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»األوقاف« اختارتهم وتتابع إجراءاتهم

»بيتك«: 40 عمرة رمضانية لـ »بطاقة الخير« 
أعلن بيت التمويل الكويتي 
)بــيــتك( عن تــوفــير الفرصـة 
لـ 40 فردا ألداء العمرة خالل شهر 
رمضان املبارك مجانا من خالل 
بطاقة ڤيزا مسبقة الدفع »بطاقة 
اخليــــر« التي طرحهــــا مؤخرا، 
حيث يتبرع »بيتك« بجزء من 
استخدامها 0.5% ملساعدة غير 
القادرين على أداء احلج والعمرة، 
حيث سبق ان تبرع لـ10 أشخاص 
ألداء فريضــــة احلج، وقد متت 
عملية اختيار املعتمرين كما كان 
األمر بالنسبة للحجاج بالتعاون 
مع وزارة األوقاف التي ستتولى 

متابعة إجراءات سفرهم.
 وبهذه املناسبة، قال مساعد 
املدير العام للقطاع املصرفي في 
»بيتك« محمد الفوزان في تصريح 
صحافي: »طرحنا بطاقة اخلير 
ملساعدة غير القادرين على أداء 
احلــــج والعمرة من خالل تبرع 
»بيتــــك« بجزء من اســــتخدام 
البطاقة، في املرة األولى أحتنا 
الفرصــــة لـ10 أشــــخاص ألداء 
فريضة احلج مجانــــا، واليوم 
نتيح فرصة أداء عمرة رمضان 

لـ40شخصا«.
واضاف: »ســــنكرر ذلك كل 
عام إن شــــاء اهلل، نحن سعداء 
بهذه امليزة اجلديدة التي نقدمها 
لعمالئنا، كما أننا نعتز بثقتهم 
الكبيرة في »بيتك« وما يطرحه 
من منتجات وخدمات، لقد كانت 
فترة قصيرة تلك التي مضت على 
إطالق البطاقة، لكننا اليوم متكنا 
من حتقيق أمل مهم وأساسي في 
حياة كل مســــلم وهو احلج أو 

أداء العمرة«.
 واوضــــح ان »بيتك« يفتح 
املجال أمام عمالئه مســــتخدمي 
هــــذه البطاقة للتعاون معه في 

عمل اخلير وتأصيل روح التعاون 
والتكاتف بني أفراد املجتمع، وأمام 
مستخدمي البطاقة فرصة لذلك، 
ففي كل مرة يتم فيها استخدام 
البطاقة لتسديد قيمة املشتريات، 
ســــيتبرع »بيتك« بنســــبة من 
االستخدام إلرسال غير القادرين 

ألداء احلج والعمرة.
واشار الى انه من ابرز الدوافع 
إلصدار هــــذه البطاقــــة، رغبة 
»بيتك« في مساعدة غير القادرين 
على أداء فريضة احلج وحرصه 
على أن يتــــم ذلك بالتعاون مع 
عمالئه من خالل هذه البطاقة، 
من دون ترتيب أي التزامات أو 
رسوم إضافية على العميل، فيما 
عدا رســــم إصدار البطاقة وهو 

زهيد جدا.

من جهته، قــــال مدير تنفيذ 
االلتــــزام والتنســــيق في إدارة 
البطاقات املصرفية في »بيتك« 
زيــــد اخلطيب خالل تســــليمه 
شيك التبرع إلى مسؤولي وزارة 
األوقاف وهما رئيس قسم حلقات 
ومراكز حتفيظ القرآن علي مال 
اهلل العوضي ومشــــرف »مركز 
العوضي« للجاليات أحمد محمود 
الكندري، وبحضور مدير وحدة 
التدقيق الشرعي لـ »بيتك« صالح 
الغامن، إن بطاقة ڤيزا مســــبقة 
الدفع باسم »بطاقة اخلير« تتمتع 
بخصائص بطاقة االئتمان، من 
حيث اســــتخدامها فــــي الداخل 
واخلارج فــــي كافة نقاط البيع 
محليا وعامليا، وأجهزة السحب 
اآللي التابعة لـــــ »بيتك« داخل 

الكويــــت، وتتميــــز باعتبارها 
بطاقة مسبقة الدفع، فال يستلزم 
إصدارها مراجعة سجل العميل 
االئتماني، وليس هناك أية قيود 
تتعلق بشرط الراتب، أو رصيد 
احلساب، ولن يكون هناك حد 
أقصى لالستخدام مادام الرصيد 
متوافرا بالبطاقة، وهي مخصصة 
للعمالء ذوي الشريحة العمرية 

من 21 عاما فما فوق.
 وأضــــاف ان هناك مميزات 
للبطاقة مثل تقنية »Chip« التي 
تقدم أعلى مســــتويات احلماية 
واألمــــان، كما تســــاعد البطاقة 
حاملها علــــى التحكم بالنفقات 
واملصاريف مبا أن احلد األقصى 
في حساب البطاقة هو املبلغ الذي 
يتم إيداعه مسبقا، حيث ميكن 

جلميع العمالء عند اســــتخدام 
البطاقة لتسديد قيمة مشترياتهم 
احلصول على خصومات كبرى 
لغاية 50% لدى العديد من احملالت 
واملتاجر، كما ميكن اســــتخدام 
البطاقة إلمتام احلجوزات حول 
العالم عبر اإلنترنت في أي زمان 

ومكان.
من جانبه، شــــكر العوضي 
هــــذه املبادرة الطيبــــة من قبل 
»بيتك« والتي تعبر عن حرصه 
علــــى تقدمي كل وســــائل الدعم 
والعون وتفعيــــل التعاون مع 
الرسمية ومنها وزارة  الهيئات 
األوقاف التي تولت عملية اختيار 
املعتمرين وستتابع أمورهم حتى 
يتمكنوا من أداء العمرة في هذه 

األيام املباركة.

تسليم شيك التبرع بحضور مسؤولني من »بيتك« ووزارة األوقاف

سيتناول جهود إعداد البناء التنظيمي للمجلس النقدي

محافظ المركزي يتوجه إلى الرياض
للمشاركة في االجتماع الثالث للمجلس النقدي

الشيخ سالم العبدالعزيز

يتوجه محافظ بنك الكويت املركزي الشـــيخ 
سالم عبدالعزيز الى اململكة العربية السعودية على 
رأس وفد رسمي للمشاركة في انشطة االجتماع 
الثالث ملجلس ادارة املجلس النقدي املقرر عقده 
غدا في مقر املجلس بالرياض مبشاركة محافظي 
مؤسسات النقد والبنوك املركزية للدول األعضاء 

في اتفاقية االحتاد النقدي.
وقال الشيخ سالم في بيان صحافي امس ان 
االجتماع الثالث ملجلـــس ادارة املجلس النقدي 
سيتناول اجلهود املتواصلة إلعداد البناء التنظيمي 
واملؤسسي للمجلس النقدي لتمكينه من أداء مهامه 
والتي من أبرزها العمل على تهيئة وجتهيز البنى 
األساسية الالزمة إلنشـــاء بنك مركزي خليجي 

وارساء قدراته التحليلية والتشغيلية.
واضاف ان االجتماع يهدف الى توثيق أواصر 
التعـــاون بني البنوك املركزيـــة الوطنية لتهيئة 
الظروف املناسبة الستكمال بناء االحتاد النقدي 
فضال عن تنسيق السياسات النقدية وسياسات 
أسعار الصرف للعمالت الوطنية الى حني إنشاء 

البنك املركزي اخلليجي.
يذكر انه مت إنشـــاء املجلس النقدي مبوجب 
اتفاقية االحتاد النقدي املوقعة بني كل من الكويت 

والبحرين والسعودية وقطر والنظام األساسي 
للمجلس النقدي امللحق بتلك االتفاقية ويتولى 
ادارة املجلـــس النقدي مجلـــس ادارة مكون من 
محافظي البنوك املركزية ومؤسسات النقد للدول 

األعضاء.

سعود مراد

توقع مدير عام مجموعة املسار 
لتنظيم املعـــارض واملؤمترات 
ســـعود مـــراد، أن يســـتقطب 
معرض العقار الرمضاني الذي 
تنطلق فعالياته السبت املقبل 
وتســـتمر حتى 24 اجلاري، 10 
آالف زائر خالل 4 ايام هي عمر 
دورتـــه اجلديدة اســـتنادا إلى 
الدورة  أن  أبرزها  أسباب عدة، 
اجلديـــدة من املعـــرض تتميز 
بالتنوع في املنتجات العقارية 
التي يحتاجها املستهلك، كما أن 
الشركات املشاركة في املعرض 
ستطرح مشاريع عقارية ضخمة 
األمر الذي يعزز التوقعات بإقبال 
قياسي على فعاليات املعرض 
فضال عن توقيت التنظيم خالل 

شهر رمضان املبارك.
وأشـــار إلـــى أن املعـــرض 
استطاع توسيع عدد الشركات 
املشاركة في فعالياته لتتجاوز 25 
شركة حيث سيقام حتت رعاية 
وبحضور نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشـــؤون االقتصادية 
وزير الدولة لشـــؤون اإلسكان 

والتنمية الشيخ احمد الفهد.
وأوضـــح أن معرض العقار 
الرمضاني ميثل مناسبة جتارية 
شاملة تلبي مختلف االحتياجات 
النوعية جلميع املهتمني بقطاع 
العقار واالستثمار في الكويت، 
فعادة ما تتميز جميع املعارض 
بعالقتها ثالثية احملاور التي تربط 
بني ثالث جهات رئيســـية بدءا 
باجلهة املنظمة ومرورا باجلهات 
املشاركة وانتهاء بالعمالء، إال أن 

كبيرة من املهتمني من خالل تنوع 
املشاريع العقارية التي تتوزع 
ما بني الكويـــت ودول مجلس 
التعاون اخلليجـــي وعدد من 
الدول العربيـــة والعاملية، كما 
يقدم املعرض أيضا مشاركات 
للشـــركات العقارية إلى جانب 
شركات التمويل التي ستتفرغ 
لتقدمي خدمة القروض اإلسكانية 
واالستهالكية التي تساهم وتعزز 
من فرص حصول املواطن على 
بيـــت العمر واحلصـــول على 
القرض املطلوب حتت ســـقف 

واحد.
وأضاف مـــراد ان املعرض 
ينطلق في ظل استمرار التداعيات 
السلبية لألزمة املالية لكنه في 
الوقت نفسه يتواكب مع حزمة 
من املؤشرات االقتصادية اجليدة 
الباعثـــة على التفاؤل حيث مت 
اإلعالن عـــن اخلطة احلكومية 
التنمويـــة التي يعلـــق عليها 
السوق العقاري آماله للخروج 
من نفق الركود، حيث ان اخلطة 
التنموية من شـــأنها أن حتفز 
منو جميـــع القطاعات مبا فيها 

القطاع العقاري.
وأكد مراد أن حصول مجموعة 
املســـار علـــى شـــهادة االيزو 
9001/2000 وجتديدها بشـــكل 
سنوي يعكس القدرة التنافسية 
للشركة على املستويني احمللي 
واإلقليمي، خاصة أن املجموعة 
حصلت على الشهادة من خالل 
سلســـلة طويلة من التقييمات 

اخلاصة بجودة خدماتها.

املجموعـــة ومن منطلق دورها 
الوطني واملجتمعي والتوجيهي 
الهادف أضافت محورا رابعا إلى 
تلك املنظومـــة الثالثية يتمثل 
باملســـؤولية االجتماعيـــة إلى 
جانـــب اجلوانـــب الترويجية 

والربحية.
وأضـــاف ان املعرض ميثل 
فرصـــة للمواطنـــني الباحثني 
عن السكن اخلاص في الكويت 
مبختلف أنواعه سواء كان ڤيلال 
أو شققا سكنية أو حتى أرضا 
للبناء، كما أنه مناســـبة لعقد 
الصفقـــات العقاريـــة وتوقيع 
االتفاقيـــات االســـتثمارية من 
خالل املعرض، مشيرا إلى تركز 
املشاركات على الشركات العقارية 
بصفة خاصة إلى جانب الشركات 
التمويلية حتى ال يفقد املعرض 

هويته العقارية.
وأشار الى ان املعرض يقدم 
فرصا عقارية فريدة لشريحة 

يطرح حزمة مشاريع متنوعة محلية وإقليمية

وقعت عقد شراء مكتب تجارة جملة للمشغوالت الذهبية

»المسار«: 10 آالف زائر متوقع 
لمعرض العقار الرمضاني

»الزمردة للمجوهرات«
 تنضم لمركز دبي للسلع المتعددة

قال مدير قســـم السبائك 
بشـــركة مجوهرات الزمردة 
رجب حامد ان الشركة انضمت 
الى مركز دبي للسلع املتعددة 
بعد توقيعها عقد شراء مكتب 
جتـــارة جملـــة للمجوهرات 
واملشغوالت الذهبية مبجمعات 
املتعددة  مركز دبي للســـلع 
)DMCC( لتكـــون بذلك اول 
شـــركة كويتية تعمل حتت 
مظلة املركز، مشـــيرا الى ان 
هذا املشـــروع يعتبر امتدادا 
ملشروعات الشركة التوسعية 
والتي بدأتها مع مطلع العام 
احلالـــي بافتتـــاح معرض 
الزمردة بحولي واعقبته بفرع 
الزمردة مبستشـــفى السيف 

بالساملية.
واضاف ان قـــرار افتتاح 
افرع للشركة خارج الكويت 
يعد قـــرارا صائبا في الوقت 
احلالي ومكمال الستراتيجية 
الشـــركة في التوسع االفقي 
وحتقيقا الهداف التواجد في 

اقرب اسواق للعميل.
واشار الى ان الشركة طوعت 
االزمة العاملية لتحقيق خطتها 
في التوسع، فكما ان االسواق 
احمللية تأثرت بتداعيات االزمة 
العاملية فإن الشركة عملت على 
االستفادة من هذا في التطلع 
الى االسواق املجاورة وبدأت 

منذ حوالي العام في تصدير 
الى  جزء كبير من منتجاتها 
جتار اجلملة بأســـواق دبي 
العربية السعودية  واململكة 
التصدير  ومع زيادة طلبات 
للخارج كان من الطبيعي ان 
يكون للشركة مركز خارجي 
يهتم بحلفاء الشركة في اخلارج 
ويستقطب املزيد من التجار 

في باقي الدول العربية.
ولفت الى ان اختيار دبي 
لتكـــون اول افرع الشـــركة 
اكبر  اخلارجيـــة هو حتـــد 
من الشـــركة البـــراز جودة 
املنتجـــات بعرضها في اكبر 
االسواق العاملية للمجوهرات 
واملشغوالت الذهبية، حيث ان 
دبي تعتبر من االسواق الرائدة 

في هذا القطاع.
الســـبائك  اما عن جتارة 
والذهب اخلام، فأشار حامد 
الى ان وجود مركز للشركة 
حتت مظلة مركز دبي للسلع 
املتعـــددة يعتبر نقلة كبيرة 
في مسيرة شركة مجوهرات 
الزمـــردة، مبينا انه من غير 
املستبعد ان يتم كسر حاجز 
فرق اسعار الذهب اخلام بني 
االسواق احمللية والعاملية من 
خالل هذا املركز، باالضافة الى 
العديد من اخلدمات اجلديدة 
التي ميكن ان تقدمها الشركة 

الـــى عمالئهـــا احملليني عن 
طريق طـــرح عمليات تداول 
مرتبطـــة مبعظم االســـواق 
العامليـــة ومصوغـــة وفقـــا 
الحكام الشـــريعة االسالمية 
التي تتطلب التقابض الفعلي 
في جتارة الذهب كما ان املركز 
اجلديد للشركة سيفتح مجال 
االســـتثمار فـــي الذهب لكل 

شرائح املستثمرين.
واكد ان مجال االستثمار 
الذهب حاليا غير قاصر  في 
على جتار الذهـــب فقط، بل 
امتد الى جميع املتداولني في 
البورصات كنتيجة طبيعية 
لتداعيات االزمة العاملية والتي 
اظهرت الذهب كمحور مهم في 
ظل االزمات وشريحة كبيرة 
باالســـواق احمللية، ســـواء 
او االفراد تستعني  الشركات 
بخبرات الشـــركة في البحث 
عن افضل طرق االســـتثمار 
بالذهـــب واتوقع خالل فترة 
قصيرة ان يكون مركز الشركة 
بدبي هو بلسم اشباع رغبات 

املستثمرين بالذهب.
واضاف ان الشركة ستعلن 
قريبـــا في مؤمتـــر صحافي 
عن جميـــع اخلدمات املتاحة 
مبركز الشركة في دبي وطرق 
استفادة التجار واملستثمرين 

من خدمات الشركة. جانب من منتجع بورت غالب 

يشارك منتجع بورت 
غالــــب ضمــــن مهرجان 
»فوانيس رمضان 2010« 
الذي تقيمه الهيئة املصرية 
العامة للتنشيط السياحي 
في الكويت خالل الفترة من 
12 الى 19 أغسطس اجلاري 
حيث تبدأ أنشطة املهرجان 
من الساعة التاسعة مساء 
حتى موعد السحور يوميا 

على مدى ثمانية أيام.
ويعرض فريق التسويق 
واملبيعات ملنتجع بورت 
غالب على هامش املهرجان 
وحــــدات ســــكنية كاملة 
التشطيب والفرش الفندقي 
وتطل على مارينا بورت 
غالب مباشرة مبساحات 
تبدأ من ثمانية وأربعني 
مترا مربعــــا وحتى 319 
مترا مربعا باإلضافة إلى 
السداد مع  تسهيالت في 
التسليم الفوري. كما يقوم 
فريق التسويق واملبيعات 
بالتعريــــف مبنتـــجــــع 
بورت غالــــب واخلدمات 

السياحية به والتي تضم 
مارينا تسعة آالف قارب 
ومطار مرسى علم الدولي 
الذي يبعد خمس دقائق 
عن املنتجع ويســــتقبل 
خطــــوط طيران منتظمة 
العواصم  العديد من  من 
العربية واألجنبية، كذلك 
توجد به ثاني أكبر بحيرة 
صناعية في العالم وعدد 
من الفنادق الكبرى وقاعة 
للمؤمترات ومراكز لأللعاب 
ومحالت جتارية ومطاعم 
وشواطئ ورحالت سفاري 
في الصحراء وأيضا يوجد 
باملنتجع مراكز للمساج 
والعالج الطبيعي وغيرها 
من اخلدمات الســــياحية 

املتنوعة.
ويــــقــــام املهرجــــان 
مــــع مجموعة  بالتعاون 
انتركونتننتــــال العاملية 
وفنــــدق كــــراون بــــالزا 
السفارة  بالتنســــيق مع 
املصرية بالكويت ويهدف 
إلــــى تنشــــيط احلركــــة 

إلى  الوافدة  الســــياحية 
مصر من الكويت والدول 
العربية ويتضمن املهرجان 
الذي يقام حتت شــــعار 
»مصر روحها في رمضان« 
العديد من مظاهر وعادات 
وتقاليد مصرية شعبية 
الفولكلور  مستوحاة من 
الشعبي املصري باإلضافة 
إلــــى ديكــــورات مصرية 
رمضانية تتسم بالطبيعة 
الشعبية والتاريخية مثل 

قهوة الفيشاوي.
اجلديــــر بالذكــــر أن 
منتجع بورت غالب يعتبر 
أكبر وأحدث منتجع في 
مصر والشــــرق األوسط 
وقد حقق جناحات كبيرة 
في فترة وجيزة ويتميز 
بتنوع اخلدمات السياحية 
به التي جعلته من أفضل 
الوجهات السياحية التي 
جتتذب اهتمام السائح من 
دول اخلليج ومبا مييزه 
من مبان ذات طراز عربي 

رائع.

85 ألف دينار أرباح »معامل«
أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس ادارة الشركة الكويتية لبناء 
املعام��ل واملقاوالت »معام��ل« اعتمد البيانات املالية املرحلية للش��ركة، حيث 
حققت الشركة ارباحا في النصف االول من العام احلالي بقيمة 85 ألف دينار 
بواقع 1.53 فلس للس��هم مقارنة بنفس الفت��رة من العام املاضي حيث بلغت 
نحو املليون دينار، أما عن الربع االول من العام احلالي فقد حققت الش��ركة 
خس��ائر بقيم��ة 918 الف دينار مقارنة بنفس الفترة م��ن العام املاضي حيث 

بلغت نحو 419 الف دينار.

4.2 ماليين دينار خسارة »اكتتاب«
أعلن سوق الكويت لالوراق املالية ان مجلس ادارة شركة اكتتاب 
القابضة )اكتتاب( قد اعتمد البيانات املالية املرحلية للشـــركة عن 
النصف االول من 2010، حيث حققت الشركة خسائر للنصف االول 
من العـــام احلالي بقيمة 4.2 ماليني دينار مبـــا يعادل 8.23 فلوس 
للســـهم مقارنة بـ 2.6 مليون دينار لنفس الفترة من العام املاضي، 
كما حققت الشـــركة خسائر بقيمة 4.5 ماليني دينار في الربع االول 
من العام احلالـــي مقارنة بنفس الفترة من العـــام املاضي والبالغ 

قيمتها 137 ألف دينار.

4.5 ماليين دينار أرباح »المشتركة« 
أعلن س��وق الكويت لألوراق املالية أن مجلس ادارة شركة املجموعة 
املش��تركة للمقاوالت )املش��تركة( اعتمد البيانات املالية املرحلية للشركة 
للنصف االول من 2010 حيث بلغت قيمة ارباح الشركة 4.5 ماليني دينار 
بواقع 51.81 فلس��ا للس��هم مقارنة بنفس الفترة من العام املاضي حيث 
بلغت قيمة االرباح 4.8 ماليني دينار، وقد حققت الش��ركة ارباحا بالربع 
االول م��ن العام من احلالي بلغت 2.1 مليون دينار مقارنة بنحو 2 مليون 

بنفس الفترة من العام املاضي.

265.6 ألفًا  أرباح »الكويتية للمنتزهات«
اعتمد مجلس ادارة الشركة الكويتية للمنتزهات  البيانات املالية 
املرحلية للشركة لفترة الـ 6 أشهر املنتهية في 30 يونيو 2010 خالل 
اجتماعه أمس، وأظهرت النتائج حتقيقها أرباحا قدرها 265.6 ألف 
دينار مبا يعادل 1.46 فلس لسهم مقارنة بخسائر قدرها 1.4 مليون 
دينار مبا يعادل 7.88 فلوس لســـهم للفترة املقارنة من العام 2009 
وبلغ اجمالي املوجودات املتداولة 25.1 مليون دينار مقارنة بـ 28.4 

مليون دينار لفترة املقارنة من 2009.

»المال« تخسر 3.9 ماليين دينار
اعلنت شركة املال لالستثمار )املال(  انها حققت خسائر بقيمة 3.9 ماليني 
دينار للنصف االول بواقع 7.44 فلوس للسهم وذلك مقارنة بخسائر قدرها 
8.28 ماليني دينار أي 16.51 فلسا للسهم الواحد خالل الفترة نفسها من العام 
املاضي. وقالت الش��ركة انها حققت خسائر للربع الثاني بلغت 2.52 مليون 

دينار أي 7.78 فلوس للسهم الواحد.
وقد بلغ اجمالي املوجودات املتداولة 34.388.503  دنانير كما بلغ اجمالي 

املوجودات 190.747.602  دينار.

»بورت غالب« يعرض وحدات سكنية 
خالل أنشطة مهرجان »فوانيس رمضان«

تقيمه الهيئة المصرية للتنشيط السياحي في الكويت من 12 إلى 19 الجاري

661.5 ألف دينار ربحية
»عربي القابضة« عن النصف األول

عمر راشد
كشف نائب رئيس مجلس إدارة شركة عربي القابضة حامد البسام 
لـ »األنباء« عن حتقيق الشركة أرباحا بلغت 661.5 ألف دينار بواقع 
5.1 فلوس للسهم، موضحا ان الشركة متكنت من حتقيق أرباح قدرها 

486 ألف دينار وبواقع 3.68 فلوس للسهم عن الربع الثاني.
وأضاف ان الشركة كانت قد حققت خسارة قدرها 77 ألف دينار 

بواقع 0.58 فلس للسهم عن النصف األول في 2009.
وبنينّ ان األرباح التي حققتها الشركة جاءت على خلفية األرباح 
التشغيلية التي حققتها الشركات التابعة ملجموعة عربي القابضة 

رغم شح التمويل الذي تعاني منه معظم الشركات.


