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»ڤيڤا« تنظم ورشة عمل لتدريب موظفيها 

من اإلدارة العليا على القيادة

يعقد في برلين بألمانيا

»التجارة« أشادت بعدم وجود مالحظات على بياناتها المالية

»الكويتية« تشارك في اجتماع الجمعية 
العمومية السادس والستين لـ »األياتا«

الجوعان: قرار تصفية استثمارات »الكوت 
للمشاريع الصناعية« في »مويا« كان مدروسًا

عمالء »الوطني« يفوزن برحلة لحضور نهائيات 
كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا

»الخليج« يطرح فرص ربح جائزة
 الـ 500 ألف دينار مع سحب »الدانة«

48 مليون ريال سعودي أرباح »أرجان« 
من صفقة سبق اإلعالن عنها

الوطني،  الكويت  أعلن بنك 
وبالتعاون مع ڤيزا انترناشونال، 
عن أسماء الفائزين من عمالئه 
حاملي بطاقات ڤيزا االئتمانية 
برحلة لشخصني حلضور احدى 
املباريات السبع النهائية لبطولة 
كأس العالم لك����رة القدم »فيفا 
2010« والتي س����تقام هذا العام 

في جنوب أفريقيا.
وفي هذا اخلص����وص، قال 
نائب مدير عام مجموعة اخلدمات 
املصرفية الشخصية لدى البنك 
عبداهلل التويجري: »إن بطولة 
كأس العالم لكرة القدم فيفا تعتبر 
احلدث الرياضي األكثر شعبية 
واس����تقطابا الهتمام اجلمهور 
على مستوى العالم، مضيفا »أن 
عمالء البنك الوطني ممن يحملون 
بطاقات ڤيزا االئتمانية ستتاح 
لهم الفرصة ملشاهدة أفضل العبي 
العالم ويعيشون أجواء احلماس 
واإلثارة التي تواكب أهم مباريات 
بطوالت كأس العالم بصورة حية 

ومباشرة في جنوب أفريقيا«.
وتش����مل كل واحدة من هذه 
الباقات واجلوائز رحلة لشخصني 
مدفوعة بالكامل مبا في ذلك تذاكر 
السفر ذهابا وإيابا وإقامة كاملة 
بفندق ملدة ثالث ليالي وتذاكر 
حلضور املباراة واملواصالت من 
وإلى موقع املباراة والكثير من 

اجلوائز. 

وقد فازت عميلة »الوطني« 
متامة حسني عبداهلل في السحب 
على رحلة لشخصني حلضور 
املباريات النهائية لكأس العالم 
2010 حيث قالت بخصوص هذا 
الع����رض: »انه فع����ال من أروع 
الت����ي قدمها البنك«،  العروض 
فعندما اتصل به����ا موظف من 
البنك وأخبرها عن خبر فوزها 
بالتذاكر لم تص����دق حتى إنها 
س����ألته أكثر من مرة »هل أنت 
متأكد أن الفائزة بالرحلة هي أنا؟، 
أكد لي ذلك  واضافت: »وعندما 
ذهبت إلى البنك في اليوم الذي 
بعده وصدقت ان األمر حقيقي، 
وانها ألول مره تربح هذا النوع 

من اجلوائز«.
وكما ذكرت إنها ليس عندها 
اهتمام مبباري����ات كأس العالم 
لكنه����ا كانت تتمن����ى حضور 
االفتتاحيات واخلتاميات لدورة 
العالم ألنها استعراضات  كأس 
خيالية وممتعة وهي س����عيدة 
جدا بأنها س����تكون ممن حضر 
ه����ذه االفتتاحيات واخلتاميات 
املذهلة وأت����ت لها الفرصة بأن 
تزور جنوب أفريقيا احدى أكبر 
الدول املتميزة في السياحة، كما 
أكدت الفائزة بأن املرافق سيكون 
زوجها فهو سعيد أكثر منها بهذه 
اجلائزة ألنه مهتم مبباريات كأس 

العالم.

أعلن بنك اخلليج جلميع العمالء عن فتح حساب الدانة وزيادة 
املبالغ املودعة في حساب الدانة للتأهل واملشاركة في ثالث سحب 
ربع سنوي للدانة حيث س����يفوز عميل محظوظ من عمالء الدانة 

بجائزة السحب وقدرها 500 ألف دينار.
اجلدير بالذكر أن شروط فتح حساب الدانة معقولة للغاية حيث 
انه ال يتطلب حتويل الراتب كما أنه ميكن للقصر أيضا فتح حساب 
الدانة بواسطة أولياء أمورهم أو الوصي القانوني عليهم. كذلك، ال 
توجد هناك أي قيود للتأهل لدخول سحب الدانة فما على العمالء 
إال احملافظة على احلد األدنى للرصيد في احلس����اب وهو مبلغ 200 
دينار والذي سيؤهلهم بدوره للدخول في السحوبات األسبوعية، 

الربع سنوية والسنوية.

ذكر سوق الكويت لألوراق املالية أنه عطفا على إعالنه السابق 
بتاريخ 9 مايو املاضي واخلاص بقيام شركة بيوت األرجان العقارية 
في اململكة العربية السعودية شركة زميلة لشركة األرجان العاملية 
العقارية بنس����بة 48.34% بإجراء مفاوض����ات جدية لبيع جزء من 

مشروع تقسيم باململكة العربية السعودية ملستثمرين.
أفادت »ارج����ان« بأنها قد قامت باالنتهاء م����ن توقيع عقد بيع 
مش����روع تقس����يم باململكة وبلغت قيمة الصفقة 329 مليون ريال 
سعودي وبلغ الربح الناجت عن هذه الصفقة مبلغ 100 مليون ريال 
سعودي تقريبا يخص شركة األرجان العاملية العقارية منها مبلغ 
48.3 مليون ريال س����عودي تقريبا.وافادت الش����ركة بأن شركتها 
الزميل����ة قامت باالنتهاء من حتقيق جميع ش����روط العقد وامللكية 
للطرف املش����تري وس����يتم إدراج األرباح الناجتة من تلك الصفقة 
ضمن املعلومات املالية املرحلية املجمعة للفترة املنتهية في النصف 

األول من العام احلالي.

 عاطف رمضان
أكد رئيس مجلس إدارة شركة 
الكوت للمشاريع الصناعية فهد 
اجلوعان ان عام 2009 كان عاما 
تشغيليا، مشيرا الى ان الربح 
التش���غيلي بلغ 4.75 ماليني 
دينار بواقع 54 فلس���ا للسهم 
مقارنة ب� 3.9 ماليني دينار أي 
45 فلسا للسهم للعام املاضي 

بارتفاع %20.
وأض���اف اجلوع���ان خالل 
عمومية الش���ركة التي عقدت 
امس بنس���بة حض���ور بلغت 
98.0% ان قرار الشركة بتصفية 
استثماراتها في شركة »مويا 
القابضة« جاء بناء على أسباب 
مدروسة ورؤية واضحة بأن هذه 
الشركة لن حتقق أي عائدات 
إيجابية خالل العامني املقبلني، 
ال���ى تأخر »مويا«  وعزا ذلك 
في إعداد الهيكل التنظيمي لها 

والبدء في نشاطها السوقي.
ولفت الى ان شركة »مويا« 
تأسس���ت في عام 2008 بغية 
االس���تثمار في مج���ال حتلية 
مياه الش���رب وكذلك معاجلة 
مياه الصرف الصحي في دول 
مجل���س التع���اون اخلليجي، 
الذكر  إال ان األسباب س���الفة 
دفع���ت »الكوت للمش���اريع 
الصناعية« نح���و اتخاذ قرار 
تصفية اس���تثماراتها في تلك 
الشركة، وبأقل اخلسائر املمكنة 
واالحتفاظ مببلغ االس���تثمار 
الستخدامه في مجاالت أخرى 
أكثر جاذبية أو حتى استخدامه 
في سداد القروض التي سيحني 

أجلها الحقا.
وتعليقا على النتائج املالية 
التي حققتها الش���ركة أش���ار 
اجلوعان ال���ى ان هذا النجاح 
خالل هذا العام حتقق في ظروف 
صعبة سواء من ناحية التقلب 
في أسعار منتجات الشركات، 
الكس���اد في  وكذلك ظ���روف 
العامل���ي، باإلضافة  االقتصاد 
الى ان استثمارات الشركة التي 
بدأت عام 2008، جابهت فترات 
حرجة خالل عام 2009، مما أدى 

الى انخفاض في صافي أرباح 
الشركة الى 2.4 مليون دينار 
بواقع 27.4 فلسا للسهم مقارنة 
مع نتائج عام 2008 والتي كانت 
أعلى بشكل طفيف حيث كانت 
2.6 مليون دينار بواقع 29.4 

فلسا للسهم.
وعن اس���تثمارات »الكوت 
للمشاريع الصناعية« في شركة 
الدرة للخدم���ات النفطية ذكر 
اجلوعان انه لم حتقق النتائج 
املتوقعة وذلك بالرغم من أداء 
بعض ش���ركاتها التابعة الذي 
وصل الى مستوى جيد ولكن 
استثماراتها في احملافظ املالية لم 
حتقق النتائج املرجوة، ويعزي 
ذلك الى األداء السلبي في سوق 

الكويت لألوراق املالية.
وتطرق اجلوعان الى النتائج 
املالية للس���نة املنتهية في 31 
ان  ديس���مبر 2009، موضحا 
الش���ركة بلغت 11.8  مبيعات 
ملي���ون دينار ف���ي عام 2009 
مقارنة مببلغ 10.9 ماليني دينار 
في عام 2008، كما بلغت تكلفة 
اإلنتاج 5.6 ماليني دينار مقارنة 
مببلغ 5.4 ماليني دينار خالل 

العام السابق.
هذا وقد أشاد رئيس قسم 
اجلمعيات العمومية في وزارة 
التجارة والصناعة بدر الشمري 
بالتزام الشركة بتقدمي بياناتها 
املالي���ة في موعده���ا دون اي 

الوزارة  تأخير وعدم تسجيل 
أي مخالفات على البيانات املالية 

للشركة.
وأضاف الشمري ان عدم إبداء 
ال���وزارة ألي مالحظات خالل 
العمومية  انعقاد اجلمعي���ات 
الفترة  أمرا نادرا خ���الل  يعد 

الراهنة.
ووافقت اجلمعية العمومية 
للش���ركة على جمي���ع البنود 
الواردة في جدول األعمال ومن 
املوافق���ة على توصية  أهمها 
أرباح  مجلس اإلدارة بتوزيع 
نقدية بواقع 15% من رأس املال 
املدفوع أي بواقع 15 فلسا للسهم، 
كما وافقت اجلمعية على حتويل 
ما يعادل 10% من األرباح حلساب 
االحتياطي القانوني وحتويل ما 
يعادل 10% من األرباح حلساب 
االحتياطي االختياري، وحتديد 
مبل���غ 42 ألف دين���ار مكافأة 
اإلدارة بواقع  ألعضاء مجلس 
6 آالف دين���ار لكل عضو، كما 
وافقت على ترحيل املتبقي من 
األرباح حلساب األرباح املرحلة 

للسنة املقبلة.
اجلمعي���ة  قام���ت  كم���ا 
بانتخاب عضوي مجلس إدارة 
مكملني وهما ش���ركة بوبيان 
للبتروكيماويات، وشركة أفكار 
القابض���ة، كما قبلت اجلمعية 
استقالة شركة شعاع كابيتال 

من عضوية املجلس.

قال���ت مؤسس���ة اخلطوط 
اجلوية الكويتية انها شاركت في 
اجتماعات اجلمعية العمومية 
لالحتاد العربي للنقل اجلوي 
)ايات���ا( في دورته ال� 66 التي 
عقدت في مدينة برلني األملانية 
خالل الفت���رة من 6-8 يونيو 
اجلاري، حي���ث مثلها في هذا 
االجتماع رئيس مجلس االدارة 
والعض���و املنت���دب م.حم���د 

الفالح.
العديد  وناقش االجتم���اع 
م���ن املوضوع���ات املتعلق���ة 
بصناعة النقل اجلوي مبا في 

ذلك تقرير مدير عام االياتا عن وضع الصناعة 
حاليا واالجن���ازات التي حتققت في اطار خطة 
املنظمة للتطوير بهدف تسهيل وحتسني اجراءات 
السفر باالضافة الى التحديات التي واجهت النقل 
اجلوي خالل العام املنصرم واخلطط املستقبلية 

للمنظمة.
كما ناق���ش االجتماع تقرير جلنة احملافظني 

وهي اعلى جهة ف���ي املنظمة 
والذي اشتمل على االجراءات 
التي اتخذتها الشركات في سبيل 
الرك���ود االقتصادي  مواجهة 
واالجن���ازات التي حتققت في 
سبيل تخفيض تكلفة الوقود 
والتكاليف التشغيلية االخرى، 
وكذلك املساعي التي تقوم بها 
املنظمة حلماية اموال الشركات 
ومراجعة ما حتقق في استخدام 
الوقود احلي���وي ومنخفض 
الكربون باإلضافة الى تقارير 
اللجان االخرى، والتصديق على 

املوازنة العامة لالحتاد.
وعقد على هامش االجتماع منتدى حتدث فيه 
متخصصون عن مختلف التحديات التي تواجهها 

الصناعة وتقدمي جتاربهم في التعاطي معها.
اجلدير بالذكر ان وفد املؤسسة ضم كال من 
نائب مدير دائرة التخطيط للش���ؤون الدولية 
س���عود املخيزمي، ورئيس قسم صناعة شؤون 

النقل اجلوي منصور السلطان.

الش���ركة«، مضيفا: »هذه البرام���ج تندرج ضمن 
إطار اإلستراتيجية العامة للشركة، مما يجعل من 
»ڤيڤا« واحدة من املؤسس���ات الكويتية املنافسة 
والتي تستقطب كل شخص يرغب في تنمية قدراته 

ضمن إطار قيم الشركة«.

عقدت شركة االتصاالت الكويتية )ڤيڤا( ورشة 
عمل تدريبية، خالل الفترة من 25 � 27 مايو املاضي، 
حتت إشراف مديرة البرامج كايت سويتمان ذات 
اخلبرة العالية في مجال االستش���ارات والقيادة 
واملوارد البشرية، وذلك استكماال للدورات التدريبية 

ملوظفيها في اإلدارة العليا.
وفي جو من احليوية واإلنتاجية ومبش���اركة 
مديري اإلدارة العليا في »ڤيڤا«، ركز البرنامج على 
تعليم فنون اإلدارة والقيادة، باستخدام طرق تعليم 
تطبيقية ونظرية، ومن خالل مناقشات وحوارات 
ومتارين وعرض ألفالم ڤيديو تلقي الضوء على 

دراسة حاالت واقعية.
وقد حتدثت مديرة البرامج كايت سويتمان خالل 
البرنامج التدريبي، حيث ش���ددت على أهمية هذا 
النوع من البرامج التدريبية، وأعربت عن سعادتها 
لتطبيق وتطوير برنام���ج القيادة مبا يتالءم مع 
متطلبات الشركة، الفتة: »لقد رأيت تغييرا دراماتيكيا 
في تصرفات وفهم املشاركني، وآمل أن يكون هناك 

املزيد من الدورات التدريبية«.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة »ڤيڤا« 
م.جنيب العوضي: »نحن ملتزمون بتقدمي كل ما 
يحتاجه موظفونا من برامج وتدريب يس���اعدهم 
على صق���ل قدراتهم وكفاءاتهم مل���ا فيه مصلحة 

م.جنيب العوضي

متامة عبداهلل تتسلم اجلائزة من عبداهلل التويجري

القبندي متوسطا اوليفيه يونس ود.عبد املنعم عمران خالل املؤمتر الصحافي   )فريال حماد(

)أسامة البطراوي( فهد اجلوعان مترئسا عمومية »الكوت للمشاريع الصناعية«  

م.حمد الفالح

شراكة كويتية ـ مصرية ـ فرنسية في التأسيس واإلدارة

»الرتاج« تطلق صندوقًا للملكيات الخاصة
 في دول الخليج برأسمال 100 مليون دوالر

 منى الدغيمي 
أعلنت شركة الرتاج لالستثمار 
عن إط����الق وب����دء االكتتاب في 
صندوق بيلتون � الرتاج ميد كاب 
للملكيات اخلاصة في دول مجلس 
التعاون اخلليجي برأسمال 100 
مليون دوالر ومدته 6 س����نوات، 
م����ع إمكاني����ة التمديد لس����نتني 

متتاليتني. 
وقال العضو املنتدب والرئيس 
التنفيذي لشركة الرتاج لالستثمار 
جه����اد القبن����دي ان الصن����دوق 
س����يعمل وفقا ألحكام الشريعة 
اإلس����المية، وسيستهدف بشكل 
خاص القطاع الصحي والصناعات 
الغذائية واللوجستيك واخلدمات 

اخلاصة.
و أضاف القبندي في تصريح 
خاص للصحافي����ني على هامش 
الذي نظمته  املؤمتر الصحاف����ي 
الرتاج لالس����تثمار أمس  شركة 
مبناسبة اإلعالن عن إطالق وبدء 
االكتتاب ف����ي صندوق بيلتون – 
الرتاج ميد كاب للملكيات اخلاصة 
في دول مجلس التعاون اخلليجي، 
أن العائد على االستثمار املتوقع 
من الصندوق سيكون نحو %20 
سنويا والتوزيعات على املساهمني 

ستكون في حدود أدنى %8. 
وأفاد في كلمة له خالل املؤمتر 
أن خطوة تأسيس الصندوق جاءت 
ثمرة النظرة املشتركة التي جمعت 
الرتاج لالس����تثمار  بني ش����ركة 
وش����ركة بيلت����ون للملكي����ات 
اخلاصة، ومجموعة س����يباركس 
س����يجفي للملكي����ات اخلاصة، 
وأكدت بدء توجه حكومات دول 
مجل����س التعاون اخلليجي لدعم 
وتشجيع قطاع الشركات الصغيرة 
واملتوسطة ليصبح في املستقبل 
واحدا من املصادر األساسية للدخل 

إلى جانب النفط. 
واوضح ان الشركات املتوسطة 
والصغرى باتت متثل عنصر جذب 
للمستثمرين والشركات املتعددة 
اجلنس����يات وش����ركات امللكيات 
اخلاصة لالستحواذ على شركات 
قائمة، مش����يرا إل����ى ان هذا هو 
التوقيت املناسب إلطالق الصندوق 

نظرا النخفاض قيمة األصول.
وأفاد القبندي، أنه سيتم البدء 
في تسويق الصندوق في الكويت 
بعد إمتام كافة اإلجراءات القانونية، 
مشيرا إلى أن الشركة حرصت على 
إطالقه في الوقت الراهن ليتصادف 
مع الذكرى الرابعة لتأسيس شركة 
الرتاج لالستثمار، حيث تأسست 

في 6 يونيو 2006.
وأضاف أن »الرتاج« استطاعت 
خالل السنوات األربع املاضية أن 
حتقق لنفسها مكانة وسمعة في 
عالم األعمال كأول شركة مساهمة 
كويتية تركز نشاطها على امللكيات 
اخلاصة في الشركات الصغيرة 
واملتوسطة، وقد حققت جناحات 
مشهودة في هذا املجال من خالل 

الشركات التي تتعامل معها بروح 
الشراكة، على الرغم من التحديات 
التي واجهته����ا وتداعيات األزمة 
املالي����ة العاملية، ولذل����ك يعتبر 
الصن����دوق م����ن صمي����م عملها 

وتخصصها.
وافاد بأنه أوكلت إلى ش����ركة 
الرتاج لالس����تثمار مه����ام مدير 
اس����تثمار الصندوق وتسويقه، 
وتتولى شركة سيباركس سيجفي 
التقني، خلبرتها  مهام الش����ريك 
العريقة التي تزيد على 30 عاما 
من التعامل مع امللكيات اخلاصة 
في الشركات الصغيرة واملتوسطة 
في فرنسا ومختلف دول االحتاد 
األوروبي وأميركا وعدد من الدول 
األفريقية، بينما ش����ركة بيلتون 
التي تتعدد نش����اطاتها تتوسع 
خبرتها في امللكيات اخلاصة عاما 
بع����د عام، وقد رافقها النجاح في 
جتربة تأسيس الصندوق الفرعي 
األول عام 2009 في جمهورية مصر 

العربية.
وأشار القبندي إلى أن الصندوق 
يتجاوز بأهدافه االستثمارية ما 
هو شائع في السوق، بل يتوخى 
أن يكون شريكا في حتقيق النمو 

والتوسع للشركات املستهدفة.
وذكر القبندي أن قطاع الشركات 

الصغيرة واملتوس����طة في دول 
مجل����س التعاون اخلليجي ميثل 
85% من األعمال، ويستقطب %70 
من العمالة، وتقدر قيمة أصوله 
بحوالي 500 مليار دوالر، ويدير 
اجليل الثاني حوالي 34% من هذه 
الشركات بينما يدير اجليل الثالث 

حوالي 9% منها.
ولالش����ارة فان الش����ركاء في 
الصندوق هم كل من شركة بيلتون 
للملكيات اخلاصة مبصر وشركة 
س����يباركس س����يجفي بفرنسا، 
وشركة الرتاج لالستثمار والشريك 
الرئيسي ش����ركة بلتون ميدكاب 

لإلدارة بلوكسمبورغ.

الصدى اإليجابي

من جانب����ه، أكد رئيس قطاع 
املعلوم����ات في ش����ركة بيلتون 
د.عبداملنعم عمران أن تأس����يس 
»صندوق بيلتون � الرتاج للملكيات 
اخلاصة في دول مجلس التعاون 
اخلليجي« كان حلما طاملا راود كبار 
املسؤولني في شركة بيلتون، وقد 
ازداد إحلاحا عندما قامت بيلتون 
بتأسيس الصندوق الفرعي األول 
في جمهورية مصر العربية عام 
2009.وتابع: ق����د أغرانا الصدى 
اإليجابي الذي حظي به الصندوق 

الفرعي األول لبيلتون والنجاح 
الذي حققه في فترة قياسية في 
أوساط املس����تثمرين وأصحاب 
الش����ركات الصغيرة واملتوسطة 
لإلقدام على جعل احللم يتحقق، 
وهنا التقت إرادتنا مع إرادة االخوة 
في شركة الرتاج لالستثمار وفي 
مقدمتهم جهاد القبندي لنبدأ معا 
العمل في جهد مشترك على ترجمة 
ه����ذا احللم إلى حقيق����ة يواكبنا 
الس����ديدة وآرائهم  بتوجيهاتهم 
الثاقبة رؤساء  القيمة ونظرتهم 
وأعضاء مجال����س إدارات كل من 
ش����ركة بيلتون لإلدارة وشركة 
الرت����اج لالس����تثمار ومجموعة 
سيباركس/ سيجفي حتى تكون 
انطالقة الف����رع الثاني »صندوق 
بيلتون � الرتاج ميد كاب للملكيات 
اخلاصة في دول مجلس التعاون 
اخلليج����ي« س����ليمة وصحيحة 
وثابتة وميثل إضاف����ة حقيقية 
للشركات والصناديق التي تتعامل 
مع امللكيات اخلاصة في املنطقة، 
آخذين بع����ني االعتبار التحديات 
التي ميكن أن تواجهنا وفي مقدمتها 

تداعيات األزمة املالية العاملية.
وأضاف د.عمران ان ش����ركة 
بيلتون للملكيات اخلاصة تعتبر 
جزءا من شركة بيلتون ميدكاب 

التي تأسس����ت مبوجب  لإلدارة 
قوانني لوكسمبورغ في ديسمبر 
2008، وهي الش����ريك املؤس����س 
واملس����ؤول عن إدارة الصناديق 
الفرعية، وتقدم مجموعة متكاملة 
م����ن اخلدمات تتضم����ن األعمال 
املصرفية االس����تثمارية، وإدارة 
األصول والوس����اطة في األوراق 
املالي����ة والبحوث واالس����تثمار 
في أس����واق رأس املال وامللكيات 
اخلاصة، وتدير أكثر من 5 مليارات 
أم����ا بيلت����ون للملكيات  دوالر، 
اخلاص����ة فقد أثبتت قدرتها على 
تطوير صناديق امللكيات اخلاصة، 
وتدير اعتبارا من شهر ديسمبر 
2009 أصوال تبلغ قيمتها اإلجمالية 
أكثر م����ن 360 مليون دوالر، من 
خالل العديد من صناديق امللكيات 
اخلاصة بيلتون كابيتال، إضافة 
إل����ى بيلتون ريت����ال ومجموعة 
بيلت����ون لالس����تثمار )صندوق 
متخصص باالستثمار العقاري(، 
باإلضافة إلى بيلتون ميد كاب التي 
تضم فريقا لديه خبرة واسعة في 
االستثمار في القطاعات الصناعية 
وامللكيات اخلاصة في جمهورية 

مصر العربية.

الشريك التقني

بدوره، أكد مدير االس����تثمار 
في مجموعة سيباركس/ سيجفي 
الفرنس����ية، أوليفي����ه يونس أن 
املجموعة تسعى لتتويج مسيرتها 
الناجحة في التعامل مع امللكيات 
اخلاصة والتي متتد إلى أكثر من 
30 عاما، وشملت العديد من الدول 
واملناطق في العالم بدءا من فرنسا 
ودول االحت����اد األوروبي مرورا 
بالواليات املتحدة األميركية، ودول 
ش����مال أفريقيا ومصر ووصوال 
اليوم إل����ى دول مجلس التعاون 
اخلليجي من خالل املشاركة في 
إدارة »صندوق بيلتون � الرتاج 
للملكيات اخلاصة في دول مجلس 

التعاون اخلليجي«.
وقال يونس ستتولى مجموعة 
سيباركس/ سيجفي مهام الشريك 
التقني للصندوق، لتضع خبرتها 
العريقة وجتربتها الناجحة وقدرات 
فريق العمل لديها املتخصص في 
امللكيات اخلاصة في الش����ركات 
الصغيرة واملتوسطة، في وضع 
التي ستساعد  األسس واملعايير 
الصندوق على وضع خطط التوسع 
والنمو للش����ركات التي س����يتم 
التعامل معها وفقا الحتياجات كل 
شركة ومبا يتناسب مع املعايير 
العاملية إلع����ادة الهيكلة اإلدارية 
واملالية واتباع ط����رق احلوكمة 
والشفافية حتى حتقق نقلة نوعية 
على مستوى اإلدارة واحملاسبة 
والتشغيل مما يؤدي إلى انتقالها 
من أس����لوب العم����ل الفردي إلى 
املؤسساتي وفقا ألحدث األساليب 
واملعايي����ر العاملية، حتى حتقق 

القيمة املضافة التي تستحقها.

القبندي: الصندوق يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة والعائد المتوقع 20% سنويًا

يوفر الصندوق مجموعة من املزايا للشركات 
من أبرزها:

إعادة الهيكلة وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات 
اإلستراتيجية.

تعزيز وتطوير قدرات الفريق اإلداري للشركة 
مبن فيهم الورثة اجلدد ومده بالكفاءات اإلدارية 

املتخصصة واملتفاعلة مع تطورات العصر. 
إجراء دراسات لتقييم األصول والبنية القانونية 
للش��ركة م��ن أج��ل حتقي��ق أفض��ل العوائ��د 

للمستثمرين. 
التحقق من التكلفة التش��غيلية والسعي إلى 

تخفيضها لزيادة هامش الربح.

السعي إلى تطوير أعمال الشركة لضمان زيادة 
العوائد. 

عمل اإلجراءات الالزمة لضمان الشفافية في 
التقارير املالية حتى تتوافر لإلدارة جميع املعلومات 

املطلوبة.
تطبيق أسس ومبادئ احلوكمة التي تساعدها 
على اتباع إستراتيجيات أكثر إنتاجية على املدى 
البعي��د، ومتكنها من وض��ع القواعد الصحيحة 
والدقيقة حول كيفية التعامل والتعاون بني املالكني 
وأعضاء مجلس اإلدارة واملديرين، وتعزز إنتاجيتها 
ومتنحها قيمة مضاف��ة، وجتنبها تكرار حدوث 

األخطاء.

مزايا الصندوق


