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»المستقبل لالتصاالت« تقيم دورة تدريبية 
»N8 عن أحدث هواتفها الذكية »نوكيا

»الخليج«: 30 الجاري موعد السحب
ربع السنوي الثالث على حساب »الدانة«

الشمالي: إقرار مطالب المحاسبين يصب
في صالح تحويل  الكويت لمركز مالي وتجاري

أعلن بنك اخلليج عن أن العد التنازلي للسحب 
ربع السنوي الثالث حلساب الدانة قد بدأ، حيث 
من املقرر أن يعقد في 30 اجلاري والذي مبوجبه 

سيربح الفائز جائزة الـ 500 ألف دينار.
وحث البنك في بيان صحافي عمالءه من أصحاب 
حساب الدانة، على احملافظة على املبالغ املودعة 
في أرصدتهم وزيادتها للتأهل ودخول السحوبات 
األسبوعية التي متنح كال من الفائزين الـ 10 جائزة 
قدرها 1000 دينار، باإلضافة لتأهلهم لدخول سحب 
املليونير الذي مينح فائـــزا واحدا فرصة الفوز 

باجلائزة الكبرى التي تبلغ مليون دينار.
وأشـــار البنك الى أن فتح حســـاب الدانة أمر 
يسير جدا ومبنتهى الســـرعة، وذلك إما بزيارة 
أقرب فرع من فروع البنك البالغ عددها 51 فرعا 
واملنتشرة في جميع أنحاء الكويت، أو باالتصال 
باخلدمة الهاتفية املصرفية والتي يقوم من خاللها 
موظف خدمة العمالء بالرد على أي استفسارات 
بشأن حساب الدانة أو أي من منتجات وخدمات 

البنك األخرى.
وذكر البنك انه من ضمن أبرز رابحي جائزة 

الدانة: داود محمد خميس القاضي الذي ربح جائزة 
الــــ 250 ألف دينار، ومحمد حمداهلل محمد أحمد 
الذي ربح جائزة الـ 125 ألف دينار، وفوزية راشد 
جاسم الغيص، وموزة عبدالوهاب علي العصفور، 
وهوشيك تقي إيراني دوست الذين ربحوا جائزة 

100 ألف دينار لكل منهم.
اجلدير بالذكر ان حســـاب الدانة هو احلساب 
الوحيد الذي مينح فرص فوز يومية، فكلما زادت 
املبالغ املودعة وطالت مدة بقائها باحلساب، زادت 
فرص الفوز املمنوحـــة للعميل، لذا ينصح بنك 
اخلليج العمالء باالســـتفادة مـــن هذه اخلاصية 

الفريدة وزيادة فرص فوزهم.
ويتميز فتح حساب الدانة بالسهولة واملرونة 
حيث ال يتطلب حتويل الراتب لفتح احلساب، أما 
بالنســـبة للقصر، فيشترط الوالدين أو الوصي 
القانوني لفتح حساب الدانة بالنيابة عنهم، ولدخول 
السحب ينبغي على العميل احملافظة على احلد 
األدنى للرصيد باحلســـاب وهو مبلغ 200 دينار 
الذي سيؤهله تلقائيا وميكنه من دخول السحوبات 

األسبوعية والسحب السنوي.

قال رئيس جلنة مطالبات احملاســــبني عضو مجلس ادارة جمعية 
احملاسبني واملراجعني الكويتية بدر الشمالي، انه انطالقا من توجهات 
صاحب السمو األمير بتحويل الكويت الى مركز مالي وجتاري ومواكبة 
خلطــــة التنمية في البــــالد، فإنه من الضــــروري االلتفات واالهتمام 
باحملاســــبني كون هذه املهنة عصب احلياة واحملرك الرئيســــي لتلك 
التوجهات الســــامية.  وأضاف الشمالي في تصريح صحافي انه في 
هذا السياق فإن جمعية احملاســــبني واملراجعني الكويتية تفتح باب 
االنضمام الى فرق العمل املشكلة جلميع اجلهات احلكومية والقطاع 
اخلاص والنفطي إلقرار هذه املطالب وتوحيدها والعمل على وضعها 
موضــــع التنفيذ، الفتا الى اســــتحداث »جلنة مطالبات احملاســــبني« 
التي أقرهــــا مجلس إدارة اجلمعية في اجتماعه األخير لتكون النواة 
األولى إلقرار مطالبات احملاسبني الكويتيني من حملة املؤهل اجلامعي 
والدبلوم »التي أهدرتها قرارات مجلس اخلدمة املدنية األخيرة سواء 

كانت بالقطاع احلكومي أو القطاع اخلاص«.

كشفت شركة املستقبل لالتصاالت عن اختتام 
برنامـــج تدريبي ملوظفيها بالتعـــاون مع نوكيا 

.N8 أكادميي، عن أحدث هواتف نوكيا الذكية
وبهذه املناسبة، قال مدير التدريب والتطوير 
الوظيفي في الشـــركة ضيـــاء أحمد في تصريح 
صحافي إن البرنامج التدريبي الذي قدمه املدرب 
عبد املجيد مســـعاد من  »نوكيا أكادميي« شمل 
عرضا تفصيليا ملوظفي املبيعات وخدمة العمالء 
عن أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا املستخدمة 
في هاتف نوكيا N8، وذلك حتى يلم املوظفني بأدق 
تفاصيل الهاتف قبل طرحه باألسواق، األمر الذي 
ميكنهم من تقدمي أفضل خدمة للعمالء من ناحية 
شـــرح مواصفات اجلهاز ومميزاته عن غيره من 
الهواتف، باإلضافة إلى معرفة األسئلة األكثر طرحا 

من قبل العمالء للرد عليها بحرفيه تامة.
وأضاف ان هاتف نوكيا N8 يعد من الهواتف 
 ،Symbian3 الذكية وهو األول الذي يعمل بنظام
ويعمل بتقنية اللمس باإلصبع، وميتاز بشاشته 
التي تصل إلى 3.5 إنشات وصوته فائقي النقاوة، 
وذاكرة كبيرة تصل إلـــى 16 غيغا بيت، وخدمة 
الڤيديو املرنة، وكاميرته بنقاوة 12 ميغا بيكسل 
تعمل بدقة HD، كما ميتاز الهاتف بوزنه اخلفيف 

نسبيا.
وأكد ان مركـــز »نوكيا أكادميي« يقدم دورات 
تدريبية متخصصة من قبل محترفني لديهم خبرة 

كاملة بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الهواتف، 
وهو ما وصفه بأنه »دور مهم لتثقيف أفراد املجتمع 
بأحدث تقنيات التكنولوجيا املستخدمة في وسائل 
االتصاالت واحللول املبتكرة التي تسهل عليهم 

التحديات اليومية التي تواجههم«.
وأشار إلى أن هذه الدورات التدريبية املتخصصة 
التي تطـــرح في الكويت تقـــام »بصورة مكثفة 
ومدروســـة بالتعاون مع نوكيا أكادميي إلطالع 
موظفي املبيعات والصيانة في الشركة على وظائف 
األجهزة وكيفية التعامل معها«، مؤكدا ان »أهمية 
هذه الدورات تكمن فـــي أن معدل طرح الهواتف 
املتنقلة في تزايد مستمر وكذلك اإلقبال عليها مما 
يتطلب منا مسؤولية تكثيف الدورات املتخصصة 

ملسايرة هذه التكنولوجيا احلديثة املتسارعة«.
وأوضح ضياء أحمد أن إدارة التدريب بالشركة 
وفي إطار خطة مدروســـة حترص على أن تكون 
دوراتها التدريبية متماشـــية مع أحدث املعايير 
العاملية املتبعة في هذا املجال وذلك إلمياننا بأن 
التدريب ينمي املعرفـــة واملهارات ويرقى باألداء 
بتطوير الذات وهو القوة الدافعة لتطور الشركات 
وضمان متيز املوظفني، مشـــيرا إلى أن تداعيات 
األزمة املالية لم تغير من سياســـات التدريب في 
شركة املستقبل »إلمياننا بأن املوظفني هم أصولنا 
واســـتثماراتنا احلقيقية التي حتتاج منا الدعم 

املتواصل واملتميز«.

استعداداً لطرحه باألسواق

الفائز يحصل على جائزة الـ 500 ألف دينار

)قاسم باشا( خالد الغامن معلنا خالل العمومية عن حتول اسم الشركة إلى »مديد العقارية«

ضياء أحمد متوسطا املوظفني عقب البرنامج التدريبي

بدر الشمالي

»كامكو«: عودة الثقة إلى البورصات الخليجية
مدفوعة بارتفاعات أسواق الكويت والسعودية وقطر

الغانم: »عمار العقارية« ليست مطلوبة بنكيًا
واستحوذت على 16% من »صبحان العقارية«

الداخلية، كذلك مت اعتماد أعضاء 
مجلس مفوضي الهيئة من قبل 
احلكومة في 7 اجلاري والذي 
يختـــص في إصـــدار اللوائح 
والتعليمـــات الالزمـــة لتنفيذ 
القانون ووضع قواعد الرقابة 

والتنظيم.
ـ اعتمــــاد خطــــة التنميــــة 
احلكومية للسنوات األربع القادمة 
والتي اقرها مجلس األمة الكويتي 
في فبراير 2010 مببلغ إجمالي 
جتاوز الـ 30 مليار دينار، والذي 
ميثل اإلنفاق احلكومي على مدى 
املقبلة أي ما  األعوام األربعــــة 
يعادل حوالي 7 مليارات دينار 
عن كل سنة، باإلضافة إلى اجلهود 
التي تبذل لتنفيذ اخلطة ومتويل 

املشاريع التي تتضمنها.
ـ ارتفــــاع القيمة الســــوقية 
لألسهم الثقيلة من حيث القيمة 
السوقية، وبالتالي ستساهم هذه 
الزيادة بشــــكل كبيــــر في رفع 
البنوك احمللية  الضمانات لدى 
لتتفادى بذلك مخصصات إضافية 

قد تؤثر على ربحيتها.
ـ التطور اإليجابي من خالل 
املالية للشركات خالل  النتائج 
عام 2010 مقارنة مع اخلســــائر 
التي منيت بها تلك الشــــركات 
خالل العامني املاضيني، كما كان 
لألرباح الكبيــــرة التي حققتها 
شركة زين األثر اإليجابي على 
مستويات السيولة وأداء األسهم 

التشغيلية.
وخلص التقرير الى انه مع 
قــــرب انتهاء الربــــع الثالث من 
عــــام 2010 يبرز كل من ســــوق 
الكويت لألوراق املالية وبورصة 
قطر والسوق املالية السعودية 
كأفضل أسواق مالية من حيث 
األداء مقارنة باألسواق اخلليجية 
األخــــرى، حيث ارتفع كل منهم 
بنسبة 11.5% و6.7% و3% على 
التوالي منذ بداية العام احلالي 
بينمــــا لم تســــتطع األســــواق 
اخلليجية األخرى حتقيق عوائد 

في الوقت نفسه.
وقد جــــاءت هذه االرتفاعات 
في كل مــــن أســــواق الكويت، 
وقطر، والسعودية بعد حتقيق 
عدد كبير من الشركات املدرجة 
نتائج مالية جيدة ومتكنها من 
العودة إلى الربحية مما ساهم في 
عودة ثقة املستثمرين التدريجية 
إلى السوق وخصوصا األسهم 
التشغيلية والتي بدورها أثرت 
إيجابا على أداء السوق وانعكست 
املالية  استقرارا في األســــواق 

اخلليجية.

كما وافقت عمومية الشركة 
في ذات االجتمــــاع على تعديل 
املادة 28 من النظام األساســــي 
الذي ينص على ان توجه الدعوة 
الى املساهمني حلضور اجتماعات 
اجلمعية العامة أيا كانت صفتها 
اال  التاليتني  الطريقتني  بإحدى 
وهما طريقة اخلطابات املسجلة 
التي ترسل الى جميع املساهمني 
قبــــل املوعد احملــــدد النعقادها 
أو اإلعالن  بأسبوع على األقل، 
في صحيفتني يوميتني على األقل 
تصدران باللغة العربية ويجب 
ان ينشر اإلعالن مرتني على ان 
يتم اإلعالن في املرة الثانية بعد 
مضي مدة ال تقل عن أســــبوع 
من تاريخ نشــــر اإلعالن األول 
وقبل انعقاد اجلمعية العمومية 

بأسبوع على األقل.

وأشار التقرير الى انه عند 
الكويت  أداء ســـوق  حتليـــل 
لألوراق املالية منذ بداية العام 
احلالي بعد هذه السلسلة من 
القرارات االقتصادية املهمة التي 
من شأنها أن تؤثر إيجابا على 
األداء املستقبلي لسوق الكويت 
لـــألوراق املالية وعلى الوضع 
االقتصادي في الكويت من خالل 
الدورة االقتصادية،  تنشـــيط 
حيث بإمكانها أن حتدد اجتاهات 

السوق املستقبلية، كما يلي:
ـ إقرار قانون هيئة ســـوق 
املال فـــي 2 فبراير 2010 وهي 
هيئة مستقلة تهدف إلى تنظيم 
نشاط األوراق املالية ملا يتسم 
بالعدالة والتنافسية والشفافية 
وتوفيـــر حماية املتعاملني في 
نشاط األوراق املالية باإلضافة 
إلى تطبيق سياســـة اإلفصاح 
الكامـــل مبـــا يحقـــق العدالة 
والشـــفافية ومينـــع تعارض 
املصالح واستغالل املعلومات 

املاليــــة 2008 والســــنة املالية 
2009 معــــا في اجتمــــاع واحد، 
ومتت املوافقة على بنود جدول 
األعمال والبيانات املالية للسنتني 

السابقتني.
ووافقت العمومية على بنود 
التي تضمنت  جدول األعمــــال 
املوافقة على تعديل نص املادة 25 
من النظام األساسي التي تنص 
على اعطاء مجلس اإلدارة أوسع 
السلطات إلدارة الشركة والقيام 
بجميع العمــــال التي تقتضيها 
اإلدارة وفقا ألغراضها، وال يحد 
من هذه السلطة اال ما نص عليه 
القانون أو هذا النظام أو قرارات 
مــــع االجازة  العامة،  اجلمعية 
ملجلس االدارة بيع عقارات الشركة 
أو رهنهــــا أو اعطاء الكفاالت أو 

عقد القروض.

حيث سجلت مؤشـــرات تلك 
العام  القطاعـــات منذ بدايـــة 
احلالي ارتفاعا بنسبة %24.5، 
17.9% و9.2% على التوالي، كما 
استطاع كل من قطاع األغذية 
وقطاع الشركات غير الكويتية 
أن يسجال ارتفاعا بنسبة %8.1 

و4.5% على التوالي.
من جهة أخرى، شهد سوق 
الكويت لألوراق املالية منذ بداية 
العـــام احلالي قرارات مهمة مت 
اتخاذها من قبل اجلهات الرسمية 
باإلضافة إلى إعالنات النتائج 
املالية وصفقات خاصة بالشركات 
املدرجة، حيث انعكســـت هذه 
القـــرارات واإلعالنات بشـــكل 
إيجابي على أداء الســـوق منذ 
العـــام وخصوصا على  بداية 
الثقيلـــة لينهي  أداء األســـهم 
مؤشـــر كامكو الوزني للعائد 
الكلي تداوالت يوم 14 سبتمبر 
أداء مقارنة باألسواق  كأفضل 

املالية اخلليجية األخرى.

للسهم الواحد.
ان إجمالــــي  الــــى   ولفــــت 
األصول انخفض ليصل الى 42.1 
مليون دينار بنســــبة انخفاض 
قدرهــــا 36.15% عازيا الســــبب 
الى االنخفــــاض احلاد في قيمة 
العقارات فــــي مدينة دبي تأثرا 

باألزمة االقتصادية العاملية.
وأشار الى ارتفاع صافي حقوق 
املساهمني ليصل الى 22.3 مليون 
دينار بارتفاع نسبته 6.2% عن 
العام 2007 املاضي، موصيا بعدم 
توزيع ارباح نقدية او عينية على 

السنة املالية 2008.

جمعية عمومية

وقد ناقشت عمومية »عمار« 
التــــي أصبــــح اســــمها »مديد 
العقارية« جدولي أعمال السنة 

أرباحا صافية من عملية البيع 
بلغت 2.7 مليـــار دوالر، وقد 
شكلت أرباح شركة »زين« ما 
نسبته 66% من إجمالي أرباح 
الشـــركات املدرجة في سوق 
املالية، كما  لـــألوراق  الكويت 
جاءت هـــذه النتائج اإليجابية 
مدعومة بالنتائج املالية لقطاع 
البنوك حيث حقق قطاع البنوك 
ارتفاعا في أرباحه بنسبة %16.4 
ليسجل 904 ماليني دوالر مقارنة 
مع 776.5 مليون دوالر خالل 

النصف األول من عام 2009.
واشار التقرير الى أن سوق 
املالية كان  لـــألوراق  الكويت 
أفضل األسواق اخلليجية أداء 
خالل أغسطس ومنذ بداية العام 
احلالي، حيث استطاع مؤشر 
كامكو الوزني للعائد الكلي أن 
يرتفع بنسبة 12.6% منذ بداية 
عام 2010، وقد جاء هذا االرتفاع 
مدعومـــا مـــن قطـــاع البنوك 
وقطاع اخلدمـــات والصناعة 

للمشروع الذي بلغ 39.25 مليون 
دينار حيث تبلغ حصة الشركة 

.%50.7
وأشار الغامن الى ان الشركة 
التــــزال تدير محفظة »الســــال 
العقارية« في الواليات املتحدة 
االميركية لصالح مجموعة من 
املســــتثمرين اخلليجيني مقابل 
رسوم ادارية بالتعاون مع شركة 

جونز النغ السيل.

نتائج مالية

واكد ان الشركة متكنت خالل 
عام 2008 من حتقيق نتائج اداء 
الى  وصفها بااليجابية، مشيرا 
انه رغم انخفاض االرباح بشكل 
كبير عن العام املاضي فقد حققت 
الشركة ارباحا بقيمة 1.277 مليون 
دينار بربحية قدرها 7.9 فلوس 

قـــــــــال 
تقرير شركة 
مــشــاريــع 
الـــكـــويـــت 
األصــول  إلدارة  االستثمارية 
املالية  النتائج  عن  )كامكو( 
 2010 عــام  من  األول  للنصف 
أسواق  في  املدرجة  للشركات 
األسهم اخلليجية مقارنة بنتائج 
النصف األول من عام 2009، أن 
حوالي 90% من الشركات املدرجة 
في أســواق األسهم اخلليجية 
اعلنت عن نتائجها املالية للنصف 
األول من عام 2010، حيث سجلت 
ارتفاعا في أرباحها نسبته %29 
دوالر  مليار   25.4 إلى  لتصل 
مقارنة مع 19.7 مليار دوالر خالل 

النصف األول من عام 2009.
التقرير هذا االرتفاع  وعزا 
إلى  امللحوظ بشـــكل أساسي 
التي حققتها  املاليـــة  النتائج 
الشـــركات املدرجة في كل من 
سوق األسهم السعودي وسوق 
الكويت لألوراق املالية، حيث بلغ 
إجمالي أرباح الشركات املدرجة 
في السوق السعودي حوالي 10 
مليارات دوالر وبنسبة ارتفاع 
بلغت 40% مقارنة مع النصف 
األول من عام 2009 حيث بلغت 

األرباح 7.17 مليارات دوالر.
أما ســـوق الكويت لألوراق 
املالية، فقد استطاع أن يحقق 
قفزة كبيرة في أرباح الشركات 
ارتفعت بنسبة  املدرجة حيث 
161% خالل النصف األول من عام 
2010 لتصل إلى 4.76 مليارات 
دوالر مقارنة مـــع 1.82 مليار 
دوالر للفتـــرة املماثلة من عام 

.2009
ولفت التقرير الى أن النتائج 
اإليجابية التي اســـتطاعت أن 
تسجلها الشركات املدرجة في 
السوق املالي السعودي جاءت 
الشـــركات  مدعومة من قطاع 
البتروكيماوية حيث ســـجلت 
شـــركات هذا القطـــاع أرباحا 
إجمالية بلغـــت 3.89 مليارات 
دوالر خالل النصف األول من عام 
2010 باملقارنة مع أرباح بلغت 
584.7 مليون دوالر ســـجلتها 
خالل الفترة نفســـها من العام 

السابق.
الكويـــت، فيعود  فـــي  أما 
الفضل في هذا االرتفاع الكبير 
في النتائج املالية للنصف األول 
من العام احلالي إلى األرباح التي 
حققتها شركة زين لالتصاالت 
جراء بيع جزء من أصولها حيث 
استطاعت الشـــركة أن حتقق 

محمود فاروق 
أكد نائب رئيس مجلس االدارة 
العقارية  الدولية  لشركة عمار 
خالد شــــاهني الغامن ان الشركة 
ليست مطلوبة من أي جهة بنكية 
مما عزز من مكانتها وجعلها أكثر 
مقاومة لضربات األزمة املالية.

وقــــال الغامن علــــى هامش 
اجلمعية العمومية العادية وغير 
العادية التي عقدت أمس بنسبة 
حضور 86% أن الشركة استوفت 
جميع إجراءات االدراج بسوق 
الكويت لألوراق املالية وستتقدم 
بطلب االدراج خالل األيام املقبلة، 
ادارة الشركة  مبينا أن مجلس 
كان ينتظــــر موافقة العمومية 
على االدراج وعلى تغيير اسم 
العقارية«  إلى »مديد  الشــــركة 
ليصبــــح موضوع االدراج على 
حسب ما تراه جلنة السوق من 
تقديراتها الفنية واالدارية حيال 

ذلك األمر. 
وكشف عن اقتناص الشركة 
في العام املنصرم فرصة عقارية 
ثمينة متمثلة في متلكها حصة 
تبلغ 16% من شــــركة صبحان 
الدوليــــة العقارية املتخصصة 
في تقدمي اخلدمات اللوجستية، 
مشــــيرا الى الطمــــوح في رفع 
النسبة في صبحان خالل العام 
املقبــــل لتصل الــــى 31% إميانا 
بجدواها االستثمارية في املشاريع 
اللوجستية في املرحلة احلالية 

واملقبلة.
فــــي تقرير  الغامن  وأوضح 
املالية للشــــركة لعام  الســــنة 
2008 أن اســــتثمار الشركة في 
شركة صحارى »كنغ دوم« كان 
إلى آخر تقييم  جيدا مســــتندا 

أرباح »زين« ترفع إجمالي أرباح الشركات الكويتية بنسبة ٪161

تم تغيير اسمها إلى »مديد العقارية« واستوفت جميع إجراءات اإلدراج في البورصة

تقـرير


