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احملاضر د.يوسف الوتار يتوسط املشاركني بالبرنامج التدريبي

جانب من احلملة

»اتحاد الصناعات« يختتم برنامج أساليب إدارة الجودة

»فلكس ريزورتس« تحتفل بيوم الصحة العالمي

قامت مس����ؤولة العالقات العامة 
باحتاد الصناعات الكويتية رابعة 
زايد ومحاضر البرنامج مدير عام 
أمبشن لالستش����ارات والتدريب 
د.يوسف الوتار بتوزيع الشهادات 

على املشاركني في البرنامج.

تطبيق هذه املسؤولية التي نحملها 
جتاه املجتمع الكويتي يوميا، حيث 
ال نألو جهدا اال ونبذله عبر مهمتنا 
القاضية بتغيير املفاهيم الصحية 
اخلاطئة والعمل على تثقيفه حول 
الطرق الصحية الصحيحة الكفيلة 
بضمان مستقبل صحي واعد جلميع 

شرائح املجتمع الكويتي«.

دراس����ة حلاالت عملية وجتارب 
شركات عاملية وإقليمية ومحلية، 
وكيفية االستفادة من هذه التجارب 
القيمة في إدارات وأقسام املؤسسات 

الصناعية.
وفي ختام البرنامج التدريبي، 

املنتدب خالد  اإلدارة والعض����و 
الصايغ، قائال »اننا نرى في يوم 
الصحة العاملي مناس����بة عظيمة 
نكثف فيها جهودنا املستمرة في 
التأكيد على مسؤولية املرء جتاه 
نفس����ه أوال ثم عائلت����ه في إطار 
احملافظة على منط حياة صحي 
وآمن. ونحن في فلكس نعمل على 

وكيفية التخطيط لتحقيق اجلودة 
والتطبيق����ات العملي����ة لتفعيل 
اجلودة وكيفي����ة مراقبة وقياس 

جودة املنتجات اخلدمات.
البرنامج على  وقد احت����وى 
ورش عم����ل عدي����دة، إضافة الى 

ش����ملت تقدميات فلكس في هذه 
املناس����بة املميزة األعضاء وغير 
األعض����اء أيضا وذل����ك انطالقا 
من حرص الش����ركة على تكثيف 
جهودها في س����بيل خلق ونشر 
الوعي واملعرفة الس����ليمة حول 
صحة اإلنس����ان. وحول مبادرة 
»فلكس« حت����دث رئيس مجلس 

اختت����م احت����اد الصناع����ات 
الكويتية بدعم من الهيئة العامة 
للصناعة برنامجا تدريبيا حول 
»األس����اليب املتقدمة في اإلنتاج 
وإدارة اجل����ودة« باالس����تعانة 
بأمبشن لالستشارات والتدريب 
كونها جه����ة متخصصة في هذا 
الدورة  املجال، وقد حاض����ر في 
التدريبية د.يوسف الوتار مدير 
عام أمبشن لالستشارات والتدريب، 
حيث شارك فيها نخبة من املديرين 
في مجال اإلنتاج وأنشطة ضبط 
اجلودة وغيرها من اإلدارات ذات 
الصلة. ومن جانبه، صرح مشرف 
التدريب في أمبشن لالستشارات 
محمد حوران بأن »تنفيذنا ملثل 
ه����ذه البرامج يأت����ي من منطلق 
حرص أمبشن على تطوير األداء 
وتزويد املديرين ومتخذي القرار 
في املؤسسات الصناعية باملهارات 
واملعرفة في املجاالت الفنية وذلك 

لتحقيق أفضل النتائج«.
وأشار الى أن البرنامج تطرق 
إلى أشهر مدارس اجلودة ومبادئ 
إدارة اجل����ودة وتكلفة اجلودة، 

مبناسبة يوم الصحة العاملي، 
وحدت شركة »فلكس ريزورتس« 
للمنتجعات والعقارات جهودها مع 
مستش����فى السالم الدولي، حيث 
عملت����ا على إطالق حملة صحية 
مشتركة استمرت على مدى أربعة 
أيام وهدفت الى خلق الوعي حول 
أهمية احلص����ول على أمة تنعم 
بالصحة وتشجع املجتمع الكويتي 
على س����لوك من����ط حياة صحي 

ومتعاف في حياتهم اليومية.
وارتكزت نشاطات احلملة التي 
انطلقت في 11 وحتى 14 اجلاري 
على تقدمي حتالي����ل دم مجانية 
ومحاضرات ع����ن األكل الصحي 
بتنسيق من مركز احلمية والتغذية 
»غورمي����ه« وهو تابع لش����ركة 
فلكس، باإلضافة الى قياس نسبة 
الوحدات احلرارية بواسطة معدات 
»غورميه« املتطورة تكنولوجيا كما 
تضمنت أيضا تقدمي استشارات 
صحية من قب����ل فريق »فلكس« 
املتمرس واخلبير بشؤون الرياضة 
وصحة اجلسد. كما ميزت فلكس 
احلضور مبنحهم خصومات نوعية 
على أطعمة »غورميه« ومنتجات 
الرش����اقة والتجميل أيضا. وقد 

محمود فاروق
إدارة  كشف رئيس مجلس 
شركة التنمية لالستثمار الدولي 
علي العليمي عن تأسيس شركة 
التنمي���ة اخلليجية العقارية، 
ش���ركة مس���اهمة كويتي���ة 
مملوكة بالكامل لشركة التنمية 
لالستثمار الدولي لتكون ذراعا 
أساس���ية القتن���اص أفض���ل 
الفرص العقاري���ة التي تقوم 
بدراس���تها، مبينا أن الشركة 
بصدد تأسيس شركات تابعة 
وزميل���ة أخرى ف���ي املجاالت 
التي تخدم خطط الشركة األم، 
وذلك ضمن استكمال خطتها 
اإلستراتيجية وسعيها الدؤوب 
نحو التواجد في شتى املجاالت 

االقتصادية.
وقال العليمي في كلمة ألقاها 
خالل االجتماع السنوي األول 
العادية  العمومي���ة  للجمعية 
الت���ي عق���دت صب���اح أمس 
بنسبة حضور بلغت %88.24 
ان »التنمية لالستثمار« تتطلع 
التوس���ع اجلغرافي في  نحو 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
مبا لديها من عالقات راس���خة 
وعريق���ة، باإلضافة إلى اتباع 
السياسة التي تنطوي على بناء 
وترسيخ العالقات الطيبة مع 
مس���اهميها وعمالئها على حد 

سواء.
وأضاف ان مساهمي شركة 
التنمية لالس���تثمار ميثلون 
نخبة من املؤسسات والشركات 
احمللية الكويتي���ة التي تضم 
كال من الهيئة العامة لشؤون 
القصر، وبيت التمويل الكويتي، 
وشركة نوف العقارية، والشركة 
الكويتية لالستثمار، وشركة 
االمتياز لالس���تثمار، وشركة 
االمان لالس���تثمار، وش���ركة 
الفنار لالستثمار، وشركة الرتاج 
لالستثمار، والشركة الكويتية 

التحتية للشركة من أنظمة العمل 
والسياسات اإلدارية واختيار بيوت 
االستشارات القانونية والشرعية، 
وإيجاد هوية موحدة للش����ركة، 
مضيفا أن إدارة الش����ركة عملت 
جاهدة على تقليل هذه املصروفات 
الكوادر املوجودة  باالعتماد على 
في الش����ركة، األمر الذي ساعدها 
على حتقيق النجاح واألرباح منذ 

السنة األولى.
وكان العليمي قد تقدم في بداية 
كلمته بشكر جلنة املؤسسني على 
اجلهود الت����ي بذلوها خالل فترة 
التأس����يس والتي تكللت بإعالن 
تأسيس الشركة رسميا في اجلريدة 
الرسمية وقيدها في سجل شركات 
االستثمار لدى البنك املركزي، وذلك 

في شهر ابريل 2008. 

تفاؤل وحذر

وعقب اجلمعية العمومية أشار 
الرئيس التنفيذي للشركة فؤاد 
الشهاب إلى أن »التنمية لالستثمار 
الدولي« بدأت عامها املالي الثاني 
بنظرة ممزوجة بالتفاؤل واحلذر 
وآمال كبيرة بأن تنقشع غمامة 
الرك���ود االقتصادي وان يرتفع 
معدل النم���و في الكويت ودول 
املنطقة، مبينا أن الشركة قامت 
بوضع سياسة استثمارية للفترة 
املقبلة لتمارس دورها االستثماري 

في جميع املجاالت.
الش���ركة  أن أعمال  وأضاف 
املستقبلية ستتركز في عمليات 
التمويل املباشر وإدارة الصناديق 
العقاري،  واحملافظ واالستثمار 
معربا عن ثقته في تواجد الشركة 
على الس���احة احمللية، مستندا 
إلى املالءة املالية وخبرة وقدرة 
فريق العمل لدى الش���ركة على 
التي  السانحة  الفرص  اقتناص 
تعود على الشركة بالثمار الطيبة 
ومن ثم حتقيق النتائج املرضية 

لطموحات جميع املساهمني.

فلوس لكل سهم.
وأشاد العليمي بالنتائج املالية 
للشركة، مشيرا إلى أن السنة األولى 
في عمر أي شركة هي سنة تكون 
فيها األعباء املالية كبيرة وتزيد فيها 
املصروفات اإلدارية والعمومية، 
حيث يتم فيها تهيئة وتأس����يس 
املقر الرئيسي واستقطاب الكوادر 
البشرية املتميزة، وتأسيس البنية 

1.1 مليون دينار، أما صافي ربح 
الفت���رة بعد خصم املخصصات 
والزكاة فقد بلغ 1.8 مليون دينار 
بنسبة 9.46% من رأس املال عن 

إجمالي الفترة.
أما بالنسبة حلقوق املساهمني 
فقد أكد العليمي على ان حقوق 
ارتفعت  املساهمني بالشركة قد 
ال���ى 21.6 مليون دينار  لتصل 

املهنية بالشركة.

المؤشرات المالية

املالية  وح���ول املؤش���رات 
للشركة عن الفترة املالية األولى 
املنتهية في 31 ديس���مبر 2009 
العليمي ان الشركة حققت  قال 
نتائج ايجابية، حيث بلغ مجموع 
اإليرادات 3.1 ماليني دينار منها 

محققة بذلك زيادة نسبتها %8.25 
من رأس املال كما بلغ العائد على 
السهم 9.46 فلوس في حني بلغت 
الدفترية للسهم 108.25  القيمة 

فلوس كما في 2009/12/31.
وأضاف أنه ومن هذا املنطلق 
العمومية  فقد وافقت اجلمعية 
على توزيع أرباح نقدية بنسبة 
5% عل���ى رأس املال أي بواقع 5 

2.6 مليون دينار أرباح تشغيلية 
من عمليات استثمارات ووكاالت، 
محقق���ة بذل���ك عوائد بنس���بة 
15.5% من رأس املال، كما بلغت 
املصروفات اإلدارية والعمومية 
929.6 ألف دينار، كانت معظمها 
موجهة إلى التأس���يس والبنية 
التحتية للش���ركة من إجمالي 
املصاريف واألعباء والتي بلغت 

العقاري���ة القابضة، وش���ركة 
التمدين القابضة، وآخرون.

وأوضح العليمي أنه وعقب 
السنة املالية األولى للشركة فإن 
مجلس ادارة الشركة ينظر إلى 
املستقبل بثقة عالية وتفاؤل جم 
باعتمادها على جهود مجلس 
اإلدارة بلجانه املختلفة، وقدرات 
اإلدارة التنفيذي���ة والك���وادر 

21.6 مليون دينار حقوق المساهمين وعموميتها توزع أرباحًا نقدية بنسبة %5

العليمي: »التنمية لالستثمار« تربح 1.8 مليون دينار عن 2009
بعد خصم المخصصات والزكاة وتؤسس »الخليجية العقارية«

الشهاب: نركز استثماراتنا في عمليات التمويل  المباشر وإدارة الصناديق والمحافظ واالستثمار العقاري

3.1 ماليين دينار إجمالي اإليرادات منها 2.6 مليون دينار أرباح تشغيلية محققة عوائد بنسبة 15.5% من رأس المال
)أسامة البطراوي(علي العليمي مترئسا اجلمعية العمومية وبجانبه فؤاد الشهاب )من اليمني(

سياسة »التنمية لالستثمار« 

نظرة حول األوضاع المحلية 

قال علي العليمي انه ف��ي ظل هذه التطورات وعدم وضوح 
الرؤية عن مدى عمق األزمة التي متر بها املؤسسات املالية، قرر 
مجلس إدارة ش��ركة التنمية لالس��تثمار الدولي انتهاج سياسة 
اس��تثمارية في غاية التحفظ حرصا على عدم تعرض رأس��مال 
الش��ركة إلى أي مخاطر، ولذلك فقد اقتصرت عمليات الش��ركة 
على صفقات داخلية محدودة املخاطر بالس��وق احمللي من جهة 
باإلضافة إلى تبني عمليات متويل قصيرة األجل مع اقتصارها 
على العمالء ذوي املالءة املالية العالية من اجلهة األخرى، مؤكدا 
أن هذه السياس��ة هي التي ساهمت في حتقيق أداء إيجابي على 

املستوى التشغيلي للسنة املالية األولى للشركة.

أكد علي العليمي أن 2009 كان امتدادا لعام 2008، حيث ألقت 
األزمة االقتصادية العاملية بظاللها على الوضع االقتصادي احمللي 
بجميع جوانبه، كما أن استمرار التشدد من قبل املصارف احمللية 
في تقدمي التسهيالت االئتمانية انعكس سلبا على معدل النشاط 
االقتصادي في البالد، أما بالنس��بة لس��وق األس��هم فقد عانى 
هو اآلخر من ش��ح السيولة وغياب صناع السوق وعدم تفعيل 
قانون االس��تقرار االقتصادي لينهي عام 2009 متراجعا بنسبة 

10% مقارنة بإقفال نهاية عام 2008.


