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»البحرين األولى« تدشن شركة »مجال للمستودعات«
أعلنت شركة البحرين األولى 
عن افتتاح شركتها اجلديدة التابعة 
»ش���ركة مجال للمستودعات« 
لتكون أول شركة في املنطقة تركز 
على خدمات التخزين واإلمدادات 
اللوجستية اخلاصة باملشاريع 
الصغيرة واملتوسطة، وستتولى 
مجال إدارة املشروع األول لشركة 
البحرين األولى الواقع في مرسى 

البحرين لالستثمار.
وذكرت الش���ركة ف���ي بيان 
صحافي أمس أن رئيس مجلس 
إدارة شركة البحرين األولى صالح 
الوهيب ومدير عام الشركة أمني 
العريض قاما بافتتاح الش���ركة 
اجلدي���دة، وذلك في حفل ضخم 

وبهذه املناس���بة قال صالح 
البحرين  الوهيب »يسر شركة 
األولى أن تعلن اليوم عن نتاج 
اجلهد الدؤوب والعمل اإلبداعي 
الرائع للفريق اإلداري في الشركة 
والذي وعدن���ا بطرحه في إطار 
دورنا الرائد كش���ركة للتطوير 
العقاري حتى في وسط الظروف 
التي تس���ود األسواق  الصعبة 
اليوم. الشك أن »مجال« تعد مثاال 
واضحا على النهج االستثماري 
الطموح الذي يرتكز في جوهره 
على الطلب، ونتطلع إلى تعزيز 
هذا املفهوم ونش���ره في جميع 
أنحاء دول مجلس التعاون وما 

وراءها«. 

ورج���ال الصحاف���ة واإلعالم، 
والفريق اإلداري لشركة البحرين 

األولى.

أقيم في فندق وسبا ريتز كارلتون 
البحري���ن، بحضور ع���دد من 
كبار الشخصيات، واملساهمني، 

صالح الوهيب وأمني العريض خالل حفل تدشني الشركة اجلديدة

مقر بنك الكويت املركزي

المجموعة المالية هيرميس تحصد 3 جوائز دولية

»الوطنية« توقع اتفاقية خصومات ألعضاء نقابة »كونا«

حصلت املجموعة املالية هيرميس على لقب 
أفضل شركات السمس����رة في األوراق املالية 
في مصر للعام الثاني على التوالي من مجلة 
emeafinance، اعترافا بتميز أداء املجموعة خالل 

أكثر السنوات التي شهدتها املنطقة حتديا.
كما منحت مجلة African Banker املجموعة 
املالية هيرميس للسمسرة لقب أفضل شركات 
السمسرة في مصر، في حفل جوائزها الضخم 
 African Investor بإسطنبول، ووضعتها مجلة

بني أكبر ثالث شركات في أفريقيا.

وبهذه املناسبة قال العضو املنتدب لقسم 
السمسرة باملجموعة املالية هيرميس شريف 
كرارة، قائ���ال »تتش���رف املجموعة املالية 
هيرميس دائما بقبول اجلوائز واإلش���ادة 
التي حتصل عليها، وخاصة في ظل التحديات 
والصعوبات التي تشهدها أسواق املال منذ 
النصف الثاني لع���ام 2008. ولقد جنحت 
املجموعة في احلف���اظ على مركزها الرائد 
في السوق من خالل تقدمي اخلدمات املتميزة 
للعمالء األفراد واملؤسسات االستثمارية على 

حد س���واء، ويتم ذلك عمال باألولوية التي 
أعطتها املجموعة للتوس���ع احمللي، حيث 
افتتحت فروعا ومراكز جديدة خلدمة العمالء 
في مصر، فضال عن دخولها إلى األس���واق 

اجلديدة مثل أسواق الكويت وعمان«.
وأوضح أنه باتباع وتطبيق سياسات اإلدارة، 
أصبحت املجموعة املالية هيرميس كيانا رائدا 
في تيس����ير العمليات وتنفيذ أوامر التداول 
في خمسة أسواق مباشرة وستة أسواق غير 

مباشرة في أنحاء املنطقة.

وقعت نقابة العاملني بوكالة األنباء الكويتية 
)كونا( مع ش����ركة اخلطوط الوطنية اتفاقية 
تقضي مبن����ح أعضاء النقابة خصومات على 
كل رحالت الشركة والبالغة ثماني وجهات في 
الوقت احلالي موزعة على مدن منطقة الشرق 
األوسط. وبهذه املناسبة، قال رئيس مجلس 
إدارة النقاب����ة أمين العل����ي في بيان صحافي 
انه ضمن س����عي النقابة إلى توفير اخلدمات 
ألعضائها مت توقيع تلك االتفاقية مع اخلطوط 
الوطني����ة التي يتم مبوجبه����ا منح أعضائها 

خصومات بنسبة 50% لهم و7% ألسرهم على 
أسعار تذاكر رحالتها خالل املواسم.

وأوضح انه مبقتضى االتفاقية أيضا فإنه 
مينح األعضاء وأسرهم خصومات تبلغ 7% على 
باقي الفترات والتي تقدم خاللها الشركة أسعارا 
خاصة على كل رحالتها، معربا عن اعتزازه بهذه 
االتفاقية التي من شأنها ان تفتح باب التعاون 
بني النقابة والشركة التي أصبحت إحدى أهم 
الشركات في عالم النقل اجلوي، مشيدا بهذا 
الصدد مبدير مبيعاتها أمين ساويرس ومدير 

العالقات العامة جاس����م القامس اللذين سهال 
إبرام عقد االتفاقية.

من جهته، قال أمين ساويرس في البيان ان 
الشركة تساهم من خالل اتفاقية اخلصومات 
مع النقابة في دعم أنشطة مؤسسات املجتمع 
املدني ومنتسبيها، موضحا ان هذا جانب من 
ادوار الشركة في الكويت، الفتا إلى أن لوكالة 
األنباء الكويتية دورا كبيرا في املجتمع مدعمة 
بعناصر إعالمية وإدارية متميزة من العاملني 

أعضاء النقابة.

اعترافاً بتميز أداء المجموعة خالل أكثر السنوات التي شهدتها المنطقة تحدياً

»المركزي« يطالب البنوك بإعداد تقرير يرسل مع البيانات المالية 
حول المخاطر والتحديات الحالية والمستقبلية التي تواجهها 

في إطار إستراتيجية عمل البنوك ويغطي فترة زمنية مدتها عام

لقطة جماعية للجانبني بعد توقيع االتفاقية 

هشام أبوشادي
ارس���ل بنك الكويت املركزي تعميما الى البنوك 
احمللية اول من امس يطالبه���ا فيه بأنه اعتبارا من 
نهاية عام 2009 يجب على البنوك ان ترفق تقريرا مع 
البيانات املالية السنوية يتضمن تقييما للمشكالت 
واملخاطر والتحديات التي يواجهها البنك وتأثيراتها 

احلالية واملستقبلية واألداء املتوقع.
وجاء في التعميم الذي اصدره محافظ بنك الكويت 
املركزي الشيخ سالم العبدالعزيز انه سعيا من بنك 
الكويت املركزي الى التأكيد على اهمية قيام ادارات 
البنوك بإعطاء العناية واالهتمام املناسبني لتحليل 
االوضاع اخلاصة بها وتشخيص املشكالت التي تواجهها 
ووضع احللول والبدائل املالئمة لتلك املشكالت وحتديد 
مالمح الرؤية املستقبلية في ضوء املتغيرات احمليطة بها 
سواء احلالية او املتوقعة، واخذا باالعتبار ما قد يكون 
النعكاسات االزمة املالية العاملية وغيرها من املتغيرات 
من آثار على جودة احملافظ االئتمانية واالستثمارية 
وعلى االنشطة التشغيلية للبنك بصفة عامة، فإنه 
يتعني على البنوك موافاة البنك املركزي بتقرير يرفق 
مع البيانات املالية السنوية اعتبارا من نهاية عام 2009 
يتم اعداده من قبل ادارة مصرفكم بحيث يتضمن هذا 
التقرير تقييما لألوضاع احلالية للبنك وتشخيصا 
للمشكالت واملخاطر والتحديات التي يواجهها فيما 
يتعلق مبختلف اجلوانب التش���غيلية، مبا في ذلك 
اجلوانب التمويلية واالدارية والتكنولوجية وتأثيراتها 

املتوقع���ة على اوضاع البنك احلالية واملس���تقبلية 
واالداء املتوقع.

وطالب البنك املركزي في تعميمه ان يتضمن التقرير 
ايضاحات كافية عن السياسات واالجراءات التي يخطط 
البنك التبعاها للتعامل مع املتغيرات املشار إليها واثارها 
مع بيان رؤية ادارة البنك وتقييمها النعكاسات تلك 
املتغيرات على ربحية البنك ونسب االداء، باالضافة 
الى انعكاس���ات ذلك على النسب الرقابية لدى البنك 
مثل نسبة كفاية رأس املال ونسبة السيولة، ونسبة 

القروض الى الودائع، وغيرها من النسب األخرى.
كذلك يجب ان يتن���اول التقرير حتديد املقاييس 
واملعايي���ر التي تضعها ادارة البن���ك لتقييم االداء، 
ورؤي���ة ادارة البنك لألحداث املهمة واملتغيرات التي 
ميكن ان تؤثر في االعمال املستقبلية للبنك ومجاالت 

تشغيله واجراءات حتسني االداء.
وان يتضمن التقرير ايض���ا اي مقترحات تراها 
ادارة البنك، وذلك لتحس���ني االوضاع على مستوى 

البنك والقطاع املصرفي.
كذلك يجب ان يكون التقرير في اطار استراتيجية 
عمل البنك وبحيث يغطي فترة زمنية مدتها عام، على 
ان يت���م تزويد بنك الكويت املركزي بتقرير ملخص 
يتضمن االمور سالفة الذكر واجنازات االدارة في هذا 
الشأن، وذلك بصفة دورية مرفقا مع البيانات املالية 
الربع الس���نوية ملصرفكم عن الفت���رات املنتهية في 

مارس، يونيو، سبتمبر، ابتداء من العام 2010.

ضاري العيبان

78 شركة ومؤسسة محلية ودوليةأكدت 
مشاركتها في معرض البناء واإلعمار 2009

ارتفع عدد الشركات التي أكدت مشاركتها في معرض 
البناء واالعمار الذي تقيمه ش����ركة معرض الكويت 
الدولي خالل الفترة من 25 الى 31 أكتوبر اجلاري الى 
نحو 78 شركة ومؤسسة محلية ودولية متخصصة. 
وبهذه املناسبة يقول مساعد املدير لشؤون العالقات 
العامة في شركة معرض الكويت الدولي ضاري العيبان 
ان املعرض استقطب املشاركات من نحو 9 دول حيث 
جاءت الشركات من كل من: پولندا والصني وسلطنة 
عمان وتركيا واململكة العربية السعودية واالمارات 

العربية املتحدة وايران وقطر والبحرين.
وتابع العيبان موضحا أن معرض البناء واالعمار 
يعد من اكبر املعارض التي تشهدها الكويت في هذا 
القطاع احليوي الذي يعد من أهم القطاعات االقتصادية 

في البالد حيث يتميز املعرض باستقطابه العديد من 
الشركات الدولية التي تستعرض حلوال عملية لكثير 
من القضايا االنشائية والعمرانية الى جانب استعراض 

أحدث املنتجات في عالم االنشاء والعمران.
ويقول العيبان ان شركة معرض الكويت الدولي 
تنظر الى معرض البناء واالعمار باعتباره واحدا من 
أهم املعارض التي ترسم خارطة الطريق لكثير من 
الشركات املتخصصة واملؤسسات املعنية مبشاريع 
البناء واالعمار. وستضم معروضات املعرض اعمال 
املقاوالت والتركيبات االنشائية وامليكانيكيه ومواد 
البناء بأنواعها والرافعات الشوكية والسقاالت واالملنيوم 
والصناعات القائمة عليها والزجاج وتركيبة وآالت 

ومعدات البناء والتكييف املركزي.


