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احتفلت الش���ركة العاملية 
خلدمات الدفع اإللكترونية )يو.

بي.إس( الرائدة في مجال تقدمي 
اخلدم���ات واحللول لعمليات 
الدفع االلكتروني واألولى من 
نوعها بالكويت بتوقيع اتفاقية 
تعاون مع تشيس بنك بكينيا 
الدفع  وذلك لتق���دمي خدمات 

اإللكترونية للبنك وفروعه.
وفي إطار املرحلة األولى من 
االتفاقية، فإن الشركة العاملية 
الدف���ع اإللكترونية  خلدمات 
ستقوم بإدارة وجتهيز وطباعة 
البنك من  وإصدار محفظ���ة 

بطاقات الدفع والصراف اآللي وتوفير اخلدمات 
احمللية وخدمات الشبكات الدولية للبنك وفروعه، 
حيث تشمل االتفاقية إدارة الشبكات املصرفية 
ورصدها، توفير اخلدمة األمنية اخلاصة بعمليات 
الدفع، تسوية احلسابات وتقدمي خدمة العمالء 
على مدار الساعة، باإلضافة إلى إجراء معامالت 
التسوية البنكية، وخدمات اخرى من بينها إدارة 

العمليات والتحصيل.
وقد حتدث رئيس قسم املشاريع بالبنك نيل 
ريبيرو أن التعاون مع ش���ركة رائدة في إدارة 
وتش���غيل بطاقات الدفع مثل الشركة العاملية 
ميكننا من مواكبة التوس���ع املتزايد في شبكة 
قبول بطاقاتنا العاملية وتعزيز قدراتنا التنافسية 
إلصدار بطاقات الدفع املصرفية وأن توقيع هذه 
االتفاقية خطوة مهمة لتأكيد التزامنا جتاه عمالئنا 
بتوفير أفضل وأسرع احللول واخلدمات املصرفية 
اإللكترونية وقنوات التوصيل كما أنه أشار إلى 
سياسة البنك باالس���تعانة مبصادر خارجية 
لتوفير أحدث اخلدمات التقنية املتخصصة كلما 
كان ذلك ممكنا وذلك لتمكن البنك من التركيز على 
األعمال األساسية واألنشطة املصرفية التجارية 
لتحسني خدمة العمالء، ونحن سعداء بالتعاون 
مع الش���ركة العاملية ونتطلع لتقدمي خدمات 

قبول فائق���ة اجلودة وجلب 
املزيد من الفوائد والقيم التي 
تعود بالنفع على كل عمالئنا 

وشركائنا.
من جانبه���ا، علقت نائب 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
العاملية  املنت���دب للش���ركة 
خلدمات الدفع اإللكترونية )يو.

بي.اس( انتصار السويدي أن 
توقيع االتفاقية مع تشيس بنك 
ليس مجرد صفقة جديدة بل 
أكثر من ذلك، فهي مبنزلة دفعة 
قوية لتعزيز وتقوية العالقات 
الكويتية   � الكينية  التجارية 
عن طريق تقدمي خدماتنا للبنك وافرعه بدول 
مختلفة ومن ثم تصبح الشركة العاملية املؤسسة 
الرائدة املسؤولة عن قبول بطاقات الدفع عند 
نقاط البيع اإللكتروني���ة وماكينات الصراف 

اآللي التابعة لتشيس بنك وافرعه.
يذكر ان الش���ركة العاملي���ة خلدمات الدفع 
االلكترونية هي شركة رائدة في مجال توفير 
حلول الدف���ع االلكتروني واخلدمات املصرفية 
للبنوك ولقطاع التجزئة بصورة تؤمن الدقة 
والشفافية وسهولة نقل املعلومات وانسيابيتها 
فضال عن متتعها باستراتيجية مبتكرة لالستثمار 
التكنولوج���ي طويل االمد عب���ر جعل عملية 
ش���راء الس���لع واخلدمات عملية سهلة وآمنة 
لكل مستخدميها من افراد وشركات في جميع 
انحاء العالم وباستخدام أساليب دفع مختلفة 
باإلضافة ال���ى اخلدمات واحللول التي تقدمها 
الشركة وتش���مل جتهيز املعامالت واخلدمات 
والقيام بعمليات اخلصم املباشر والدفع املرن 
والبطاقات مس���بقة الدف���ع وبطاقات الرواتب 
فضال عن إجراء املعام���الت البنكية وعمليات 
الدفع عن طريق جهاز الهاتف النقال وخدمات 
اخرى من بينه���ا إدارة العمليات والتحصيل 

وإدارة املخاطر.

حتت رعاية شركة زاك سلوشنز 
ألنظمة الكمبيوتر ورئيس مجلس 
ادارتها جابر الكاظمي أقيم األسبوع 
املاضي حفل ختام وتوزيع اجلوائز 
على موظفي الشركة الذين شاركوا 
في دورة الشركة اخلاصة بكرة 
القدم بحضور نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب م.أشرف 
أبو اخلير. وقدم أبو اخلير كأس 
الشركة واملركز األول من الفرق 
التي شاركت في الدورة والبالغ 
عددهم 10 فرق من جميع أقسام 

الشركة، فريق زاك جوست.
وقال أبو اخلي����ر عقب ختام 
ال����دورة ان هذه األنش����طة تأتي 
انطالق����ا م����ن حرص الش����ركة 

الرياضية  إقامة األنش����طة  على 
والترفيهية للموظفني.

وقد مت توزيع الفرق املشاركة 
بحسب األقسام التابعة للشركة 
وجرت املباراة النهائية بني فريق 
زاك جوست وفريق حماس زاك 
الثاني في  املرك����ز  الذي احت����ل 

الدورة.
وفي نهاية املباراة تفضل أبو 
اخلير بتقدمي الكأس وامليداليات 
للفرق الفائزة، وقد ش����هد احلفل 
توزيع جوائ����ز قيمة على هداف 
البطول����ة وال����روح الرياضي����ة 
وأفض����ل الع����ب وأفضل حارس 
مرمى وأصغر العب سننا مشارك. 
ويذكر ان الدورة استغرقت ثالثة 

أشهر وشارك فيها 10 فرق وعدد 
املش����اركني فيها وص����ل إلى 90 
موظفا، حيث ان الش����ركة كونت 
فريقا خاصا بالشركة ككل خلوض 

بطولة الشركات املقبلة.
وتسعى الشركة خالل كل عام 
ان تقوم بعم����ل دورات تدريبية 
ورياضية لتأهيل املوظفني والسيما 
بث روح التعاون واحملبة بينهما 
ملا يساعد ذلك في التقدم في العمل 
والرقي به من أجل املستهلك في 

نهاية املطاف.
وستقوم الشركة خالل الفترات 
املقبلة بعم����ل دورات أخرى في 
الرياضة ومس����ابقات من أبرزها 
مسابقات ودورات في السباحة.

الظفيري: »الشبكة« في موقف حرج
والتزاماتها المالية تمثل 83% من موجوداتها

محمد البدري
قال الرئيس التنفيذي لشركة 
القابضة د.بندر عايد  الشبكة 
الظفيري ان الش���ركة تكبدت 
خس���ائر ع���ن الس���نة املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2009 
بلغ���ت 15.243 ملي���ون دينار 
مقابل خس���ائر قدرها 28.938 
مليون دينار في 2008، مشيرا 
إلى أن اجلمعية العمومية غير 
العادية للشركة التي انعقدت 
ف���ي 4 مارس املاض���ي وافقت 
على زي���ادة رأس املال إلى 50 
مليون دينار للتغلب على هذه 

اخلسائر.
وأوضح في كلمته التي ألقاها 
خالل انعق���اد أعمال اجلمعية 
العمومي���ة العادية للش���ركة 
أمس ان خسائر شركة الشبكة 
القابضة عن العام 2009 ترجع 
إلى خس���ائر ناجمة عن شراء 
أس���هم اخلزينة باإلضافة إلى 
خسائر مشابهة من شراء حصة 
في شركة أبراج القابضة، األمر 
الش���بكة  الذي جعل ش���ركة 
في موقف ح���رج حيث مثلت 
التزاماتها املالية نسبة 83% من 
موجوداتها في نهاية عام 2009 

بعدما كانت 233% عام 2008.
ولفت إلى انه سيتم استدعاء 
زيادة رأس املال قريبا، مشيرا 
إلى أن هذه الزيادة البالغة 35 
مليون دينار ستتم تغطيتها 
بالكام���ل م���ن قبل مس���تثمر 
استراتيجي خليجي »سعودي 
اجلنسية« بس���بب التوقعات 
بعدم تغطية زيادة رأس املال 
من قبل املساهمني احلاليني، الفتا 
إلى أن املستثمر االستراتيجي 

ديسمبر 2009.

»الدولية لإلجارة« ..والحلول

في رد على سؤال ل� »األنباء« 
عن النقط����ة التي وصلت إليها 
مفاوضات شركة الشبكة القابضة 
الدولية لإلجارة  الش����ركة  مع 
القضايا  واالس����تثمار بش����أن 
اخلالفي����ة العالقة خاصة فيما 
يتعلق برد املبالغ اخلاصة ببيع 
»الدولية« أصول ل�»الش����بكة« 
بأعلى من قيمتها السوقية مما 
كبد االخيرة خس����ائر دفترية 
كبيرة، أوض����ح د.الظفيري أن 
املشاورات جارية وأن األسبوع 
املقبل سيش����هد دخ����ول البنك 
الذي ميتلك  اإلسالمي للتنمية 
نسبة 28% من الشركة الدولية 
لإلجارة في هذه املشاورات من 
التوص����ل حللول حتقق  أجل 
مصالح جميع األطراف، مبينا 
أن املشاورات سوف تتركز على 
اإلشكالية املتعلقة بعقد وكالة 
استثمار وعقد بيع شركة اثمان 
األمر الذي كبد ش����ركة الشبكة 
خسائر بأكثر من 19 مليون دينار، 
الفتا إل����ى أن جميع اخليارات 

مفتوحة في هذا اخلصوص.

لقطة من »العمومية«

قال الرئيس التنفيذي لشركة 
الشبكة القابضة د.بندر الظفيري 
ان مجلس اإلدارة اجلديد حينما 
تسلم مهامه في نوفمبر املاضي 
لم يكن في خزينة الشركة سوى 
7 دناني���ر فق���ط، وأنه حتمل 
أعباء سداد نحو 48 ألف دينار 
رواتب موظفني وأتعاب محاماة 

وغيرها.

نور لالس���تثمار، ومجموعة 
عارف للطاقة، حيث متسكوا 
باس���تمرار املراقبني احلاليني، 
ورغم أن هذا التحفظ ال يعتد 
به نظرا ألن نس���بة مساهمة 
املتحفظني تق���ل عن 10%، فإن 
الرئي���س التنفيذي للش���ركة 
قرر العدول عن التوصية وأقر 
اإلبقاء على مراقبي احلسابات 

احلاليني.
وكانت عم����ومية ش���ركة 
الشبكة القابض����ة، التي انعقدت 
بنص���اب ب����ل���غ 63.16%، قد 
وافق���ت على توصية بإطفاء 
جزء من اخلسائر من إجمالي 
عالوة اإلص���دار البالغ 9.939 
ماليني دينار، كما وافقت على 
توصية أخرى بعدم منح مكافآت 
ألعض���اء مجل���س اإلدارة عن 
الس���نة املالية املنتهية في 31 

حيث عل���ل الرئيس التنفيذي 
للش���ركة ذلك بالسعي لفض 
االشتباك املالي بني شركة الشبكة 
القابض���ة والش���ركة الدولية 
لإلجارة واالس���تثمار، وفصل 
ذمتهم���ا املالية، إذ ان املراقبني 
التدقيق  احلالي���ني يتول���ون 
احملاس���بي لكلتا الش���ركتني، 
معتمدين على البيانات املقدمة 
من الش���ركة الدولية لإلجارة 
والتي ال تعطي صورة حقيقية 
لألوضاع املالية وحقوق امللكية، 
مبينا أنه على سبيل املثال حتى 
اآلن مازالت أسهم شركة أثمان 
مدرجة دفتريا باس���م الدولية 
لإلجارة ولم حتول إلى الشبكة 

القابضة.
وقد حتفظ بعض املساهمني 
على هذه التوصية، وهم ممثلون 
عن كل: شركة وثاق، وشركة 

اشترط عودة السهم للتداول 
أوال قبل تغطية زيادة رأس املال 

التي متت املوافقة عليها.
وبناء عليه، وافقت اجلمعية 
العمومية للشركة على توصية 
اإلدارة بعدم استدعاء  مجلس 
زيادة رأس املال إال بعد عودة 
سهم الشركة املوقوف منذ عام 

تقريبا للتداول.
وأك���د الرئي���س التنفيذي 
للش���ركة د.بندر الظفيري أنه 
بناء على هذه املوافقة فإن: »كرة 
عودة سهم الش���ركة للتداول 
ل���م تعد ف���ي ملع���ب مجلس 
العمومية  اإلدارة أو اجلمعية 
وأصبحت اآلن في ملعب جلنة 

البورصة«.
وقد أوصى مجلس اإلدارة 
بتغيي���ر مراقبي احلس���ابات 
احلاليني وتعيني آخرين جدد، 

عموميتها أّجلت استدعاء زيادة رأس المال حتى يعود السهم للتداول

»العالمية لخدمات الدفع اإللكترونية«
توّقع اتفاقية تعاون مع »تشيس بنك«

بدء العمليات المصرفية
لفرع بنك مسقط بالكويت

أعلن بنك مس���قط ع���ن بدء العمليات املصرفي���ة في فرع البنك 
بالكوي���ت وتأتي هذه اخلطوة تأكيدا من بنك مس���قط على ريادته 
في تقدمي خدماته املصرفية ليس على مستوى السلطنة وامنا على 
املس���توى اإلقليمي وبافتتاح هذا الفرع اصبح لبنك مسقط تواجد 

إقليمي في جميع دول مجلس التعاون اخلليجي. 
وسيركز فرع بنك مسقط بالكويت في البداية على تقدمي اخلدمات 
املصرفية للشركات إلى جانب خدمات متويل التجارة واخلزينة كما 
سيقوم الفرع بدعم االستثمارات والتجارة وتدفق األموال بني الكويت 
والسلطنة ومن املتوقع ان ينظر فرع البنك في الفترة املقبلة في إضافة 
خدمات مصرفية إضافية لتعزيز تواجده ومكانته بني باقي البنوك 
التجارية األخرى في الكويت كذلك سيساهم وجود فرع لبنك مسقط 
في الكويت في تعزيز العالقات التجارية واالقتصادية بني البلدين 
ويسهل من اجناز املعامالت والتسهيالت التجارية التي يحتاجها رجال 
االعمال والشركات. وبتواجد فرع بنك مسقط في الكويت سيغطي 
البنك جميع دول مجلس التعاون اخلليجي جغرافيا من خالل شبكة 
فروع واس���تثمارات في مؤسسات شقيقة كما سيفتح منفذا جديدا 
لتسويق خدمات ومنتجات البنك املصرفية مما سيساهم في تنمية 
ارباح البنك على املديني املتوسط والبعيد وارتفاع ايراداته البنكية.  
وقال الرئيس التنفيذي لبنك مسقط عبدالرزاق بن علي بن عيسى : 
» ان افتت���اح فرع للبنك في الكويت جاء تلبية لرغبة رجال االعمال 
واملستثمرين والشركات في البلدين بهدف تقدمي خدمات مصرفية 
متطورة تسهل من تعزيز التبادل التجاري بني البلدين حيث يعد بنك 
مسقط من املؤسسات التي لها دور كبير وواضح في تقدمي اخلدمات 
املصرفي���ة املختلفة التي توفر للزبائن العديد من احللول التجارية 

التي تخدم وتساهم في تنمية وتطوير اعمالهم«.
واوضح عبدالرزاق ان فرع البنك بالكويت سيبدأ في تقدمي اخلدمات 
املصرفية للشركات إلى جانب خدمات متويل التجارة واخلزينة كما 
سيقوم الفرع بدعم االس���تثمارات والتجارة وتدفق األموال بني كل 
من الكويت والسلطنة بشكل خاص وسنقوم في املستقبل بدراسة 
تقدمي خدمات مصرفية أخرى تلبية لطلبات املس���تثمرين ورجال 

األعمال في البلدين.

»زاك سلوشنز« تختتم دورتها الرياضية

لتقديم خدمات الدفع اإللكترونية للبنك وفروعه

ماجد العلي

)أسامة البطراوي(د.بندر الظفيري خالل أعمال عمومية »الشبكة القابضة« 

أبو اخلير يتوسط الفريق الفائز واملراكز األخرى في الدورة »وثاق« بصدد االنتهاء من إجراءات 
التعاون مع مجموعة من الجهات

بنك الخليج الدولي يصدر سندات 
بـ 3.5 مليارات ريال والطلب تجاوز 6.3 مليارات

أعلن بنك اخلليج الدولي عن جناح االكتتاب اخلاص 
في س����ندات طرحت بالريال الس����عودي في اململكة 
العربية السعودية خالل األسبوع املاضي عبر فرع 

البنك في مدينة الرياض.
ومت طرح السندات ومدتها 5 سنوات بسعر 110 نقاط 
أساس فوق معدل الفائدة بني البنوك السعودية، وقد 
مت حتديد هذا السعر عند املستوى األدنى للتسعير 
املبدئي الذي تراوح ب����ني 110 و120 نقطة، ما يعكس 
جناح هذا الطرح والطلب الكبير على س����ندات بنك 
اخلليج الدولي. ويهدف بنك اخلليج الدولي عبر هذا 

اإلصدار الى زي����ادة تعزيز القاعدة التمويلية للبنك 
وإطالة آجال االستحقاق للمطلوبات في امليزانية العامة، 
وجنح البنك عبر هذا اإلصدار واإلصدارات السابقة 
في تقلي����ل اعتماده على الودائع قصيرة األجل ومن 
ثم حتقيق توازن أكبر بني آجال استحقاق مطلوباته 
وموجوداته. وبالرغم من ان حجم اإلصدار املستهدف 
كان 3 مليارات ريال، إال ان الطلب الكبير على السندات 
في السوق قد دفع البنك لرفع حجم اإلصدار الى 3.5 
مليارات ريال، ومت إغ����الق االكتتاب امس حيث بلغ 

حجم الطلب على السندات 6.3 مليارات ريال.

أك���د املدير العام لش���ركة 
»وثاق« للتأمني التكافلي ماجد 
العلي ان الشركة بصدد االنتهاء 
من جميع اإلجراءات للتعاون 
الهيئ���ات والتعاقد  مع كبرى 
على منح وثيقة تأمني احلياة 
اجلماعي جلميع املنتس���بني، 
والتي يعلن عنها في األسبوع 
املقبل. وقال تشتمل وثيقة تأمني 
احلياة »اجلماعي« على التغطية 
التأمينية ملجموعة من األشخاص 
ض���د أخطار الوف���اة والعجز 
واإلصابات التي قد تقع وذلك 
سواء كان داخل أو خارج احلدود 
اجلغرافي���ة للكويت. وأوضح 
العلي ان الوثيقة التي طرحت 
في ع���ام 2002 وحققت إقباال 
كبيرا خالل السنوات املاضية، 

على احلياة إذا أقيم على أساس 
التعاون���ي والتكافلي  التأمني 
كما راجعت بدقة جميع بنود 
الوثيقة ووافقت عليها وأقرت 
انها تعمل طبقا ألحكام الشريعة 

اإلسالمية.
التأمينية  التغطية  وحول 
األخرى التي قد تشمل وثيقة 
تأمني احلياة »اجلماعي« يقول 
تغطي الوثيقة الوفاة الطبيعية 
والوفاة بحادث، والعجز الكلي 
الدائم واملؤقت الناجت عن حادث 
أو مرض وتتحمل مصاريف نقل 
اجلثمان ونفقات الرعاية الطبية 
الناجتة عن حادث باإلضافة إلى 
تغطي���ة إصابات العمل والتي 
تكون اختياري���ة طبقا لرغبة 

اجلهة املؤمنة.

قد اعتمدت ومتت املوافقة عليها 
من قبل هيئة الفتوى والرقابة 
الشرعية للشركة والتي أقرت 
أنه ال مانع ش���رعا من التأمني 

»تيكوم« تعيد هيكلة 
مجمعات أعمالها

أعلنت تيكوم لالستثمارات 
العضو في دبي القابضة عن 
قيامها بعملية إلعادة الهيكلة 
شملت مجمعات أعمالها األحد 
عشر ضمن خمس مجموعات 
قطاعية في خطوة تستهدف من 
خاللها دعم عملياتها التشغيلية 
واالس���تعداد لتعزيز تنمية 
األعمال. وتش���مل مجموعات 
األعم���ال اخلم���س كال م���ن: 
مجمع تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت واإلعالم والتعليم 
والعلوم والتصنيع واإلمداد، 
باإلضافة إلى استحداث إدارة 
جديدة حتت مسمى »عمليات 
مجمعات تيكوم لألعمال«. وفي 
تعليق له عل���ى عملية إعادة 
الهيكلة، قال عبداللطيف املال، 
الرئيس التنفيذي للمجموعة في 
تيكوم لالستثمارات »تنبع نقاط 
القوة التي منتلكها كمؤسسة 
انطالقا من معارفنا وخبراتنا 
الواس���عة في القطاعات التي 
نعمل فيها، باإلضافة إلى سجلنا 
احلافل باإلجنازات في مجاالت 
تطوير وتش���غيل مجمعات 

األعمال املتخصصة«.

انتصار السويدي


