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السيف: »تصنيف وتحصيل األموال« تتطلع للتوسع في أبوظبي
العام 2009 مما ادى الى انخفاض 
اجمالي اإليرادات في 2009 بشكل 
كبير واظهار البند بالسالب حيث 

بلغ 2.816 مليون دينار.
 واوضح التقرير ان مخصصات 
الشركة لش���راء الديون مليزانية 
2009 قد بلغت 161.060 الف دينار 
اما مخصصات االستهالكات في 
ميزانية 2009 فقد بلغت 21.9 الف 
دينار بينما كانت في عام 2009 

حوالي 21.96 الف دينار.
وأقرت عمومية الشركة العادية 
على جميع البنود املطروحة في 
جدول اعماله���ا والتي تضمنت 
التصديق عل���ى البيانات املالية 
للش���ركة عن السنة املنتهية في 
31 ديسمبر 2009 وتوصية مجلس 
االدارة بعدم توزي���ع ارباح عن 

.2009
كما مت انتخاب وتعيني اعضاء 
مجلس االدارة للثالث س���نوات 
املقبلة ومت توزيع 3 مقاعد لشركة 
الدار الدارة االصول االستثمارية 
ومقعد لشركة الدار القابضة ومقعد 
لشركة ادمي لالستثمار باالضافة 

الى عضو احتياط.

وجاء في التقرير فيما يتعلق 
ببند االستثمار وعوائد املرابحات 
والوكاالت التي قامت بها الشركة 
ونتيجة للوضع املالي العاملي فقد 
تأثر هذا البند من خالل النتائج 
املسجلة فيه والتي اظهرت خسائر 
بلغت 3.95 ماليني دينار في نهاية 

املتعلقة  اخلاص���ة بالعم���والت 
بعمليات التحصيل التي تقوم بها 
الش���ركة للغير فقد بلغت 1.097 
مليون دين���ار مقارنة باإليرادات 
التشغيلية والتي قدرت ب� 976.7 
الف دينار أي بزيادة تبلغ 121.02 

الف دينار.

بناء على ما يراه مجلس اإلدارة.
 وقد ورد ف���ي تقرير مجلس 
ادارة الشركة ان اصول الشركة 
بلغت 19.96 مليون دينار في 2009 
بينما بلغت حقوق املساهمني نحو 

19.66 مليون دينار.
ام���ا اإلي���رادات التش���غيلية 

عاطف رمضان
توقع نائ���ب رئيس مجلس 
إدارة شركة تصنيف وحتصيل 
االموال عبداهلل السيف حتسن اداء 
أرباحا جيدة  الشركة وحتقيقها 
خالل العام احلالي اس���تنادا الى 
حتسن مؤش���رات اداء البورصة 
احمللية باالضاف���ة الى االقتصاد 

احمللي.
وأضاف السيف في تصريحه 
للصحافيني عقب انعقاد اجلمعية 
العادية للشركة امس  العمومية 
بنس���بة حضور 99% تقريبا ان 
)تصنيف وحتصيل االموال( لم 
توزع ارباحا عن العام 2009 نتيجة 
تأثر اجلانب االستثماري للشركة 
بتداعيات االزمة االقتصادية، مشيرا 
إلى أن مجلس اإلدارة ارتأى التأني 
في توزيع االرب���اح بغية تقوية 
املالي للش���ركة، موضحا  املركز 
أن األداء التشغيلي للشركة جيد 

جدا.
 ولفت إلى ان الش���ركة لطاملا 
طمحت للتوس���ع ف���ي أبوظبي 
واملنطقة وستكون هناك توجهات 
جديدة تصب في مصلحة الشركة 

عموميتها لم توزع أرباحاً وانتخبت مجلس إدارة جديداً للسنوات الثالث المقبلة

الحشاش: الكويت سوق مهم وضخم للرعاية 
الصحية يتجاوز حجمه 5 مليارات دوالر

املتكاملة  أكدت شركة رؤى 
للخدمات اإلعالمية على االهتمام 
البال���غ الذي يولي���ه مهرجان 
ومعرض عروض الكويت األول 
الذي تنظمه الشركة في 13 مايو 
املقبل ويستمر ملدة 10 أيام بأرض 
املع���ارض الدولية برعاية عدد 
من كبريات الش���ركات احمللية 
في مختلف القطاعات، ملشاركة 
مؤسس���ات القط���اع الصحي، 
الكبير  التط���ور  خصوصا مع 
الذي ش���هده القطاع في الفترة 
األخي���رة واحلاجة إلظهار تلك 
املستجدات واخلدمات املتنوعة 

إلى املواطنني واملقيمني والش���ركات التي تسعى 
للتعاون مع املؤسس���ات الصحية لتقدمي خدمات 

متميزة وخاصة للعاملني فيها.
وأشارت املش���رفة العامة على املعرض جناة 
احلشاش إلى أن قطاع الرعاية الصحية في الكويت 
بش���كل خاص واخلليج بشكل عام شهد تغيرات 
عديدة ومتس���ارعة خالل الفترة األخيرة، أهمها 
زيادة مساهمة القطاع اخلاص بشكل واضح وكبير 
في هذا القط���اع وذلك رغم أن وزارة الصحة هي 
املسؤولة بشكل رئيسي عن توفير الرعاية الصحية 
ملعظم املواطنني واملقيمني حيث تتجاوز ميزانيتها 

السنوية املليار دينار.
وشددت احلشاش على أن الكويت سوق مهم 
وضخ���م للرعاية الصحية يتج���اوز حجمه ال� 5 
مليارات دوالر منها نحو مليار دينار سنويا )2.9 
مليار دوالر( تساهم بها احلكومة عبر إنفاقها املباشر 
على الرعاية الصحية في املوازنة العامة والباقي 
تتكفل به ش���ركات ومؤسس���ات القطاع اخلاص 
العاملة في هذا القطاع واملنتشرة بني مستشفيات 
ومراكز صحية متكاملة ومتخصصة وصيدليات 

وشركات توزيع األدوية وغير ذلك.
وأضافت احلش���اش أن الدراسات املتخصصة 
تقدر حجم قطاع خدمات الرعاية الصحية في دول 
مجلس التعاون، بنحو 50 مليون معاجلة في العام 
املاضي أي ما يترج���م كقيمة مالية بقرابة ال� 20 
مليار دوالر، كما تتوقع تلك الدراسات وصول حجم 
القطاع إلى ما بني 45 و50 مليار دوالر بحلول عام 
2020، ويرجع هذا النمو في العائدات إلى الزيادة 
في الطلب على العالج وإلى ارتفاع متوسط كلفة 

املعاجلة.
وقالت احلشاش إن هذا احلدث الكبير والضخم 
واملتمثل ف���ي مهرجان ومعرض عروض الكويت 
األول يتخطى بكثير إمكانات املعارض التقليدية 
إلى مهرجان تس���ويقي متخصص في العروض 
واخلصومات اخلاصة احلصرية جلميع خدمات 

التي  ومنتجات السوق احمللي 
تهم عائالت املواطنني واملقيمني 
في الكويت، واالهم أنه سيتضمن 
العديد من األحداث الترويجية 
والترفيهية واالجتماعية الكبرى 
مبش���اركة 4 مؤسسات محلية 
حكومية وأهلية رائدة في تلك 

املجاالت.
أن أنش���طة  إلى  وأش���ارت 
املهرجان ستتنوع بني أنشطة 
ثقافي���ة وتعليمي���ة وتوعوية 
أنش���طة ترفيهي���ة  وكذل���ك 
وترويحية للشباب ولألسرة من 
مختلف األعمار إضافة إلى أنشطة 
اجتماعية وخدمية هذا إلى جانب احلرص على توفير 
مختلف متطلبات واحتياجات األسرة لتتحول أيام 
املهرجان إلى متعة حقيقية للزوار واحلضور من 

مختلف األعمار والفئات والشرائح.
وش���ددت على أن الشركة تسعى لتحويل هذا 
املهرجان ليصب���ح احد أهم املهرجانات التجارية 
والتسويقية في الكويت واخلليج العربي والوجهة 
املفضلة للعائلة خالل فترة إقامته املمتدة على مدار 
10 أيام، مشيرا إلى أن طول فترة املهرجان وتوقيته 
الذي يسبق موسم السفر القى استحسان معظم 

الشركات املشاركة من مختلف القطاعات.
واوضحت احلش���اش أن املهرجان يهدف إلى 
تقدمي أفضل اخلدمات والسلع التجارية بأسعار 
منافسة خالل فترة إقامته، وتقدمي مجموعة واسعة 
ومتنوعة من اخلدمات والسلع بأسعار حصرية 
وخصومات ال تتوافر إال من خالل املعرض، إضافة 
إلى تنوع مجموعة اخلدمات التجارية والس���لع 
لتش���مل معظم القطاعات التجارية احليوية في 
الكويت، فضال عن توفير مجموعة من اخلدمات 
والسلع املناس���بة جلميع أفراد العائلة وجلميع 

الفئات العمرية املختلفة.
وأكدت احلشاش أن الشركة تخطط بعد جناح 
مهرجان ومعرض عروض الكويت األول ملهرجان 
تسويقي وطني كبير تشارك فيه مختلف املؤسسات 
التجارية واخلدمية مبا يساعد على حتويله إلى 
مهرجان تسويقي إقليمي مبش���اركة العديد من 

املؤسسات اخلليجية والعربية واألجنبية.
وشددت احلشاش على أهمية املهرجان واملعرض 
ملساعدة الشركات واملؤسسات في عدد من القطاعات 
اجلماهيرية على تسويق منتجاتها وخدماتها عبر 
تقدمي منتجاتها بأس���عار مخفضة مقابل توفير 
الفرصة للمواطن واملقيم للحصول على احتياجاته 
من السلع واخلدمات بأسعار مميزة عبر عروض 
خاصة او حصرية، في خلق جو تسويقي منعش 

جلميع األطراف.

»رؤى« تنظم مهرجان عروض الكويت 13 مايو

جناة احلشاش

القضايا المالية واالقتصادية الخليجية 
تناقش في مؤتمر لـ »ضمان االستثمار«

برعاية وزير املالية مصطفى 
الشمالي تنظم املؤسسة العربية 
لضم����ان االس����تثمار وائتم����ان 
الصادرات )ضمان( بالشراكة مع 
الشركة الفرنسية لتأمني التجارة 
اخلارجي����ة )كوف����اس( »مؤمتر 
املخاطر القطرية« 20 اجلاري مبقر 

املؤسسة في الكويت.
وأوضح بيان صحافي صادر 
عن املؤسسة أن املؤمتر سيبحث 
عبر جلساته التي سيشارك فيها 
خب����راء اقتصادي����ون وماليون 
دوليون بأبحاث وأوراق عمل العديد 
من القضاي����ا املهمة ذات العالقة 
باألوضاع املالية واالقتصادية في 
دول مجلس التعاون وخصوصا 
في مرحلة م����ا بعد األزمة املالية 

العاملية.
وكشف البيان عن أن املؤمتر 

سيشهد قيام »الكوفاس« بعرض 
تصنيفها االئتماني ملختلف دول 
العالم مب����ا فيه����ا دول املنطقة 
القطاعات االقتصادية  ومختلف 
يليه تقييم للمخاطر القطرية لدول 
مجلس التعاون وللمخاطر املتعلقة 
القطاع����ات الصناعية  مبختلف 

واملالية في املنطقة.
وأضاف ان املؤمتر سيش����هد 
مش����اركة أعض����اء »التحال����ف 
 )CREDIT ALLIANCE(  »االئتماني
من الدول العربية واألجنبية وعدد 
كبير من ممثلي البنوك والشركات 
االستثمارية والصناعية بالكويت 
إضاف����ة إلى اجله����ات احلكومية 
الكويتي����ة املعني����ة بالش����ؤون 

االقتصادية واملالية.
جتدر اإلشارة إلى أن الكوفاس 
تنظم »مؤمتر املخاطر القطرية« 

مرت����ني كل عام في باريس خالل 
ش����هر يناير ثم في إحدى الدول 
األعضاء في »التحالف االئتماني« 
خالل شهر أبريل، ويحظى املؤمتر 
باهتمام واس����ع من قبل اخلبراء 
االقتصاديني واملاليني ووس����ائل 

اإلعالم احمللية والدولية.
كما تس����تضيف املؤسس����ة 
العربية لضمان االستثمار وائتمان 
الصادرات )ضمان( ضمن عقب 
مؤمتر املخاطر القطرية االجتماع 
اإلقليم����ي الس����نوي للتحال����ف 
االئتماني الذي يس����تمر حتى 21 
اجلاري، ويش����ارك فيه قرابة ال� 
50 عضوا من أعضاء التحالف من 
هيئات ضمان وطنية وش����ركات 
ائتمانية وش����ركات  معلوم����ات 
حتصيل دي����ون إضافة إلى كبار 

مسؤولي الكوفاس.

»العربي للتخطيط« يصدر عددًايعقد في مقر المؤسسة في الكويت 20 الجاري
جديداً من »جسر التنمية«

أصدر املعهد العربي للتخطيط 
عددا جديدا من سلس���لة جسر 
التنمية حتت عن���وان »مناطق 
التج���ارة احل���رة«، وذل���ك في 
اطار حرص املعهد على توثيق 
مخرجات مختلف ملتقياته العلمية 
ونتاجه البحثي ضمن اصدارات 
دورية، والت���ي تعنى مبختلف 
مج���االت التنمي���ة االقتصادية 
واالجتماعية، واتاحتها جلميع 
املهتمني والباحثني وصّناع القرار، 
بهدف املساهمة في اثراء املعرفة 
التنموي  الوعي  ورفع مستوى 

في الدول العربية.
ويبني العدد ان الدولة التي متثل محورا التفاقيات مناطق التجارة 
احلرة مع عدد كبير من الدول يطلق عليها اسم املركز، بينما يطلق 
دول احمليط على ال���دول املوقعة مع دول املركز مع العلم ان جميع 
دول احمليط ال ترتبط باتفاقيات مع بعضها البعض، بل ترتبط بدال 

من ذلك بدولة املركز.
ويرجع االصدار الس���بب في توقيع اتفاقيات املناطق احلرة الى 
عوامل غير اقتصادية تعود جذورها الى كتابات لالقتصادي الشهير 

كينز الداعية الى نشر هذه االتفاقيات كأداة حلفظ السالم.

غالف اإلصدار اجلديد

مها الغنيم تروي تجربة نجاحها خالل احتفال خاص بيوم المرأة العالمي
نظمت شركة إرنست ويونغ 
ن����دوة لالحتفال بالي����وم العاملي 
للمرأة، حيث اس����تضافت رئيس 
مجل����س اإلدارة والعضو املنتدب 
لبي����ت االس����تثمار العامل����ي مها 
الغنيم، كمتحدثة أساسية خالل 
هذه املناس����بة، كما حضر الندوة 
نائب الرئيس التنفيذي في بيت 
االستثمار العاملي خولة الرومي، 
باإلضافة إلى موظفات من شركة 

إرنست ويونغ.
وبه����ذه املناس����بة ألقى املدير 
الش����ريك في إرنس����ت ويونغ - 
الكويت وليد العصيمي كلمة أشاد 
خاللها بدور املوظفات بالش����ركة 
قائال: »يعد تطوير املرأة العاملة 
واالحتف����اظ بها كق����وة عمل من 
األولوي����ات احمللي����ة واإلقليمية 
والعاملية في إستراتيجية إرنست 
ويونغ. ويقوم منهجنا على تعزيز 
الثقافة املس����تدامة والشاملة في 
طريقة عملنا، حيث يس����اعد ذلك 
إمكاناتهم  موظفينا في حتقي����ق 

وإبراز قدراتهم مبا يحدث«.

وفي كلمتها خالل االحتفال روت 
رئيس مجل����س اإلدارة والعضو 
املنتدب لبيت االس����تثمار العاملي 
مها الغني����م للحاضرات جتربتها 
النجاح، وتطرقت  ورحلتها نحو 
الت����ي واجهتها خالل  للتحديات 
مس����يرتها ف����ي عالم الش����ركات 
واملصارف االستثمارية التي يهيمن 
عليها الرجال، واالستراتيجيات التي 
اتبعتها للتصدي جلميع التحديات 
والعقب����ات، وأعربت عن قناعتها 
بضرورة أن تكون املرأة أكثر جدية 
واجتهادا في العمل إلثبات نفسها 
من أجل االرتقاء في السلم الوظيفي 

بني زمالئها من الرجال.
كما شددت الغنيم على أهمية 
التعلم املتواصل، داعية املرأة لتعزيز 
معارفها عن طريق القراءة وحضور 
الدورات التدريبية واملهنية وورش 
العمل التنموية ملواكبة التغيرات 

التي تشهدها مجتمعاتنا.
وفي رد على س����ؤال حول من 
س����اهم في جناحها الكبير، قالت 
الغنيم إنها لم تكن لتحقق أي مما 

أجنزته لوال بركة اهلل ورعايته، ثم 
دعم عائلتها وفريق العمل املمتاز 
ال����ذي رافقها في مش����وارها، كما 
أجابت أيضا عن العديد من األسئلة 
التي طرحتها النساء احلاضرات، 
مشجعة إياهن على العمل لتحقيق 

طموحاتهن املهنية والشخصية.
ومن جانبها أشادت املديرة في 
إرنست ويونغ – الكويت، عائشة 
ن����دمي مبفهوم التع����اون والعمل 
اجلماعي، وقالت: »تهدف ش����بكة 
إرنست ويونغ إلى حتفيز موظفاتنا 
ليشعرن بأهميتهن وقوتهن، وتعد 
هذه الش����بكة منصة تساعد على 
تعزيز إمكانات املوظفات وقدراتهن، 
وتشجيع التواصل وبناء العالقات 

من خالل االنشطة املختلفة«.
مضيفة: »ملس����نا أن دور هذه 
الشبكة الفعال في زيادة إبراز أهمية 
األمثلة احلية والنماذج الناجحة، 
وإيج����اد الرواب����ط والصالت بني 
الدعم وتشجيع  نسائنا ملشاركة 
النساء العامالت لدى عمالئنا من 

الشركات«.

في إطار تكريم »إرنست ويونغ« للمرأة

مها الغنيم تتوسط موظفات شركة إرنست ويونغ في االحتفال بيوم املرأة العاملي

)أحمد باكير(عبداهلل السيف مترئسا عمومية »تصنيف وحتصيل األموال« 

»زين« ترعى ملتقى المرأة الخليجية االقتصادي األول
أعلنت شركة زين عن رعايتها مللتقى 
امل���رأة اخلليجية االقتصادي األول والذي 
يقام اليوم حتت رعاية نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
للتنمية ووزير الدولة لإلس���كان الشيخ 

أحمد الفهد. 
وذكرت الش���ركة في بيان صحافي أنها 
رعت انشطة هذا املؤمتر والذي يشارك فيه 
برنامج األمم املتح���دة اإلمنائي من منطلق 
إميانها بضرورة تفعيل دور املرأة في املجتمع 
على جميع األصعدة، خصوصا أنها أثبتت 
أنها قادرة على حتمل املسؤوليات مبواقفها 

وإجنازاتها في الفترة األخيرة.
وقال مدير العالقات واالتصاالت في الشركة 

وليد اخلشتي »املؤمتر يعتبر فرصة جيدة 
لتعزيز اجلهود نح���و االهتمام بدور املرأة، 
وإيجاد جميع السبل املمكنة لتمكني دورها 
في املشاركة احلقيقية في املجتمع، باعتبارها 
الشريك الرئيسي لكل األنشطة واألحداث«.

وأوضح أن »زين« قامت برعاية هذا املؤمتر 
انطالقا من اهتمامها الكبير بهذه القضية التي 
متثل محور ارتكاز رئيسي لنواة املجتمع، 
ولقناعتها بأن مثل هذه الفعاليات تقدم مناذج 
رائع���ة للحياة العملية وفي الوقت نفس���ه 
تعمل على تشجيع املرأة على ممارسة دورها 

املطلوب منها على أكمل وجه.
وأكد أن »زين« من جانبها ستقدم الدعم 
الكافي لهذه األحداث خصوصا أن الش���ركة 

ملتزمة برسالتها االجتماعية بالشكل الذي 
يرضي طموحها ويرضي في الوقت نفس���ه 

رغبات املجتمع الذي تخدم فيه.
وبني أن النقاش���ات واحملاض���رات التي 
س���يلقيها مجموعة من النخبة في جلسات 
عمل املؤمتر سيكون لها دور كبير في تسليط 
الضوء على أهم القضايا التي تعزز من دور 
املرأة، مشيرا إلى أن »زين« ستواصل تكثيف 
جهودها في تنفيذ برامجها االجتماعية على 
أكمل وجه لقناعتها الشديدة بأهمية هذا الدور 
في تعزيز العالقة بني الش���ركة واملجتمع، 
وتعزيز االتصال مع اجلهات والهيئات العامة 
النافعة التي تؤدي رسالة مكملة حتمل نفس 

احملتوى.

يقام تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية الشيخ أحمد الفهد

وليد اخلشتي

معرفي: »شراع« تحث الخريجين على المبادرة 
باقتناص الفرص في عالم المشروعات الصغيرة

من الشركات التي تسعى دوما 
إلى حتفيز الشباب.

كان���ت مش���اركة »ش���راع« 
متضمنة لبعض مشاريعها التي 

تبنتها منذ تأسيسها وهي:
� ش���ركة فري���ق الصيان���ة 
خلدمات السيارات التي ستقدم 
عروضا خاصة على االشتراكات 
الشهرية للطلبة، وتعريف الطلبة 
باخلدم���ات املميزة التي تقدمها 
الشركة ومن اهمها تبديل الزيت 
في البيت وتصليح الس���يارات 
من والى املنزل بجميع انواعها 

ومبختلف مناطق الكويت.
� شركة كوبا كافا للمأكوالت 
اخلفيف���ة واملرطبات التي تقدم 
املأك���والت من  اطي���ب واحلى 
ساندويتشات وعصائر في موقع 

مميز يطل على البحر.

مثال لش���ركات القطاع اخلاص 
للمس���اهمة في دوره���ا لتبني 
الش���باب وحتفيزهم  مشاريع 
ومش���اركتهم مالي���ا ومعنويا 
مبشاريعهم الصغيرة وان تكون 

شاركت شركة شراع إلدارة 
املشاريع في األنشطة الطالبية، 
باملع���رض الذي يقيم���ه نادي 
املبادرين للمشاريع الصغيرة 
في كلية العلوم اإلدارية بجامعة 
الكويت حتت رعاية الشيخ خليفة 

علي اخلليفة الصباح.
املناس���بة قال نائب  وبهذه 
رئيس مجلس إدارة شركة شراع 
إلدارة املش���اريع داود سليمان 
معرفي ان مش���اركة شراع في 
املع���رض تأتي في اط���ار دعم 
املش���اريع الصغي���رة والبحث 
عن الطلبة املبادرين وتستهدف 
اخلريجني وحتثهم على املبادرة 
باقتناص الفرص والدخول في 
عال���م املش���روعات الصغيرة 
واالعتماد على النفس، واضاف 
ان »شراع« تسعى لتكون خير 

شاركت في معرض نادي المبادرين بكلية العلوم اإلدارية

داود معرفي


