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أخبار الشركات

اجتماع »الشبكة« و»الدولية لإلجارة« 
اليوم لحسم ملكية حصة »أثمان«

»بيتك« يوقع عقودًا في كندا الشهر الجاري 
بنسب مشاركة تصل إلى %50

»برقان« يفتتح اليوم فرعًا جديدًا
في مجمع »ديسكفري«

»الدولية للمشاريع« تستقطب كوادر جديدة 
وتطبق نظاماً حديثاً إلدارة الموارد البشرية

أعلنت املجموعة الدولية 
للمش����اريع القابض����ة عن 
االنتهاء من تطبيق عدد من 
إدارة  البرامج احلديثة في 
املوارد البشرية في املجموعة 
وشركاتها التابعة والزميلة 
مبا يسهم في رفع معدالت 
الكفاءة واألداء واإلنتاجية 
العاملة. وأش����ار  للكوادر 
مدير إدارة املوارد البشرية 
الش����ركة عبداللطيف  في 
الدواس إلى ان إدارة الشركة 
التطور  ستواصل مسيرة 
التي تش����هدها الشركة في 

مجال تنمية املوارد البشرية واستقطاب أفضل 
الكوادر املهنية ملجاالت العمل املختلفة إميانا 
منها بالدور احملوري للموارد البشرية في منو 
وتطور املؤسسات. وشدد على ان الشركة أخذت 
في االعتبار عن����د وضع خطط التطوير عددا 
من العوامل أهمها، البيئة الداخلية واخلارجية 
للمجموعة، حجم القوى العاملة، معدالت الدوران 
الوظيف����ي في املجموعة والش����ركات التابعة 
ومستوى الكوادر احلالية والوضع في سوق 

العمل احملل����ي واإلقليمي، 
خصوصا مع تعدد القطاعات 
واألس����واق التي تعمل بها 
وش����ركاتها.  املجموع����ة 
وأوضح ان الشركة تطبق 
نظاما شامال إلدارة املوارد 
البشرية يتالءم مع وضع 
املجموعة في السوق وميثل 
قيمة مضافة لعمل الشركة 
وسرعة اجناز مهامها، مشيرا 
إلى ان����ه مت مؤخرا تفعيل 
نظام االنترنت الذي ميكن 
املوظف من استخدام النظام 
من أي مكان في العالم عبر 
شبكة االنترنت. وكش����ف الدواس عن جناح 
الشركة في استقطاب عدد من الكوادر املهنية 
املتخصصة، أصحاب اخلبرات، خصوصا في 
املجاالت الهندسية والتسويقية والتكنولوجية، 
مبا يس����اعد على تنفيذ خط����ط تطوير األداء 
بشكل مستمر مع االستمرار في سياسة التقييم 
املستمر للعاملني واالنفتاح على سوق العمل 
من خالل وسائل اتصال مباشرة أبرزها املوقع 

االلكتروني للشركة.

اليوم  يفتتح بنك برقان 
فرعا جدي����دا ملركز احللول 
املصرفي����ة وذلك ف����ي مركز 
ديسكفري حيث سيشهد هذا 
البرامج  العديد من  االفتتاح 

الترفيهية لرواد املركز.
وكان بنك برقان قد أطلق 
استراتيجية مبتكرة وفريدة 
لهيكلة وتصميم الفروع حسب 
وظائفها وخدماتها حيث مت 
الرؤية  الفروع وفق  جتهيز 
اجلديدة ضم����ن ثالث فئات 

املالية واملصرفية  بحيث تلبي االحتياج����ات 
وتقدم اخلدمات واملنتجات املصرفية املناسبة 
لكل شريحة من العمالء. وتركز فروع احللول 
املصرفية على تقدمي االستش����ارات املصرفية 
املصمم����ة خصيصا لتمكن عم����الء البنك من 
احلصول على املعلومات واملعرفة الالزمة التي 
تساعدهم على اختيار القرار املالي املناسب لهم 
سواء كان يتعلق باالستثمار أو القروض أو غير 
ذلك. أما ف����روع املراكز املالية فهي متخصصة 
في اخلدمات املصرفية اخلاصة كخدمة برمييير 
املصرفي����ة، وكذلك اخلدمات املصرفية املقدمة 
لعمالء البنك من املؤسس����ات. وتنضم الفئة 

الثالثة من الفروع وهي فروع 
اخلدمات املصرفية األساسية 
العمالء  واملخصصة خلدمة 
والزبائ����ن مم����ن ي����زورون 
البنك عادة إلجراء معامالت 
مصرفية محددة، وهي تخدم 
العمالء من األفراد والشركات 
التجاري����ة  واملؤسس����ات 
الصغيرة واملتوسطة. ويقع 
فرع مركز احللول املصرفية 
اجلديد لبنك برقان في مركز 
ديسكفري بالقرب من صالة 
التزلج في ش����ارع السور. وميكن لعمالء فرع 
عبداهلل السالم أن يزوروا الفرع اجلديد في مركز 
ديسكفري للحصول على اخلدمات املصرفية 
التي يحتاجونها. يقع مركز ديسكفري في مدينة 
الكويت، بالق����رب من صالة التزلج والنافورة 
الراقصة. ويعتبر املرك����ز األول من نوعه في 
الكويت في خدمة األطفال وعائالتهم. واملركز 
مقسم على 3 مستويات تضم العديد من األنشطة 
املناسبة لألطفال من عمر 1 الى 15 سنة كاألنشطة 
التعليمية، املس����ارح، أماكن استراحة وخدمة 
العائالت، مركز تسوق لألطفال، أزياء األطفال 

واكسسواراتهم، الرياضات واأللعاب.

أحمد يوسف
أكدت مصادر مطلعة ل� »األنباء« ان هناك 
اجتماعا بحضور كل من شركة الشبكة القابضة 
مع شركة الدولية لالجارة وذلك من اجل إنهاء 

اخلالفات املالية بينهما.
وقالت املصادر ان هذا االجتماع سيكون 
حاسما بعد عدة محاوالت لرأب الصدع الذي 
حدث بينهما على خلفية ش���راء حصة في 
شركة اثمان االستثمارية، البالغة قيمته 25 
مليون دينار. وأوضحت املصادر ان ملكية هذه 
احلصة كانت تعود الى شركة الدولية لإلجارة، 

وبيعت بسعر اعلى من السعر احلقيقي للسهم 
الى شركة الشبكة القابضة، مما اثقل كاهلها 

بديون قدرها 23 مليون دينار.
وأضافت: ان الدولية لإلجارة كانت تسعى 
الى جتميل ميزانيتها على حس���اب شركة 
الشبكة، حيث توجد ارتباطات بني الشركتني 

في عقود أخرى مشتركة لم يتم تنفيذها.
ولفتت املصادر الى ان الش���بكة تسعى 
خالل الفترة املقبل���ة إلعادة هيكلة ديونها، 
ومن ثم س���تضع إستراتيجية جديدة حتى 

تعود للعمل ضمن أنشطتها الرئيسية.

عمر راشد
أشارت مصادر مطلعة ل�»األنباء« الى ان بيت 
التمويل الكويتي »بيتك« بصدد توقيع عقود 
استثمارية لتملك عقارات في كندا نهاية الشهر 
اجلاري، بنسب مشاركة تصل إلى 50%. ولفتت 
املصادر الى ان احملفظة العقارية البالغ قيمتها 
250 مليون دوالر ستتوزع حصتها في عدد من 
الواليات داخل كندا وستتركز تلك االستثمارات 
على العقار الس����كني باعتباره أكثر العقارات 
املدرة للدخل. وتوقعت املصادر ان حتقق تلك 

العقارات عوائد جيدة، خاصة ان العقود تركز 
عل����ى عقارات ذات اس����تثمارات جيدة بعوائد 
متوقعة »عالية«. وفي السياق ذاته، أوضحت 
املص����ادر أن بيتك في انتظار رد املركزي على 
ميزانيته التي أرسلها األسبوع املاضي بربحية 
متوقعة تتراوح بني 60 و62 فلسا للسهم عن 
2009. يذكر ان »بيتك« قد حقق أرباحا قدرها 
47 فلسا للسهم عن ال� 9 أشهر املاضية ما يعني 
ان ربحية البنك في الربع الرابع تصل إلى 15 

فلسا للسهم.

عبداللطيف الدواس

أكد على ضرورة دعم الصناعة عوضًا عن تغريمها ومخالفة المصانع

المطلب يأتي في ضوء سؤال مجلس الوزراء عن عمليات البيع التي قامت بها الصناديق الحكومية منذ بداية 2009

يقع في مدينة الشيخ زايد في قلب العاصمة المصرية

الخالد لـ »األنباء«: قرارات هيئة البيئة مفاجئة وسريعة
وعليها تمديد المهلة للمصانع حتى تستكمل شروطها

هيئة االستثمار تطالب الشركات بكشوف مفصلة
عن عمليات البيع والشراء بالصناديق االستثمارية الحكومية

»مرابحات« تبدأ مرحلة جديدة من تسويق مشروع »ريم ريزدنس«
وتوفر لعمالئها خيارات متعددة لالستثمار والرفاهية

أعلنت شركة مرابحات للحلول 
العقارية عن البدء في تس����ويق 
مش����روع »رمي ريزدنس« الواقع 
ضمن مشروع مدينة »الشيخ زايد« 
في قلب العاصمة املصرية والذي 
يعتب����ر أحد أهم املش����اريع التي 

تسوقها الش����ركة لعمالئها. وفي 
تصريح صحافي بهذه املناس����بة 
قال املدير العام لشركة مرابحات 
العقاري����ة محمد كحيل  للحلول 
متحدثا عن املشروع ان مشروع 
»رمي ريزدنس« ميتاز بأنه يوفر 

محمود فاروق
كشفت مصادر ذات صلة ل� »األنباء« عن طلب الهيئة 
العامة لالس���تثمار كش���وفا وتقارير مفصلة من جميع 
الصناديق االستثمارية التي تسهم فيها والتي تعمل في 
الس���وق احمللي، مبينة ان املطلب يأتي في ضوء سؤال 
من مجلس الوزراء يتساءل فيه عن عمليات البيع التي 
قامت بها الصناديق التي بها مس���اهمات حكومية منذ 

بداية عام 2009 حتى شهر ديسمبر املاضى.
وأبلغت املصادر ان الشركات املديرة للصناديق تلقت 
تعميما من هيئة االستثمار يفيد بإعداد كشوف مفصلة 
عن عملياتها في السوق بيعا وشراء وفق املعايير واألطر 
املعمول بها في كشوف عمليات البيع والشراء فضال عن 
عمل تقرير مفصل حول العوائد املتوقعة الس���تمرارية 

العمل بالصندوق خالل العام املاضي.
وأفادت املصادر بأن كل شركة ستقوم بإعداد تقرير 
اس���تثماري تشرح فيه أسباب اخلطوات التي قامت بها 
ومبررات عمليات البيع، س���واء كانت ألسباب متعلقة 
باألزم���ة، أو تتعل���ق برؤية مدير الصن���دوق وخطته 
االستثمارية، حيث ان لكل شركة رؤية وتوجهات مختلفة 
سواء للنظرة للسوق أو حتى الشركات والقطاعات التي 

تستثمر فيها.
وفى السياق ذاته قالت مصادر استثمارية ان الصناديق 
التي تساهم بها الهيئة هي صناديق استثمارية تعمل على 
أسس مالية بحتة تهدف لتحقيق الربح وجتنب اخلسارة 
حيث ان األغلبية ميلكها مساهمون أفراد، واضافت انه 
ال يوجد صندوق في السوق بالكامل حقق عوائد %100 

خالل العام املاضي.
وأشارت املصادر إلى ان قاعدة البيع والشراء تخضع 
ألهداف، وأسس، ومعايير فليس هناك صندوق يسعى 
ملصلحة فردية، اضافة الى ان هناك احتياجات والتزامات 
تختلف من صندوق آلخر قد تكون احد األسباب الرئيسية 
للتسييل أو البيع كصناديق كانت متلك أسهما في إحدى 
الش���ركات واضطرت للتسيل بهدف االكتتاب في زيادة 
رأس���مال شركة أخرى وبعض الصناديق األخرى كانت 
لديها التزامات تتعلق باستردادات، من املساهمني، السيما 
ان هناك صناديق يكون الدخول واخلروج منها اسبوعيا 
وش���هريا، السيما وجود استحقاقات تتعلق بتوزيعات 
األرباح لدى بعض الصناديق، او حتى لدى الشركات التي 

لها مساهمات كبرى وتطلب من الصناديق سيولة.

الشركات تلقت تعميماً يفيد بإعداد كشوف وشرح مفصل عن أسباب ومبررات عمليات البيع والشراء في السوق

خالد اخلالد

فواز كرامي
دع���ا عض���و غرف���ة جتارة 
الكويت خالد مشاري  وصناعة 
اخلال���د الهيئة العام���ة للبيئة 
الى التري���ث في قرارها بتغرمي 
املصانع املخالفة بحسب املادتني 
8 و14 من قانون انش���اء الهيئة 
الى أن  العامة للبيئة، مش���يرا 
عملي���ة توقيع اجل���زاءات على 
املعامل املخالفة جاءت سريعة 
ومباغت���ة ملعظ���م الصناعيني 
في هذه املنطقة ومش���ددا على 
ضرورة تقدمي احملفزات والدعم 
للقطاع الصناع���ي في الكويت 
عوضا ع���ن تغرميه ومخالفته، 
الفتا الى ضرورة وجود تنسيق 
ومباحثات بني الطرفني الصناعيني 
من جهة والهيئة العامة للبيئة 
للوصول الى حل مشترك يرضي 

أعضاء »الغرفة« في قائمة واحدة 
النتخابات الدورة الـ »25«

فواز كرامي
علمت »األنباء« من مص��ادر مطلعة في غرفة جتارة وصناعة 
الكويت ان اعضاء مجلس االدارة احلاليني والذين ستنتهي عضويتهم 
سيترش��حون في قائمة واحدة النتخاب��ات غرفة جتارة وصناعة 
الكويت النتخاب نصف اعضاء مجلس االدارة في دورتها ال� 25. 
واضافت املصادر ان القائمة س��تقدم مرشحيها في املوعد احملدد 
وهو من 1 الى 14 مارس، مشيرة الى انه لم تظهر اي بوادر حتى اآلن 
على دخول منافسني آخرين. وكانت انتخابات غرفة جتارة وصناعة 
الكويت في دورتها السابقة شهدت انتخابات ماراثونية وتنافسية 
من الدرجة االولى تصدرتها قائمتان االولى قائمة »االسرة« برئاسة 
رئيس مجلس ادارة غرفة التجارة احلالي علي الغامن وقائمة »الغرفة« 

حيث انتهت بفوز قائمة االسرة كاملة في تلك االنتخابات.

جميع اإلطراف عوضا عن الذهاب 
املباشر الى املخالفات والغرامات 
التي لن تسفر اال عن تكبيد القطاع 
الصناعي خسائر باهظة ومعيقة 

لدوره في االقتصاد الوطني.

وأضاف اخلالد في تصريح 
ل�»األنباء« أن املصانع مت بناؤها 
منذ وقت قدمي في هذه املناطق 
وبحاج���ة الى وق���ت حتى يتم 
نقله���ا الى املناط���ق الصناعية 
الباهظة  التكالي���ف  ناهيك عن 
التي قد تصل  العملي���ات  لهذه 
ال���ى ماليني ال���دوالرات كما أن 
جلب املع���دات اخلاصة بالبيئة 
التي طلبتها الهيئة للوصول الى 
املواصفات املطلوبة واستيرادها 
من اخلارج يحتاج الى وقت بني 
عمليات حتضير للطلبية وشحنها 
ونقلها وتركيبها مؤكدا أن مهلة 90 
يوما غير كافية إطالقا للصناعيني 
لتنفيذ ه���ذه املتطلبات ومؤكدا 
التزامه���م بتنفيذها اذا حصلوا 
على الوق���ت الكافي ومن خالل 

مباحثات مع الهيئة.

محمد كحيل

لقاطنيه أرقى مستويات التصميم 
املعماري والتنسيق اخلارجي ذات 
املساحات اخلضراء ومساقط املياه 
الواقعة بني  الترفيهية،  واألماكن 
مجموع����ة متنوعة م����ن الڤيالت 
الس����كنية املميزة. وأشار إلى أنه 
قد مت تصميم »رمي ريزدنس« لتقدم 
مجموعة كبي����رة من االختيارات 
للڤيالت والتاون هاوس من حيث 
املساحة املبنية ومساحة احلدائق 
حوله����ا، والتي متن����ح قاطنيها 
اخلصوصية في السكن مع احلفاظ 
على احلياة االجتماعية اجلماعية 

ضمن املناطق الترفيهية.
وأضاف كحيل أنه قد مت توفير 
4 تصاميم مختلفة ضمن املشروع 
ومبساحات مختلفة تتراوح بني 
191 و400 متر مربع مت تصميمها 
حتى تتالءم مع متطلبات العائلة 
العصرية مبختلف تنوعاتها، الفتا 
إلى أن املشروع يقع على هضبة 
مرتفعة على احملور املركزي املؤدي 
ملدينة 6 أكتوبر بجوار ميدان جهينة 

لتحقق رمي ريزدنس أعلى معايير 
التناغم  املثالية من حيث  احلياة 
بني مس����احات املباني والطبيعة 
اخلضراء واألماكن الترفيهية، فضال 
عن وقوعها وس����ط مجموعة من 
املشاريع الراقية وقربها من ارقى 
التعليمية  املستشفيات واملعاهد 
املتميزة واألس����واق  وامل����دارس 
الشهيرة، األمر الذي جعلها حتتل 

أعل����ى قيم االس����تثمار في جميع 
مناطق السادس من أكتوبر والشيخ 
زايد حيث تبعد 15 دقيقة عن ميدان 

لبنان وقلب مدينة املهندسني.
التقارير  أن  إلى  وأشار كحيل 
االقتصادية األخيرة حول سوق 
العق����ار املصري كش����فت عن أن 
السوق يشهد حاليا حتوال كبيرا 
نتيجة للتوجه نحو بناء مجتمعات 
متكاملة جديدة، ولظهور س����وق 
متوي����ل عقاري يتطور بس����رعة 
كبيرة، وأن »القاهرة« تعد أفضل 
مكان لالستفادة من تلك التوجهات، 
وأنها أفضل م����ن مناطق املنازل 
الثانوية مثل الس����احل الشمالي 

والبحر األحمر.
وتوق����ع كحي����ل أن يش����هد 
السوق املصري توجه الكثير من 
املستثمرين لالستثمار في الوحدات 
السكنية خالل العام 2010، وذلك 
لكون االستثمار العقاري من أكثر 
أنواع االستثمارات ربحية وأمانا 

للمستثمر.

قال إن الشركة ستتيح لعمالئها تقارير اقتصادية عن مجريات التداول

الحجي لـ »األنباء«: »كي اي سي« تبرم اتفاقًا مع شركة استشارات
إلضافة قائمة بالشركات اإلسالمية لبرنامج التداول

فيصل احلجي 

أحمد مغربي
كش���ف مدير عام شركة كي 
اي سي للوساطة املالية التابعة 
للكويتية لالستثمار فيصل احلجي 
أن الشركة انتهت من االتفاق مع 
شركة وضوح لالستشارات املالية 
واالقتصادية بهدف تزويد »كي 
اي سي« للوساطة بتقارير يومية 
وأسبوعية وشهرية عن مجريات 
التداول ووضع البورصة بشكل 
تقني من قبل عدد من املختصني 

في هذا الشأن.
وأوضح احلجي في تصريح 
خاص ل���� »األنب���اء« أن خدمة 
التقارير اجلديدة سيتم توفيرها 
 ON LINE �قريبا لعمالء الشركة ال
وذلك وفق توجيهات الش���ركة 

الكويتية لالستثمار في توفير 
جميع اخلدمات اجلديدة لعمالء 

الشركة.
وأشار احلجي الى أن الشركة 
عق���دت اتفاقا كذلك مع ش���ركة 
وضوح إلضاف���ة قائمة جديدة 
ضمن برنامج التداول لألس���هم 
اإلسالمية املتوافقة مع الشريعة 
اإلسالمية، موضحا أن هذه األسهم 
متت مراجعتها من قبل 3 جلان 
تابعة لوزارة األوقاف للتأكد من 
سالمة توافقها مع أحكام الشريعة 

اإلسالمية.
بني أن الش���ركة أعدت لهذه 
األسهم قائمة خاصة بها ضمن 
برنامج التداول لتسهيل حصول 
املتداول���ني علي هذه  ووصول 

القائمة دون أي مشاكل، موضحا 
أن الشركة تدرس إضافة السوق 
الس���عودي الى قائمة األسواق 

التداول  اجلديدة ضمن برنامج 
االلكتروني التي أطلقته الشركة 

في شهر يوليو 2009.
وأوضح احلج���ي أن إضافة 
السوق الس���عودي إلى برنامج 
الت���داول االلكترون���ي اجلديد 
ستكون قريبا، مش���يرا الى أن 
الشركة تسعى أيضا الى إدخال 
العدي���د من األس���واق العاملية 
واخلليجية خالل الفترة املقبلة 
مع استقرار األسواق ووضوح 
الرؤية العامة ألسواق املنطقة. 
من جه���ة أخرى قال احلجي 
ان احلصة الس���وقية ل� »كي اي 
سي« للوساطة بلغت 6%، كما ان 
الشركة حتتل املركز السابع في 
ترتيب شركات الوساطة بالسوق، 

مبينا أن هذه النسبة سوف تزيد 
بعد إدخال السوق السعودي.

ولفت احلج���ي الى أن نظام 
التداول االلكتروني الذي أدخلته 
الشركة في نهاية العام املاضي 
ميثل نقلة نوعي���ة في التداول 
بالس���وق وميثل قيادة للتطور 
في ه���ذا املج���ال خصوصا انه 
يس���بق في تط���وره وإمكاناته 
النظم املستخدمة حاليا، مشيرا 
إلى أن االس���تفادة من استخدام 
هذا النظام ستتزايد بعد تطوير 
نظام التداول في السوق، وظهور 
الفوارق الكبيرة بينه وبني األنظمة 
األخرى التي تستخدمها شركات 
الوساطة التي تقدم خدمة التداول 

االلكتروني.


