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»الصفاة للطاقة« تؤجل تنفيذ العديد
 من مشاريعها التوسعية بسبب شح السيولة

3 شركات تحت مظلة المادة »178«
 من قانون الشركات

 زكي عثمان
أكدت مصادر مطلعة في شركة الصفاة للطاقة لـ 
»األنباء« ان الشركة أرجأت تنفيذ العديد من املشاريع 
التوسعية خالل الفترة املاضية بسبب شح السيولة 
الناجت عن تشدد البنوك احمللية في منح التسهيالت 

االئتمانية اجلديدة.
وبينت املصادر ان عدم وجود تسهيالت ائتمانية 

من قبل البنوك كان وراء وقف خطط الشــــركة في 
العديد مــــن القطاعات التي كان آخرها وقف عملية 
شــــراء حفار سادس للشركة في مصر، موضحة ان 
الشركة تعتمد اعتمادا ذاتيا على تنفيذ خطط عملها 
والتي كان من ضمنها شــــراء حفار خامس للشركة 
منذ اشــــهر بعد ان جلأت الى االعتماد على أرباحها 

التي استقطعت ألغراض التوسع.

 عمر راشد
علمت »األنباء« من مصادرها ان كبار مساهمي 
3 شـــركات تقدموا بطلبات الى وزارة التجارة 
لتطبيق املادة 178 من قانون الشـــركات، وذلك 
بنـــاء على مخالفات وقعت من قبل ادارات تلك 

الشركات أضرت بوضع املساهمني.
وقالت املصـــادر ان الوزارة تدرس الطلبات 
املقدمة للتعامل معها في ضوء املادة »178« من 
قانون الشركات وتعديالته والتي تنص على انه 
»للدائرة احلكومية املختصة ان تراقب الشركة 
املساهمة في كل ما يتعلق بتنفيذ احكام القانون 
والنظام االساسي، ويجوز لها ان تكلف في أي 
وقت مراقب حسابات الشركة بتفتيش حساباتها 

وســـائر أعمالها، ويجوز للدائـــرة احلكومية 
املختصة اذا تبني لها انـــه قد وقعت مخالفات 
ألحـــكام هذا القانون أو ان بعض القائمني على 
ادارة الشركة أو مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات 
تضر مبصالح الشـــركة أو مبصالح املساهمني 
أو بعضهـــم أو تؤثر فـــي االقتصاد القومي ان 
تقدم تقريرا بذلك الى اجلمعية العامة، ولها ان 
تدعو اجلمعية العامة لالجتماع للنظر في هذا 
التقرير، باالضافة الى ابالغ اجلهات املختصة 
بوقوع مثل هذه التصرفات«. وقالت املصادر ان 
االجراءات من املتوقع اتخاذها خالل االســـبوع 
اجلاري، الفتة الى ان من بني تلك الشـــركات ما 

هو استثماري وخدمي.

»الوطني« يحقق 329 مليون جنيه أرباحًا صافية عن نشاطات 
»الوطني المصري«  في 9 أشهر بنسبة نمو ٪11

»السور للوقود« أطلقت بطاقة »ألفا بلس«
 بإمكانيات خدماتية متميزة 

أطلقت شركة »السور لتسويق الوقود« 
عالمتهــــا التجارية اجلديــــدة »ألفا بلس« 
للشركات، والتي تتمثل في بطاقة دفع مسبق 
لقيمة الوقود الذي يتم شراؤه من محطات 
تعبئة الوقود التابعة لشركة السور، وهي 
40 محطة تســــعى الشركة دائما لتزويدها 
باخلدمات املتعددة لتلبية جميع احتياجات 
العمالء كما تتميز بإجراءات يطلبها العميل 

لكل بطاقة على حدة.
وقررت »السور« إطالق بطاقتها اجلديدة 
»ألفا بلس« عن طريق حملة خاصة بالشركات 
وخدمتهم، متهيدا حلملــــة مماثلة لتزويد 
األفراد بخدمة »ألفا بلــــس«، أيضا، بهدف 
توسيع قاعدة العمالء وتطوير اخلدمات التي 
ميكن للفئات املختلفة من األفراد والشركات 

االستفادة منها بشكل آمن وسهل.
وقد وقعت شــــركة »الســــور لتسويق 
الوقود« عقدا مع شــــركة »فرونت الينرز« 
املتميزة في تقدمي خدمة مراكز االتصال أو 
 ،»Call Center« ما يسمى في سوق األعمال
بحيث تستفيد »السور« وفقا لذلك العقد من 
خدمات »فرونت الينرز« في اإلعداد الكامل 
لتجهيز وتفعيل خطة خدمة العمالء، وتأمني 
خدمة مســــتمرة ملدة 24 ســــاعة طيلة أيام 

األسبوع.
وبعد توقيع العقد أوضح العضو املنتدب 
في شركة »الســــور« أحمد تقي أن الشركة 

قررت إطالق عالمتها التجارية اجلديدة »ألفا 
بلس« املتميزة بالسرعة ومتكني العمالء من 
حتديد كمية الليترات املطلوب شراؤها يوميا، 
وحتديد القيمــــة بالدينار لكل عملية تزود 
بالوقود، إلى جانب حتديد أيام األسبوع التي 
ترغب أو ال ترغب فيها باستخدام البطاقة، 
إضافة الى حتديد احملطات املراد استخدام 
البطاقة فيها، الفتا إلى أن للعميل إمكانية 

الدخول عن طريق موقع السور اإللكتروني 
www.soor.com.kw للتعرف على معلومات 
البطاقة التي يحملهــــا، أو االتصال بخدمة 
العمالء على الرقم 1841010، لطلب املعلومات 
وحتديث أي بيانات يرغب فيها، وإمكانية 
التعرف إلى مواقع محطات شــــركة السور 
املنتشرة في دولة الكويت واخلدمات التي 

تتوافر في كل محطة.

ومن جهة ثانية، وفي ســــياق متصل، 
أوضح املدير العام في شركة »فرونت الينرز« 
صاحب خاجة أن مدة العقد املوقع مع السور 
ســــنة ويجدد بشكل سنوي، مشيرا الى أن 
توجه شركة السور نحو التميز في مجال 
خدمة عمالئها دفع بها إلى اختيار شــــركة 
»فرونت الينرز« كشركة متخصصة في مجال 
تقدمي خدمات مراكز االتصال وخدمة العمالء 
على أفضل وجه ممكن مما يعطي قيمة مضافة 
للعمالء خالل تعاملهم مع الشركة، ويساعد 
من جهة أخرى على تقدمي خدمات إضافية 
تتضمن ميكنة آلية عمل البطاقة »ألفا« مسبقة 

الدفع، واألخرى آجلة الدفع الحقا.
كما ذكر خاجة أن »فرونت الينرز« تستند 
في تقدمي خدمة العمالء ومراكز االتصال في 
السوق، إلى إدارة متميزة وخبرات طويلة 
مدعومة بإدارة متخصصة، مؤكدا أن تعاقدها 
مع شركة السور سيكون تعاونا مثمرا لكلتا 
الشركتني وسيســــاعد على تقدمي خدمات 
إضافية تتضمن ميكنة آلية عمل البطاقة »ألفا 

بلس« مسبقة الدفع وآجلة الدفع الحقا.
وتهدف خدمة »ألفا« إلى تزويد العميل 
بجميع العمليات التي ترتبط بالبطاقة سواء 
نوع املنتج والكمية والقيمة واحملطة التي مت 
التعبئة منها واليوم والزمن وكذلك تزويد 
العميل بأي سجالت بيعية يتم تنظيمها من 

قبل شركة »السور«.

إبراهيم دبدوب 

يوسف عليان 

د.ياسر حسن 

جانب من تبادل العقود

جانب من ورشة العمل 

 »إيبسوس« تطلق خدمة جديدة لقياس الجمهور عبر اإلنترنت

البورصة تجتمع مع »المقاصة« إلنهاء ملف 
آجال استحقاقهافي حساب العمالء

عليان: السوق العقاري سيشهد حالة
 من االنتعاش  مع نهاية العام الحالي 

قال مدير دائرة العقار والتقييم 
في شركة املشكاة يوسف عليان ان 
السوق العقارية احمللية ستشهد 
حالة من االنتعاش مع نهاية الربع 
األخير من العام احلالي السيما في 
بعض املناطق وخاصة املناطق 
اجلديـــدة التي تتمتـــع بالبنية 
التحتية واخلدمات وتراخيص 

البناء.
وأوضح عليـــان في لقاء مع 
»كونا« ان هناك رغبة شـــديدة 
من قبل املشترين بالسكن بعيدا 
عن الشركات والبنوك التمويلية 
وفي مناطق عديدة منها جنوب 
السرة والعقيلة واشبيلية وغرب 
اجلليـــب والقريـــن وقد ظهرت 
عالمات االنتعـــاش على الكثير 
من املكاتب العقارية السيما ان 
فترة الركود التي شهدتها السوق 

كانت طويلة.
والحظ عليان الهبوط احلاد 
لألسعار مع بداية الربع الثاني 
مـــن 2009 لكنه أكد انها عاودت 
االرتفاع املستمر ضاربا مثاال على 
ذلك بقطعة ارض مبساحة 400 
متر مربع في منطقة اشـــبيلية 
على شارع واحد كانت بسعر 100 
الف دينار واليوم وصل سعرها 

الى 130 الف دينار.
وبالنســـبة للمواقع األخرى 

أفاد بأن قســـيمة مبساحة 500 
متر مربع مبوقع بطن وظهر بلغ 
ســـعرها 140 ألف دينار وحاليا 
وصل سعرها الى 190 الف دينار 
إضافة الى منطقة شرق القرين 
التي كانت أسعارها 75 ألف دينار 

بلغت اليوم 129 الف دينار.
وبني انه مع ذلك اليزال الركود 
وعدم التوازن في عمليات العرض 
والطلب والبيع والشراء موجودا 
في بعض املناطق نتيجة متسك 
العقارات بأســـعارهم  أصحاب 
القدمية وعدم القدرة على الشراء 
في مناطق معينة منها اخلالدية 
والروضة والعديلية والســـرة 
وصباح السالم والرميثية حيث 

ان األسعار لم تتغير.
البيـــع اليزال  ان  وأضـــاف 
باألسعار القدمية اخليالية فمثال 
هناك ارض مبســـاحة الف متر 
مربع في منطقة السرة بلغت 600 
الف دينار وكذلك أرض مساحتها 
750 مترا مربعا مبنطقة الروضة 
بطن وظهر يبلغ ســـعرها 550 

الف دينار.
اما املناطق اجلديدة فأوضح 
عليان انها حاليا انشط املناطق 
في عملية التداول بالسوق ولكن 
ليس على املستوى العام ومنها 
ابوفطيرة والفنيطيس واملسيلة 
واملنقف ومنطقة املسيلة وغرب 
مشرف، وأشار الى ان منطقتي 
املسيلة وغرب مشرف من اكثر 
املناطق في الكويت طلبا للشراء 
مع عدم وجـــود العرض للبيع 
وتشـــهد ارتفاعـــا قياســـيا في 
األسعار، موضحا أن سعر األرض 
في منطقة املسيلة وقت التراجع 
كان بالنســـبة ملساحة 400 متر 
مربع على شارع واحد نحو 105 
آالف دينار وفي خالل 4 شهور 
وصل سعر نفس االرض الى 165 
الف دينار واألغرب انها نادرة في 
السوق اما الزوايا فوصل سعرها 
الى 200 الف دينار من 120 الف 

دينار سابقا.

 محمود فاروق 
جتتمع ادارة البورصة مع ممثلي شركة الكويتية للمقاصة 
األسبوع اجلاري لبحث كيفية إدخال اسهم العقود التي انتهت 
آجال استحقاقها في حسابات العمالء، على ان يتم حتويلها في 
اليوم التالي الى حساب صناع السوق اذا لم يقم العميل باتخاذ 
التدابير الالزمة جتاه هذه العقود ببيعها او ســـداد قيمة العقد 
املتبقية، واشارت املصادر إلى أن بعد اجتماع اجلهتني األسبوع 
املاضي لم يتم التوصل إلى حلول نهائية بشأن األمور املتعلقة 

بالتداول اآلجل.
جتدر االشـــارة الى ان التعديـــالت االخيرة التي طبقت على 
اآلجل والبيوع املستقبلية اعتبارا من مطلع يوليو املاضي وفق 
قرار جلنة الســـوق رقم 1 لسنة 2009، نصت في املادة 12، على 
ان تؤول العقود املنتهية السباب مختلفة الى صانع السوق، بيد 
ان اجلهات املعنية رأت استدخال اسهم هذه العقود في حسابات 
املتداولني لفترة محددة، على ان حتول الحقا الى صانع السوق، 

وهو االمر الذي لم يرق للشركة االستثمارية املعنية.
 ومـــن ناحية أخرى ذكرت مصـــادر ذات صلة لـ»األنباء« أن 
اللجنة املشـــكلة من ادارتي البورصة واملقاصة مازاال يجريان 
مباحثات مع بورصة »أو أم أكس« بشـــأن كيفية تالفي العيوب 
املوجـــودة في نظام التداول احلالي، قدر االمكان، حلني االنتهاء 
مـــن تركيب النظام اجلديد حتى تؤتي اجلهود املبذولة ثمارها، 

بدال من عمل كل جهة بشكل منفرد.
 وفى ذات السياق قالت مصادر ان الشركة الكويتية للمقاصة 
متضي قدما في مشروعها للربط اآللي مع البورصة والوسطاء، 
لسد العديد من الثغرات احلالية، ومن اجل امتام جميع التعامالت 

بني الوسطاء واملقاصة آليا بدال من املعامالت الورقية.
يذكر ان املرحلة الثانية من الربط اآللي مع الوسطاء ستسمح 
بإمتام عملية التغيير من بنك آلخر آليا، بدال من طلب ذلك كتابيا 
من املقاصة، كما ستسمح للوسيط بإعادة ايداع الشيكات املصدرة 
من املقاصة آليا بدال من العمليات الورقية الســـابقة التي كانت 

تستغرق وقتا طويال.

نظمت شــــركة إيبسوس ورشة عمل 
برعاية مدينــــة دبي لإلعالم وذلك بهدف 
إطالق خدمتها الجديدة في المنطقة لقياس 
حجم الجمهور عبر اإلنترنت، حيث صممت 

.Gemius هذه الخدمة بالشراكة مع
وذكرت الشركة في بيان صحافي أمس 
أن خدمة Ipsos/Gemius ستغطي منطقة 
الشرق األوسط وشمال افريقيا بأكملها، 
مشــــيرة الى ان أكثر من 50 متخصصا 

حضروا الحدث ليمثلوا الشركات الرقمية 
والناشــــرين عبر اإلنترنت، وقد شارك 
الرئيس التنفيذي للعمليات إقليميا في 
Ipsos MediaCT إيلي عون، في تقديم هذه 
 Gemius المنهجية الجديدة مع نائب رئيس

فيليب بياكزينسكي.
وفي هذا السياق قال إيلي عون »تضاف 
هذه الخدمة إلى مجموعتنا لقياس حجم 
الجمهور في المنطقة، كما أنها تعزز ريادتنا 

في المنطقة، إذ إننا المســــيطرون على 
السوق في كل ما يتعلق بقياس جمهور 
الوســــائط اإلعالمية المتعــــددة، ونحن 
نريد لعب الدور نفســــه في اإلعالم عبر 
اإلنترنت. هــذه مبــادرة أساسيــة فــي 
وقت يظهر فيه أصحاب الشركات اهتماما 
كبيرا بهذا النوع من الخدمات نظرا إلى 
تزايد اإلنفاق على اإلعالنات المعروضة 

على اإلنترنت«. 

�إعـــــــــــــــالن

تعلن الهيئة العامة لل�شناعة عن طرح كرا�شة التاأهيل امل�شبق لل�شركات 

املتخ�ش�شة يف املجال البيئي.

وحيث اأن الهدف من طرح كرا�شة التاأهيل اإعطاء الفر�شة لأكرب عدد 

من ال�شركات ذات الخت�شا�ض بامل�شاركة وذلك بغر�ض ت�شغيل و�شيانة 

حمطة معاجلة املخلفات ال�شناعية مبنطقة ال�شعيبة ال�شناعية.

فعلى ال�شركات املتخ�ش�شة يف املجال البيئي ولديها القدرة على القيام 

باأعمال ت�شغيل و�شيانة حمط��ة معاجلة املخلفات ال�شناعية مبنطقة 

ال�شعيب��ة ال�شناعي��ة والراغب��ة يف تاأهيله��ا وت�شجيله��ا �شم��ن قائمة 

ال�ش��ركات املوؤهل��ة، مراجع��ة الهيئة العام��ة لل�شناعة، جن��وب ال�شرة 

- منطق��ة ال��وزارات - الإدارة القانونية - الدور الثال��ث للح�شول على 

كرا�ش��ة التاأهيل امل�شبق وذلك خالل اأوقات الدوام الر�شمي اعتباراً من 

ي��وم الأح��د املواف��ق 2009/11/15 مقابل ر�شم وق��دره )30 د.ك( فقط 

ثالثون دينار كويتي علمًا ب��اأن اآخر موعد لت�شليم كرا�شة التاأهيل هو 

ي��وم الأحد املواف��ق 2009/11/29 اعتباراً م��ن ال�شاعة الثامن��ة �شباحًا 

وحتى ال�شاعة الثانية ظهراً.

ولن تقبل اأي كرا�شة تاأهيل تقدم بعد املوعد املذكور اأعاله.

الهيئة العامة لل�صناعة

عن تاأهيل م�صبق لل�صركات ذات االخت�صا�ص البيئي

الهيئة العامة لل�صناعة
PUBLIC AUTHORITY INDUSTRY

حققــــت مجموعة بنك الكويت الوطنــــي أرباحا صافيا 
قدرها 328.7 مليون جنيه مصري عن عمليات ونشاطات 
البنك الوطني املصري خالل األشــــهر التسعة املنتهية في 
30 ســــبتمبر 2009 مقابل 296.1 مليون جنيه خالل الفترة 

نفسها من العام املاضي، مبعدل منو بلغ %11. 
وقال الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك الكويت الوطني 
إبراهيم دبدوب ان البنك الوطني املصري يثبت من جديد 
قدرته على حتقيق األرباح وعلى النمو في السوق املصري 
بالرغم من األوضاع اإلقليمية والعاملية غير املواتية. وقد بلغ 
العائد السنوي على املوجودات 3.6% مقابل 2.70% في العام 
املاضي واستمر معدل العائد السنوي على حقوق املساهمني 
32.72% مقابل 31.39% في العام املاضي. وبلغ إجمالي أصول 
البنك )املوجودات( في نهاية الفترة 14.3 مليار جنيه مقابل 
13.2 مليار جنيه في نهاية العام املاضي. فيما بلغ إجمالي 
حقوق املساهمني متضمنة أرباح الفترة 1.668 مليار جنيه 

مقابل 1.549 مليار جنيه، ومبعدل منو %7.7. 
وذكــــر دبدوب أن البنك الوطنــــي املصري حقق أرباحا 
خالل األشهر التسعة احلالية بفضل تطبيق إستراتيجية 

البنك الطموح والرامية إلى زيادة قاعدة عمالئه وتقدمي قيمة 
مضافة وميزات تنافسية ليكون الوطني املصري دائما هو 
االختيــــار األمثل لهم، وأضاف دبدوب انه مت ذلك من خالل 
طرح باقة من املنتجات املبتكرة التي تعتمد على دراســــة 
السوق بعناية فائقة للتعرف على احتياجات العمالء الفعلية، 
وهي منتجات القت استحسان شريحة كبيرة من العمالء. 
في هذا اإلطار، صرح د.ياسر حسن، العضو املنتدب للبنك 
الوطني املصري »بأنه على الرغم من جميع التحديات، فقد 
زاد معدل القروض بنسبة 4.3% واالستثمارات املالية بنسبة 
117.3%. باإلضافة إلى ذلك، واصل الوطني املصري سياسة 
التوســــع اجلغرافي املدروس في مختلف احملافظات حيث 
مت افتتاح عدد من الفروع اجلديدة منها: الغردقة واجليزة 
واملعادي اجلديدة، وقريبا فروع أســــيوط ودمياط وشرم 
الشيخ«. وأضاف د.حسن ان »هناك بوادر حتسن للسوق 
والظروف االقتصادية في الســــوق املصري خالل النصف 
األول، وفي ضوء ذلك نحن مســــتمرون في تقييم قطاعات 
النمو الواعدة واالستثمار فيها مبا يسهم في حتقيق قيمة 

مضافة حقيقية ملساهمينا«.

يذكر أن البنك الوطني املصــــري، عضو مجموعة بنك 
الكويت الوطني، تأسس عام 1980 ولديه شبكة من الفروع 
املصرفية تبلغ 34 فرعا موزعة في أفضل املواقع احليوية 
في مختلف احملافظات واملدن املصرية منها القاهرة، اجليزة، 
اإلسكندرية، طنطا، السادس من أكتوبر، والعاشر من رمضان، 
املنصورة، الغردقة وســــوهاج. جدير بالذكر أيضا أن بنك 
الكويت الوطني تأســــس عــــام 1952 ويعد أقدم وأكبر بنك 
وطني ومؤسسة مالية في الكويت ومنطقة اخلليج العربي. 
وحقق بنك الكويت الوطني أرباحا قياسية خالل عام 2008 

بلغت 925 مليون دوالر. 
كما يتمتع بنك الكويت الوطني بأعلى تصنيف ائتماني 
على مستوى مصارف األسواق الناشئة والشرق األوسط 
من قبل مؤسسات التصنيف العاملية »موديز« و»فيتش« 
و»ستاندارد آند بورز«، ولديه شبكة من الفروع اخلارجية 
والشــــركات التابعة ومكاتب التمثيل منتشــــرة في لندن 
ونيويــــورك وباريس وجنيڤ وســــنغافورة وڤيتنام إلى 
جانب البحرين ولبنان وقطر واألردن والسعودية واإلمارات 

والعراق ومصر وتركيا والصني.


