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»الوطنية«: خصم حتى 50% على المكالمات 
»Call Back Home« إلى الكويت مع

أداء صندوق األوسط المالي بالدينار

حمزة بخش عضوًا منتدبًا
 لـ »األولى لتسويق الوقود«

»الدولي« يسوق خدماته في »اإلعالم«

الش����ركة الوطنية  أعلن����ت 
لالتصاالت عن تقدمي خدمة الى 
عمالئها هذا الصيف، وهي خدمة 
 ،Call Back Home مرنة واقتصادية
التي متكنهم من التواصل مع االهل 
واألصح����اب في الكوي����ت أثناء 
جتوالهم في اخلارج وذلك وفق 

تعرفة مخفضة.
 وهي خدمة مثالية لتفادي 
فاتورة املكاملات الباهظة الثمن 
في نهاي���ة العطل���ة الصيفية 
وللذين يرغبون في البقاء على 
اتصال بأهلهم وأصحابهم في 
الكويت من دون الشعور بالقلق 

من انتهاء الرصيد.
وخدمة Call Back Home مالئمة وفعالة وهي 
متوافرة لعمالء الدفع املسبق واآلجل، وتقدم لهم 
خصما حتى 50% على جميع اتصاالتهم إلى الكويت 
في حوالي 150 دولة، بفضل اتفاقيات التجوال مع 
شركاء الوطنية لالتصاالت، وباإلضافة إلى هذه 
املزايا، تتميز خدمة Call Back Home بأنها اقتصادية 
حيث تشكل عامال مساعدا على تخفيض النفقات 
أثناء التجوال مم���ا يغني عمالء الدفع اآلجل من 
احلصول على خطوط إعادة التعبئة البديلة في 

الدول التي يزورونها.
وفي هذا الصدد، قال مدير العالقات العامة في 
الوطنية لالتصاالت عبدالعزيز البالول: »إن خدمة 
Call Back Home ه���ي أفضل خدمة نقدمها خالل 

فصل الصيف والسفر حيث انها 
تضمن لعمالئنا تعريفة مرنة 
ومالئمة في مثل هذا الوقت من 

السنة«.
وأضاف: »هدفنا هو تسهيل 
التواصل من خالل خدماتنا ذات 
القيمة املضافة كي يستفيد منها 
العالم. نريدهم  عمالؤنا حول 
أن يش���عروا بقربهم من أهلهم 
وأصحابه���م وه���م يتمتعون 
بعطلتهم في اخل���ارج، ولكي 
نثبت أننا ف���ي الوطنية معهم 

أينما كانوا«.
ويتطلب االشتراك في اخلدمة 
أي رس���وم مسبقة ويتوجب على العميل إضافة 
*101* )الرق���م املراد االتصال ب���ه( متبوعا ب� # 
وعندها ستضاف كلفة االتصال املخفضة عند بدء 
املكاملة، وهذه اخلدمة ليست موجهة فقط لعمالء 
الوطنية لالتصاالت، فالتعرفة املخفضة تنطبق 
أيضا عند االتصال باألرقام اخلاصة مبش���غلني 

آخرين وباخلطوط الثابتة في الكويت.
وأشارت الشركة في بيان صحافي، الى انه مع 
»الوطنية لالتصاالت«، لم يعد على عمالء الدفع 
اآلجل واملس���بق القلق بشأن التواصل مع أهلهم 
وأصحابهم أو تس���ديد فاتورة باهظة الثمن في 
نهاية الشهر، ألن خدمة Call Back Home تساهم 
في حتسني خبرة الس���فر لديهم، وكما وعدتكم 

الوطنية لالتصاالت، إنها البداية فقط.

أعلن البنك األهلي املتحد عن أداء صندوق األوسط املالي بالدينار، وذلك على النحو التالي:

أعلنت شركة األولى لتسويق 
الوقود عن تعيني حمزة عبداهلل 
بخ����ش عضوا منتدبا للش����ركة 
بإجماع من أعضاء مجلس اإلدارة، 
وقالت الشركة في بيان صحافي ان 
مجلس ادارتها بنى اختياره لبخش 
بناء على التاريخ املهني العريق 
الذي يتمتع به، و»لثقتهم بأنه على 
كفاءة عالية لقيادة الش����ركة في 
املرحلة املقبلة التي تتطلب تضافر 
اجلهود مع فري����ق العمل لهدف 
حتقيق األهداف اإلستراتيجية«.
ادارة  ورحب أعضاء مجلس 
الشركة وموظفوها بهذا االختيار 

وأعربوا عن ثقتهم، بأن خبراته سوف تلعب دورا 
محوريا في حتقيق املزيد من النجاحات في عمليات 
الشركة، السيما أنه يتمتع بخبرات مهنية طويلة في 

صناعة النفط وفي الشؤون اإلدارية والفنية.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة األولى 
عبد احلسني سلطان: »يسرنا انضمام بخش الى الهيكل 
اإلداري للشركة. ونحن على ثقة تامة من أن خبراته 
املهنية الغنية س����وف تقود االولى الى آفاق جديدة 
موس����ومة بالتغيير االيجابي الذي سيمهد الطريق 
باجتاه حتقيق املزيد من النجاحات«، وأضاف: »اننا 

نؤمن في قرارن����ا هذا، ونتطلع 
الى حتقيق إستراتيجيتنا  قدما 
الطموحة حتت ادارة حكيمة من 

العضو املنتدب اجلديد«.
بدوره، قال بخش مبناس����بة 
ف����ي منصب����ه اجلديد:  تعيينه 
»يس����رني أن أنض����م الى فريق 
عمل االولى ومشاركتهم حتديات 
املرحلة املقبل����ة، وكلي ثقة بأن 
توحيد اجلهود م����ع فريق عمل 
الكفاءة واملهنية، س����وف  عالي 
يشكل حافزا أساسيا في حتقيق 
اإلستراتيجية للشركة وبنجاح 

غير مسبوق«.
 اجلدير بالذكر أن بخش حاصل على بكالوريوس 
في الهندسة الكيمائية من جامعة TUFTS في الواليات 
املتحدة األميركية، كما يتمتع بخبرات مهنية تراكمت 
على مدى سنوات عمله في مراكز إدارية قيادية، في 
شركات مختلفة منها: مؤسسة البترول الكويتية، 
شركة البترول الوطنية الكويتية، والدرة للخدمات 
البترولية. كما انضم الى العديد من مجالس ادارات 
ش����ركات مختلفة منها: شركة نفط الكويت، شركة 
العاملية  البترول  البترولية، وش����ركة  الكيماويات 

الكويتية وشركة بترو انرجي.

الدولي، هذا باإلضافة إلى متويل شراء األراضي 
والشقق السكنية. 

وبهذه املناس���بة، قالت مديرة الفرع ابتسام 
العصفور ان وزارة اإلعالم كانت متعاونة بدرجة 
كبيرة من خالل تسهيل مهمة موظفي البنك لاللتقاء 
بالعاملني بالوزارة وتعريفهم باملنتجات واخلدمات 

التي يقدمها »الدولي«. 
وبدوره شكر مدير العالقات العامة في وزارة 
اإلعالم موسى مال اهلل � بنك الكويت الدولي على 
هذه اخلطوة املميزة التي قام بها والشرح الوافي 
املفصل الذي قدمه فري���ق احلملة عن املنتجات 

وخدمات البنك.

في إط���ار إس���تراتيجيته 
الهادفة إلى التواجد املس���تمر 
بالقرب من اجلمهور والتواصل 
الدائم معه الستقطاب عمالء 
جدد، نظم بنك الكويت الدولي 
متمثال في فرع مجمع الوزارات 
معرضا تس���ويقيا في وزارة 
املنتجات  اإلعالم لعرض آخر 
التي  واخلدم���ات املصرفي���ة 
طرحها البن���ك مؤخرا، والتي 
تلب���ي احتياج���ات العمي���ل 

املصرفية.
وتضمن املعرض تقدمي شرح 
تفصيلي ملنتج���ات وخدمات 
البنك اإلسالمية مثل: احلسابات 

اجلارية، حساب التوفير، وديعة اجلود املثمرة، 
الودائع االس���تثمارية، بطاقات االئتمان، حساب 
األطفال )حبوب(، حساب الراتب للسيدات )رمياس(، 
حساب الراتب ألصحاب املهن املميزة )النفيس(، 

باإلضافة إلى خدمة صناديق األمانات.
وقد حظي املعرض بإقبال ملحوظ على مختلف 
املنتجات التي يقدمها »الدولي« خصوصا اخلدمات 
التمويلي���ة كمرابحة الس���لع جلمي���ع املنتجات 
االستهالكية، مثل األثاث املنزلي، األجهزة الكهربائية 
وااللكترونية، م���واد البناء، أجهزة التكييف، أو 
أي س���لع ضرورية أخرى، وذل���ك بالتعاون مع 
الوكاالت واملع���ارض املعتمدة لدى بنك الكويت 

تغطي 150 دولة وتعد الحل األمثل للمسافرين

التابع للبنك األهلي المتحد

العبداهلل: »جيران القابضة« لجأت إلى القضاء عبر شركة تابعة 
للحصول على مستحقاتها الخاصة بمحطة مشرف

دينار مقارنة مع السنة املالية 
املنتهية ف���ي 28 فبراير 2009 
مبلغ 23.8 مليون دينار، علما 
أن املجموعة قامت خالل العام 
الدائنة  بسداد أرصدة للبنوك 
بقيم���ة 3.4 ماليني دينار، كما 
شهدت قيمة حقوق املساهمني 
انخفاضا بقيمة 1.6 مليون دينار 
حيث بلغت حقوق املساهمني 
للس���نة املالية املنتهية في 28 
فبراير 2010 مبلغ 23.2 مليونا 
مقارنة مع السنة املالية املنتهية 
في 28 فبراير 2009 مببلغ 24.8 

مليون دينار.

توصيات وأنشطة خارجية

وقد وافقت اجلمعية العمومية 
العادية على جميع بنود جدول 
أعمالها التي ابرزها املوافقة على 
تقرير مجلس االدارة وحساب 
األرباح واخلس���ائر كما متت 
املوافق���ة على توصية مجلس 
اإلدارة بعدم توزيع أرباح عن 
الس���نة املالية املنتهية في 28 

فبراير 2010.

الشركة بتأجيرها للغير ولصالح 
الشركات اململوكة للمجموعة.

جمعية عمومية

هذا وق���د وافق���ت اجلمعية 
العمومية على جميع بنود جدول 
اقتراح  أعمالها واملوافق���ة على 
مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح 
عن السنة املالية املنتهية في 28 
فبراي���ر 2010 وترحيل األرباح 

للسنة املقفلة.

انخفضت القيمة السوقية لتسجل 
تلك األراض����ي تكلفة قيمتها 5.7 
ماليني دينار مقارنة مع 5.6 ماليني 

دينار.
وكش���ف عن ش���راء قطعتي 
أرض مميزة في منطقة الفنطاس 
مبساحة اجمالية 1.317 ألف متر 
مربع بقيمة اجمالية 825.7 ألف 
دينار، موضحا أنه مت دفع جزء 
كبير م���ن املبلغ من خالل طرف 
ذي صلة وهي ش���ركة اخلليج 

املتحدة لإلنشاء اململوكة بالكامل 
للش���ركة األم »جيران القابضة« 
الش���ركة بعمل  حيث س���تقوم 
الدراس���ات الالزمة لتطوير هذه 
األراضي بالش���كل األمثل خالل 
الفترة املقبلة كما تقوم شركة ذات 
صلة »اخلليج املتحدة« بتحويل 
مباني الش���ركة املقرر إنشاؤها 
والتي ش���ارفت على االنتهاء من 
جميع األعمال املدنية والتشطيبات 
لتكون جاهزة لالستخدام ولتقوم 

انخفاضا بنسبة 33.7% حيث بلغت 
املصروفات اإلدارية والعمومية 
38.9 ألف دينار مقارنة مع مبلغ 
58.7 أل���ف دينار للس���نة املالية 

املنتهية في 28 فبراير 2009.
وأكد أنه لم تطرأ أي تغييرات 
مادية على اجمالي املوجودات حيث 
بلغت 10.6 ماليني دينار مقارنة مع 
10.5 ماليني دينار للسنة املنتهية 
في 28 فبراير 2009 وبلغت القيمة 
السوقية لألراضي بغرض املتاجرة 
املتمثلة ف����ي معارض أبو فطيرة 
أب����و فطيرة  وأرض فض����اء في 
مبلغ 6.7 ماليني دين����ار مقارنة 
مع مبل����غ 9.1 ماليني دينار حيث 

محمود فاروق
أعلن رئيس مجلس ادارة شركة 
جيران اخلليج العقارية بدر املنيفي 
عن حتقيق أرباح بلغت 271.2 ألف 
دينار للسنة املالية املنتهية في 
28 فبراير 2010 مقارنة مع صافى 
ربح للس���نة املالية املنتهية في 
28 فبراي���ر 2009 بلغ 172.2 ألف 
دينار، أي أن هناك زيادة قيمتها 
99 ألف دينار وبنسبة منو %57 
من السنة السابقة، وذلك نتيجة 
زيادة اإليرادات التأجيرية بالشركة 
وكذلك انخفاض قيمة املخصص 
املكون للديون املشكوك فيها بقيمة 

67.831 ألف دينار.
وأضاف على هامش اجلمعية 
التي عقدت  العادي���ة  العمومية 
إيرادات  أن الشركة حققت  أمس 
إيجارات بقيمة 455.6 ألف دينار 
للسنة املالية املنتهية في 28 فبراير 
2010 مقارنة مع إيرادات إيجارات 
بقيمة 394.6 ألف دينار للس���نة 
املالية املنتهية في 28 فبراير 2009، 
علما أن القيمة السوقية للعقارات 
االستثمارية بلغت 6.2 ماليني دينار 
في حني تبلغ تكلفتها بعد خصم 
االستهالك املتراكم للمباني مبلغ 
4.5 ماليني دينار، كما شهدت قيمة 
املصروفات اإلدارية والعمومية 

في 28 فبراي���ر 2010 مبلغ 1.6 
مليون دينار مقارنة مع صافي 
خسارة للسنة املالية املنتهية 
 ف���ي 28 فبراي���ر 2009 مببلغ

 949 أل���ف دين���ار، كما زادت 
املوج���ودات املتداول���ة بقيمة 
214 أل���ف دين���ار حيث بلغت 
املتداولة للس���نة  املوجودات 
املالي���ة املنتهية في 28 فبراير 
2010 مبلغ 39.2 مليون دينار 
مقارنة مع السنة املالية املنتهية 
ف���ي 28 فبراي���ر 2009 مببلغ 
38.9 مليون دينار، وزاد أيضا 
اجمالي املوج���ودات بقيمة 1.1 
مليون دينار حيث بلغ اجمالي 
املوجودات للسنة املالية املنتهية 
في 28 فبراي���ر 2010 مبلغ 51 
مليون دينار مقارنة مع السنة 
املالي���ة املنتهية في 28 فبراير 
2009 مببلغ 49.9 مليون دينار، 
كما زادت أيضا قيمة املطلوبات 
املتداولة بقيمة 2.5 مليون دينار 
حيث بلغت املطلوبات املتداولة 
للس���نة املالية املنتهية في 28 
فبراير 2010 مبلغ 26.3 مليون 

بأن القيمة السوقية ملجموعة 
األراضي بغرض املتاجرة بلغت 
9.3 ماليني دينار في حني تبلغ 

تكلفتها 7 ماليني دينار.

البيانات المالية

وفى استعراضه للبيانات 
املالية حققت الشركة خسارة 
للسهم بلغت 11.57 فلسا للسهم 
بالرغم من قيام الشركة بتحقيق 
إيرادات بلغت 36 مليون دينار 
مقارنة مع الس���نة الس���ابقة 
والبالغ���ة إيراداتها 35 مليون 
دينار ولكن نظرا للظروف املالية 
واالقتصادية العاملية وتأثير ذلك 
النمو االقتصادي بشكل  على 
عام فقد قامت املجموعة باتخاذ 
التدابير الالزمة لبناء مخصصات 
2.1 مليون دينار وذلك  بقيمة 
حلماية ميزانية الشركة في 2011 
ولتكون مبنزلة نقطة انطالق 
قوية للش���ركة بعيدة عن أي 
تغيي���رات في القيمة قد متس 
الش���ركة، وبلغت  موجودات 
خسارة السنة املالية املنتهية 

دينار، أي ان هناك مشاريع حتت 
إدارة الشركة بقيمة 310 ماليني 
التي قامت  املناقصات  بخالف 
الش���ركة بالدخول فيها خالل 

املرحلة املقبلة.

مشاريع الشركات التابعة

أما بخصوص الشركة التابعة 
العقارية فقال  جيران اخلليج 
إنها متلك حاليا 12 ألف متر مربع 
في منطقة أبو فطيرة متمثلة 
في معارض ولكن نظرا لبعض 
املشاكل البسيطة املتضمنة في 
الكهرباء وخالفه لم يتم تأجير 
هذه املع���ارض حتى تاريخه، 
حيث س���يتم التأجير الفعلي 
خ���الل الفترة املقبل���ة وكذلك 
قطعة أرض مساحتها 1000 متر 
مربع في نفس املنطقة ستقوم 
الى  باستغاللها قريبا، مشيرا 
ان الشركة قامت الحقا لتاريخ 
البيانات املالية بشراء قطعتي 
أرض ف���ي أماكن مميزة بقيمة 
826 أل���ف دين���ار مبس���احة 
اجمالية 1.316 متر مربع، علما 

محمود فاروق
ادارة  كشف رئيس مجلس 
القابضة علي  ش���ركة جيران 
العب���داهلل ع���ن القضايا التي 
رفعتها إحدى الشركات التابعة 
وهي ش���ركة اخلليج املتحدة 
لإلنش���اء واململوك���ة بالكامل 
للش���ركة ضد وزارة األشغال 
بعدما واجهت صعوبات في احد 
مشاريعها وهو مشروع محطة 
مش���رف الذي قامت بتسليمه 
الى في وزارة األش���غال نظرا 
لعدم تسلمها باقي مستحقات 
الذي تبلغ تكلفته  املش���روع 
نحو 46 مليون دينار، وعليه 
قامت الشركة برفع قضايا ضد 
وزارة األشغال التي قامت أيضا 
برفع قضايا ضد الشركة، مشيرا 
الى ان ه���ذه القضايا منظورة 
أمام القضاء العادل، مبينا أن 
موقف الشركة على أحسن ما 
يرام، وس���يتم إثبات ذلك في 
ساحات القضاء العادل مستندا 
إلى موقف الشركة الصحيح، 
في اشارة منه إلى عدم وجود 
أي تأثير على نشاط الشركة 
واملجموعة بالكامل بخصوص 

هذا املوضوع.
من جانب آخر، استعرض 
العب���داهلل عقود ومش���اريع 
الشركة على هامش اجلمعية 
العمومي���ة الت���ي عقدت امس 
قائ���ال ان املجموعة قامت من 
خالل شركتها التابعة اخلليج 
املتحدة لإلنشاء بالتوقيع على 
عقود مش���اريع بلغت قيمتها 
280 مليون دينار منها مشاريع 
داخل الكويت بقيمة 173 مليون 
دين���ار ومش���اريع بقيمة 107 
ماليني دينار خارج الكويت في 
كل من س���لطنة عمان والهند 
وليبيا، باإلضافة إلى مشاريع 
حتت التنفيذ كما في 28 فبراير 
2010 بلغت قيمتها 30 مليون 

310 ماليين دينار قيمة مشاريع تحت التنفيذ ومخصصاتها 2.1 مليون دينار لحماية ميزانية 2011

39.2 مليون دينار قيمة الموجودات المتداولة و26.3 مليون دينار إجمالي المطلوبات المتداولة

 )أسامة البطراوي(علي العبداهلل من اليمني مترئسا اجلمعية العمومية لشركة جيران القابضة 

جناح البنك في وزارة اإلعالم 
)أسامة البطراوي(جانب من مساهمي الشركة خالل اجلمعية العمومية

بدر املنيفي

271.2 ألف دينار صافي أرباح »الخليج العقارية«
إيراداتها اإليجارية بلغت 455.6 ألف دينار حتى 28 فبراير 2009

مجلس إدارة جديد لثالث سنوات أرقام وحقائق من واقع البيانات المالية

الخطة المستقبلية

انتخبت اجلمعية العمومية لش���ركة جيران القابضة مجلس إدارة جديدًا لثالث 
س���نوات قادمة يتضمن: علي عباس عبداهلل العبداهلل، وبدر س���عد محمد املنيفي، 
وش���هرام علي يار دهقاني، ومحمد ابراهيم محمد خليل، وعبداجلليل حس���ني علي 

حسني.

< مصادر إيرادات الشركة »االيرادات احملققة« بلغت 98% من إيرادات 
السنة احلالية مقارنة مع 110% من االيرادات احملققة للسنة السابقة.

< رأس املال العامل يوفر قدرا كبيرا من التوس���ع وحتس���ني قدرة 
الشركة لعملياتها.

< نس���بة السيولة توفر للشركة مدى مالءمة القدرة املالية للشركة 
للوفاء بااللتزامات جتاه الغير.

< الس���عر العادل لس���هم الشركة طبقا لدراس���ات بعض الشركات 
املتخصصة يتراوح بني 250 فلسا و300 فلس في ظل األوضاع احلالية 
للبورصة واملؤشرات العاملية والتحفظات من جانب املستثمرين واملساهمني 

بالنسبة جلميع الشركات.
< الشركات التابعة تتضمن: شركة اخلليج املتحدة لإلنشاء واململوكة 
بنس���بة 100% وشركة جيران اخلليج العقارية اململوكة بنسبة %98.95 
والشركات الزميلة شركة مجموعة اخلليج لإلنشاءات � شركة مساهمة 
ليبية � واململوكة بنسبة 35% من خالل الشركة التابعة وفرعي الشركة 

في سلطنة عمان وليبيا.
< الس���يولة املتوافرة بالش���ركة تس���اوي 1.5 مرة لكل التزام على 
الشركة، والش���ركة لها القدرة على الوفاء بالتزاماتها من خالل النشاط 
العادي للش���ركة وليس ع���ن طريق القروض والتس���هيالت املصرفية 

بجميع أنواعها.

< البحث عن فرص استثمارية جيدة والدخول مع أطراف استراتيجيني داخل الكويت 
أو حتالفات مع شركات استثمارية والبحث عن الفرص املواتية في دول اخلليج وخصوصا 

دولة اإلمارات العربية املتحدة )جميع اإلمارات( وقطر وسلطنة عمان والهند وليبيا.
< تعظي���م االيرادات وتنويع مصادر الدخل والعمل على دراس���ة جميع املناقصات 

املطروحة من خالل الدولة وجميع اجلهات احلكومية بها.
< تنمية املوارد البشرية واستقطاب الكفاءات البشرية في جميع املجاالت من خالل 

السوق الكويتي أو السوق اخلارجي.
< جتديد أصول الشركة باس���تمرار وتوزيع املخاطر بالنسبة الستثمارات الشركة 

املباشرة وغير املباشرة.

عبدالعزيز البالول

كما في سعر الوحدة
31 يناير 2010 1.0892859

24 فبراير 2010 1.0908893
31 مارس 2010 1.092957
29 ابريل 2010 1.094676
31 مايو 2010 1.0965639

30 يونيو 2010 1.0983765

حمزة بخش


