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أفادت ش���ركة املدينة للتمويل واالستثمار بأنها حصلت على موافقة بنك الكويت 
املركزي على بياناتها املالية املرحلية للفترة  املنتهية في 2010/6/30 حيث حققت خسائر 
بقيمة 3.6 ماليني دينار بواقع 10.19 فلوس للس���هم الواحد عن ال� 6 أشهر املنتهية في 
30 يوني���و بإجمالي موجودات متداولة 50 مليون دينار بينما بلغ إجمالي املطلوبات 
املتداولة 53.1 مليون دينار واجمالي حقوق املساهمني 73.8  مليون دينار وبلغ إجمالي 
اإليرادات من التعامالت مع األطراف ذات الصلة مبلغا قدره 881.5 ألف دينار علما بان 

تقرير مراقبي احلسابات يحتوي على عدة أمور مالية وفنية بحتة.

3.6 ماليين دينار خسائر »المدينة« في النصف األول

باسل مناصرة 

ارتفاع ملكيات 6 بنوك في شركات مدرجة

ممثل وزارة التجارة يتوسط الرويح والساير والسمحان

تتبرع بـ 3 دنانير مع كل اشتراك خالل رمضان للجهات الخيرية

في السحب األول للمسابقة الرمضانية اليومية

»زين« تقدم بالك بيري و»e-Go« و»Mifi« مجانًا 

»بيتك«: 7 من مشتركي الفيس بوك فازوا بـ »آيفون«

..و11 ألف مستخدم لآليفون
استفادوا من المصحف اإللكتروني في 3 أيام

وص���ل عدد مس���تخدمي هوات���ف اآليفون 
الذين قاموا بتحميل برنامج »بيتك« »املصحف 
االلكتروني« الى 11 ألف ش���خص بنهاية األيام 
ال���� 3 املاضية ما جعل البرنام���ج الذي أطلقه 
بيت التمويل الكويت )بيتك( ملستخدمي أجهزة 
اآليف���ون iPhone واآليباد iPad واآليبود تاتش 
iPod touch يحتل املركز األول في قائمة البرامج 

في متجر الكويت.
وذكر بيان صحافي ص���در عن »بيتك« ان 
البرنامج لقي صدى ايجابيا كبيرا على صعيد 
االس���تخدام والتحمي���ل، كما حظ���ي بترحيب 
واشادة كبيرين من مس���تخدمي اآليفون وفى 
مواقع االنترنت وبني عموم مستخدمي االجهزة 
التقنية احلديثة واملستفيدين منها، اذ يعد »بيتك« 
أول من يضع هذه اخلدمة بتصرف مستخدمي 
هذه النوعية من األجهزة التي تتمتع مبعدالت 
اس���تخدام عالية وتتزايد أهميتها في مختلف 
بقاع العالم، مستهدفا من وراء ذلك التعبير عن 
هويته، واملساهمة في نشر كتاب اهلل وإتاحة 

التعرف عليه على مستوى العالم.
وأجمعت الغالبية العظمى ممن قاموا بتحميل 
البرنامج على هواتفهم في رس���ائل الكترونية 
عبروا فيها عن شكرهم وتقديرهم ملبادرة »بيتك« 
بإطالق هذا البرنامج املتميز في هذه األيام املباركة 

التي تعتبر ايام القرآن، على ان برنامج »املصحف 
اإللكتروني« ومن خالل التجربة العملية وجد انه 
مليء باملزايا املتعددة التي يتفرد بها عن بقية 

برامج املصحف في متجر البرامج.
وأضافوا من خالل تواصلهم االلكتروني مع 
»بيتك« بان البرنامج يتميز بواجهة تصميمية 
رائعة جدا ذات تنسيق عال ومتقن وذات ألوان 
وزخارف مناسبة ملوضوع التطبيق وللمصحف 
الشريف، وقالوا انه عند الدخول للبرنامج فإن 
الشاشة التي تلي الشاشة الرئيسية، لوحة تظهر 
للمس���تخدم موقعه احلالي في قراءة املصحف 
من حيث الس���ورة واجلزء والصفحة للتذكير 
واالنتقال فور ذلك بلمسة واحدة ملتابعة القراءة 
من املكان الذي توق���ف عنده في املرة األخيرة 
وتتميز اآليات بالرسم العثماني املعتاد وحتى 
بشكل اآليات ونقوشها مبا يشبه طبعة مصحف 
املدينة املنتش���ر في اغلب دول العالم، وميكن 
االنتقال بالسحب ميينا ويسارا مابني الصفحات 

املختلفة.
وقالوا ان البرنامج يعد من أفضل تطبيقات 
القرآن املتوافرة في املتجر وعلى اآليفون من حيث 
التصميم والوظائف وكذلك نسبة ملجانيته وال 
غنى ألي مستخدم لهاتف اآليفون عن جتربته 

بنفسه.

)ايزي(، فعن����د التعبئة بقيمة 3 
دنانير وما فوق، س����يحصل كل 
مشترك على جوائز عديدة وبصفة 
يومية، منها إمكانية الفوز بعدد 
كبير من الدقائق املجانية محلية 
ودولي����ة وإمكانية الفوز ب� 1000 
دينار تعبئة. وبني أن الش����ركة 
خصصت مبلغ 3 دنانير من قيمة 
كل اشتراك في هذه العروض خالل 
شهر رمضان، مساهمة منها في 
مواصلة وتعزي����ز جهودها في 
األعمال اخليرية، مش����يرا إلى أن 
الشركة ستقوم بجمع هذه املبالغ 

وإرسالها إلى اجلهات اخليرية.
وأكد مناصرة أن شركة زين 
تفي دائما بوعودها مع مشتركيها 
بتوفير أفضل اخلدمات وأحدث 
التي  الش����رائح  ل����كل  التقنيات 
أن  تس����تقبل خدماتها، موضحا 
الشركة أرادت أن تشارك عمالءها 
في استقبال شهر رمضان بعروض 

مميزة ومتنوعة.
وأفاد بأن »زين« استعدت جيدا 
لش����هر رمضان املبارك مبا لديها 
من برامج مختلفة تخدم أكثر من 
اجتاه، مبين����ا في ذات الوقت أن 
الشركة ستواصل جهودها نحو 
طرح أحدث اخلدمات للمحافظة 
على املكانة التي وصلت إليها في 

السوق الكويتية.

وعلى جانب العروض اخلاصة 
بخدمات الصوت كشف مناصرة 
أن »زين« ستطرح من خالل هذه 
احلملة سلس����لة أرق����ام جديدة 
وحصرية من فئة ××××× 909، 
إلى جانب طرح خطوط بالتينية 
مجانية مع باقات ويانا ال� 49، هذا 
باإلضافة إلى طرح خطوط ذهبية 
وفضية وبرونزية مجانية عند 
االشتراك في جميع باقات ويانا 
خالل شهر رمضان املتوافرة لدى 
فروع زي����ن املوزعة على جميع 

مناطق الكويت.
ومضى في قوله »كما أن الشركة 
طرحت مجموع����ة من العروض 
املميزة على خطوط الدفع املسبق 

كشفت شركة زين أنها مازالت 
حتتفل بعمالئه����ا على طريقتها 
اخلاصة خالل شهر رمضان املبارك، 
وذلك من خالل احلملة التي أطلقتها 
م����ع بدايات الش����هر الكرمي على 
سلسلة كبيرة من عروضها، سواء 
اخلاصة  بخدمات نقل البيانات أو 

خدمات الصوت.
وذكرت الشركة في بيان صحافي 
أن حملة »كرم رمضان يزيد من 
عاملن���ا جماال« تقدم مجموعة من 
العروض املتنوعة التي تتقابل مع 
رغبات وطموحات العمالء، مبينة 
أنها تقدم أجهزة البالك بيري مجانا 
لكل مشترك جديد مع باقات ويانا 
ال� 19، ويانا 29 وويانا 49 وخطوط 
مجانية مع باقات ويانا التي تبدأ 

من 2.5 دينار.
وفي هذا الس����ياق قال املدير 
التس����ويق في  التنفيذي لقطاع 
الشركة باس����ل مناصرة ان هذه 
العروض لن تقتصر على أجهزة 
البالك بيري فقط التي باتت تلقى 
رواجا كبيرا م����ن جميع الفئات 
ف����ي اآلون����ة األخيرة،  العمرية 
فالش����ركة تق����دم أيض����ا أجهزة 
e-Go وأجه����زة Mifi مجانا عند 
االش����تراك في باق����ات البيانات 
املتاحة، مصحوبة بشهر اشتراك 

مجاني«.

أعلن بي����ت التمويل الكويتي »بيتك« عن نتائج 
السحب األول للمسابقة الرمضانية اليومية اخلاصة 
مبش����تركي صفحة »بيتك« على موقع الفيس بوك 
www.facebook.com حيث فاز 7 من املشتركني منح 
كل منهم جهاز آيفون 3GS، ومت تنظيم عملية السحب 
بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز 
أش����كناني. وذكر البنك في بي����ان صحافي أمس أن 
املس����ابقة تعد األولى من نوعها محليا حيث جتمع 
البنك ومشتركي صفحته طوال أيام الشهر الفضيل 
وذلك من خالل سؤال يومي يظهر على حائط صفحة 
املستخدم في موقع الفيس بوك، وذلك في مجال الثقافة 
العامة والتاريخ اإلسالمي، وقد شهدت املشاركة إقباال 

متزايدا خالل األسبوع األول من تنظيمها.
وتتاح املشاركة للمواطنني واملقيمني داخل الكويت 
www.facebook.com/ »واملشتركني في صفحة »بيتك

KuwaitFinanceHouse حيث يدرج السؤال اليومي بعد 
صالة العصر وتستمر فترة اإلجابة من الساعة الرابعة 
وحتى الثامنة مساء، حيث يتم تلقي اإلجابات على 
اإلمييل: facebook@kfh.com مع ذكر االسم الثالثي 
والرقم املدني والنقال، ومينح كل مش����ترك بإجابة 

صحيحة فرصة واحدة لدخول السحب اليومي والذي 
يتم تنظيمه أسبوعيا.

وتعبر هذه اخلطوة عن اهتمام »بيتك« بعنصر 
الشباب والذين يعدون الشريحة األكبر في استخدام 
موقع الفيس بوك مبختلف وسائل التواصل احلديثة 
املتاحة لهم، كما أن املسابقة اليومية تهدف إلى جانب 
إتاحة فرصة الفوز لهم تثقيف املشاركني وتزويدهم 
باملعلومات العامة إلى جانب إتاحة روح املنافس����ة 

بشكل يومي.
ويتواصل »بيتك« أيضا مع العمالء عبر صفحته 
على موقع Twitter والذي يعد أحد املواقع املهمة في 
التواصل أيضا وذلك باسم KFHGroup حيث يتم بث 
آخر األخبار التي تهم مستخدمي املوقع إضافة إلى 
تلقي املالحظ����ات واالقتراحات من جانب اجلمهور 
بصدر رحب ومبا يتيح لهم فرصة املشاركة في إبداء 

الرأي حول اخلدمات واألنشطة املختلفة.
وفيما يلي أس����ماء الفائزي����ن: إبراهيم عبداهلل 
العتيقي، أحمد حمدي أبو العز، رغد إبراهيم محمد، 
بتلة فهد عبداهلل، عيسى عالء عبدالفتاح، إميان فهد 

الشمري، فاطمة أحمد يوسف زاده.

شريف حمدي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان 
حجم البيوع املستقبلية في سوق الكويت 
لالوراق املالية خالل شهر يوليو املاضي 
بلغ 15.123 مليون دينار، وذلك من خالل 
51.657 مليون س���هم مت تداولها عبر 412 

صفقة.
وقال���ت املص���ادر ان حج���م البيوع 
املستقبلية في بورصة الكويت تأثر جراء 
توقف عدد كبير من الشركات التي كانت 
تقدم اخلدمة في وقت سابق، مشيرة الى ان 
تراجع معدالت السيولة وعدم قدرة اعداد 
كبيرة من املتعاملني بهذه اخلدمة في السوق 
على الوفاء بالتزاماتهم جتاه الش���ركات 
مقدمة اخلدمة يعد من أهم اسباب تراجع 

معدالت التداول من خالل هذه اآللية.
وفي سياق متصل ذكرت املصادر ان 
قيمة التعامالت في سوق اخليارات خالل 
الشهر املاضي بلغت 7.484 ماليني دينار، 
وذلك من خالل تداول 1.319 مليون سهم 

متت عبر 1074 صفقة.

7.4 ماليين دينار حجم التعامالت في سوق الخيارات

15.1 مليون دينار حجم البيوع المستقبلية في يوليو الماضي 

»الوطني« يتصدر أكبر المالك بمبلغ 438 مليون دينار

»الجمان«: 6 بنوك تمتلك حصصًا
في 3 شركات مدرجة بما يعادل 836 مليون دينار

قال تقرير مركز اجلمان لالستشارات االقتصادية في حتليل مختصر 
للملكيات املعلنة للبنوك في الشركات املدرجة كما في 5 أغسطس 2010 
ان 6 بنوك من 9 بنوك مدرجة في س����وق الكويت لألوراق املالية متتلك 
3 حصص في ش����ركات مدرج����ة أخرى مبا يع����ادل 836 مليون دينار، 
ويتصدر »الوطني« أكبر املالك في الشركات املدرجة مببلغ 438 مليون 
دينار، وتتركز ملكيته في »بنك بوبيان« بنس����بة 47% من رأسماله كما 
في 2010/8/5، وتش����كل تلك امللكية 52% من إجمالي ملكيات البنوك في 

الشركات املدرجة.
ويأتي في املرتبة الثانية »بيتك« من حيث قيمة امللكيات املعلنة في 
الش����ركات املدرجة مببلغ 181 مليون دينار مبا يعادل 22% من امللكيات 
املعلنة للبنوك، وهي موزعة على 14 حصة في الشركات املدرجة، ويلي 
»بيتك« مباش����رة »التجاري« مبلكيات معلنة في شركات مدرجة أخرى 
بنح����و 179 مليون دينار مبا يعادل 21% من اإلجمالي، وهي متركزة في 
»بنك بوبيان« أساسا مببلغ 177.9 مليون دينار وهامشيا في »منتزهات« 
مببلغ 1.5 مليون دينار. جتدر اإلش����ارة إلى أن ثالثة بنوك ليس لديها 
ملكيات معلنة في ش����ركات مدرجة وهي »خليج ب« و»برقان« و»بنك 
بوبي����ان«، أي ما يعادل 33% من ع����دد البنوك املدرجة البالغة 9 بنوك، 
كما نود أن نش����ير إلى أن املصدر األساسي للمعلومات أعاله هو املوقع 

االلكتروني لسوق الكويت لألوراق املالية.

إحصائية مختصرة لملكيات قطاع البنوك في الشركات المدرجة
العددبيان

23عدد احلصص
22عدد الشركات

6البنوك التي لديها ملكيات
البنوك التي ليس لديها 

3ملكيات

9إجمالي عدد البنوك املدرجة

قيمة الملكيات المعلنة لقطاع البنوك في الشركات المدرجة كما في 2010/8/5
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