفي ضوء هذا التعاون، الذي 
يعد األول بني الطرفني، تتولى 
»كامكو« تزويد فريق حترير 
وأبح���اث »أكس���فورد بزنس 
جروب« باملعلومات والتحليالت 
املتعلقة بأسواق املال والالزمة 
إلع���داد التقري���ر االقتصادي 

املرتقب عن الدولة.
وفي تصريح لها حول اتفاقية 
الشراكة توقعت مدير »أكسفورد 
بزنس جروب« الكويت بيتول 
كاكالوجللو أن تقدم »كامكو« 
مس���اهمات فعالة ومهمة في 
التقرير اجلديد الذي يتعرض 
بالتفصيل إلى كيفية مواجهة 
الدولة للتحديات الناجمة عن 

األزمة املالية العاملية.
وأضافت »بيتول« أن الكويت 
جنحت في حتصني نفسها ضد 
تداعيات األزم���ة االقتصادية 
النفط  العاملية بفضل عائدات 
والتدخ���الت احلكومي���ة في 
الوق���ت املناس���ب، وقالت إن 
املقب���ل يلقي الضوء  التقرير 

على التحديات األخرى البارزة 
في األفق والتي تشمل تطلعات 
احلكومة لتوسيع دور القطاع 
اخلاص وزيادة االستثمارات 
األجنبية وتنوي���ع االقتصاد 
ف���ي قطاعات مث���ل الصيرفة 

والصناعة واالتصاالت.
وأشارت الى أن »أكسفورد 
بزنس جروب« تدرك منذ فترة 
طويلة أهمية التعاون مع شركاء 
يتصدرون موق���ع الريادة في 
مجاالتهم، وأشادت بالسمعة 
الطيبة ل���� »كامكو« في مجال 
إدارة األصول واخلدمات املالية 
ومتيز فريق أبحاثها بس���جل 

حاف���ل في حوكمة الش���ركات 
والقواع���د املهني���ة ف���ي أداء 
األعمال، وأعربت عن ثقتها في 
أن مساهمات الشركة بوصفها 
ش���ريك أبحاث أس���واق املال 
ستمكن فريق حترير التقرير 
من املقارنة بني أسواق املنطقة 
مما يزيد من أهمية »التقرير: 

الكويت 2011«.
من جانبه���ا قالت، رئيس 
دائ���رة املبيعات والتس���ويق 
بالوكال���ة ف���ي »كامكو« روال 
احملتسب إن الشركة تتطلع إلى 
بناء عالقة مثمرة مع »أكسفورد 
بزنس جروب« باعتبارها شريك 

أسواق املال في إصدار التقرير 
االقتصادي املقبل عن الدولة.

بدوره ق���ال نائب الرئيس 
التنفيذي - دائرة االستشارات 
والبح���وث االس���تثمارية في 
»كامكو«، زياد حسن القيسي 
إن الشركة تفخر بكونها الشريك 
احلصري ألبحاث أسواق املال 
إعداد مطبوعة »أكسفورد  في 
بزنس جروب« املقبلة »التقرير: 
الكويت 2011«، مش���يرا إلى أن 
تع���اون »كامكو« ف���ي إصدار 
هذا التقرير يبرهن على مكانة 
وخبرة ومتيز الشركة في هذا 

املجال.

وم���ن املنتظ���ر أن يع���زز 
اإلص���دار الق���ادم »التقري���ر: 
الكويت 2011«، الذي سيتوافر 
في نس���خة مطبوعة وأخرى 
شبكية، من مكانة »أكسفورد 
الرائدة عامليا  بزنس جروب« 
في توفير أدق وأشمل املعلومات 
االقتصادية حول الدول النامية 
والناشئة في كل أنحاء العالم، 
ويعد دليال حيويا للعديد من 
الشؤون السياسية واالقتصادية 
بالكويت، مبا ف���ي ذلك البنى 
التحتي���ة والقط���اع املصرفي 
التي تشهدها كل  والتطورات 

القطاعات في الدولة.

فريق عمل »كامكو« مع ممثلي »أكسفورد بزنس جروب«

مجلس اإلدارة أوصى بعدم توزيع أرباح

»األرجان« تربح 3.3 ماليين دينار 
وارتفاع موجوداتها بنسبة ٪6.2

عقب توقيع »معرض الكويت« التابعة لها لعقد مع أمالك الدولة

»الكويتية لالستثمار« تسترد مخصصًا 
بقيمة  6.2 ماليين دينار

أفادت الشركة الكويتية لالستثمار بأن شركة 
معرض الكويت الدولي التابعة  للشركة الكويتية 
لالس���تثمار والتي متتلك فيها نس���بة 51% قامت 
بتوقيع  عقد مع امالك الدولة، مبينة على موقع سوق 

الكويت لألوراق املالية أن نتيجة لهذا التوقيع مت 
استرداد مخصص بلغت قيمته  6.2 ماليني دينار 
من خالل الربع االول من 2010 وس���ينتهي   العقد 

في شهر نوفمبر من عام 2012.

صرح رئيس مجلس اإلدارة 
والعض���و املنتدب لش���ركة 
العقارية  العاملي���ة  األرج���ان 
م.خالد املش���عان مبناس���بة 
الش���ركة عن نتائجها  إعالن 
لسنة 2009 بأن الشركة أثبتت 
جناح استراتيجيتها املتبعة 
في الس���نوات املاضية والتي 
مكنتها من الصمود خالل األزمة 

العاملية املنصرمة.
أعل���ن  وف���ي تصريح���ه 
أن الشركة حققت  م.املشعان 
أرباح���ا صافية ب� 3.362.769 
مليون دينار لسنة 2009 وحقق 

السهم ربحية قدرها 13.12 فلسا.
ه���ذا وقد أوصى مجلس إدارة الش���ركة في 
اجتماعه املنعقد في 31 مارس 2010 بعدم توزيع 
أرباح عن السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 
علما بأن هذه التوصية تخضع ملوافقة اجلمعية 

العمومية للشركة. 
وعلى الرغ���م من انخفاض ربحي���ة السه��م 
مقارن���ة بع��ام 2008 إال أنه باملقابل ارتفع��ت 
املوج���ودات بنس���ب��ة 6.2% وحق�وق امللكية 
بنسب��ة 8% وانخفض�ت املصاري��ف العمومية 

بنس���ب�ة 9.2% كما انخفضت 
املطلوب���ات املتداول���ة بنسب��ة 
املنتهية  39% مقارنة بالسنة 

في 31 ديسمبر 2008. 
هذا وص���رح نائب رئيس 
مجل���س اإلدارة والرئي���س 
التنفيذي للشركة محمد احمد 
السقاف بأن سياسة الشركة 
املتحفظة في االقتراض والهادفة 
لتوزي���ع مص���ادر الدخل مع 
االمتناع التام عن الدخول في 
املتداولة )عدا  أسواق األسهم 
أسهم اخلزينة طبعا( قد وفر 
احلماية الالزمة للشركة خالل 

األزمة العاملية.
 اجلدير بالذكر أن »األرجان« أعلنت مؤخرا 
عن بدء أعمال اإلنش���اء في أحدث مش���روعني 
لها »جي���ون« و»بيوت الفي« مبملكة البحرين 
وس���لطنة عمان على التوالي وهما مشروعان 
موجهان لذوي الدخل املتوس���ط من املواطنني 
ويقوم بتطويرهما ش���ركتا األرجان البحرين 
واألرج���ان ت���اول لالس���تثم���ار على التوالي 
وهم���ا شركت���ان زميلتان لشرك���ة األرج��ان 

العاملي��ة.

م.خالد املشعان


