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 أعلن بن����ك اخلليج امس أنه 
البالتيني مللتقى  الراعي  سيكون 
الكويت املالي السنوي الذي سيقام 
حتت رعاية سمو رئيس مجلس 
الوزراء الش����يخ ناص����ر احملمد، 
وتنظم����ه مجموع����ة »االقتصاد 
واألعمال« بالتعاون مع بنك الكويت 
املركزي واحتاد مصارف الكويت 
خالل الفترة من31 أكتوبر اجلاري 

الى األول من نوفمبر املقبل.
املناس����بة، قال رئيس  وبهذه 
املديرين العامني والرئيس التنفيذي 
في بنك اخلليج ميشيل العقاد في 
تصريح صحافي: »نحن س����عداء 

برعايتنا مللتقى الكويت املالي لهذا العام، فهذه الرعاية تعكس جهودنا 
املس����تمرة في دعم املناس����بات االقتصادية الوطنية والتي تهدف إلى 
مناقشة وحتليل التطورات في الصناعة املصرفية واملالية وكذلك اآلفاق 
املستقبلية«، مشيرا الى ان هذا امللتقى يعد منبرا ملناقشة اآلثار املستمرة 
لألزمة املالية العاملية باإلضافة إلى بحث طبيعة وسبل اإلصالحات املالية 

واملصرفية عبر اقتصادات الدول العربية.
وسيناقش امللتقى هذا العام عدة موضوعات هامة مثل: آفاق املستقبل 
القريب لتعافي االقتصاد العاملي، والتحديات التي تواجه تطور االقتصادات 
العربية، ومتطلبات إصالح النظام املالي الدولي، واملضامني املستقبلية 
إلصالح املصارف العربية، وفرص املش����اريع االستثمارية الكبرى عبر 

األسواق اإلقليمية، وكذلك خطة التنمية الكويتية.

اعلنت شركة الصناعات املتحدة � عضو في 
مجموعة شركة مشاريع الكويت � عن حتقيق 
صافي ارباح قدره 4.3 ماليني دينار وذلك عن 

التسعة اشهر املنتهية في 30 سبتمبر 2010.
وقال رئيس مجلس ادارة شركة الصناعات 
املتحدة والرئيس التنفيذي عيسى العيسى ان 
مجلس ادارة الش���ركة قد اعتمد امس البيانات 
املالية للتس���عة اش���هر األولى من عام 2010، 
مشيرا الى ان الش���ركة قد حققت هذه االرباح 
مقارنة بتحقيق خسارة بقيمة 3.9 ماليني دينار 
لنفس الفترة من العام املاضي، وهو ما يعني 
حتسن النتائج مقارنة بنتائج عام 2009 بنسبة 

.%209
وذكر العيسى ان ربحية السهم بلغت خالل 

الفترة احلالية 13.04 فلس���ا مقارنة بخسارة بقيمة 16.13 فلسا 
للس���هم خ��الل الفت��رة املقارن��ة، علم��ا ب��ان ربحي��ة السه��م 
املش�����ار اليها 13.04 فلسا قد ت��م احتس���ابه��ا عل��ى رأسم��ال 
شرك��ة الصناعات املتحدة احلالي والبالغ 49.54 مليون دينار 
وذلك طبقا لالنظمة واملعايير احملاس���بية العاملية املعتمدة، في 
حني ان ربحية الس���هم خالل نف���س الفترة من العام املاضي قد 
مت احتسابها على رأسمال الش���ركة قبل الزيادة والبالغ 24.77 

مليون دينار.
واشار العيسى الى ارتفاع دخل الشركة من الشركات الزميلة 
خالل الفترة احلالية بنس���بة 174% مبا يع���ادل )2.433 مليون 
دينار( ليصل الى 3.83 ماليني دينار مقارنة بتحقيق 1.40 مليون 
دينار خالل نفس الفترة من العام املاضي، مرجعا ذلك الى ارتفاع 

االرباح من قبل شركة سدافكو.
واوضح العيسى ان االستثمارات في الشركات 
الزميلة شهدت ارتفاعا بنسبة 97% مبا يعادل 
)74.3 مليون دينار( لتصل الى 150.76 مليون 
دينار مقارنة ب� 76.46 مليون دينار كما في 31 

ديسمبر 2009.
ولفت الى ان اجمالي حجم االصول ش���هد 
خالل الفترة احلالية ارتفاعا بنس���بة 37% مبا 
يع���ادل )47.8 مليون دينار( لتصل الى 177.4 
مليون دينار مقارنة ب� 129.6 مليون دينار حجم 
االصول كما في 31 ديسمبر 2009، مرجعا االرتفاع 
في اجمالي حجم االصول بصفة اساس���ية الى 
االستحواذ على حصة اضافية من اسهم الشركة 
الكويتية الوطنية للمشروعات الصناعية، ومن 
ثم جتميع االستثمارات اخلاصة بشركة القرين لصناعة الكيماويات 
البترولية ضمن البيانات املالية للش���ركة نظرا لتحول الشركة 
الكويتية الوطنية للمشروعات الصناعية من شركة زميلة الى 

شركة تابعة.
وفيما يتعلق بااللتزامات املالية اخلاصة بالشركة، ذكر العيسى 
انه قد مت خالل الربع الثالث سداد مبلغ اجمالي قدره 12.5 مليون 
دين���ار اي ما يعادل 15.2% من اجمال���ي قيمة القروض البنكية 
املس���تحقة على الشركة وشركاتها التابعة، كما في نهاية الربع 
الثاني، وهو األمر الذي انعكس بااليجاب على بيانات امليزانية 
العمومية للش���ركة، وجار التفاوض به���دف اعادة جدولة احد 
القروض اخلاصة بإحدى الشركات التابعة وهي الشركة الكويتية 

الوطنية للمشروعات الصناعية.

أعل����ن بن����ك برقان أس����ماء 
الفائزين في السحوبات اليومية 
حلساب »يومي«، وقال البنك انه 
قام بإيداع مبلغ 5000 دينار وهو 
قيمة اجلائزة في حساب كل فرد 
من الفائزين اخلمسة لألسبوع 
املاضي، وقد جرى السحب في 
املقر الرئيس����ي للبنك حس����ب 
اإلجراءات املتبعة فكان احلظ من 
نصيب الفائزين: زهير عبداهلل 
محمد العنجري، ابراهيم حسني 

صادق، - اس����حاق علي محمد حيدر علي، أحمد يعقوب محمد الشطي، 
وبراماتي واال زهرة مصطفى.

واوضح البنك ف����ي بيان صحافي ان املديرة العامة لقطاع اخلدمات 
املصرفية الش����خصية منيرة املخيزمي قامت بتق����دمي التهنئة للفائزين 
في سحوبات األس����بوع املاضي، وقالت: إن حساب يومي هو احلساب 
األوحد واألكثر تفردا في الكويت، فهو حس����اب يقدم سحوبات وجوائز 
يومية مجزية مقدارها 5000 دينار عدا أيام العطل األسبوعية والعطل 

الرسمية.
واضافت: »الي����وم وفي كل يوم هناك مفاجأة ق����د حتمل إليك خبر 
الفوز بجائزة 5000 دينار، يسرنا أن ندعو اجلميع لالستفادة من هذه 
الفرصة الفريدة الستثمار ودائعهم بالطريقة التي تعود عليهم بفرص 

أكبر للفوز«.

عبداهلل املطيري وقصي الدرويش خالل اعمال االجتماعمرمي العقيل واميان األشوك وداود السابج في جلسات االجتماع

ميشيل العقاد

عيسى العيسى

هبة عفيفي 

بوستر املعرض

»الخليج« الراعي البالتيني
لملتقى الكويت المالي 

»برقان« يعلن الفائزين بسحب  »يومي«

»باور بالس« تنظم معرض »سوبر براند بازار2«
قالت املديرة التنفيذية لشركة 
باور بالس للخدمات التسويقية 
هبة عفيفي إنه من ضمن السياسة 
التي خططت لها  اإلستراتيجية 
من���ذ بدء معرض س���وبر براند 
بازار، قيام املعرض ألكثر من مرة 
خالل السنة الواحدة وكان املعيار 
األساسي الذي ترتكز عليه هذه 
السياسة هو قياس مدى جناح 

املعرض األول.
وأضاف���ت أن املعرض األول 
كان ناجح���ا ب���كل املقاييس من 
حيث املكان والزمان واألس���عار 
املقدمة واخلطة التسويقية التي 

مت اعتمادها.
واوضحت ان معرض سوبر 
براند بازار2 س���وف يقام خالل 
الفترة من 6 الى 10 نوفمبر املقبل 
بالتزامن مع قدوم عيد األضحى 
ف���ي فندق مركز  املبارك، وذلك 
املؤمترات والرويال سويت في 
املنطقة احلرة مبنطقة الشويخ، 
مشيرة الى ان هذا املوقع ميتاز 

بجذبه للشرائح املستهدفة حيث 
ان���ه قريب جدا م���ن العديد من 
املناطق ويس���هل الوصول إليه، 
كما يتسم باستقطاب العديد من 

املعارض الناجحة.
املقدمة، لفتت  وعن األسعار 
الى انه ستكون نسبة اخلصومات 
املقدمة من املشاركني أعلى من املرة 

السابقة حيث ستصل إلى %95، 
وتعد هذه س���ابقة أولى حتسب 

للمعرض. 
الفتة الى أن: »س���وبر براند 
بازار2 س���وف يفتتح قريبا وما 

علين���ا اال أن نترق���ب جناحاته 
كس���ابقه وأن نب���دأ باإلع���داد 
والتخطيط ملعرض سوبر براند 
بازار3 بنش���اطات أكبر وبشكل 

مختلف«.

349 شخصية ناقشت آثار األزمة وعالقة اإلفصاح والحوكمة بها
شاركت الكويت ممثلة بوزارة 
املالية في أعم���ال الدورة ال� 27 
لفريق عمل خبراء معايير احملاسبة 
الدولية واإلبالغ والورشة اخلاصة 
بها، وذلك تلبية للدعوة املوجهة 
من مؤمتر األمم املتحدة للتجارة 
والتنمية )اونكتاد(، خالل الفترة 
من 12 إلى 15 اجلاري مبقر هيئة 
األمم املتحدة ف���ي جنيڤ، بوفد 
من وزارة املالية ممثلة بالوكيل 
املساعد لش���ؤون الرقابة املالية 
عبداهلل س���رور املطيري، ومن 
العام���ة مدير  امليزانية  قط���اع 
إدارة امليزانيات للهيئات امللحقة 
مرمي عقي���ل العقيل، ومن قطاع 
الرقابة املالية كل من: مدير إدارة 
الرقابة املالية للوزارات واإلدارات 
احلكومية بدر مش���اري احلماد، 
املالية  الرقاب���ة  ومدير مكت���ب 
العامة قصي  لوزارات اخلدمات 
موس���ى الدرويش، كما ش���ارك 
التجارة  ممثل���ون ع���ن وزارة 
والصناع���ة، وهم: مدي���ر إدارة 
الشركات املساهمة داود السابج، 
ومراقب امليزانيات واألوراق املالية 
بإدارة الشركات املساهمة إميان 

أالشوك.
وقد متيزت أعمال هذه الدورة 
بكثافة املشاركة، حيث بلغ عدد 
املشاركني 349 شخصية من 120 
دولة من مختل���ف أنحاء العالم 
منها ممثلو 10 دول عربية، هي: 
الكويت، البحرين، سلطنة عمان، 
قطر، املغرب، تونس، اجلزائر، 

مصر، السودان، والعراق.
كما متي���ز االجتماع بارتفاع 
نسبة املشاركة على مستوى عدد 

أعضاء وفود الدول.
وقد أعدت وزارة املالية تقريرا 
مفص���ال حول أعمال وأنش���طة 
الدورة ال� 27 لفريق عمل خبراء 
معايير احملاسبة الدولية واإلبالغ 
والورش���ة اخلاصة بها، عرض 
للمحاور الرئيسية التي تناولتها 

جلسات هذه الدورة.
املالية ان  وبني تقرير وزارة 
هيئة مؤمتر األمم املتحدة للتجارة 
والتنمية )اونكتاد( تعتبر مبثابة 
الدولي االس���تراتيجي  املرك���ز 
للتنسيق املهني داخل منظمة األمم 
املتحدة ملعايير احملاسبة الدولية 

للقطاعني العام واخلاص وكذلك 
املوضوعات االقتصادية املرتبطة 
وذلك من خالل اس���تقطاب أبرز 
الش���خصيات املهنية في العالم 

بهذا املجال.
وأش���ار التقرير الى اجتذاب 
االجتماع���ات الس���نوية لفريق 
اخلبراء احلكوميني في مقر األمم 
املتحدة بانتظ���ام عدد كبير من 
القطاعات،  املهتمني من مختلف 
حيث بلغ عدد املشاركني في الدورة 
احلالية السابعة والعشرين 349 
مش���اركا، وميثل املشاركون من 
الدول األعضاء ف���ي هيئة األمم 
الغالبة من  النس���بة  املتح���دة 
املهنيني  إلى  املش���اركني إضافة 
واملهتمني من مؤسسات املجتمع 
املدني والقط���اع اخلاص، حيث 
يتمث���ل املش���اركون من أطراف 
ذات مصالح من أبرزهم: واضعو 
السياس���ات ف���ي املؤسس���ات، 
واملنظمات املهنية احملاس���بية 
على الصعيد الوطني واإلقليمي 
والدولي، وهيئات الرقابة املالية 
العام���ة ومدقق���و احلس���ابات 
واملراجعون املاليون، ومؤسسات 
االس���تثمار واخلدم���ات املالية، 
والهيئات األكادميية، ومؤسسات 

املجتمع املدني.
كما تتمي���ز هذه االجتماعات 
الس���نوية بدرج���ة عالي���ة من 
املهنية الفريدة والش���املة نظرا 
للمستوى العلمي واملهني املتميز 
للمحاضرين، حيث يعتبر ذلك 
ال���ذي يناقش  املنتدى  التجمع 

سنويا آخر املس���تجدات املالية 
واالقتصادية ملعاجلة اجلوانب 
املالية للقطاع احلكومي والقطاع 
اخلاص وفق معايير احملاس���بة 
الدولية لكل منه���ا، كما يتناول 
أهم القضايا املستجدة للشركات 
التجاري���ة ليعد فرص���ة فريدة 
لتبادل اخلبرات من مختلف أنحاء 
العالم، حيث يتمخض كل اجتماع 
م���ن اجتماعات فري���ق اخلبراء 
بنتاج مميز من االس���تنتاجات 

والتوصيات.
ولفت التقري���ر الى عدد من 
اللقاءات ملناقش���ة »آثار األزمة 
املالية وعالقة اإلفصاح واحلوكمة 
بها«، عقدت قب���ل بداية الدورة 

السنوية.
وحول االجتماعات التي عقدت 
في اليوم األول من الدورة بتاريخ 
12 اجلاري ضمن انشطة اجتماع 
اخلب���راء احلكومي���ني ملعايير 
احملاسبة الدولية، أشار التقرير 
الى انها انقسمت الى 3 جلسات 
مت ناقشت واستعرضت عدة أفكار 

ومحاور رئيسية.

جلسات االجتماع

هذا وقد ناقش���ت اجللس���ة 
األولى في اعمال االجتماع ضرورة 
تعزيز ص���رح النظام املالي من 
خالل االهتمام بقضايا احلوكمة 
املتمثلة في الشفافية في اإلبالغ، 
البيئة واملناخ  االهتمام بقضايا 
والقضايا االجتماعية، حيث أجمع 
املشاركون على التأكيد على أهمية 

التعاون حلل مشاكل البيئة من 
خالل نشر الوعي البيئي بني جميع 
أفراد املجتمع )شعب � شركات � 
حكومات( والتشجيع على عمليات 
إعادة التدوير واحملافظة على املياه 
لضمان استدامة احلياة على كوكب 
األرض وعلى  أهمية وضع معايير 
محاسبية لإلفصاح البيئي ضمن 
إطار شامل للمحاسبة واإلفصاح 

والشفافية.
في حني استعرضت اجللسة 
الثانية تأثر املؤسسات املختلفة 
)شركات تأمني � بنوك � شركات 
استثمارية... الخ( بأزمة العقار 
بالواليات املتحدة ابتداء من العام 
2007 وانعكاسها على القطاعات 
األخرى ومن ثم انتقالها الى دول 
اوروبا ودول العالم األخرى حيث 
أجمع املشاركون على: ضرورة 
العمل على االهتمام مبا يس���مى 
ادارة املخاط���ر، وعلى ضرورة 
البيانات  االلتزام بتقدمي جميع 
واملعلومات )اإلفصاح( التي تخدم 
املستفيدين ملساعدتهم على اتخاذ 
الق���رار، كم���ا مت اختيار أعضاء 
مجالس اإلدارات في الش���ركات 
من املهنيني واملختصني، إضافة 
إل���ى احلاجة إلى تعيني مديرين 
تنفيذيني في تلك الشركات وفق 
معايير محددة أهمها املقدرة على 
ادارة الشركات أثناء املخاطر وعلى 
إعادة النظر في مكافآت وحوافز 
أعضاء مجالس إدارات الشركات 
التنفيذيني وربطها  واملديري���ن 

بنتائج األعمال وكفاءة األداء.

كما استعرضت اجللسة تنفيذ 
التوصيات واملب���ادئ اخلاصة 
املخاط���ر  وإدارة  باحلوكم���ة 
واالهتم���ام بتطبيقها في كل من 
القطاع اخل���اص والقطاع العام 
على حد سواء ومساءلة اإلدارات 
التنفيذية ومتخ���ذي القرار في 
النتائج وكذلك  الشركات بشأن 
التوصية بانتخاب أعضاء مجالس 
اإلدارات بش���كل س���نوي وذلك 
حرصا على مصلحة الش���ركات 

واملساهمني على حد سواء.
من جهة اخرى ناقشت اجللسة 
الثالثة أهم القواعد الواجب االلتزام 
بها في ش���أن حوكمة الشركات 
واملهام اخلاصة مبهنة احملاسبة 
ودور الشركات في شأن االبالغ، 
حيث مت اتخاذ اخلطوات التالية 
ابتداء من العام 2008 وذلك من 
قبل املنظمات احملاسبية املختلفة.
وأوضح التقرير ان األيام من 13 
الى 15 أكتوبر اجلاري، كرس���ت 
لتغطية حيثيات االجتماع السابع 
والعش���رون لفريق عمل خبراء 
الدولية للمحاس���بة  املعايي���ر 
واإلبالغ وفقا جل���دول األعمال 
ال���ذي مت اعتماده وهو: انتخاب 
أعضاء املكتب، وإق���رار جدول 
األعمال وتنظي���م العمل، واطار 
بناء القدرات من اجل االبالغ العالي 

اجلودة من قبل الشركات.

جدول االعمال

ه���ذا وق���د تضم���ن جدول 
األعمال املؤقت لالجتماع الثامن 

والعشرين ما يلي:
البند األول: نظ���را لوجود 
مرش���ح واحد لكل من منصب 
الرئيس ونائب الرئيس، فقد متت 
 � Nancy Kamp Roelands تزكية
رئيسا للدورة احلالية )هولندا(، 
 Damir Kaufma كما متت تزكية
)كرواتيا( نائبا للرئيس ومقررا 

للدورة.
البند الثاني: مت إقرار جدول 
األعمال وتنظيم العمل والدعوة 
الثالث من  البند  الى مناقش���ة 

جدول اعمال االجتماع.
البن���د الثال���ث: ابت���داء من 
اليوم األول من الدورة السابعة 
والعشرين املوافق 2010/10/12 
وحت���ى اجللس���ة الثاني���ة في 
2010/10/16، عرض ممثلو اجلهات 
املشاركة أوراق العمل اخلاصة 
بش���أن اطار بن���اء القدرات من 
العالي اجلودة من  اجل االبالغ 
الش���ركات تفعيال للبند الثالث 
من ج���دول االجتم���اع، والقى 
رئيس منظمة التجارة والتنمية 
كلمة ترحيبي���ة أكد من خاللها 
على نتائ���ج االزمة املالية على 
اقتصادات العال���م وطلب عدم 
اغفال اهمية تعزيز بناء القدرات 
في االبالغ واحملاسبة واالهتمام 
بهذا اجلانب ووضع مؤش���رات 
الى  للقياس والتطبيق، وأشار 
ضرورة االهتمام بالبيئة واملناخ 
وإلزام الشركات بتطبيق املعايير 
اخلاصة بهما عند اعداد تقاريرها 
املالية الس���نوية للوصول الى 
كوك���ب تنخفض فيه نس���بة 
الكربون ونسبة انبعاث الغازات 
الدافئة. وقد اتخذ صناع القرار 
التدابير الالزمة الصالح النظام 
املالي، منها »ضرورة بناء القدرات 
املؤسس���ية والتقنية لتسهيل 

وحتسني ابالغ الشركات«.
وعليه، فقد قام فريق املعايير 
 الدولي����ة للمحاس����بة في دورته

ال� 27 بوضع اطار عام لبناء القدرات 
ليكون وس����يلة مفيدة ملساعدة 
البلدان النامية والبلدان التي متر 
اقتصاداتها مبرحلة انتقالية على 
وضع تلك األنشطة وتنفيذها وذلك 
بانشاء فريق استشاري معاجلة 

لتلك القضية.

خالل أعمال االجتماع الـ 27 للخبراء الحكوميين لمعايير المحاسبة الدولية بمشاركة الكويت في مقر »أونكتاد« بجنيڤ

4.3 ماليين دينار صافي أرباح
»الصناعات المتحدة« لـ 9 شهور


