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أحد موظفي بنك الكويت الوطني أثناء الفحص الطبي لألسنان

.. وموظفة أخرى جتري فحوصات

سلمان البدران

توفر أسرع اتصال بشبكة اإلنترنت ألول مرة في الكويت

»VIVA« تشارك في معرض إنفوكونكت

.. و3 شركات تعرض خدماتها في المعرض

»المركزي اإلماراتي«: يتعين على البنوك 
تجنيب مخصصات فصلية في 2011

انضمت كل من شركة حلول وإمناء للتجارة 
العامة واملقوالت وشركة زاجل الدولية لالتصاالت 
وشركة فاستلكو الى املشاركني في معرض انفو 
كونكت الذي يقام حتت رعاية وزير املواصالت 
محمد البصيري بتنظيم من شركة انفوسنتر 
للمعارض ويبدأ انشطته يوم غد األحد ويستمر 

حتى اخلامس من شهر فبراير املقبل.
وتعليقا على مش����اركة شركة حلول وإمناء 
في املعرض، قال مديرها العام برهان احلريري 
ان الشركة تشارك في معرض انفوكونكت في 
قطاعني مهم����ني، االول وهو قطاع اخلدمات من 
خالل خدمة »واصل« التي تشتهر بها الشركة 
واس����تطاعت خالل فترة بسيطة أن حتوز ثقة 
واحترام املس����تهلكني في الكويت لسرعتها في 
االستجابة لطلبات زبائنها، واملصداقية والعالقة 
املتينة التي بنتها من خالل تواصلها مع افراد 
اجلمهور وطرح منتجات جديدة بني فترة واخرى 

لتلبية احتياجاتهم ومستلزماتهم.

مزايا عديدة

وأض����اف ان خدمات واصل تش����مل حاليا 
املنتجات واالجه����زة املتعلقة بالهواتف النقالة 
والقط����ع االلكترونية الصغي����رة، مؤكدا على 
حرص الشركة على أن تكون عروضها املقدمة 
تتمتع مبزايا عديدة من حيث اجلودة والسعر 
معا وذلك اميانا من ش����ركة حلول وامناء بأن 
املعرض لي����س مكان����ا للبي��ع والربح مبقدار 
ما هو مكان للمنافس����ة واالنتش�������ار بشك���ل 
اكبر، واصفا املع���رض بأنه حلقة من سلسلة 
تسويقية متكاملة ضم���ن خدم��ات »واص��ل« 

ولي�س البي���ع.
وذكر احلريري ان القطاع الثاني الذي ستشارك 
به شركة حلول وامناء هو قطاع التكنولوجيا 
خاصة في مجال االجهزة السمعية والبصرية، 
موضحا انه سيتم عرض وتعريف زوار املعرض 
على جهاز »داتا شو« )بروجكتر( الذي يعتبر 
االبت����كار االحدث في عالم االجهزة الس����معية 
والبصرية، مشيرا ان االجهزة املماثلة السابقة 
كانت عبارة عن جهاز حاسوب وداتا شو وسبورة 
تفاعلية وهذه االجهزة كله����ا مجتمعة تعطي 
الس����بورة التفاعلية، ومت اختزال هذه الثالثية 
الى حاسوب وبروجكتر تفاعلي ويعطي النتيجة 

ذاتها أي سبورة تفاعلية.

زاجل الدولية لالتصاالت

من جانبه، قال املستشار االعالمي في شركة 
زاجل الدولية لالتص����االت فتحي احلامدي ان 

الشركة ستعرض في معرض انفوكونكت مجموعة 
من خدمات القيمة املضافة، النوعية واملتميزة، 
واصفا مع����رض انفو بأنه محطة مهمة لتطور 
تكنولوجي����ا املعلومات واالتصاالت في البالد، 
حيث يشكل فرصة ثمينة للتواصل بني الشركات 
العامل����ة في هذا املجال وبني اجلمهور وخاصة 
مستخدمي التكنولوجيات احلديثة، وبني الشركات 
واملؤسس����ات اخلاصة واحلكومية فيما بينها، 
ولذلك فقد حرصت الش����ركة على املشاركة في 
دورة هذا العام ضمن جناح ش����ركة االتصاالت 
املتنقلة )زين(، التي تعتبر من أهم ش����ركائنا 

االستراتيجيني.
وأوضح أن »زاجل« كانت من أولى الشركات 
التي انتبهت ال����ى أهمية وقيمة خدمات القيمة 
املضافة، وسعت الى توفيرها لعمالء االتصاالت 
املتنقلة، سواء من ناحية احللول الفنية والتقنية 

أو من حيث احملتوى.
مشددا على أن هذا النوع من اخلدمات أعطى 
أبعادا جديدة لقطاع االتصاالت املتنقلة تتعلق 
بقطاعات عديدة مثل االعالم واالقتصاد والسياسة 

والرياضة وغيرها.
وأش����ار الى أن »زاجل« تقدم بالتعاون مع 
زين عددا متميزا م����ن خدمات القيمة املضافة، 
من بينها خدمة »اخلبر« لألخبار الش����املة من 
خالل املتابعة الفورية لألحداث والتي حظيت 

بثقة واكتسبت مصداقية آالف املشتركني.
كما تش����مل خدم����ات القيم����ة املضافة التي 
تقدمها زاجل خدم����ة »االقتصادي« التي تعنى 
باألخبار االقتصادية العاجلة، التي تشمل أخبار 
البورصة والشركات والنفط وغيرها من الشؤون 
االقتصادية، وخدمات االخبار العربية والدولية 
العاجلة من خالل شراكة استراتيجية مع وكالة 

»رويترز طومسون« العاملية.

فاستلكو

أما مدير العالقات العامة في شركة فاستلكو 
فيصل الفداغي فقد أكد رغبة الشركة من خالل 
مشاركتها في معرض انفو كونكت االستمرار في 
طرح املفاجآت التي عودت اجلمهور عليها عبر 
تاريخه����ا، والتواصل معهم من خالل عروضها 
املميزة، موضحا أن الش����ركة ستقدم عروضا 

خاصة.
وكشف انه ستكون هناك وألول مرة مكاتب 
خاصة لقطاع الشركات، ووجود شاشات مميزة 
لعرض نبذة عن خدمات الش����ركة التي تقدمها 
للجهات احلكومي����ة واجلهات اخلاصة خاصة 

الشركات الكبرى في الكويت.

أعلنت ش���ركة االتصاالت 
الكويتية VIVA عن دعوة جميع 
عمالئها ومحبيها إلى جتربة 
أحدث تقنيات االتصاالت من 
خالل توفير أس���رع اتصال 
بشبكة االنترنت في الكويت 
وبس���رعة 42.2 ميغاباي���ت 
ف���ي الثاني���ة، ف���ي معرض 
إنفوكونكت، الذي يقام حتت 
رعاية وزير املواصالت محمد 
البصيري بتنظيم من شركة 
انفوس���نتر للمعارض ويبدأ 
انشطته يوم غد األحد ويستمر 
حتى اخلامس من شهر فبراير 
املقبل، لدى وكالئها املعتمدين، 
ش���ركة البابطني، i2 وشركة 
املس���تقبل لالتص���االت. كما 
متنح VIVA فرص���ة جديدة 
لتجريب شبكة اجليل اجلديد 
م���ن االتص���االت 4G بتقنية 
LTE، وذلك بس���رعة إنترنت 
تصل إلى 100 ميغاباي���ت في 

الثاني��ة.
التنفيذي  الرئي���س  وقال 
لشركة VIVA سلمان البدران 
امتالكنا ألفضل وأحدث  »إن 
شبكة اتصال من اجليل الثالث 

3G في الكويت منحنا القدرة 
على منح أفضل خدمة إنترنت 
بجودة عالية، وبأعلى سرعة 
في الكوي���ت تصل إلى 42.2 
ميغابايت في الثانية ملواكبة 
التط���ور احلاصل ف���ي عالم 

التكنولوجيا«.
وأضاف البدران »ان التقنية 
اجلديدة LTE من اجليل الرابع 
4G تعتبر من العالمات الفارقة 
في مسيرة VIVA، إذ انها ستنقل 
سوق االتصاالت الكويتي إلى 
مرحلة جديدة، من خالل توفير 

منتجات وخدمات االتصاالت 
املتنقلة بالسرعات الفائقة التي 
تواكب سرعة التطور العاملي 

في هذا املجال«.
وتابع البدران: ان التقنية 
اجلديدة »LTE« تعتبر من أحدث 
ما وصلت إليه التكنولوجيا 
املتنقلة  في عالم االتصاالت 
لكفاءته���ا العالي���ة وقدرتها 
الكبي���رة على توفي���ر نقل 
البيانات واملعلومات بسرعات 
فائق���ة، وهي متث���ل تطورا 
طبيعيا لشبكات اجليل الثالث 
»3G« املتطورة التي متتلكها 
VIVA حاليا، حيث مت تعزيزها 
وتعديلها لتتوافق مع حركة 
البيانات والوسائط اإلعالمية 

املتعددة.
البدران: VIVA أول  وختم 
شركة في الكويت تتيح لعمالئها 
جتربة إنترنت بهذه السرعة 
من خالل معرض إنفوكونكت، 
داعيا اجلميع إلى زيارة أجنحة 
وكالئها املعتمدين في معرض 
إنفوكونكت، واعدا بتوفير هذه 
السرعة مبتناول العمالء في 

املستقبل القريب.

»الوطني« ينظم حملة فحوصات طبية لألسنان لجميع موظفيه

أقام بنك الكويت الوطني مؤخرا حملة للفحوصات 
الطبية لألسنان جلميع موظفيه ومختلف إداراته 
وأقسامه، وذلك بالتعاون مع عيادة امليدان لألسنان، 
بهدف االطمئنان على صحة أسنانهم واإلجابة عن 

جميع استفساراتهم الطبية.
وتواجد فريق عيادة امليدان لألسنان املتنقلة في 
املبنى الرئيسي للبنك على مدار ثالثة أيام متتالية، 
حيث شملت احلملة تنظيم إجراء فحوصات خاصة 
بصحة األس���نان وتنظيفها وكيفية العناية بها، 
باإلضافة إلى تقدمي االستشارات والنصائح الطبية 

املتعلقة حيث مت تعريف املوظفني بأقسام العيادة 
وكيفية القيام بعالج املراجعني باإلضافة إلى كيفية 

إجراء العمليات اخلاصة بالفم واألسنان.
جدير بالذكر أن تنظيم هذه احلملة يأتي في إطار 
برنامج شامل أطلقه البنك مؤخرا بهدف االطمئنان 
على صحة موظفي���ه وتعزيز الوعي الصحي في 
صفوفهم واإلجابة عن جميع استفساراتهم. ويولي 
البن���ك الوطني رعاية خاص���ة ملوظفيه من خالل 
توفير جميع الظروف املالئمة لعملهم، وعلى رأسها 

الرعاية الصحية واالهتمام بسالمتهم.

بالتعاون مع »عيادة الميدان« لألسنان

أبوظب����ي � رويترز: ذكرت 
نشرة ملصرف االمارات املركزي 
ان����ه يتعني عل����ى البنوك في 
االمارات العربية املتحدة التي 
تضررت بالتعرض ملجموعة دبي 
العاملية املثقلة بالديون جتنيب 
مخصصات على اساس فصلي 

اعتبارا من العام احلالي.
وأصدر املصرف الذي يسعى 
الى زيادة الشفافية في النظام 
املصرفي توضيحا استرشاديا 
للبن����وك بتاري����خ 27 يناي����ر 
ينصحهم باتباع االرش����ادات 

التي صدرت في نوفمبر.
التوجيه����ات  وتتماش����ى 
اجلديدة مع جلنة بال ملعايير 

االشراف البنكي.
وقال مصرفي كبير »واجهت 
البنوك مش����كالت في تفسير 
نش����رة نوفمبر. تعتبر أحدث 

نشرة توضيحا مفصال«.
وأضاف املصرفي � الذي طلب 
عدم نشر اسمه � »يؤكد البنك 
الزامية  ايضا ان املخصصات 
كل فصل ألن بع����ض البنوك 
لم تتبع هذه االرشادات العام 

املاضي«.
وق����ال البن����ك املركزي في 

وثيقة أطلعت عليها »رويترز« 
ان تاريخ تطبيق هذه االرشادات 

هو االول من يناير 2011.
وج����رى تصنيف القروض 
حتت خم����س فئات هي عادية 
وحتت املالحظة ودون املستوى 
ومشكوك في سدادها ومعدومة، 
وقال الكتيب انه ال يس����تلزم 
جتنيب مخصصات الول فئتني 
لكن يتعني جتنيب مخصصات 
بنسبة 25 و50 و100% للفئات 

الثالث التالية على التوالي.

ورفض متحدث باسم البنك 
التعقيب.

وتضررت البنوك في االمارات 
مبوجة من القروض املتعثرة في 
العامني املاضيني بسبب التباطؤ 
املالي وانهيار سوق العقارات 

احمللية.
والع����ام املاضي تعني على 
البنوك جتني����ب مخصصات 
لديون دبي العاملية ومجموعتي 
سعد والقصيبي السعوديتني 

املتعثرتني.

جانب من افتتاح الفرع

يستهدف الوصول إلى 10 فروع نهاية الربع األول

»بيتك ـ ماليزيا« يفتتح فرعه الثامن
في منطقة الساحل الشرقي السياحية

»الوطني لالستثمار«: تباين أداء أسواق المال بين االرتفاع
 واالنخفاض في دول الشرق األوسط األسبوع الماضي

افتتح بيت التمويل الكويتي 
� املاليزي )بيتك � ماليزيا( فرعه 
الثام���ن ف���ي منطقة الس���احل 
الشرقي ملاليزيا مبدينة كيالنتان 
في تأكيد جديد على اس���تمرار 
البنك بسياسة التوسع اجلغرافي 
وزيادة االنتش���ار في مختلف 

مناطق ماليزيا.
وقالت الرئيس���ة التنفيذية 
للبنك جميلة جم���ال الدين إن 
هذا الفرع اجلديد هو أول فروع 
بيتك � ماليزيا في منطقة الساحل 
الشرقي التي تتميز بأنها منطقة 
س���ياحية مهم���ة يتوافد عليها 
الزوار من مختلف مناطق العالم 
الطل���ب فيها على  ومس���توى 
اخلدمات متطور ومتنام، ومن 
املهم العم���ل فيها بحيث يكون 
البنك متواجدا في مختلف املناطق 
املاليزية لالستفادة من السمة 
االقتصادية املختلفة لكل منطقة، 
باإلضافة إلى التطورات االيجابية 

ق���ال التقري���ر 
األس���ب��وع��ي 
لشركة الوطني 
لالستثمار حول 
أداء أس���واق املال في الش���رق 
األوسط وشمال أفريقيا أن أداء 
املنطق���ة تباين خالل  أس���واق 
األسبوع املاضي فتقدمت مؤشرات 
6 أسواق، بينما تراجعت مؤشرات 
5 أسواق اخرى، وقد أقفل مؤشر 
الس���وق الكويتي مرتفعا بواقع 
0.7% خ���الل األس���بوع، ليغلق 
عل���ى 6944 نقطة. وق���د أعلن 
سوق الكويت لألوراق املالية أن 
مجلس ادارة ش���ركة الصاحلية 
العقارية )صاحلية( قد أوصى 
بتوزيع أرباح نقدية ب� 20% من 
القيمة االس���مية )20 فلسا لكل 
س���هم( وزيادة رأسماله ب� %25 
من رأس املال املدفوع )25 سهما 

لكل 100 سهم(.
الس���عودية، أوضح  وف���ي 
التقرير ان مؤشر السوق مرتفعا 
أقفل بواقع 0.6% خالل األسبوع 
املاضي، ليقفل على 6.697 نقطة، 
على وقع تقدم مصرف الراجحي 
ب� 0.93% خالل األس���بوع. وقد 
احتلت شركة سابك املرتبة األولى 
بقائمة الش���ركات األكثر تداوال 
حيث بلغت قيمة تداوالتها نحو 
1.8 مليار ريال س���عودي خالل 
األسبوع، يليها مصرف االمناء 
بتداوالت بلغت قيمتها 0.8 مليار 

ريال سعودي.
من ناحية أخرى، أعلن البنك 
السعودي البريطاني )ساب( عن 
ادارته بتوزيع  توصية مجلس 
ارباح سنوية للمساهمني عن العام 
2010، قدرها 562.5 مليون ريال، 

معروفة ومتميزة بأنشطة خاصة 
مستهدفا الوصول بعدد فروعه 
إلى 10 فروع، مشيرة إلى أن الفرع 
التي  سيقدم اخلدمات اجلديدة 
طرحها بيت���ك � ماليزيا مؤخرا 
مثل حساب الذهب االستثماري 
وخدم���ات اإلج���ارة والتمويل 
الشخصي والعقاري، وسيركز 
على خدم���ات التجزئة تعزيزا 
لإلستراتيجية اجلاري تنفيذها 
والتي ترتكز على تنمية احلصة 
الس���وقية في س���وق التجزئة 
وخدم���ات األف���راد. وأكدت أن 
البنك تعمل جميعها في  فروع 
نسق واحد وبجهد متكامل نحو 
تعزيز معدالت الربحية وتعزيز 
الصورة الذهنية االيجابية عن 
البنك والذي اكتسبها خالل فترة 
قصيرة ال تتعدى 5 سنوات منذ 
بدأ العمل فعليا وأصبح اآلن من 
البنوك اإلسالمية األكثر متيزا 

وأهمية في ماليزيا.

القط���ري للربع الرابع من العام 
2010، فق���د حقق أرباحا صافية 
قدره���ا 309 ماليني ريال قطري 
للفترة، 66% اعلى من الربع الرابع 
من الع���ام 2009 وأدنى ب� %39 
من الربع الثالث من العام 2010. 
فكان سبب االنخفاض بني الربعني 
الثالث والرابع من العام 2010 هما 
االنخفاض في الدخل التشغيلي 
واالرتفاع في املخصصات. وبلغ 
الربح الصافي للعام 2010 نحو 
1.64 مليار ري���ال قطري، اعلى 

بواقع 7% من العام 2009.
وارتفعت إيرادات الفوائد للربع 
الرابع على التوالي لتصل إلى 470 
مليون ريال قطري للفترة، أعلى 
بواق���ع 14% من الربع الرابع من 
العام 2009. وكان منو القروض 
ضعيفا للفت���رة حيث انخفض 
صافي القروض بنس���بة 3% في 
2010 لتصل إلى 33.6 مليار ريال 
قطري في نهاية ش���هر ديسمبر 
2010، مما أدى إلى منو 5% للعام 

2010 و6% اقل من توقعاتنا.
من ناحية أخ���رى، واصلت 
الودائع منوها، فارتفعت ب� %4 
في الربع الرابع من 2010 ليبلغ 
إجمالي ارتفاعه���ا في عام 2010 
نحو 27% بف���ارق 1.5% مقارنة 
بتوقعاتنا، وأيضا، أوصى مجلس 
القطري  التج���اري  البنك  إدارة 
بتوزيع أرب���اح نقدية قدرها 7 
الواحد  رياالت قطرية للس���هم 
للعام 2010. ومتاشت توقعاتنا مع 
النتائج احملققة من حيث الدخل 
التشغيلي، ومستوى املخصصات، 
ومؤشرات جودة األصول ومنو 
الودائع، لكن كان منو القروض 

أبطأ من املتوقع.

في االقتصاد املاليزي وقطاعاته 
املتعددة، فهناك املناطق الصناعية 
التج���ارة واخلدمات،  ومناطق 

وإنتاج النفط والغاز والزراعة 
وخدمات التعليم وغيرها.

وقال���ت جم���ال الدي���ن إن 

البنك يخط���ط الفتتاح فرعني 
جديدين بنهاية الربع األول من 
العام احلالي في مناطق أخرى 

بواقع 68 هللة للسهم الواحد بعد 
خصم الزكاة. وقد أعلنت الشركة 
العربية لألنابيب عن توقيعها عقد 
توريد أنابيب لنقل الغاز الطبيعي 
من مصفاة ارامكو السعودية في 
بقيق إلى محطة العزيزية لتحلية 

املياه املاحلة باخلبر.
أما في االمارات، فقد أقفل مؤشر 
س���وق أبوظبي منخفضا بواقع 
0.9% ليقفل عل���ى 2659 نقطة، 
واما س���وق دبي فأقفل مرتفعا 
بواقع 0.2% على 1613 نقطة. وقد 
منحت شركة »بروج« اإلماراتية 
للبتروكيماويات عقدا قيمته 169 

مليون دوالر لش���ركة هيونداي 
لألعمال الهندس���ية واإلنشاءات 
الكورية اجلنوبية لبناء وحدة 
للبولي إثيلني في منش���أتها في 
ف���ي أبوظبي.  الرويس  منطقة 
فالعقد هو األخير في مش���روع 
توسعة بروج � 3 اجلاري، فحني 
يكتمل مشروع بروج � 3 بكامل 
طاقته في النصف األول من 2014 
سيزيد الطاقة اإلنتاجية السنوية 
للمنشأة لتبلغ 4.5 ماليني طن، 
وس���تصبح أكبر منشأة إلنتاج 

البولي إثيلني في العالم.
وقال التقرير ان بنك أبوظبي 

التجاري أعلن عن نتائجه املالية 
لعام 2010، فحقق أرباحا صافية 
قدرها 371 مليون درهم في الربع 
األخي���ر من ع���ام 2010، مقارنة 
بصافي خسائر مببلغ 1.213 مليار 
خالل الفترة نفسها من عام 2009. 
وبالنس���بة للعام 2010 بأكمله، 
فقد حقق البن���ك أرباحا قيمتها 
391 مليون درهم مقارنة بصافي 
خسائر قدرها 513 مليون درهم 

في عام 2009.
وخالل األس���بوع، أصدرت 
شركة الوطني لالستثمار تقريرا 
التجاري  البن���ك  أرباح  يناقش 
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