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انطالقًا من مسؤوليتها تجاه دعم المواهب الكويتية الشابة

 »الوطنية لالتصاالت« راٍع ذهبي 
»Get2Gether« لمعرض

»الخليج للحاسبات اآللية« 
تستحوذ على »بيرفورمانس سيستمز«

الوطنية لالتصاالت عبدالعزيز 
البالول عن فخر الش���ركة بأن 
تقدم رعايتها لدعم شباب الكويت 
الواعد حيث قال: »إننا فخورون 
برعايتنا هذه التي نؤمن بأنها 
العالقات بيننا  ستعزز أواصر 
وبني الشباب الكويتي الذي لم 
ندخر جهدا حتى اآلن في حثه 
وحتفيزه على حتقيق النجاحات، 
ومس���اعدته في حتويل احللم 
الى حقيقة عبر دعم نشاطاته 
املختلف���ة ومس���يرته باجتاه 
النجاح. انن���ا نرى من خاللهم 
مس���تقبل الكوي���ت، فهم عماد 

الدولة وغدها املشرق«.
ويش����ارك في املع����رض 160 
ش����ركة كويتية صغيرة احلجم 
وهي فرصة ممتازة لعرض آخر 
ابتكاراتهم واحلصول على االنتشار 
املطل����وب عبر وس����ائل اإلعالم، 
ويش����كل املعرض فرصة ذهبية 

جلذب فرص عمل جديدة.

أعلنت ش����ركة اخلليج للحاس����بات اآللية أمس 
عن استحواذها على شركة بيرفورمانس سيستمز 
املختصة بتزويد الشركات بحلول إدارة األداء املؤسسي 
واس����تخبارات األعمال في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، والش����ريك املفضل لتزويد عمالء 
حلول »كوغنوس« باخلدمات في منطقة الش����رق 

األوسط وشمال أفريقيا. 
ويدعم هذا االستحواذ استراتيجية شركة اخلليج 
للحاسبات اآللية الرامية إلى تعزيز خبراتها وتوسعة 
نط����اق احللول التي توفرها حاليا، بحيث تش����مل 
حلول إدارة األداء املؤسس����ي واستخبارات األعمال 

في املنطقة.
وبصفتها مزودا رائدا للحلول املبتكرة واملجدية 
اقتصاديا واملصممة لتحسني أداء الشركات، تعتبر 
شركة »بيرفورمانس سيستمز« واحدة من ستة شركاء 
استشاريني بالتينيني لبرمجيات »كوغنوس«في العالم، 
وقد ساعدت الشركة منذ تأسيسها عام 2002، عددا 
كبيرا من الشركات الناشطة في مختلف القطاعات 

االقتصادي����ة، مبا في ذلك االتصاالت واملؤسس����ات 
احلكومية والتصني����ع والضيافة في 4 قارات، في 
تركيب وتشغيل حلول »كوغنوس« البرمجية بنجاح، 
وزيادة مكاسبها التجارية وتخفيض مخاطرها وتعزيز 

عائداتها االستثمارية.
وفي سياق تعليقه على هذه اخلطوة، قال الرئيس 
التنفيذي لش����ركة اخلليج للحاسبات اآللية سيزار 
كاردوني: »ازدادت مؤخرا أهمية قدرتنا على تزويد 
عمالئنا بإطار عمل خدماتي يغطي دورة حياة املشروع 
بأكملها، بدءا من تخطيط احلل مرورا بتطبيقه ووصوال 
إلى حتسني األداء التجاري، ويتيح لنا استحواذنا 
على شركة بيرفورمانس سيستمز تزويد عمالئنا 
بأحد أكثر محافظ حلول تكنولوجيا املعلومات تكامال 

في الشرق األوسط«.
وتتيح عملية االستحواذ لشركة اخلليج للحاسبات 
اآللية تزويد عمالئها بحلول استخبارات أعمال وإدارة 
أداء متميزة عبر مجموعة برامج »كوغنوس«التابعة 

لشركة »آي بي إم«.

الى اإليفاء بالتزامها منح رجال 
أعمال الغد من الكويتيني الفرصة 
التي من خاللها ميكنهم عرض 
أعمالهم ومش���اريعهم كخطوة 
العملي  أولى باجتاه االجن���از 

الناجح.
وبهذه املناس���بة، عبر مدير 
العالق���ات العامة في الش���ركة 

انطالقا من مسؤوليتها جتاه 
تنمية ودعم املواهب الكويتية 
الشابة، أعلنت الشركة الوطنية 
الى  لالتصاالت ع���ن مبادرتها 
تقدمي رعايتها الذهبية معرض 
Get2Gether الذي يش���ارك فيه 
نخب���ة من الش���باب الكويتي، 
حيث يعرضون فيه مشاريعهم 

الصغيرة.
وتس���تند »الوطني���ة« في 
مبادرتها هذه على إستراتيجيتها 
لألخذ بيد الشباب الكويتي في 
طريقهم الى حتقيق النجاحات 

وأهدافهم.
 Get2Gether وينطلق معرض
اليوم وتستمر أنشطته حتى 29 
نوفمبر اجلاري، حيث سيعرض 
املشاركون مواهبهم وإبداعاتهم 

في حقول متنوعة.
وقد انبثقت فكرة املعرض من 
قبل جمعية األعمال الصغيرة 
الكويتية التي هدفت من خالله 

روال احملتسب

عبدالعزيز البالول 

برنامج »كامكو للتداول االفتراضي« متوافر على موقعها اإللكتروني 
فكرة البرنامج تتيح عملية تداول بأموال افتراضية  بـ 50 ألف دينار

قامت شركة مشاريع الكويت االستثمارية 
الدارة االص����ول � كامك����و � مؤخ����را بتحميل 
برنامج كامكو للتداول االفتراضي على موقعها 
االلكتروني الرسمي وهو برنامج يتيح للزائر 
ممارس����ة وصقل مهاراته للتداول االلكتروني 
وقد مت اعداد هذا البرنامج وتطويره خصيصا 
لطلبة جامعة الكويت من قبل ادارة التكنولوجيا 
ونظم املعلومات لدى كامكو. والبرنامج متاح 
 Kamconline.com جلميع زائري املوقع االلكتروني
ففكرة هذا البرنامج تعتمد على اتاحة الفرصة 

أمام املستخدم ليقوم بعمليات التداول بأموال 
افتراضية تقدر ب� 50.000 دينار وتستخدم في 
شراء وبيع أسهم افتراضية كتجربة حقيقية 
يعيش����ها املستخدم.  وبهذه املناسبة صرحت 
رئيس����ة دائرة املبيعات والتسويق بالوكالة 
في كامكو روال احملتس����ب، قائل����ة: »كثير منا 
تنقصه اجل����رأة للدخول في س����وق الكويت 
لالوراق املالية، اما لنقص اخلبرة أو خلوف من 
حتقيق خسارة مالية حقيقية، لذا حرصت كامكو 
على رعاية برنامج كامكو للتداول االفتراضي 

الذي ميكن الزائر من كسب املهارات واخلبرة 
بالتطبيق العملي واجراء عمليات البيع والشراء 
االفتراضية، وذلك من خالل التداول باالس����هم 
مبسمياتها احلقيقية ولكن بنقود افتراضية«، 
وأضافت »لقد حرصت كامكو على االلتزام بالبنود 
اخلاصة باملسؤولية االجتماعية للشركات، لذا 
عمدت الى اتاحة الفرصة للجميع ومن مختلف 
القطاعات على االشتراك في هذا البرنامج ملمارسة 
التداول الوهمي في سوق الكويت لالوراق املالية 

قبل تطبيقه على أرض الواقع«.

48.3 مليون دينار حقوق المساهمين واألصول إلى 128.2 مليون دينار بنهاية مارس 2010

»الكويت للتأمين« تحتفل باليوبيل الذهبي اليوم
221.23 مليون دينار مجموع صافي األرباح منذ التأسيس وحتى نهاية 2009

أعلن مدير عام شركة الكويت للتأمني 
د.علي حمد البحر ان الشركة حتتفل اليوم 
مبرور 50 عاما على تأسيس���ها، مبينا ان 
السنوات املاضية قد شهدت محطات مهمة 
ومؤثرة في مسيرة الشركة بشكل خاص 
واالقتصاد الكويتي بشكل عام حيث بلغت 
حقوق املساهمني 48.3 مليون دينار فيما 
بلغت األصول 128.2 مليون دينار في نهاية 
مارس 2010 هذا إلى جانب أن الشركة تدير 

اليوم 12 فرعا.
وقال البحر ف���ي تصريح صحافي ان 
الشركة وفي مثل هذا العام منذ 50 عاما، 
وبالتحدي���د يوم 30 يولي���و 1960، صدر 
املرسوم األميري رقم 7 لسنة 1960 بتأسيس 
شركة مساهمة باسم شركة الكويت للتأمني، 
وأصدر املرسوم املغفور له الشيخ عبداهلل 
السالم الصباح أمير الكويت آنذاك، برأسمال 
مكتتب بلغ 5 ماليني روبية كويتية ورأسمال 
املدفوع 240 أل���ف روبية ومت الترخيص 
للمؤسسني آنذاك، وهم: يوسف أحمد الغامن 
)1500 سهم � 150 ألف روبية(، بدر عبداهلل 
املال )1500 س���هم � 150 ألف روبية(، حمد 
الصالح احلميضي )1500 سهم � 150 ألف 
روبية(، ش���ركة عبدالعزيز أحمد البحر 
وإخوانه )1500 س���هم � 150 ألف روبية(، 
ثنيان الغامن )1500 سهم � 150 ألف روبية(، 

خال���د صال���ح الغنيم 
� 150 ألف  )1500 سهم 
روبية(، محمد صالح 
 � بهبهاني )1500 سهم 
150 ألف روبية( ومحمد 
أحمد عبداللطيف احلمد 
ألف   150 � )1500 سهم 

روبية(.
وقد اتفق املوقعون 
عل���ى أن يؤلفوا منهم 
الغ���رض منها  جماعة 
إنشاء شركة مساهمة 

بترخي���ص م���ن حكومة الكوي���ت طبقا 
للنظام األساسي امللحق بهذا العقد تدعى 
)شركة الكويت للتأمني � شركة مساهمة 

كويتية(.
وحول أغراض الشركة قال ان األغراض 
متثلت في: التأمني بجميع أنواعه كالتأمني 
على احلياة، والتأمني ضد احلريق، والتأمني 
ضد احلوادث واملسؤوليات، والتأمني البحري 
واجلوي كما س���يرد تفصيله في النظام 
األساسي، واستثمار رأس املال واملوجودات 
املنقولة وغير املنقولة بالطريقة التي يقررها 
مجل���س اإلدارة من وقت آلخر مع مراعاة 
أحكام القان���ون )كما عدلت مبوجب قرار 
اجلمعية العامة غير العادية املعقودة في 

.)1974/3/5
هذا وقد حدد رأسمال 
الشركة مببلغ 5 ماليني 
روبي���ة كويتية أي ما 
يعادل 375 ألف دينار 
موزعة عل���ى 50 ألف 
سهم، كل سهم منها ب� 
100 روبية كما هو وارد 
في املادة الس���ابعة من 
النظام األساسي(. وقد 
مت االكتتاب بالنس���بة 
لألعضاء املؤسسني في 

رأس املال املذكور.
وح���ول األقس���اط والتعويضات منذ 
التأسيس وحتى 2009/12/31 فهي: األقساط 
)720.446.853 دينارا(، حصة إعادة التأمني 
)367.488.184 دينارا(، صافي األقس���اط 
احملتف���ظ به���ا )352.958.669 دين���ارا(، 
التعويضات املسددة )450.347.425 دينارا(، 
حصة اإلعادة )257.217.171 دينارا(، صافي 

االحتفاظ )193.130.254 دينارا(.
وعن األرباح وتوزيعاتها منذ التأسيس 
وحت���ى 2009/12/31 فهي: مجموع صافي 
األرب���اح )221.234.814 دين���ارا(، وع���ن 
التوزيعات فقد قامت الشركة بتوزيعات 
نقدية على املساهمني بلغت 164.730.538 

دينارا هذا الى جانب منح مجانية )زيادة 
رأسمال( ب� 19.029.000 دينار.

كما حولت الى االحتياطي القانوني مبلغ 
9.702.000 دينار فضال عن حتويلها الى 
االحتياط���ي االختياري مبلغ 17.500.000 
دينار اما املدفوع ملؤسسة الكويت للتقدم 
العلم���ي فقد بل���غ 6.926.409 دنانير في 
ح���ني ان املدفوع لدع���م العمالة الوطنية 
قد بلغ 1.901.117 دينارا ليصبح املجموع 

221.234.814 دينارا.
يذكر انه ومنذ تأسيس الشركة في عام 
1960، تولى إدارة الشركة 6 رؤساء مجلس 

إدارة على النحو التالي:
1 � خالد صالح الغنيم من 1961 � 1963

2 � عبدالعزيز أحم���د البحر من 1963 
1965 �

3 � عبد اهلل يوس���ف الغامن من 1966 
1967 �

4 � حمد أحمد البحر من 1968 � 1992
5 � رائ���د محم���د أحمد احلم���د 1992 � 

1994
6 � محمد صالح بهبهاني من 1994 الى 

الوقت احلالي
كما يش���غل د.علي حمد البحر منصب 
مدير عام للش���ركة منذ العام 1991 حتى 

اليوم.


