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مديرو ورؤساء أقسام مجموعة الساير يتوسطهم فيصل بدر الساير ومساعد بدر الساير

»مجموعة الساير« تحصد مجددًا 7 شهادات للتميز من اآليزو
اقامت مجموعة الساير حفال خاصا مبناسبة 
 :ISO9001« حصولها على 7 شهادات من األيزو
2008« وذلك ي���وم اخلميس املاضي باملبنى 
الرئيسي للشركة في املنطقة احلرة، بحضور 
نائب رئيس مجلس االدارة فيصل بدر الساير، 
وعضو مجلس االدارة مس���اعد بدر الساير، 
والرئيس التنفيذي للعمليات بول رينولدز، 
واملدير العام خلدمات املجموعة سمير فاخوري، 

واملدير التنفيذي لشركة »بيروفيرتاس« بريتو 
ريان، واملديرين العامني للمجموعة وممثلي 

االدارات لبرنامج اآليزو.
اجلدير بالذكر أن مجموعة الساير حصلت 
على ش����هادة اآليزو »ISO9002:1994« عام 
1998 وكان����ت أول مجموع����ة في الش����رق 
األوسط حتصل على شهادة اآليزو في مجال 
الس����يارات، وفي مارس عام 2007 حصلت 

املجموعة على شهادة »ISO9001:2000« جلميع 
األنشطة والفروع والشركات الزميلة، وفي 
مارس 2010 حصلت املجموعة على شهادة 
»ISO9001:2008« جلميع األنشطة والفروع 
والش����ركات الزميلة، وبهذا االجناز الكبير 
تكون مجموعة الساير من أوائل الشركات 
في الكويت التي حتصل على الش����هادة في 

جميع التخصصات واألنشطة.

وأثناء احلفل قام املدير التنفيذي لشركة 
»بيروفيرتاس« بريتو ريان بتسليم الشهادة 
نائب رئيس مجلس االدارة فيصل بدر الساير، 
فيما قام فيصل بدر الس����اير ومساعد بدر 
الس����اير وبول رينولدز وس����مير فاخوري 
بتوزيع الش����هادات عل����ى املديرين العامني 

لألقسام والشركات الزميلة.
وبهذه املناس����بة، قال فيصل الس����اير: 

»ان فوزنا ب� 7 ش����هادات جديدة للتميز من 
األيزو ISO9001:2008 امنا هو مدعاة للفخر 
واالعتزاز، حيث لم ينحصر تفوقنا في مجال 
السيارات فحس����ب، بل امتد لعدة مجاالت 
اخ����رى مما يؤكد التزام الس����اير في مجال 
اجلودة األفض����ل ورضا العمالء، ومواصلة 
تق����دمي ارقى اخلدمات من خ����الل التطوير 
املستمر، وااللتزام باملبادئ والقيم، واالهتمام 

بالتفاصيل واملصداقية«.
وق����د مت تك����رمي مدير عالق����ات العمالء 
خالد العنزي وممثل االدارة لبرنامج اآليزو 
واخصائي اآليزو للمجموعة ونورز ابراهيم، 
ومساعد مدير مجموعة عالقات العمالء ومنير 
اخلليفة وممثل اآليزو على جهودهم البناءة 
الت����ي بذلت للحصول على 7 ش����هادات من 

.»ISO9001:2008« األيزو

تتويجًا لحرصها الدائم على تقديم األفضل

 »دار الكوثر العقارية« تتوقع تسليم
مشروع السبطين في العراق بعد عامين 

»المركز الشرقي«: التذبذب سيطر على السوق
ق���ال تقرير املركز الش���رقي 
لالستشارات حول األداء األسبوعي: 
ان سوق الكويت لألوراق املالية إن 
السوق افتتح التداول عند مستوى 
6637 نقطة ثم صعد وحقق في 
اليوم نفس���ه قمته األسبوعية 
عند 6650 نقطة، ثم هبط وحقق 

يوم الثالثاء قاعه االسبوعي عند 
مستوى 6446 نقطة وأخيرا أقفل 
عن���د 6583 نقطة محققا صافي 
نزول اس���بوعي قدره 56 نقطة 
أي 0.85%، بينما حقق االسبوع 
االسبق صافي نزول 93 نقطة. 
وقال التقري���ر ان االجتاه العام 

للس���وق كان مختلطا، وتذبذب 
مؤشر الس���وق طوال االسبوع 
ضمن مجال عرضه 204 نقاط. 
ولفت التقرير: إلى ان الرس���وم 
البيانية الفنية تعكس ضعفا، فال 
ميكن استبعاد احتمال مزيد من 

الهبوط خالل الفترة املقبلة.

الكوثر  أعلن���ت ش���ركة دار 
العقارية إحدى شركات املجموعة 
اخلليجية للتنمية واالس���تثمار 
أن مشروع السبطني الذي تقوم 
الشركة بتسويقه والبالغ كلفته 
750 مليون دوالر سيتم تسليم 
البناء فيه خالل سنتني إلى ثالث 
سنوات، ومن املقرر انه بعد ستة 
أشهر سيتم االنتهاء من 30% من 

الهيكل االسود للمشروع.
وق���ال نائب رئي���س مجلس 
اإلدارة في الشركة أحمد الصفار 
في بيان صحافي إنه خالل 6 شهور 
من اآلن س���يتم االنتهاء من %30 

من الهيكل االسود، ومن ثم بعد عامني سيتم تسليم 
املشروع بالكامل.

 وذكر الصفار انه مت حتديد طريقة سداد مريحة 
لثمن الوحدات التي تقوم على تس���ويقها الشركة، 
كالتالي 5% كدفعة مقدمة وباقي املبلغ أقساط على 

36 شهرا.
 وعن مستويات أس���عار وحدات املشروع قال 
الصفار »تبدأ مس���تويات األسعار من 7689 دينارًا 
للوح���دة »غرفة وصالة« وتصل الى 16 ألف دينار 

تقريبا »وهي للوحدة ذات مساحة 
240 مترا واملكونة من أربع غرف 

وصالة وشرفتني«.
 وأوضح الصفار أن للمشروع 
ترتيبا امنيا خاصا، على اعتبار 
أنه مشروع من فئة خمسة جنوم 
والواج���ب واملفترض أن يتمتع 
بنظام امني خ���اص يقوم عليه 

أفراد مختصون.
 وتابع: »س���تكون إدارة هذا 
اجلان���ب في يد ش���ركة عاملية، 
بإدارة هذا األمر بجميع  ستقوم 
جوانب���ه، كما أن احتواء الفندق 
على ادوار مخصصة للشخصيات 

املهمة، سيفرض وجود نظام امني خاص«.
 وتوقع الصفار أن أرباح هذا املشروع ستفوق 
التوقعات وعوائده ستكون مجزية من ثالثة محاور، 
احملور األول كون املش���روع في موقع استراتيجي 
ونسبة األشغال مضمونة، واحملور الثاني متعلق 
بكون الفندق يقع حتت بن���د أفضل قطاع عقاري 
استثماري وله أقوى العائدات والطبقة املتعاملة معه 
هي الطبقة املقتدرة، أما الثالث وهو األهم فيتمثل 

في ندرة مثل هذه املشاريع في الوقت احلالي.

تبلغ كلفته 750 مليون دوالر

أحمد الصفار

عن صفقة تمويل لمؤسسة تابعة للبنك الدولي

عماد املنيع متسلما اجلائزة من ممثلي »إمييا فايننس«

»إيميا فايننس« تمنح »بيت السيولة« 
جائزة الصكوك األكثر ابتكارًا

تدرس اآلن عدة صفقات وترتب 
إلصدار صكوك ومتويل شركات 
على الصعي����د اإلقليمي والدولي 
من املتوقع أن يتم اجنازها خالل 

الفترة املقبلة.
واعتبر املنيع أن اجلائزة عالمة 
مهمة في مسيرة الشركة ومنتج 
الصكوك بشكل عام، حيث تقبل 
ألول مرة مؤسسة متويل عاملية 
مهمة على إصدار منتج مالي شرعي 
وتدرس حالي����ا إصدار املزيد من 
خالل برنامج محدد، مما يعنى أن 

الدولي، حيث جتمع الصفقة بني 
الطابع االقتصادي والفكر التنموي 
باإلضافة إلى أنها جاءت في فترة 
كانت األصعب على املؤسسات املالية 
واالقتصادية على مستوى العالم 
واستطاعت فيه شركة بيت إدارة 
السيولة حتقيق اختراق ألسواق 
عاملية والوفاء باحتياجات عمالئها 
رغم شدة األزمة، واستطاعت أن 
تكون على قدر التحدي بطاقاتها 
البشرية وخبراتها وثقة مساهميها 
وعمالئها، مشيرا إلى أن الشركة 

منو حجم الصكوك املصدرة بني 
عامي 2008 و2009 بارتفاعها من 
14.9 مليار دوالر إلى 22.3 مليار 

دوالر.
 الصفقة التمويلية

وقال املني����ع إن اجلائزة التي 
منح����ت ل� »بيت الس����يولة« عن 
إحدى أهم الصفقات في مس����يرة 
عمل الشركة التي تخطو خطواتها 
األولى وهي إصدار صكوك وكالة 
لصالح مؤسسة التمويل الدولية 
الذراع االس����تثمارية للبنك   IFC

املنتجات الشرعية مثل الصكوك 
وغيرها قد أصبحت أداة متويل 
عاملية ولم تعد مقصورة على 
البنوك اإلس����المية والشركات 
العاملة في هذا  االس����تثمارية 
املجال، وبهذا نس����تطيع القول 
ان شركة بيت السيولة جنحت 
في اخلروج مبنت����ج الصكوك 
إلى العاملية ليس عبر الشركات 
الكبرى واحلكومات فقط وإمنا 
أيضا من خالل الهيئات العاملية 
املعنية بتوفير التمويل، وقد مت 
إدراج هذه الصكوك في كل من 
بورصة ناسداك دبي وبورصة 
البحري����ن لتحقي����ق مزيد من 
الشفافية واالنتشار وتوسيع 

قاعدة التداول والطرح.
وأك����د املنيع ح����رص بيت 
الس����يولة على تطوي����ر آليات 
إصدار الصكوك وتنويع مجاالتها 
بالدخول إلى أس����واق ومناطق 
جديدة بغرض تعظيم الفرص 
وتقليل املخاطر، وخدمة شركات 
ذات أنش����طة وأعمال متنوعة، 
مما يس����تلزم تنفي����ذ اخلطط 
املوضوعة، حيث يتم بش����كل 
مدروس ويحظى بتقييم دقيق 
من فترة ألخرى، حرصا من إدارة 
الش����ركة على حتقيق انطالقة 
كبرى ألعمالها على أسس ثابتة 
ومبعايير وضوابط تتيح للنمو 
احلالي االستمرار بوتيرة مناسبة 

وبشكل جيد ومتوازن.

أعلن���ت ش���ركة بي���ت إدارة 
التمويل  التابعة لبيت  السيولة 
الكويتي )بيتك( عن حصولها على 
جائزة االبتكار في مجال الصكوك 
من مجلة »إمييا فايننس« وذلك في 
حفل أقيم بلندن األسبوع املاضي 
وحضره عدد من ممثلي املصارف 
واملؤسسات املالية الكبرى، وذلك 
عن صفقة متويل بإصدار صكوك 
 »IFC« ملؤسسة التمويل الدولية
والتابعة للبنك الدولي، مبا يعبر 
عن قدرة بيت السيولة على االبتكار 
في إحدى أهم مجاالت التمويل وفق 

أحكام الشريعة اإلسالمية.
وقال رئي���س مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب في بيت السيولة 
عماد املني���ع إن الصكوك تعتبر 
الرئيس���ي لعمل الشركة  املجال 
وقاطرة أنش���طتها وحتركاتها، 
واملنتج األكثر قبوال واستخداما 
على مس���توى العال���م من قبل 
احلكومات والشركات واملؤسسات، 
البديل  باعتبار الصك���وك متثل 
الشرعي للس���ندات وهي األكثر 
مناسبة لتمويل احتياجات التوسع 
والنمو بتكلفة اقل على امليزانيات 

ومبرونة كبيرة.
املني����ع إن الصكوك  وأضاف 
أصبحت متثل في الوقت احلالي 
ما نسبته 10% من حجم صناعة 
التمويل اإلس����المية والتي تدير 
أصوال تقدر بنحو تريليون دوالر 
حول العالم وفق أحدث التقارير 
والدراسات التي تشير أيضا إلى 

المنيع: 22.3 مليار دوالر حجم الصكوك المصدرة في 2009


