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أعلن بنك برقان، وضمن 
التزامه ببرامج املسؤولية 
االجتماعية، عن موعد إقامة 
حفل جائزة املاس السنوية 
الثامن���ة وذلك يوم الثالثاء 

املوافق 8 ديسمبر 2009.
اجلدير بالذك���ر أن هذه 
اجلائ���زة قد مت تأسيس���ها 
بالتعاون مع مبرة مشاريع 
اخلير، وهي جناح األعمال 
اخليري���ة التابعة ملجموعة 
الكويت  ش���ركة مش���اريع 
)القابضة( كيبكو. وتعكس 

جائ���زة املاس الدعم وااللتزام الكبيري���ن لدى بنك برقان جتاه 
ذوي االحتياجات اخلاصة حيث يقدم البنك اجلوائز الثني عشر 
فردا منهم من استطاعوا أن يحققوا اإلجنازات املتفردة والتميز. 
ويتم تق���دمي اجلوائز في ثالث فئات ه���ي جائزة املاس األزرق 
للمتميزين م���ن ذوي اإلعاقة الذهني���ة، وجائزة املاس األصفر 
للمتميزين للمعاقني حركيا، بينما تذهب جائزة املاس األبيض 
ألولئ���ك املتميزين من ذوي االحتياج���ات اخلاصة من أصحاب 

اإلعاقة احلسية كالصم والبكم واملكفوفني.
ويتم تنظيم حفل توزيع جوائز املاس حيث يتم اإلعالن عن 
أسماء الفائزين باجلوائز كما سيتخلل هذا احلفل تقدمي الشكر 
واالمتنان ألصحاب الفضل والدعم في هذه اإلجنازات ممن عملوا 
من خلف الكواليس مع أولئك الفائزين من مؤسسات اجتماعية 
وجهات تطوعية وغيرها وس���يتم عرض إجن���ازات املتميزين 
والفائزين بجائزة املاس من خالل فيلم وثائقي خاص يبني املجال 
الذي متيز فيه كل واحد من هؤالء الفائزين، وس���ينال كل فائز 
جائزة مالية من بنك برقان يتم إيداعها في حس���اباتهم اخلاصة 
في البنك.  وهذه املناسبة صرح رئيس مجلس إدارة بنك برقان 
طارق عبد السالم قائال: »إن جائزة املاس في عامها الثامن تعكس 
التزامنا املبدئي والعميق بأهمية دورنا في إحداث التغيير نحو 

األفضل وترك بصمة إيجابية في مجتمعنا«. 
وأضاف عبدالسالم: »إن ما يقوم به هؤالء األشخاص املميزون 
لقهر م���ا يواجهونه من حتديات رغم إعاقاته���م واملثابرة على 
العمل للوصول إلى أهدافهم ف���ي احلياة إمنا هو عمل ملهم لنا 
جميعا. وال ش���ك أنه شرف عظيم لبنك برقان أن يكون مرتبطا 
مبثل هؤالء األش���خاص املدهشني الذين ميثلون بقدراتهم روح 
االلتزام واجللد واإلصرار ومواجهة التحديات التي يعيش���ونها 

في حياتهم اليومية«. 

عمر راشد
اكد املدير العام في شركة 
العقاري���ة خالد بن  املباني 
س���المة ل� »األنب���اء« انه ال 
يوجد تعرض او انكش���اف 
للشركة على ازمة ديون دبي 
العقارية،  او نخيل  العاملية 
مشيرا الى ان الشركة تدرس 
دائما قراراتها االستثمارية 
بشكل يضمن لها اكبر درجات 
التحوط في مواجهة تداعيات 

االزمة.
ولف���ت بن س���المة الى 
ان عودة االس���تثمارات الى 

الكويت قد يكون جيدا في حال وجود فرص استثمارية جاذبة، 
خاص���ة وان البيئة الكويتية متتلك حالي���ا الكثير من الفرص 

اجلاذبة.

 »التجارة« قد تتجه لوضع ضوابط 
رقابية جديدة على مكاتب التدقيق 

محكمة التمييز تحكم لصالح »األبراج« بوقف 
حكم بطالن عمومية »الدولية لإلجارة«

شركة »الصاهود« تعلن رعايتها الماسية 
لمؤتمر صناع العقار الثاني

»دار الخبير«: ماذا عن االستثمارات األجنبية 
في المنطقة بعد أزمة دبي؟ 

بطالن اجلمعية، وان هناك ظروفا 
مستعجلة وخطرا محدقا من شأنه 
ان يصيب الشركة باضرار يتعذر 
تداركها فيما لو استمر تنفيذ حكم 
االستئناف رغم رجاحة اسباب 

الطعن فيه.
وميثل هذا احلكم دفعة قوية 
جلهود املجموعة في دعم خطة 
الهيكل���ة الش���املة الت���ي بدأت 
خطواتها نحو اجنازها مع جميع 
الدائنني واالطراف االخرى ذات 
العالقة باملجموعة وش���ركاتها، 
وتس���عى حاليا حلشد الظروف 
املواتي���ة لنجاحها خاصة وانها 
حتمل افكارا عملية تؤكد اجلدية 

والفاعلية في هذا الشأن. 

وتشغيلية وكيفية ممارسة القيادة 
احلديثة.

وبني أن الدورة تتناول 5 محاور 
رئيسية تتمثل في التحفيز، القيادة، 
التخطيط االستراتيجي والتشغيل 
والتغيير الفردي وتغيير املنظمات 

والرؤى املستقبلية.

واالستثمار املنعقدة في 2008/6/8 
حيث احتوت قراراتها على تشكيل 
مجلس االدارة برئاسة السيد سمير 
الكندري  الناصر والسيد جمال 

نائب رئيس مجلس االدارة.
وأش���ار الى ان قرار محكمة 
التمييز من شأنه ان يعيد الصفة 
القانونية للمجلس املنتخب في 
اجتماع اجلمعية العمومية سالف 
الذكر مؤكدا ف���ي ذات الوقت ان 
قرار محكمة التمييز بوقف تنفيذ 
احلكم االستئنافي ال يتم اال في 
حال رأت محكمة التمييز ان اسباب 
الطعن بالتمييز على حكم محكمة 
االستئناف يترجح معها متييز 
احلكم والقض���اء برفض دعوى 

العاملية وكذلك السعي نحو تأصيل 
املفه����وم العملي لنظريات اإلدارة 
العملية إلى الواقع العملي وجعل 

مفهوم اإلدارة أقرب إلى الفهم.
وب����ني أن الدورة ته����دف إلى 
حتقيق ع����دد من املب����ادئ أهمها 
كيفية كتابة خطة إس����تراتيجية 

جادة من اجلميع واتخاذ قرار حاسم 
جتاه كل ما يحدث من خراب في 
اقتصادنا الوطني والعمل على دعم 
ومساندة الشركات املوجودة على 
ارض الواقع وش����طب ومحاسبة 
الش����ركات املتالعبة ألنه من غير 
املعق����ول أال يتم تقدمي، حتى اآلن 
للمحاكم����ة، اي م����ن إدارات تلك 
الش����ركات واملؤسس����ات التي مت 

فيها التالعب.

هو مسرحية الهدف منها التغطية 
على الفشل والتالعب والسرقات 
في بعض الشركات حيث ان نفس 
هذا الس����يناريو تكرر بعد الغزو 
العراقي فتم استغالل شماعة الغزو 
في تغطية التالعب وهربت شركات 
كثيرة من املسؤولية وضيعنا على 
البلد فرصة كبي����رة للتقدم على 
مستوى املنطقة فاملطلوب صاحب 
قرار قوى وواضح في رؤيته ووقفة 

املتداولة - عدد الصفقات(، حيث 
انخفضت بنسب بلغت 15% و%40 
و27% على التوالي، هذا وقد بلغ 
املتوسط اليومي للقيمة املتداولة 
خالل األس����بوع 46 مليون دينار 

مقابل 54 مليونا لألسبوع قبله.

وذلك بالنسبة إلى املؤشرات العام 
والسعري والوزني والتي حققت 
خسائر بنسب بلغت 4.2% و%3.4 
و3.9% على التوالي، وكذلك األمر 
بالنسبة للمتغيرات العامة )املعدل 
اليومي للقيمة املتداولة - الكمية 

في تطور جديد في ملف هيكلة 
شركة االبراج القابضة وشركاتها 
اصدرت محكم���ة التمييز حكما 
اوقف نفاذ حكم محكمة االستئناف 
القاضي ببطالن اجتماع اجلمعية 
العمومية للشركة الدولية لالجارة 
التي متلك شركة  واالس���تثمار 
االبراج القابضة احلصة الكبرى 
في الشركة، والذي كان اجتماع 
اجلمعية العمومية قد شكل مجلس 
االدارة للشركة الدولية لالجارة 
برئاسة سمير الناصر، ومن شأن 
احلكم اجلدي���د ان يدعم جهود 
شركة االبراج في االستمرار في 
هيكلة شركاتها وجتاوز اثار االزمة 
املالية الت���ي تعصف باالقتصاد 
الوطني والشركات وعانت بنفس 
من تط���ور اخلالفات مع اطراف 
عديدة ساهم في تعطيل مسيرة 
الشركة واملضي نحو جتاوز اثار 

تلك املرحلة .
وصرح في هذا الصدد احملامي 
حسني الغريب من مكتب مشاري 
العصيمي – محامون ومستشارون 
التمييز  قانونيون، بان محكمة 
بالدائ���رة الرابعة اصدرت حكما 
اوقف���ت فيه نف���اذ حكم محكمة 
االستئناف التجارية والذي قضى 
ببطالن اجتماع اجلمعية العمومية 
العامة للشركة الدولية لالجارة 

حت����ت رعاية ش����ركة صناعة 
البترولية وبحضور  الكيماويات 
أكثر من 80 مش����اركا من مختلف 
اجلنسيات والدول، انطلقت أنشطة 
العملية في  دورة مهارات اإلدارة 
العمانية مسقط والتي  العاصمة 
تس����تمر حتى التاسع من الشهر 
اجلاري حتت شعار »كيف نحول 
اإلدارة م����ن النظريات إلى الواقع 
بأساليب متميزة«، ويحاضر فيها 
رئيس مجل����س إدارة مجموعات 
شركات اإلبداع د.طارق سويدان.

وبهذه املناسبة، أشار املدير عام 
شركة اإلبداع اخلليجي للتدريب 
واالستشارات أحمد شربجي إلى أن 
الدورة التي تقام للمرة األولى في 
العاصمة العمانية مسقط تأتي في 
إطار حرص الشركة على تطوير 
قدرات املشاركني في قطاع التدريب 
الذي يع����د احدى األدوات الفاعلة 
املالية  ملواجهة تداعي����ات األزمة 

ص����رح الرئي����س التنفي����ذي 
ملجموعة اخللي����ج عدنان احلداد 
بان شركة سعود الصاهود املطيري 
أعلنت عن مش����اركتها ورعايتها 
املاسية ملؤمتر صناع العقار الثاني 
الذي سيقيمه في 22 ديسمبر احتاد 
العقاريني وتنظمه مجموعة اخلليج 
للمعارض ويقام حتت رعاية الشيخ 
احمد الفه����د نائب رئيس مجلس 
الدولة لش����ؤون  الوزراء ووزير 
الدولة لش����ؤون  التنمية ووزير 
اإلس����كان حيث سيناقش املؤمتر 
جميع املش����اكل والتحديات التي 
يواجهها القطاع العقاري في الكويت 
مع املس����ؤولني من جميع األوجة 
ومدى تأثي����ر ذلك على االقتصاد 

الكويتي 
ومن جهة أخ����رى قال رئيس 
مجلس اإلدارة س����عود الصاهود 
ان العقار اثبت للمرة الرابعة على 
التوالي انه هو االس����تثمار اآلمن 
فعليا حيث انها رابع أزمة عقارية 
متر بالكويت ويخرج منها العقار 
سليما مقارنة باالستثمارات األخرى 
التي سرعان ما تنهار مسببة كوارث 
مالية في البالد مبينا ان االقتصاد 
الكويتي قوي ومتني والكويت تتمتع 
بسيولة مالية جيدة وما يحدث اآلن 

قال التقرير األسبوعي لشركة 
دار اخلبير لالستشارات االقتصادية 
ان أزمة ديون دبي فرضت أجواء 
من التشاؤم على االقتصاد العاملي 
انعكست فورا على تراجع أسواق 
املال العاملي����ة واإلعالن عن نوايا 
لهروب االستثمارات األجنبية من 
اإلمارة، وذلك برغ����م إعراب عدد 
الكبرى  الدول  من قادة مسؤولي 
عن ثقتهم في تعاف����ي االقتصاد 
العاملي وتقليل البنوك الكبرى من 
ش����أن هذه األزمة، حتى إن شركة 
دبي العاملية وحدها، والتي أثارت 
األزمة األخيرة حني طلبت إمهالها 
ستة أش����هر لتسديد ما عليها من 
ديون، مدينة مبا يقارب 60 مليار 
دوالر، منها 80% لبنوك اجنليزية، 
اقتصرت تعامالت سوق الكويت 
لألوراق املالية األس����بوع املاضي 
على ثالث����ة أيام أنه����ى تداوالته 
بانخف����اض في أدائه باملقارنة مع 
الذي  إقفال األسبوع قبل املاضي 
تصادف مع إقفال ش����هر نوفمبر، 

عمر راشد
  أفاد مصدر مطلع في إدارة الشركات املساهمة 
في وزارة التجارة والصناعة بأن الوزارة لن تتحرك 
جتاه وضع ضوابط رقابية جديدة ملكاتب التدقيق 
على الشركات التي تقدم ميزانيتها عن الربع األخير 
م���ن العام احلالي وذلك حتى يتم رصد املخالفات 
املتعلقة مبدى تعرض الش���ركات املنكشفة على 

أزمة ديون دبي وتأثيرها على أصول تلك الشركات 
العاملة هناك.  ولم تنف املصادر وجود مخالفات 
ف���ي تلك امليزانيات، إال أنها أش���ارت إلى أن إدارة 
الشركات تصدر في العادة تعميما ملكاتب التدقيق 
حول الضوابط اجلديدة في املعايير احملاس���بية 
واملطل���وب متابعتها من قبل مكاتب التدقيق عند 

إعداد تلك امليزانية.

جمال الكندري 

د.طارق سويدان

عدنان احلداد وسعود صاهود متصافحني عقب تبادل العقود

البنك املركزي يواصل جهوده حلماية اجلهاز املصرفي في البالد

سمير الناصر

أحمد شربجي

» المركزي« يصدر سلسلة من التعميمات 
للبنوك والشركات لوضع نظام رقابي جديد 

قطاع البنوك من تداعيات أي 
ازمة قد تطرأ في املستقبل.

 وم���ن جانب آخ���ر قالت 
املصادر ان التعميمات املتعلقة 
بالش���ركات اخلاضعة حتت 
رقابت���ه س���تتضمن ضرورة 
تغيير النظام احملاسبي القدمي 
 »SAP« الى نظ���ام وحتويله 
بدال من النظام املتعارف علية 
SKALA حي���ث يضمن النظام 
اجلديد تقليص عدد االخطاء 
احملاس���بية وضمان س���رية 
املعلومات بالشركات وخاصة 
بعد ان مت تسريب العديد من 
املعلوم���ات اخلاص���ة بقطاع 
الشركات خالل الفترة املاضية، 
فضال عن ربط النظام اجلديد 
باملركزي لالطالع على كل ما 
او يطرأ بالنس���بة  هو جديد 
حلسابات الشركة، وذلك ضمن 
اطر ونظم الرقابة اجلديدة التي 
سيفرضها املركزي على قطاع 
الش���ركات ايضا خالل الفترة 

املقبلة.
 وجت���در االش���ارة الى ان 
املركزي اصدر خ���الل الفترة 
املاضي���ة سلس���لة تعميمات 
للوحدات املصرفية والشركات 
اخلاضع���ة لرقابته، حتى كاد 
عدد التعاميم املصوغة يتخطى 
ال���� 35 تعميما، باالضافة الى 
تعميمات خاصة لكل ش���ركة 

وبنك على حدة.

خطوة نحو تعزيز احلوكمة في 
القطاع املصرفي والتي حتدد 
دور كل م���ن مجالس االدارات 

واملساهمني واملوظفني.
 واشارت املصادر الى ان اكثر 
من 70% م���ن تعاميم املركزي 
خالل الفت���رة املاضية تتعلق 
مبعلومات ايضاحية مفصلة عن 
الوحدات املصرفية وذلك حلماية 

تخفيفها بجعل قرار التسييل 
بي���د البن���وك بعد اس���تنفاد 
املفاوضات مع  جميع وسائل 
العميل، ويتم التسييل مبوافقة 

العميل.
 وتابعت املصادر قولها: ان 
املركزي يعكف على دراسة حول 
مدى الت���زام البنوك مبعايير 
احلوكمة ونظمها والذي يعتبر 

على اي عملية متويل تزيد في 
تركزها عل���ى 10% من قاعدة 
املال، موضحا استمرار  رأس 
املركزي في سياسته املتعلقة 
التمويالت  بالرهونات مقابل 
التي كانت متنع البنوك من بيع 
االسهم املرهونة لديها مقابل 
القروض والتسهيالت، مبا في 
ذلك شركات االستثمار، حيث مت 

محمود فاروق 
كش���فت مصادر ذات صلة 
ل� »األنب���اء« ان بنك الكويت 
املركزي سيضع منوذجا رقابيا 
جديدا للبنوك والشركات خالل 
االسبوع اجلاري وذلك حتسبا 
لظهور أزمات جديدة بعد ظهور 
ازمة ديون دبي، حيث سيصدر 
املرك���زي تعميم���ات جديدة 
للبنوك والشركات اخلاضعة 

حتت رقابته.
ب���ان  واف���ادت املص���ادر 
التعميم���ات املتعلقة بالبنوك 
س���تتضمن توضيحا مفصال 
عن االس���تثمارات اخلارجية 
حملافظ البنوك سواء في الدول 
العربي���ة او االجنبي���ة وذلك 
ضمن اطر مراقبة االستثمارات 
اخلارجية حتسبا الي ط�����ارئ 
الس���احة  قد يح���دث عل���ى 
االقتصادية وسعيا من املركزي 
لإلح������اطة بأعمال املصارف 
من جميع جوانبها، واشارت 
املص���ادر الى ان التوضيحات 
املفص�����لة املطلوبة ستوضع 
ضمن النم���وذج اجلديد الذي 
وضعه للبنوك خالل الش���هر 
املاضي لتطبيقه في ميزانية 

العام احلالي.
 واضافت ان املركزي يركز 
حاليا على التركزات االئتمانية 
لكل بنك بعد ان طلب مؤخرا 
بضرورة احلصول على موافقته 

يدرس آلية جديدة لتعزيز معايير الحوكمة والشفافية واإلفصاح بالقطاع المصرفي
70% من تعميمات »المركزي« تتعلق بمعلومات إيضاحية مفصلة عن الوحدات المصرفية

سيتم تطبيقها في الميزانية المالية السنوية للعام الحالي لتقليص األخطاء ولسد الثغرات المحاسبية

»بيت االستثمار الخليجي« 
تنفي تعرضها على مديونية »دبي العالمية« 

عمر راشد
 كش����ف مصدر مطلع ل� »األنباء« أن شركة بيت 
االستثمار اخلليجي غير متعرضة ألزمة ديون دبي 
العاملية أو نخيل العقارية، مستدركًا أن الشركة لديها 
أصول مملوكة في ش����ركة مدائ����ن بإمارة دبي متثل 
نس����بتها ما بني 3 إلى 4% من إجمالي أصول الشركة 

وفقا ملعيار القيمة السوقية. 
 ونفى املصدر أن يك����ون هناك أي تأثير لوجود 

أصول مملوكة للشركة على خطط االندماج بني الشركة 
و»األولى لالستثمار«، مستدركا أن مستشاري الدمج 
يعملون حاليا على تقييم األصول العقارية للشركة 

خارج الكويت. 
 وأكد على أن عمليات االندماج جتري في إطارها 
الطبيعي، مشيرا الى أن »األولى لالستثمار« ليس لديها 
تعرض على مديونية دبي وهو ما يعني عدم وجود 

معوقات أمام الشركتني الستكمال خطط االندماج.

شربجي: »اإلبداع الخليجي« تدشن
 دورة مهارات اإلدارة العملية في عمان 

»التخصيص« ترعى مؤتمر نموذج القيادة الجديد
برعاية ذهبية من الش���ركة الكويتية ملشاريع 
القابضة، س���يقام مؤمتر »منوذج  التخصي���ص 
القي���ادة اجلديد« الذي تنظمه ش���ركة »مجموعة 
ادارة« بالتعاون مع مستش���ارها الفني مؤسسة 
احللول املثلى لالستشارات والتسويق وذلك في 
الثامن من ديسمبر املقبل وملدة يوم واحد بفندق 

جي دبليو ماريوت.
وتعتب���ر ش���ركة التخصيص من الش���ركات 
املتخصصة في نش���اط متلك حصص الش���ركات 
الكويتية وغير الكويتية ومتلك العقارات واقراض 
االموال للشركات التي متلكها اضافة الى استثمار 
فائض السيولة في االستثمار واحملافظ العقارية، 
وتسعى من خالل املش���اركة كراع ذهبي النشطة 
مؤمتر منوذج القي���ادة اجلديد الى القيام بدورها 
املجتمعي في تطوير املهارات القيادية في الكويت، 

خصوصا القيادات الشابة من اجلنسني.

وسيس���تضيف مؤمتر القيادة بتس���ي مايرز 
املستشار االعلى للحملة الرئاسية للرئيس االميركي 
باراك اوباما، حيث وق���ع االختيار عليها نظرا ملا 
تتمت���ع به من خبرات عملية كبيرة باالضافة الى 
اخلبرة االكادميية التي اكتسبتها من خالل عملها 
في برنامج تطوير القيادات احلكومية في جامعة 

هارفرد كنيدي.
كما ان املؤمتر س���يحضره نخب���ة من قيادات 
القطاع احلكومي واخل���اص لالطالع على احدث 
االساليب في فن القيادة اجلديد واكتساب مهارات 
التعامل مع اآلخرين، ويتضمن املؤمتر عدة محاور 
ابرزها اهمية القيادة وكيفية اس���تخدام احملاور 
القيادية في حتفيز الفريق وكيفية حتفيز الفريق 
بالتفويض واكتساب الثقة بالنفس باالضافة الى 
احملاور الرئيسية واالبحاث حول املهارات القيادية 

املهمة وفن القيادة واالستماع اجليد والفعال.

تمتلك أصواًل في شركة »مدائن« بنسبة تتراوح من 3 إلى 4% من إجمالي أصولها

للعام الثامن »برقان« يستضيف 
جوائز الماس السنوية 

بن سالمة: »المباني« 
غير منكشفة على ديون دبي

خالد بن سالمة


