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 بنك سورية والخليج يفوز بجائزة

أفضل بنك لـ 2009 من »ذي بانكر«

بيان  »جلوبل« الرسمي حول إعادة جدولة 
مديونيتها  على موقع البورصة

فاز بنك سورية واخلليج وهو 
عضو في ش���بكة بنك اخلليج 
املتحد بجائزة مجلة ذي بانكر 
الشهيرة كأفضل بنك في سورية 
لعام 2009. ويأت���ي منح هذه 
اجلائزة لبنك سورية واخلليج 
في أعقاب تسجيله سنة ناجحة 
للغاية مع افتتاحه لفروع جديدة 
وزي���ادة إيراداته التش���غيلية 
مبع���دل 188% للربع الثالث من 

عام 2009.
ومجل���ة ذي بانك���ر واحدة 
من أش���هر املج���ات املالية في 
اململكة املتحدة، ومتنح جوائزها 

الس���نوية ألفضل بنك في 144 بلدا مختلفا حول 
العالم. وفي سياق منحها هذه اجلائزة للبنك، قالت 
هيئة التحكيم إن »بنك س���ورية واخلليج جمع 
بني التميز مبنتجاته الرائدة في السوق، وهوية 
بصرية قوية خلقت إدراكا لدى اجلمهور باالسم 

التجاري للبنك وعاقة وثيقة مع عمائه«.
وفي معرض تعليقه على الفوز بهذه اجلائزة، 
قال رئيس مجلس إدارة بنك س���ورية واخلليج 
مس���عود حيات: »يس���رنا أن جهودنا قد أثمرت 
بفوزنا مبثل هذه اجلائزة من مجلة شهيرة مثل 
ذي بانكر. فقد عملن���ا بكل جهد ممكن هذا العام 
لترسيخ مركزنا في السوق، وبناء اسمنا التجاري 

وحتسني خدمتنا للعماء. وأود 
أن أش���كر كل العاملني في بنك 
سورية واخلليج على مساهمتهم 

في جناحنا«.
جتدر اإلش���ارة إلى أن بنك 
س���ورية واخللي���ج هو عضو 
في ش���بكة البن���وك اإلقليمية 
لبنك اخللي���ج املتحد والعاملة 
في أنح���اء مختلفة من منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 
كما أن بنك اخلليج املتحد عضو 
في مجموعة ش���ركة مشاريع 

الكويت. 
ومجموعة ش���ركة مشاريع 
الكوي���ت، مبا لديه���ا من أص���ول موحدة حتت 
إدارتها أو س���يطرتها تزيد في مجموعها عن 18 
مليار دوالر أميركي، هي إحدى أكبر الش���ركات 
القابضة الرائدة وأكثرها تنوعا في األنشطة على 
مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
حيث متتلك املجموعة حصصا ملكية رئيس���ية 
في محفظة تضم حوالي 60 ش���ركة عاملة في 21 
دولة. وتتركز أنش���طتها الرئيسية في مجاالت 
اخلدم���ات املالية واإلعام. كم���ا متتلك من خال 
شركاتها الرئيسية التابعة والزميلة حصصا ملكية 
كبيرة في قطاعات العقار، والصناعة، وخدمات 

اإلدارة واالستشارات.

أوردت شركة بيت االستثمار 
العاملي »جلوب���ل« في بيان لها 
على موقع سوق الكويت لألوراق 
املالية انها قامت بتوقيع اتفاقية 
نهائية العادة جدولة ديون الشركة 
مع جميع الدائنني حيث ابرمت 
»جلوبل« اتفاقية تسهيات جديدة 
مدتها ثاث س���نوات مع جميع 
البنوك الدائنة والبالغ عددها 53 
بنكا، لتنتهي بذلك حالة التعثر 
التي بدأت في شهر ديسمبر 2008 
وتتمثل البنود االساسية العادة 

اجلدولة في التالي: 
تسهيات اسامية وتقليدية 
العم���ات قيمتها 1.73  متعددة 
مليار دوالر والتي ستس���تخدم 
التسهيات احلالية  عوضا عن 
وتعتمد بصورة اساس���ية على 
بنود تسهيات »جلوبل« احلالية، 
التسهيات  وس���يتم تس���ديد 

اجلديدة تدريجي���ا خال ثاث 
س���نوات وبصورة اساسية من 
املبالغ احملققة من التخارجات من 
االستثمارات في صندوق جلوبل 
ماكرو، و تسهيات ائتمانية ملدة 
ثاث سنوات بسعر 1.5% فوق 
سعر اخلصم للسنة االولى مع 
زيادة سنوية مبعدل 1%، ويتم 
سداد الديون على اساس نسبي 
مقاب���ل الدي���ن ال���ذي تدين به 
»جلوبل« لدائنيها )تشمل حملة 
السندات( والذين سيتشاركون 
في عمليات سداد الديون وكذلك 
في تنفي���ذ اي بنود محددة في 
اي اتفاق م���ع الدائنني، وتوفير 
الضمان الازم للدائنني من خال 
هيكل يضم االستثمارات الرئيسية 
والعقارية للشركة على ان يتم 
التخارج من هذه االس���تثمارات 
بطريقة منظمة واستخدام العوائد 

من هذه التخارجات للتس���ديد 
للدائنني، وباس���تثناء الضمان 
الذي منح حلملة السندات، اميانا 
من »جلوب���ل« مبراعاة حقوق 
جميع الدائنني، س���تبقى جميع 
بنود اتفاقيات اصدارات سندات 
»جلوبل« الث���اث والبالغة 115 
مليون د.ك كما هي وستس���دد 
جميعها فور اس���تحقاقها، وفى 
حال عدم متك���ن »جلوبل« من 
سداد 700 مليون دوالر أميركي 
من مبل���غ الق���رض بعد مضي 
س���نتني على توقي���ع االتفاقية 
فقد وافقت »جلوبل« على منح 
البنوك احلق  K وحتويل املبلغ 
الذي لم يسدد الى اسهم »جلوبل« 
بشروط يتم ا1ملوافقة عليها في 
حينه وبعد احلصول على موافقة 
حملة االسهم والسلطات الرقابية 

املختصة.

مسعود حيات

 ممثلو شركات استثمارية يلتقون
شخصيات حكومية أوائل الشهر المقبل

عمر راشد
أفادت مصادر مطلعة »األنباء« بأن عددا من ممثلي 
شركات االس����تثمار قد يلتقون شخصيات حكومية 
بارزة من بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة للتنمية واإلس����كان خال 
الفترة املقبلة لعرض املش����كات الفنية التي تواجه 
القطاع االستثماري في الفترة املقبلة، الفتة الى ان من 
بني القضايا امللحة شح السيولة وطلب متديد آجال 
سداد الديون وفتح قنوات تسهيل من قبل البنوك امام 
الشركات املدينة ذات املاءة. ولفتت املصادر الى ان 
تلك االجتماعات قد تلتئم الشهر املقبل لعرض وجهات 

نظر تلك الشركات والتي تعاني من ازمة سيولة خانقة 
بسبب تعثرها في سداد مديونياتها وضغط البنوك 
عليها ملواجهتها، وفي الس����ياق ذات����ه، رأت مصادر 
استثمارية ان حلول ازمة القطاع االستثماري املقترحة 
تتمثل في صيغ املرابحات االستثمارية التي تقدمها 
شركات االستثمار وانشاء محفظة استثمارية من قبل 
الهيئة العامة لاستثمار مبا يتماشى مع احتياجات 
هذه الش����ركات، ودخول الهيئة العامة لاس����تثمار 
كمساهم في زيادات رؤوس األموال املقترحة وكذلك 
منح الشركات دورا اكبر في احلركة االقتصادية مبا 

يساهم في تخفيف األعباء عن احلكومة.

الستعراض مشكالتها الفنية وحلولها المقترحة لحلها

 »بالك روك« األميركية تتفاوض مع »هيئة االستثمار«
لشراء حصص في بنوك أجنبية ورفع مستوى العالقات المصرفية

»الهيئة« تبدأ برنامجها التدريبي الـ 24 للخريجين الجدد

»الهيئة« عقدت اجتماعات داخلية لوضع خططها اإلستراتيجية الستثماراتها الخارجية للفترة المقبلة 

دفيفيدي لـ »األنباء«: »سيتي جروب« يبحث مع الهيئة 
ومؤسسات حكومية زيادة االستثمارت المحلية العام المقبل

محققة ربحا قدره 1.1 مليار 
دوالر. 

وقالت الهيئة انها حولت 
اس���همها املمتازة في سيتي 
جروب الى اس���هم عادية ثم 
باعتها كلها مقابل 4.1 مليار 
دوالر، واضافت انها »كانت قد 
استثمرت مبلغ ثاثة مليارات 
دوالر في سيتي جروب على 
شكل اسهم ممتازة في شهر 

يناير 2008«.

للتدريب أحمد صاح حرص 
المركز على العمل على تعزيز 
التعاون مع »فلكس« للجمع 
بين فاعلية مرك���ز االنجاز 
التنظيمية ورعاية  واإلبداع 
المتميزة  ش���ركة »فلكس« 
والرائدة ف���ي مجال الصحة 

والرياضة بالكويت.
ق���د  ال���دورة  أن  يذك���ر 
افتتاح  تزامنت مع مناسبة 
قاعة »قرطب���ة« في »فلكس 
اكزيكوتيف«، الم�جهزة بالكامل 
الستضافة مناسبات مماثلة 
لما تتمي���ز به من تجهيزات 
تقني���ة والكترونية حديثة 
تتناس���ب مع كل متطلبات 
رج����ال األعم���ال، كما تمتع 
الحض�����ور ببوفيه صحي 
يقدم���ه مركز الحمية فلكس 
جورميه الش���هير في مجال 

األكل الصحي في الكويت.
ان »فلكس« حريصة على 
ب���ذل كل الجه���ود الممكنة 
الحي���اة الصحية  لتكريس 
الكويت عب�����ر نواديها  في 
المتنوعة وعبر نشر التوعية 
الصحي���ة بكل ما أوتيت من 
وسائل مناس���بة في سبيل 

ذلك.

ايجابيا آللية استثمار اموالها 
اخلارجية.

وم���ن جانب آخر ذكر مدير 
عام بنك »سيتي جروب« راج 
دفيفيدي ف���ي تصريح خاص 
ل� »األنب���اء« ان البنك يجري 
مباحثات جديدة مع الهيئة العامة 
لاس���تثمار وعدة مؤسسات 
حكومية بهدف زيادة استثمارات 
سيتي جروب بالكويت واملنطقة، 
مبين���ا ان البن���ك وضع خطة 

اس���تراتيجية هادفة تتضمن 
زيادة االفرع واالس���تثمارات 
ولكن بشكل اكثر حيطة وحتفظا 
التي  نظرا للتقلبات السريعة 
الفترة  تشهدها املنطقة خال 
املاضية، وخاصة بعد ازمة ديون 
دبي وانكشاف عدد من البنوك 

احمللية عليها.
جتدر االشارة الى ان الهيئة 
العامة لاستثمار قامت ببيع 
حصتها في بنك سيتي جروب 

ووضع خطط استثمارية قصيرة 
وطويلة املدى، سعيا منها الدارة 
االموال العامة وخاصة الناجتة 
عن االيرادات النفطية بش���كل 
جيد حسب املعايير االستثمارية 
الدولية غير محفوفة باملخاطر 
املرتفع���ة، مبينا ان احملادثات 
العام���ة  الداخلي���ة للهيئ���ة 
لاستثمار بشأن تغيير طبيعة 
اس���تثماراتها اخلارجية خال 
الفترة القادمة تعكس ش���كا 

مبناسبة بدء الدفعة الرابعة والعشرين 
من اخلريجني اجلدد لبرنامجها التدريبي، 
اقامت الهيئة العامة لاستثمار يوم اخلميس 
املاضي حفل استقبال لطلبة الدفعة حضره 
العضو املنتدب للهيئة واملدراء التنفيذيون 

ومدراء االدارات وكبار املسؤولني فيها.
وكان العض����و املنت����دب للهيئة العامة 
لاستثمار بدر السعد قد التقى باخلريجني 
اجلدد وهنأهم عل����ى قبولهم وانضمامهم 
للبرنامج التدريبي، وقال في كلمة وجهها 
للخريجني، »ان الهيئة العامة لاس����تثمار 
حترص اشد احلرص على االستثمار البشري 

حيث يبذل فريق العمل في ادارة التدريب 
جهدا كبيرا في س����بيل تطوير البرنامج، 
ولذلك يعتبر برنامج الهيئة التدريبي من 
افضل برامج التدريب على الصعيد احمللي، 
حيث يتخلله برامج تدريبية ومحاضرات 
يلقيه����ا نخبة من كب����ار احملاضرين، كما 
البرنامج على تدري����ب ميداني  يش����تمل 
داخل وخارج الكوي����ت وهذه احملاضرات 
ما هي اال نتاج دراسات الحتياجات سوق 
العمل في الكويت وبالتالي يجب االستفادة 
منها«. وحث السعد املتدربني املقبولني على 
احلصول على مراكز متقدمة في هذا البرنامج 

ليتسنى لهم االنضمام الى مؤسسات مالية 
واستثمارية في الهيئة وخارجها. ومن جهته 
قال مدير ادارة التدريب في الهيئة العامة 
لاستثمار عاصي الهرشاني ان عدد الطلبة 
والطالبات منذ انطاق برنامج الهيئة لتدريب 
اخلريجني اجلدد حتى هذه الدورة بلغ 413 
طالبا وطالبة. واضاف الهرشاني ان البرنامج 
سيستمر 13 ش����هرا وينقسم الى 3 مراحل 
حيث تشمل املرحلة االولى برامج متخصصة 
في مجاالت االستثمار واالقتصاد والتمويل 
تقدم من قبل مؤسسات مالية دولية ومعاهد 
تدريبية متخصصة، وتشمل املرحلة الثانية 

التدريب اثناء العمل مع مؤسس����ات مالية 
دولية ذات سمعة في مجال االستثمار خارج 
الكويت، واما املرحلة الثالثة واالخيرة فتشمل 
تدريبا في ادارات الهيئة. واشار الهرشاني 
الى ان البرنامج التدريبي يهدف الى تأهيل 
العناصر الوطنية للعمل في القطاع املالي 
واالستثماري وان هذا البرنامج هو استمرار 
لدور الهيئة باملشاركة في التنمية الوطنية 
من خال االس����تثمار في العنصر البشري 
الوطني واالست�فادة من عاقات الهيئة العامة 
لاستثمار مع العديد من املؤسسات املالية 

العاملية واحمللية.

لرجال األعمال صمويل غالي 
حرص شركة فلكس على رعاية 
واستضافة دورات مماثلة، ألنها 
تؤمن بدورها االيجابي في نشر 
الثقافة الصحية وتعزيزها، االمر 
الذي يتماشى مع إستراتيجية 
الشركة التي تركز في اتجاهاتها 
الوع���ي الصحي  على تعزيز 

في رب���وع المجتمع الكويتي. 
السيما أن دورات كهذه ترقى 
البدني والفكري  بالمس���توى 
لإلنسان وتساهم إلى حد كبير 
في المحافظة على بنية صحية 

جيدة.
العاقات  أكد مدير  بدوره، 
العامة بمركز االنجاز واإلبداع 

واف على دور اليوجا في صقل 
الجسد والعقل.

الى ذلك، فقد شملت الدورة 
التي استمرت يومين متتالين 
دورة عملية عن سر الجاذبية، 
ودورة تدريبية تحت ش���عار 

»شباب على طول«.
واك���د مدير ن���ادي فلكس 

استنادا الى دورها الريادي في 
تثقيف المجتمع الكويتي حول 
الطرق الصحيحة للمحافظة على 
البينة والصحة في حالة جيدة 
ومتعافية، اس���تضافت شركة 
فلكس للمنتجعات والعقارات 
دورة تدريبي���ة نظمها مركز 
االنجاز واإلبداع لاستشارات 
والتدريب تحت عنوان »س���ر 
الحيوية والجمال«، وذلك في 
قاعة »قرطبة« بنادي »فكلس 
اكزيكوتيف« بمنطقة الشعب 

البحري.
تناول���ت ال���دورة ش���رحا 
وافيا حول فن رياضة اليوجا 
للسيدات وأثرها االيجابي على 

الصحة العامة.
وقامت األمين العام لاتحاد 
العالم���ي لليوجا ف���ي منطقة 
الخليج وخبيرة علم الصحة 
الش���ميمرى  الذاتية م.حصة 
بإلقاء محاضرة حول أثر رياضة 
اليوجا االيجابي على الجس���د 
والذهن في آن وكيف تس���اهم 
المحافظة على  ف���ي  تقنياتها 

شباب دائم.
الدورة  هذا وق���د ش���هدت 
اقب���اال كبيرا من قبل األعضاء 
والمهتمي���ن باالطاع بش���كل 

محمود فاروق 
 كش���ف مصادر ذات صلة

ل� »األنباء« عن املفاوضات التي 
جتريها مجموع���ة باك روك 
الدارة االصول والهيئة العامة 
لاستثمار لشراء حصص في 

بنوك اجنبية.
ال���ى  واش���ارت املص���ادر 
الت���ي عقدت بني  االجتماعات 
اجلانبني خال اآلونة االخيرة 
بش���أن رفع مستوى العاقات 
املصرفية مع »باك روك« في 
خطوة قد تشمل زيادة االموال 
املودعة لدى »باك روك«، بعد 
ان قامت الهيئة باستثمار 750 
مليون دوالر عبر االستحواذ 
على »باركليز غلوبل انفسترز« 
التاب���ع الى »باك روك« خال 

العام املاضي.
وف���ي ذات الس���ياق افادت 
مصادر ان »هيئة االستثمار« 
عقدت عدة اجتماعات داخلية 
خال االسبوع املاضي تتعلق 
بأموال الهيئة املس���تثمرة في 
اخلارج وآلية تقليل املخاطر، 

بدر السعد متوسطا الدفعة اجلديدة من املتدربني اخلريجني اجلدد

جانب من املشاركني في الدورة

»فلكس للمنتجات« تنظم دورة تدريبية
بالتنسيق مع مركز اإلنجاز واإلبداع لالستشارات والتدريب


