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 ص����رح املدير العام
 ل� »أمبشن« لالستشارات 
د.يوس����ف  والتدريب 
الوتار بأنه قد مت توقيع 
اتفاقية تقوم من خاللها 
»أمبشن« لالستشارات 
وللتدري����ب بتأهي����ل 
ش����ركة اإلعمار إلنتاج 
اخلرس����انة اجلاه����زة 
ومقاوالتها الس����تيفاء 
املتطلب����ات واحلصول 
على الشهادة العاملية في 
»اآليزو 9001« من خالل 
تطبيق املعايير العاملية 

في اجلودة اإلدارية. 
وأضاف أن حصول الشركة على 
الشهادة العاملية في اجلودة )اآليزو 
9001( يأتي من خالل االهتمام الذي 
توليه الهيئة العامة للصناعة لدعم 
الصناعات الوطنية من خالل املساهمة 
في تكاليف تأهيل املصانع لتطبيق 
املعايير الدولية مما يس����اعدها على 

االرتقاء بجودة املنتج الوطني. 
ومن جهته صرح نائب املدير العام 
ومدير املصنع في »اإلعمار« إلنتاج 
اخلرسانة اجلاهزة ومقاوالتها م.محمد 
الزويد بأن حرص مجلس إدارة الشركة 
على االرتقاء املستمر بجودة املنتجات 

كان الهدف من توقيع هذه االتفاقية، 
حيث اننا نس����عى لتطبيق املعايير 
العاملية للجودة اإلدارية وتقدمي أفضل 
اخلدمات واملنتجات مبا يحقق رضاء 
عمالئن����ا. كما أفاد مستش����ار النظم 
اإلدارية أحمد غرب����ي بأنه مت وضع 
جدول زمني يتم م����ن خالله تنفيذ 
جمي����ع مراحل املش����روع املتضمنة 
تدريب املس����ؤولني في الشركة على 
املعايير الدولية في اجلودة ومعايير 
االرتقاء بالنظم اإلدارية وإجراء عمليات 
االلتزام  الداخلي للتأكد من  التدقيق 
باإلجراءات واللوائح التي مت وضعها 
مبا يتماشى مع هذه النظم كذلك أفضل 

املمارسات لكل نشاط.

قامت املؤسس���ة الدولية اإلسالمية لتمويل 
التجارة � ITFC، إحدى املؤسسات التابعة ملجموعة 
البنك اإلس���المي للتنمية، بتوقيع عقد متويل 
مرابحة بقيمة 73 مليون درهم إماراتي لصالح 
ش���ركة صناعات أس���منت الفجيرة، وتسعى 
املؤسس���ة من خالل توقيع ه���ذا العقد لتكون 
احملفز الرئيس لتوسيع أعمال القطاع اخلاص 
بشكل عام ودعم قطاع اإلنشاءات اإلماراتي بشكل 
خ���اص وذلك من خالل االلتزام بتقدمي احللول 
التمويلية املناسبة. كما تسعى املؤسسة لتكون 
أحد أهم الش���ركاء في تقدمي احللول التمويلية 
املتكامل���ة للقطاعني الع���ام واخلاص في دولة 

اإلمارات العربية املتحدة.
وخالل حفل التوقيع الذي اقيم في مقر شركة 
صناعات أسمنت الفجيرة أكد الشيخ محمد بن 
حمد نائب رئيس مجلس اإلدارة سيف الشرقي 
أننا نسعى ومن خالل هذا التمويل لبناء شراكة 
إستراتيجية مع املؤسس���ة الدولية اإلسالمية 
لتمويل التجارة من أجل أخذ روح املبادرة في 

تثبيت مكانتنا وتوسيع أعمالنا داخل السوق 
اإلماراتي بشكل عام واقتناص الفرص في دول 
اخلليج العربي في ظل الطفرة العمرانية التي 
تشهدها دول املنطقة وخاصة اململكة العربية 

السعودية الشقيقة.
ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة 
الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة د. وليد بن 
عبد احملسن الوهيب: نحن نسعى لدعم القطاع 
اخلاص في دولة اإلمارات العربية املتحدة وبناء 
شراكات مع املؤسسات الدولية مبا يسهم في تنمية 
التجارة في العالم اإلسالمي وكذلك تقدمي احللول 
التمويلي����ة املتكاملة للقطاعني العام واخلاص، 

وميثل هذا التمويل أحد دعائم هذا التوجه.
وأردف قائال: الهدف الذي نطمح لتحقيقه على 
املدى املتوسط والبعيد هو املساهمة في تطوير 
قطاع األعمال لدولة اإلمارات العربية املتحدة من 
خالل برامج وأنش���طة متعددة تشمل التمويل 
وتنمية التجارة وغير ذلك من أجل زيادة القدرة 

التنافسية وفاعلية هذا القطاع.

أعلنت اكثر من 50 
شركة ومؤسسة جتارية 
انضمامه����ا  محلي����ة 
 OUTLET2010 ملعرض
ال����ذي تقيمه وتنظمه 
شركة معرض الكويت 
الدولي خالل الفترة من 
5/20 الى 2010/6/5 على 
ارض املعارض الدولية 

مبشرف.
وبه����ذه املناس����بة 
صرح����ت مس����ؤولة 

الكويت  املعرض لدى شركة معرض 
الدولي رقيه الرشدان بأن املعرض الذي 
يقام في دورته الثانية قد اس����تقطب 
رعايات ومش����اركات قياسية بالنظر 
الى حداثة عمره بالسوق حيث تالحظ 
الش����ركات  العديد من كبريات  اقبال 
على االنضمام الي����ه اميانا باجلدوى 
االقتصادية من وراء اقامته واملشاركة 

فيه.
وقالت الرش����دان ان معرض اوت 
ليت 2010 قد اس����تقطب لرعايته كال 
من شركة ونرز العاملية وشركة عاهد 
اخلطيب وشركة بروي ومؤسسة نيو 

كالسيك.
وتابع����ت الرش����دان تصريحاتها 
مش����يرة الى ان معروضات الشركات 
املش����اركة س����تضم املالبس واألزياء 
والساعات والعطورات وأدوات التجميل 

وااللكترونيات واألثاث 
وغيرها.

الرش����دان  ومضت 
موضحة ان املعرض قد 
القت فكرته استحسان 
التي  وقبول الشركات 
مت طرحها عليها خاصة 
انها غير مسبوقة على 
الصعي����د احمللي وقد 
تك����ون مطروحة في 
كثير من ب����الد العالم 
وهي فرص����ة لترويج 
الراكد من امل����اركات العاملية مما زاد 
على حاجة الس����وق وأخذت خطوطه 
طريقا نحو القدم لظهور جيل جديد 

من نفس السلعة اكثر حداثة.
وتقول الرش����دان انه في حديثها 
لتسويق املعرض من الشركات املعنية 
ملست عدم امتالك الكثير منها لسبل 
اعادة تسويق كثير من منتجاتها التي ال 
يتم تسويقها في ذات املوسم وقالت ان 
الزبون في الكويت يختلف عن غيره في 
دول املنطقة وحتى عن كثير من الدول 
العربية حيث يبحث الكويتيون دائما 
عن اجلديد واحلديث والذي قد يصل 
متأخرا بعض الشيء في العام نفسه 
مما يعني قدوم موديالت اخرى اكثر 
حداثة وهكذا جتد مثل هذه املنتجات 
طريقها نحو املخازن قبل خروج فكرة 

معرض اوت ليت الى النور.

أعلنت ش���ركة الدائرة املركزية 
رعايتها ملؤمت���ر ومعرض الكويت 
األول للشركات االنشائية وجتهيزات 
املستش���فيات والذي سيقام حتت 
رعاية وزير الصحة د.هالل مساعد 

الساير في 12 و13 ابريل اجلاري.
املركزية شركة  الدائرة  وشركة 
متخصص���ة ف���ي مج���ال األجهزة 
واملختب���رات الطبية والكواش���ف 
انها  الش���ركة  املخبري���ة. وذكرت 
قامت منذ تأسيسها عام 1979 ببناء 
شهرتها عبر التركيز على متطلبات 
واحتياجات العمالء لالستجابة الى 
التحديات املعقدة في مجال الرعاية 
الصحية وكانت استراتيجيتها على 
الدوام بناء عالقات متينة وطويلة 
األجل مع عمالئها األمر الذي مكنها 
من تطوير التفهم الكامل حلاجات 
العم���الء املختلف���ة  ومتطلب���ات 

وارضائهم بشتى السبل.
واشارت الى انها تتكون من أربعة 
أقسام: قس���م التجهيزات واملعدات 
الطبية،  الطبية، وقسم املختبرات 
ومركز صيانة األجهزة الطبية وقسم 
التجميل. وتتم إدارة هذه األقسام من 
قبل مهندسني مؤهلني ذوي خبرة 

عالية في مج���ال عملهم ويدركون 
متطلبات السوق واحتياجاته التي 
تتط���ور باس���تمرار للتأكيد على 
أننا قادرون عل���ى تقدمي النوعية 
املميزة واملنتجات واخلدمات عالية 

الكفاءة.
انه وبإصرارنا على  وأوضحت 
تقدمي أفضل خدمات ما بعد البيع 
املمكنة، فقد متيزت ش���ركتنا لدى 
عمالئه���ا بأنها األفض���ل في تقدمي 
خدمة ما بعد البيع من خالل مبانيها 
احلديث���ة، وأكثر أجه���زة الفحص 
والقياس تطورا، كما يوظف القسم 
مهندس���ني على أعلى مستوى من 
املهنية والكف���اءة وحاصلني على 
العديد من االعتمادات العلمية من 

موردينا الذائعي الصيت.
وقالت الشركة نسعى جاهدين 
لالرتق���اء واحملافظة عل���ى املكانة 
املرموقة الت���ي حققناها في تقدمي 
احللول الناجعة واملبدعة لقطاعات 
الرعاية الصحية من خالل االجناز 
املتمي���ز في تق���دمي خدمات رعاية 
صحية متكاملة وحتقيق مستوى 
عال من اجلودة في االدارة واملصادر 

البشرية.

أشار التقرير الى أن البنك املركزي األوروبي 
أبقى أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها على 
اإلطالق في الوقت ال��ذي باتت األزمة املالية 
اليونانية تعقد عملية وقف اإلجراءات الطارئة 
الهادفة لتنش��يط االقتصاد، فقد أبقى البنك 
س��عر الفائدة املعياري عند مستوى 1% كما 
توقع املراقبون االقتصاديون، علما أن املجلس 
احلاكم للبن��ك والذي يتكون من 22 عضوا، 
باشر وبشكل تدريجي سحب اإلجراءات التي 
كان قد اتخذها ملواجهة أسوأ ركود اقتصادي 
منذ احلرب العاملية الثانية، مبا في ذلك توفير 

سيولة نقدية غير محدودة للبنوك. 
وقال التقرير: سعى رئيس البنك املركزي 
األوروب��ي جان � كلود تريش��يه إلى تعزيز 
الثقة بخطة إنقاذ اليونان التي اعتمدتها دول 
منطقة اليورو وذلك في الوقت الذي انهارت 
فيه سوق األس��هم في أثينا وارتفعت تكلفة 
االقت��راض من قبلها. وص��رح رئيس البنك 

املركزي األوروبي ب��أن تقصير اليونان في 
تسديد ديونها »ليس واردا«.

وسعى تريش��يه أيضا لتبديد حالة عدم 
اليقني بش��أن مجموعة إجراءات اإلنقاذ التي 
اعتمدتها حكومات منطقة اليورو حني أشار 
إلى كيفية حتديد س��عر الفائدة الذي يفرض 
على قروض الط��وارئ التي تقدم للحكومة 
اليونانية، وقال إنه ميكن لس��عر الفائدة أن 
يكون منخفضا ليصل إلى مس��توى مماثل 
لسعر الفائدة الذي تدفعه احلكومات األوروبية 
األخ��رى على ما حتص��ل عليه من قروض. 
ومع تزايد الضغوط على حكومة أثينا نتيجة 
لعدم االستقرار في األسواق املالية، استخدم 
تريشيه املؤمتر الصحافي للتأكيد على »االلتزام 
اجلاد للغاية« من قبل قادة دول منطقة اليورو 
لتقدمي املساعدة إذا ما نشأت احلاجة الى ذلك، 
وبالتالي فإنه »ال ينبغي ألحد أن يس��تخف 

بهذا االلتزام«.

معارض ومناسبات

»أمبشن« تؤهل »اإلعمار« للخرسانة الجاهزة
 لتطبيق »األيزو 9001« بأحدث إصداراته

»أسمنت الفجيرة« توّقع عقد تمويل
مع المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة

الغزالي: حوكمة الشركات من أكبر 
التحديات التي تواجه األسواق العربية

الرشدان: أكثر من 50 شركة ومؤسسة 
OUTLET أعلنت انضمامها لمعرض

 »الدائرة المركزية« ترعى مؤتمر ومعرض 
»الشركات اإلنشائية وتجهيزات المستشفيات« 

»المركزي األوروبي«: التزام دول منطقة اليورو 
بمساعدة اليونان »جاد«.. إذا دعت الحاجة لذلك

ضمن برنامج تأهيل المصانع الوطنية

تنطلق أنشطته بأرض المعارض في 20 مايو المقبل

رقية الرشدان

جانب من توقيع عقد التمويل

د.عيسى الغزالي

»الوطني«: »االحتياطي الفيدرالي« يلتزم ببقاء الفائدة 
عند مستويات متدنية لهشاشة التعافي االقتصادي

التجزئة األوروبية سجلت في 
شهر فبراير أكبر تراجع لها منذ 
تسعة أشهر، حيث أدى استمرار 
ارتفاع البطالة إلى تقليص اإلنفاق 
االستهالكي، فانخفضت املبيعات 
في الدول الس���ت عش���رة التي 
تتكون منها منطقة اليورو بنسبة 
0.6% مقارنة بشهر يناير الذي 
املبيعات بنسبة  انخفضت فيه 
0.2%، في أكبر هبوط لهذا املؤشر 

منذ شهر يناير 2009. 
وق���ال التقري���ر ان طلبيات 
املصان���ع األملانية حافظت على 
مستواها في شهر فبراير بعد أن 
سجلت صعودا حادا في شهر يناير 
حني أدى ارتفع الطلب األجنبي 
على السلع األساسية واآلالت إلى 
التعويض عن انخفاض الطلبيات 
احمللية، حيث لم يطرأ أي تغير 
يذكر على الطلبيات )بعد تعديلها 
ألخذ العوامل املوسمية والتضخم 
بعني االعتبار( مقارنة مبا كانت 
عليه في شهر يناير الذي سجلت 
خالله ارتفاعا كبيرا بلغ %5.1. 

وبني أن جلنة السياسة النقدية 
التابعة لبن���ك اجنلترا صوتت 
يوم اخلميس املاضي على إبقاء 
أسعار الفائدة في اململكة املتحدة 
عند مس���توى 0.5% وهو أدنى 
مستوى قياسي لها على اإلطالق، 
كما صوتت لصالح وقف اجلهود 
الرامية لتعزيز الطلب من خالل 
برنامج التخفي���ف الكمي الذي 
تبلغ قيمت���ه 200 مليار جنيه، 
وهو القرار الذي كان متوقعا على 
نطاق واس���ع من قبل املراقبني 
الذي���ن يتوقعون  االقتصاديني 
حاليا أن تبقى جلنة السياس���ة 
النقدية في حالة »انتظار وترقب« 

خالل األشهر القادمة. 
ون���وه التقرير ال���ى أن بنك 
االحتياطي االس���ترالي )البنك 
الفائدة  املرك���زي( رفع س���عر 
املعياري إلى 4.25%، في خامس 
زيادة لس���عر الفائدة منذ شهر 
أكتوب���ر املاض���ي، وأش���ار إلى 
احتمال اتخ���اذ خطوات مماثلة 
الحقا في سياق تطبيقه لسياسة 
تصحيحية تعكس التجاوب مع 
الذي م���ازال يتعافى  االقتصاد 

بشكل سريع. 
وق���ام أصح���اب األعم���ال 
املزيد من  االستراليون بتعيني 
املوظفني في شهر مارس، وظل 
معدل البطالة عند مستوى يعادل 
نصف ما هو علي���ه في كل من 
الواليات املتحدة وأوروبا، األمر 
الذي يبرر ق���رار محافظ البنك 
املركزي، غلني س���تيفنز، زيادة 

تكلفة االقتراض. 

مؤشر حلوكمة الشركات املدرجة 
في البورصات العربية على أساس 
م����دى تطبيقها ملتطلبات احلوكمة 
الرش����يدة، مؤكدا على أن التحدي 
الرئيس����ي أمام األس����واق العربية 
يتمثل في ض����رورة التعرف على 
املعايير العاملية املعتمدة في حوكمة 
الش����ركات بهدف تطوير مجموعة 
من القواعد والقوانني، التي تتكيف 
وتتواءم م����ع البيئ����ة التنظيمية 
انه  والتجارية احمللي����ة. واضاف 
ومن اجل مخاطبة مختلف جوانب 
هذا التحدي قام املعهد بدعوة احد 
اخلبراء العرب املشهود لهم بالكفاءة 
في هذا املجال وهو االس����تاذ آالن 
بيفاني الذي يشغل حاليا منصب 
مدير املالية العام بوزارة املالية في 
اجلمهورية اللبنانية، ملا له من خبرة 
متميزة وواسعة في مجال اسواق 
االوراق املالية، حيث ساهم في اعداد 
قوان����ني حول كل من س����وق رأس 
املال، والتداول مبعلومات داخلية، 
والتوري����ق، واندم����اج املصارف، 
وبورص����ة بيروت. وهو عضو في 
كل م����ن احملكمة العليا للمصارف، 
اللبناني، وهو  واملصرف املركزي 
احملافظ املن����اوب للبنان في البنك 
الدولي، ونائب احملافظ اللبناني في 
الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي 
واالجتماعي وخبير خارجي لصندوق 

النقد الدولي.

ينظم املعهد العربي للتخطيط 
محاضرة عامة حتت عنوان »تطور 
اس����واق االس����هم في االقتصادات 
الناشئة« يوم الثالثاء املقبل، وذلك 
في اطار جه����ود املعهد املتواصلة 
لنش����ر الوعي التنموي حول أهم 
التطورات االجتماعية واالقتصادية 
العربية عامة، ودول مجلس التعاون 
املناسبة  اخلليجي خاصة. وبهذه 
صرح مدير عام املعهد د.عيس����ى 
الغزالي ان اختيار املعهد ملوضوع 
ه����ذه احملاضرة يأتي في س����ياق 
متابعته ملا أولته الدول العربية من 
اهتمام متزايد في السنوات األخيرة 
لتطوير االطر التنظيمية واملؤسسية 
ألسواق أوراقها املالية، وذلك انطالقا 
من الدور الهام ال����ذي تلعبه هذه 
املؤسس����ات في حش����د املدخرات 
وتوجيهها ملجاالت االس����تثمارات 
املختلفة، ونتيجة للقناعة املتزايدة 
لدى تلك الدول بان قيام اس����واق 
ناجحة لتداول األوراق املالية يتطلب 
توفير بيئة تش����ريعية وقانونية 
مالئم����ة. واضاف الغزالي في بيان 
صحافي ام����س ان اهمية موضوع 
هذه احملاض����رة تأتي للتأكيد على 
الذي  ضرورة االصالح التشريعي 
يكفل تنظيم عمل األسواق العربية 
وزيادة كفاءتها وتعزيز الدور الرقابي 
عليها وتنشيط التعامل فيها، خاصة 
مع انتهاج العديد من الدول العربية 
برامج إصالح اقتصادي موس����عة 
تقوم على تبني آليات السوق، ودعم 
القطاع اخلاص ومنحه دورا أكبر في 
النشاط االقتصادي، وفتح املجال 
لالستثمار األجنبي للمساهمة في 

بناء االقتصادات العربية.
واش����ار ال����ى اهمي����ة االلتزام 
الرشيدة، وهيكلة مهام  باحلوكمة 
اإلدارات وبيئة وإجراءات  مجالس 
الرقاب����ة والش����فافية واإلفصاح، 
واسلوب التعامل مع مالكي حصص 
األقلية وال يقتصر األمر على الشركات 
املدرجة فقط، بل يشمل إدارة سوق 
األوراق املالي����ة من خ����الل إيجاد 

الس���ابق، األمر الذي يدل على 
أن نتائج اجله���ود احلكومية 
لدعم السوق ستبدأ في الظهور 
قريبا. وارتفعت مبيعات املباني 
التي تباع للمرة األولى بنسبة 
8.2%، وه���و ثاني أكبر ارتفاع 
على اإلطالق، وأكبر ارتفاع منذ 
شهر أكتوبر 2001، ويأتي هذا 
األداء بعد تعديل نتائج شهر 

يناير بتخفيضها إلى %7.8. 
ونوه التقرير الى أن مبيعات 

حوال���ي 90% م���ن االقتصاد، 
إلى 55.4 نقطة، وهو أداء فاق 
التوقعات، وذلك مقارنة ب� 53 
نقطة في الشهر السابق، علما 
بأن القراءة التي تفوق ال� 50 
نقطة تدل على توسع النشاط 

االقتصادي. 
وبشكل غير متوقع، ارتفع 
الذي وقعوا  عدد األميركي���ني 
عق���ودا خ���الل ش���هر فبراير 
لشراء منازل كانت مملوكة في 

األولى بتعويض���ات عن فقدان 
وظائفهم، األم���ر الذي أدى إلى 
تالشي بعض اآلمال التي نشأت 
مؤخرا بش���أن س���وق العمالة، 
فقد ارتفع���ت املطالبات األولية 
بالتعويض ب���� 18 ألف مطالبة 
لتصل إلى 460 ألف مطالبة خالل 

األسبوع املاضي. 
من جهة أخرى ارتفع مؤشر 
إدارة الشراء للقطاعات  معهد 
التي تش���كل  غير الصناعية، 

قال تقرير 
الكويت  بنك 
انه  الوطني 
في التداوالت التي شهدتها أسواق 
العمالت خالل األسبوع املاضي 
ظل س���عر الدوالر ضمن نطاق 
ضيق مقابل العمالت الرئيسية، 
إال أن العملة األميركية أقفلت في 
نهاية األس���بوع وهي في وضع 
أضعف نسبيا على خلفية شهية 

املستثمرين لتحمل املغامرة. 
وأوض���ح التقري���ر انه وفي 
اجلان���ب اآلخ���ر م���ن املعادلة، 
ارتفع اليورو مساء يوم اجلمعة 
املاضي، مدعوما بتحسن اآلمال 
بحصول اليونان على املساعدة 
إليها لتجاوز أزمة  التي حتتاج 
ديونها، وارتفع إلى 1.3491 دوالر 
وكان قد انخفض إلى 1.3278 مقابل 
أما اجلنيه  الدوالر األميرك���ي، 
االس���ترليني، فقد اس���تفاد من 
البيانات االقتصادية اإليجابية 
للمملك���ة املتح���دة وارتفع إلى 
1.5391 دوالر بعد أن ظل ضعيفا 
طوال األسبوع والمس مستوى 
1.5126، وهو أدنى مس���توى له 

خالل األيام القليلة السابقة. 
ونوه التقرير الى أن مسؤولي 
مجلس االحتياط الفيدرالي أكدوا 
التزامهم باإلبقاء على أس���عار 
الفائدة عند مس���تويات متدنية 
»لفترة أطول« بالنظر إلى هشاشة 
مس���يرة التعاف���ي االقتصادي، 
وأحملوا إل���ى أن تخفيض حجم 
امليزانية العمومية للبنك املركزي 
قد ميتد لفترة طويلة قد تصل 

إلى عقدين من الزمن.
وصرح نائب رئيس املجلس 
دونالد كوهن بأنه ال يعتقد بأن 
احلكومة األميركية ستجد صعوبة 
في إيجاد مشترين لديونها على 
الرغم من تنامي العجز في ميزانية 
الواليات املتح���دة، وأضاف أنه 
يستبعد إخفاق أي مزاد لبيع هذه 
الديون ألن »احلكومة األميركية 
تضمن ديونها، وهو أمر ال شك 
فيه وسيبقى مؤكدا، وأنا واثق 
بأن مزادات سندات الدين سوف 

تغطى دائما«.
وذك���ر التقري���ر ان���ه خالل 
األس���بوع املاضي، وبشكل غير 
متوق���ع، ارتفع ع���دد العاملني 
األميركيني الذين يطالبون للمرة 

الدوالر يتداول ضمن نطاق ضيق مقابل العمالت الرئيسية 

تقــرير
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