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الحربي: »صروح لالستثمار« تسعى 
لتأسيس 30 محفظة استثمارية

»تنسيقية الدار« اقتربت من موافقة %80 
من دائنيها على خطة إعادة الهيكلة

أخبار االنتهاء من تقييم عقارات »األولى« 
و»االستثمار الخليجي« نهاية الجاري

أحمد يوسف
الرئي����س  نف����ى 
لش����ركة  التنفي����ذي 
ص����روح لالس����تثمار 
محسن محمد احلربي 
تأث����ر املنطق����ة بأزمة 
اقتصادية جديدة مماثلة 
البالد  للتي ضرب����ت 

اواخر العام 2008.
وق����ال احلربي في 
ل�  تصري����ح خ����اص 
»األنباء« انه ال شك ان 

االقتصاد الكويتي قد استوعب األزمة، 
اال انه ع����اد ليؤكد ان هناك تداعيات 

لالزمة مازالت مستمرة.
وقال احلربي ان خطة عمل الشركة 
تتركز على ثالثة محاور رئيسية، فمن 
الناحية اجلغرافي����ة يوجد 75% من 
استثمارات الشركة في دول اخلليج 
ومص����ر، وذلك نظرا حلج����م النمو 
ووجود طلب حقيقي، مقابل ان النسبة 
األخرى ال� 25% س����تكون القتناص 
الفرص املختارة ذات العوائد اجليدة 
في مختلف األسواق مبا فيها األسواق 
األجنبية. وأشار احلربي الى انه من 

القطاعات فإن  ناحية 
نشاط الشركة يتوزع 
على ثالثة محاور وهي: 
التي  ادارة األص����ول 
تتركز ف����ي احملافظ 
الصغيرة والتي ال يزيد 
حجمها على 150 مليون 
دينار، وجاء اختيار 
هذا النم����وذج لكونه 
يتناسب مع شريحة 
كبرى من العمالء الذين 
فضل����وا االبتعاد عن 
االستثمارات الضخمة والتي تأثرت 

بالتبعية من االزمة االقتصادية.
وق����ال ان الش����ركة ماضية بعزم 
نح����و تطبيق إس����تراتيجيتها التي 
اقرها مجلس اإلدارة، والتي تس����عي 
من خالله����ا لتأس����يس 30 محفظة 
استثمارية بإجمالي 100 مليون دوالر 
يعقبها تأسيس صندوق استثماري 
من أصول متنوعة ومختلفة لتشكل 
مظلة تعمل حتتها هذه احملافظ لتكون 
الشركة بذلك قد وفرت مستويني من 
االستثمار، األول: عبر احملافظ والثاني 

عبر الصندوق.

محسن احلربي

أخبار الشركات يستمر حتى نهاية يناير الجاري

براتب شهري مدى الحياة قدره 4 آالف دينار

»الوطني« يقدم عرضًا خاصًا  لعمالء الذهبي من لكزس

»األوسط«  أعلن الفائزة بمليون دينار من »حصادي«

في إطار سعيه املستمر لتقدمي أفضل 
الع���روض لعمالئه، يقدم بن���ك الكويت 
الوطني حاليا وبالتع���اون مع مجموعة 
الس���اير )لكزس( عروضا مميزة لعمالء 
الذهبي على جميع موديالت سيارات لكزس، 
حيث يتيح هذا الع���رض لعمالء الذهبي 
فرصة ش���راء أي من موديالت س���يارات 
لكزس بأسعار مميزة باإلضافة إلى خدمة 
الصيانة املجانية للسنوات األربع األولى 

أو لغاية 50000كم.
وقال مساعد مدير عام في بنك الكويت 
الوطن���ي عادل اجلناعي ان���ه انطالقا من 
اهتمامنا بعمالء الذهب���ي وحرصنا على 
الع���روض، فإننا نقدم  مكافأتهم بأفضل 

لهم عروضا مميزة وحصرية من مجموعة 
الساير )لكزس(. 

وأضاف اجلناعي: »يتيح هذا العرض 
احلصري الذي يسري حتى نهاية شهر يناير 
2010 في معرض س���يارات لكزس الساير 
لعمالء الذهبي امتالك سيارة لكزس ذات 
املواصفات الفريدة بأسعار خاصة باالضافة 
الى ميزة الصيانة املجانية، وانني أوجه 
الدعوة لعمالء الذهبي لزيارة معرض لكزس 
واالستفادة من هذا العرض املميز«.  وجتدر 
اإلشارة إلى أن حساب الذهبي املخصص 
لعمالء الوطني من ذوي الدخول العالية 
دأب على الدوام على توفير أفضل املنتجات 
واخلدمات املع���دة لتلبية احتياجات هذه 

الشريحة املميزة من العمالء ومنحهم كل 
االهتمام الالزم عبر تخصيص مس���ؤول 
مصرفي شخصي عن رعاية وإدارة جميع 
تعامالتهم املصرفية عالوة على ما يوفره 
لهم من عروض مجزية ومزايا تفضيلية 
مغرية. وميكن أن يس���تفيد من عروض 
ومزايا حساب الذهبي جميع العمالء الذين 
يتمتعون بأرصدة مالي���ة بقيمة 30 ألف 
دينار أو أكثر في أي من حسابات الوطني 
)مبا فيها حساب اجلوهرة( أو ودائع ألجل 
املشاركة في أحد الصناديق االستثمارية 
لبنك الكويت الوطني، أو الذين يقومون 
بتحويل رواتبهم التي تعادل 1500 دينار 

كويتي أو أكثر. 

أجرى بنك الكويت والشرق األوسط سحبه ربع السنوي 
مؤخرا لبرنامج حصادي، حيث فازت باجلائزة ربع السنوية 
الكب����رى »راتب مدى احلياة« بقيمة 4000 دينار ش����هريا 
ندا عبداحلميد أحمد عطية األثري. وعند س����ؤال العميلة 
عن ردة فعلها عند س����ماعها بخبر الفوز، قالت: لن أنسى 
هذا اليوم ما حييت، فقد كان مبنزلة مفاجأة كبيرة وغير 
متوقع����ة، وكنت أمتنى أن أحظى يوما بجائزة راتب مدى 
احلياة لكنني لم اتوقع أن أحظى بهذه اجلائزة الكبرى غير 
املتوقعة باملرة، في بداية األمر عند سماعي اخلبر من البنك 
»افتكرت انها مزحة« ولكن بعد اتصالي مرة أخرى تأكدت 
من اخلبر، وتأكدت أكثر عند تسلمي شيك اجلائزة باملليون 
دينار وهو راتب مدى احلي����اة بقيمة 4000 دينار كويتي 
شهريا، ومن هنا اطمئن قلبي وتأكدت أنني فزت بهذا املبلغ 
الكبير وشكرت اهلل على هذه النعمة الكبيرة والتي جاءت 
في وقتها متاما. وقد أعربت الفائزة ندا األثري عن سعادتها 
الغامرة بهذه اجلائزة الكبيرة وقدمت شكرها العميق للبنك 

وجميع العاملني فيه وعلى رأس����هم رئيس مجلس االدارة 
على هذا العرض املميز لبرنامج حصادي والذي أتاح لها 
وأكيد لعمالء كثيرين فرصا عظيمة للفوز كان لها مردود 
قوي وأثر إيجابي كبير على حياتهم الشخصية، وأضافت 
أن شعار البنك »معنا احلياة أسهل« مت حتقيقه بالفعل معها 
من خالل فوزها بهذه اجلائزة الكبيرة والتي ستجعل حياتها 

بالفعل أسهل مع برنامج حصادي من األوسط. 
وبهذه املناسبة، قال نائب املدير العام للخدمات املصرفية 
الشخصية بالوكالة شريف اخلولي في بنك الكويت والشرق 
األوس����ط، ان برنامج »حصادي« وال����ذي يعد أكبر برامج 
التوفير من نوعه في املنطق����ة، يقدم 6000 جائزة نقدية 
يبلغ مجموعها 10 ماليني دينار، وتش����مل سحوبات على 
جائزة مليون دينار تقدم »راتب مدى احلياة« بقيمة 4000 
دينار شهريا على مدى 250 شهرا. وأضاف أنه يتم السحب 
أيضا كل 3 أش����هر على جائزة ربع س����نوية كبرى بقيمة 

500 ألف دينار.

عادل اجلناعي 

الرشيد: »المتحدون العرب« تطلق أنشطة
ندوة »دور المؤسسات الحكومية في تنمية المجتمع« 

أعلن رئيس مجلس ادارة شركة 
العرب لالستش����ارات  املتحدون 
والتدري����ب فيصل الرش����يد عن 
بدء انطالق أنش����طة ندوة »دور 
املؤسس����ات احلكومية في تنمية 
املجتمع« التي س����تقام بالتعاون 
مع مركز تنمية املجتمع بجامعة 
أس����يوط في فندق ج����ي دبليو 
ماريوت غدا، مشيرا إلى أن الشركة 
لديها باع كبير في مجال التدريب 
واالستشارات وتقدم خدماتها من 
خالل مدربني ومستشارين من ذوي 
الكفاءة العالية واخلبرات ويتميز 
الشركاء واجلهاز الفني باجلمع بني 
املؤهالت العلمية والعملية سواء 
على املس����توى احمللي او الدولي 
متسلحني بالعديد من التوكيالت 
والشهادات املعتمدة من جامعات 
عاملية وبيوت خبرة عاملية حيث 
جاء مفهوم تكوين الشركة وفق 
مفهوم إدارة اجلودة الشاملة والتي 

تركز على التميز في تقدمي اخلدمة 
للعمالء كنقطة الب����دء في دورة 

حتسني األداء وتكامل اخلدمات.
ولفت الرش����يد إلى أن الندوة 
الوق����وف على آخر  ال����ى  تهدف 
التط����ورات التقنية والفنية التي 
من شأنها معاجلة أزمة الكهرباء 
بالكويت بشكل عملي فضال عن 
تعريف املجتم����ع الكويتي بدور 
التنمية املجتمعية،  اجلامعة في 
الفتا إلى أن مركز تنمية املجتمع 
بجامعة أسيوط هو اجلهة الوحيدة 
في الشرق األوسط التي لديها جهاز 
الكهرباء يعتبر  محاكاة حملطات 
فريدا من نوعه والذي من شأنه 
صقل القدرات البشرية الكويتية 
للتعامل م����ع اي أزمات كهربائية 
باملس����تقبل فضال ع����ن خبراتها 

السابقة في هذا املجال احليوي.
وأكد الرش����يد ان »املتحدون« 
تقدم كل جديد في عالم التدريب 

والوحدات والكيانات املوجودة 
في عاملنا العرب����ي لالرتقاء بها 
إلى مستوى الريادة العاملية هو 
الهدف األساسي ولذلك اعتمدت 
الشركة على إستراتيجية خاصة 
اهم جوانبها ان يعتمد التدريب 
على تدعي����م اجلوانب النظرية 
التطبيقية من خالل  باألساليب 
العم����ل وذل����ك لتطوير  ورش 
مهارات الكوادر البشرية إضافة 
إلى االعتماد على الشهادة املعتمدة 

من اجلهات العاملية.
وشرح الرشيد فوائد استخدام 
احملاكي الهندسي حملطات الكهرباء 
املوجود بجامعة أسيوط والذي 
يق����وم مبه����ام التنب����ؤ وضبط 
الناجتة من  الغازية  االنبعاثات 
حرق الوق����ود قائال »ميكن عن 
طريق هذا احملاكي القيام بتقييم 
ودراسة األداء العام للمحطة حتت 
أي ظروف تشغيل او تغير في 

قيمة احلمل والتنبؤ مع مهندسي 
احملطة باملش����اكل التي ميكن أن 
القطاع����ات املختلفة  حتدث في 
بالوحدة والتي ميكن أن تعمل دون 
الكفاءة املتوقعة منها، إضافة الى 
إمكانية االرتقاء باملستوى التقني 
خلريجي كليات الهندسة واملعاهد 
الصناعية والعامل����ني بالقطاع 
التدريب  اإلنتاجي عن طري����ق 
البرمجيات  الراقي باس����تخدام 
املتقدمة، بهدف محاكاة العمليات 
الصناعية التي تتطلب حرق وقود 
مث����ل محطات تولي����د الكهرباء 
احلراري����ة وصناعات األملنيوم، 
الس����كر،  البترول، األس����منت، 
الورق، األس����مدة، وذلك لضبط 
عمليات اإلنتاج للوصول ألفضل 
كفاءة إنتاجية وعائد اقتصادي 
من وحدة الوقود املستخدم مع 
االلتزام باحلدود اآلمنة لالنبعاثات 

الضارة.

واالستشارات والدراسات العلمية 
والعملية في صياغة تتماشى مع 
عاملنا العربي والتطورات العاملية 
وان الهدف من ذلك هو املساهمة 
بالفكر واجلهد في إحداث عملية 
التغيير، الفتا الى ان تطوير األفراد 

فيصل الرشيد

شريف اخلولي مسلما ندا عبداحلميد اجلائزة

محمد الفوزان

الكويتي  التمويل  أطلق بيت 
)بيتك( ومتجر ذات السالس����ل 
الش����هير حمل����ة ترويجية على 
املش����تريات من متاجر الس����وق 
احل����رة مبطار الكوي����ت الدولي 
باستخدام بطاقات بيتك االئتمانية 
أو بطاقات الدفع املسبق، تستمر 
حتى نهاية ش����هر يناير، وتتيح 
ملستخدم بطاقة بيتك )ماستر كارد/ 
فيزا( في معظم احملالت التجارية 
بالسوق احلرة باملطار مبا يزيد 
عل����ى 25 دينارا احلصول على 2 
كوبون وفرصة لدخول سحب على 

سبائك ذهبية.
العام  وأعرب مس����اعد املدير 
الفوزان  للقطاع املصرفي محمد 
عن أمله في أن يساهم هذا العرض 
اجلديد ف����ي الوف����اء مبتطلبات 
عم����الء بيتك من حملة البطاقات 
االئتمانية وبطاقات الدفع املسبق 
التسوق في متاجر السوق  عند 
احلرة باملطار، مبا يؤكد أن بيتك 
م����ع عمالئه في كل مكان ومبزيد 
من املزايا واجلوائز التي تشجع 
على استخدام البطاقات وفى الوقت 
ذاته حتريك عجلة السوق وزيادة 
التجار وتوسيع نطاق  مبيعات 
عمل البطاقات املصرفية إلى أسواق 
ومنافذ بيع جديدة، إذ يعتبر بيتك 
من أوائل البنوك التي تنظم مثل 
هذه احلملة في متاجر الس����وق 

احلرة باملطار.
وأضاف »هذه فرصة جديدة 

بالسوق احلرة، وهذا العرض لن 
يكون األخير وهي طريقة عظيمة 
لتجربة التسوق في السوق احلرة 
باستخدام بطاقات االئتمان اخلاصة 
مبؤسسة مالية إسالمية عريقة 

مثل بيتك.
 وأكد الفوزان أن سلة بطاقات 
بيتك أصبحت مناس����بة ملختلف 
ش����رائح العمالء بفضل تنوعها 
ومتيزها وتع����دد اخليارات التي 
تتيحه����ا مبا يالئم ظ����روف كل 
عميل، فهي بش����كل عام مقبولة 
على مس����توى العال����م ومدعمة 
بتقني����ات حديثة حت����ول دون 
عمليات االحتيال والتزوير، كما 
أنها تتيح حلامليها احلصول على 
خصومات كبيرة تتراوح بني 20 
و50% من أكبر احملالت التجارية 
حول العالم، وابتكر بيتك بطاقة 
التيس����ير التي تتيح ملستخدمها 
تسديد قيمة مشترياته على أقساط 
مريحة، وهناك بطاقة اخلير للدفع 

املسبق التي أطلقت مؤخرا.
ويستطيع مستخدمها السيطرة 
على نفقاته اخلاصة، وأيضا في 
الوقت مساعدة احملتاجني  نفس 
بشكل غير مباش����ر، ألن في كل 
مرة عليه تسديد قيمة مشترياته 
باس����تخدام البطاقة يتبرع بيتك 
ب� 0.5% من املبلغ الذي أنفق من 
قبل الزبون في حساب يخصص 
أداء  القادرين على  ملساعدة غير 

احلج والعمرة.

لنؤك����د لعمالئنا حرصنا املطلق 
على خدمتهم بأفضل مستوى ممكن 
وفى مختلف الظروف، لدينا حجم 
كبير من العمالء ونحن نسخر كل 
إمكانيات وطاق����ات بيتك املادية 
والبشرية وعالقاته في األسواق 
احمللية والعاملية خلدمة عمالئنا، 
فهذا هدف رئيسي نعمل من اجله 

دوما.
العام  املدير  ق����ال  من جانبه 
ملجموعة ذات السالس����ل حسن 
الشيش����اني إن املتجر من أشهر 
محالت التجزئة في العالم والتي 
تدي����ر العدي����د من احمل����الت في 
العديد من  األس����واق احلرة في 
مطارات العالم، مضيفا بأنه يعتبر 
هذا التعاون مع بيتك قيمة مضافة 
ملجموعته التجارية وأيضا بشكل 
رئيسي إلى رواد احملالت التجارية 

لدى التسوق في متاجر السوق الحرة بالمطار

»بيتك«: عرض للفوز بالذهب
 عند استخدام بطاقات االئتمان

100 ألف دينار الجائزة األولى

»التجاري« أجري السحب الشهري 
على »حساب النجمة« 

البن���ك  أج���رى 
التج���اري في مبناه 
أم���س،  الرئيس���ي 
الس���حب الش���هري 
النجمة«  ل�»حساب 
على 81 جائزة لعمالء 
البن���ك املش���اركني 
بحساب النجمة لربح 
100 الف دينار كجائزة 
أولى فيم���ا توزعت 
اجلوائ���ز الثمان���ني 
الباقي���ة بقيمة الف 
دينار م���ن اجلائزة 
الى احلادية  الثانية 
و500  والعش���رين 

دينار من اجلائزة الثانية والعش���رين الى احلادية والثمانني، 
ومن اجلدير بالذكر أنه باستطاعة أي شخص أن يفتح »حساب 
النجمة« بإيداع مبل���غ 150 دينارا فقط في أي من فروع البنك 
التجاري الكويتي، فكلما ازداد رصيد حساب العميل في »حساب 
النجمة« ازدادت فرص الربح حيث يحتس���ب كوبون للسحب 
مقابل كل 50 دينارا باحلس���اب، كما يتميز هذا احلس���اب بأنه 
ميكن الس���حب واإليداع فيه في أي وق���ت إضافة إلى إمكانية 
إصدار بطاقة سحب آلي عليه واحلصول على جميع اخلدمات 
املصرفي���ة من خالله مثل خدمة التج���اري اون الين واخلدمة 
الهاتفي���ة وخدمات مركز االتصال وخدمة الرس���ائل القصيرة 
وكذلك استخدام احلساب إلصدار بطاقة ائتمانية في حالة عدم 

حتويل الراتب الى البنك.
أما السحب الثاني فس���يكون على »حملة اكتشف أوروبا« 
فعندما يس���تخدم عميل التجاري بطاقات السحب اآللي أثناء 
السفر، يدخل في السحب الشهري على رحلة الى أوروبا حيث 
يحص���ل على نقاط أكثر كلما زادت مش���ترياته. علما بأن هذا 
العرض يسري من 1يوليو ويستمر الى نهاية شهر ديسمبر2009 

حيث سيكون السحب األخير في شهر فبراير2010.

عمر راشد
علمت »األنباء« من مصادرها أن اللجنة التنسيقية لدائني الدار اقتربت 
من احلصول عل���ى موافقة 80% من الدائنني على خطة إعادة الهيكلة، 
الفتة الى أن اللجنة تناقش تطورات اخلطة مع النس���بة املتبقية التي 

لم يتم املوافقة عليها مع الدائنني على املستويني احمللي واخلارجي.
 ولفتت الى أن البقية التي لم توافق تضم دائنني على املس���تويني 
احمللي واخلارجي وأن اللجنة تتبادل وجهات النظر فيما بينها بشأن 
تطورات اخلطة نهاية كل أس���بوع، الفتة الى أن فبراير املقبل سيكون 

موعدا متوقعا للموافقة النهائية وبشكل رسمي على اخلطة.
وأضافت أن تأسيس شركة ذات غرض خاص SPV والتي مت االتفاق 
على تأسيس���ها يتم اإلعداد له من قبل قانونيني وباالتفاق مع شركة 
الدار والتي س���يتم نقل جميع األصول املتف���ق عليها للبدء في بيعها 
وفقا للجدول الزمني املعلن من قبل.  وعما إذا كان حكم »الدار« األخير 
لصاحلها بشأن مترير »املركزي« مليزانيتها سيكون لها األثر في إقناع 
النس���بة املتبقية، أوضحت أن احلكم س���يكون له تأثير إيجابي ولو 

بشكل غير مباشر.

عمر راشد
أفادت مصادر مطلعة »األنباء« بأن الش���ركة االستش���ارية املكلفة 
بتقييم العقارات اخلارجية لشركتي بيت االستثمار اخلليجي واألولى 
لالس���تثمار من املتوقع أن تنتهي من إعداد تقرير التقييم اخلاص بها 
نهاية الشهر اجلاري.  وأشارت الى أن حتديد موعد لالنتهاء من االندماج 
بني الش���ركتني يتوقف على خط���وات التقييم بني اجلانبني، الفتة الى 
أن الربع األول من العام احلال���ي قد يكون من بني أولويات العمل في 

املرحلة املقبلة.


