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كشف رئيس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب ملجموعة الراية 
عدنان احلداد عن قيام الشركة 
التشغيلية  بتوسيع عملياتها 
على مس���توى منطقة الشرق 
االوسط، مشيرا الى أن مشاركة 
الش���ركة في تن�� ظيم مؤمتر 
العرب���ي الصناعي  التع���اون 
العرب���ي التركي ال���ذي تقيمه 
املنظم���ة العربي���ة الصناعية 
والتعدي���ن جلامع���ة ال���دول 
العربية، ج���اءت ترجمة لتلك 

السياسة التشغيلية.
واوضح أن املؤمتر يهدف الى 

توس���يع فرص التعاون في القطاع االقتصادي 
بني اجلانب العرب���ي والتركي خاصة في مجال 
قطاعات الصناعة الغذائية والتعبئة والتغليف 
وصناعة االالت واملاكينات والصناعات امللحقة 
بصناعة السيارات والعمل على تطوير الصناعات 
الصغيرة واملتوسطة وكذلك العمل على تبادل 
اخلبرات الفنية في مج���ال املناطق الصناعية 

واالبحاث الصناعية.
 واوضح ان تركيا قريبة من السوق االوروبي 
والسوق الشرق اوسطي مما يسهل فتح اسواق 

العربية  جدي���دة للبضائ���ع 
اي���دي عمالة  وتتميز بتوافر 
رخيص���ة حيث يعطى العامل 
في تركيا حوالي 3 دوالرات في 
الس���اعة مقارنة بفرنسا التي 
تعطي 30 دوالرا في الساعة مما 
يعطى ميزة تنافس���ية للسلع 
العاملي  واخلدمات في السوق 
وبذلك ميك���ن ان تقام العديد 
التركية  العربية  من املشاريع 
املشتركة املوجهة للتصدير مع 
استغالل جميع املوارد الطاقية 
والبتروكيماوية العربية وفائض 

املوارد العربية املتاحة.
واشار الى ان اجلانبني التركي والعربي يرغبان 
من وراء هذا املؤمتر في دفع سبل التعاون وتعزيز 
اقامة املشاريع االقتصادية والتجارية واملالية 
القوية التي تلبي احتياجات ش���عوب املنطقة 
وتقوم على أسس قوية ومتينة ومرنة في الوقت 
نفس���ه مع الدول العربي���ة ويهدف هذا املؤمتر 
إلى فتح آفاق جديدة من االستثمار االقتصادي 
والتجاري ما بني اجلانبني في عدد من القطاعات 
االقتصادية واالستثمارية والتجارية والعقارية 

والصناعية والزراعية.

متيم امليعان

عدنان احلداد

جوائز عاملية لـ »فورد« عن األداء والتصميم

لقطة جماعية للطلبة املتدربني 

»زين« تحتضن طلبة الجامعة وبرنامج 
»لوياك«  في برامج التدريب الصيفي 

»الراية« تشارك في تنظيم أول مؤتمر عربي ـ تركي
تقيمه المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين

اعلنت شركة »زين« لالتصاالت عن استقبالها 
طالب وطالب���ات اجلامعة وبرنام���ج »لوياك« 
امللتحقني في الش���ركة للتدريب الصيفي للعام 
احلالي، حيث قامت بتوزيع الطلبة املنتسبني لهذه 
الدورات في مختلف إدارات الشركة خالل فترة 
التدريب الصيفي، وذلك ضمن اتفاقية »زين« مع 

اجلهات املعنية الحتضان الطاقات الشابة.
 وذكرت الش���ركة في بي���ان صح���افي أنها 
تؤمن بأن الطاقات الش���ابة هي أم���ل املجت��مع، 
ومن ه���ذا املنطل���ق فه���ي تس������خر جم���يع 
مواردها وإمكانياتها في سبيل صقل مهارات هذه 
العناصر الشابة مبا يحفزها ويدفعها لالنخراط 
في احلياة العملية بالشكل األمثل الذي يرضي 

طموحاتهم. 
وبينت الشركة أن عدد الطلبة املتدربني في 
برامج التدريب للعام احلالي بلغ 69 طالبا وطالبة، 
منهم 41من طلبة برنامج »لوياك«، باإلضافة إلى 
28 من طلبة جامعات عدة من داخل الكويت وزعوا 
على إدارات الش���ركة املختلفة وأفرعها الجتياز 
الدورة التدريبية الت���ي أعدتها »زين«، بعد أن 
استقبلتهم الش���ركة في بداية الصيف خلوض 

برنامج تدريبي مدته ستة أسابيع.
ويأتي تنظيم برنامج »زين« للتدريب الصيفي 
للعام احلالي تتويجا للنجاح الالفت الذي حققه 
هذا البرنامج خالل األعوام املاضية بالتعاون مع 

برنامج لوياك، حيث بلغ عدد الطلبة املتدربني 
ما يقارب ال500 مت���درب ومتدربة حيث قامت 
الش���ركة بتقدمي الدعم املادي واملعنوي تقديرا 

جلهودهم وتشجيعا لهم
وبهذه املناسبة، قالت املدير التنفيذي للموارد 
البش���رية باإلن��ابة في الشركة نوال بورسلي، 
أن: »شركة زين دأبت على احتضان الطلبة كل 
عام رغبة منها في إعداد وتأهيل جيل قادر على 

حتمل املسؤولية«.
وأوضحت بورسلي أن »زين« حتقق هذا الهدف 
من خالل التدريب في العمل امليداني حتى يكتسب 
الطالب املقومات التي تؤهله ملواجهة صعوبات 
العمل مستقبال، الفتة إلى أن مدة الدورة امتدت 
لستة أسابيع، متكن الطالب من خاللها التعرف 
على قواعد العمل في الشركة، والتي على إثرها 

مارسوا العمل بشكل رائع.
ومن جانبهم، عبر عدد من الطلبة عن سعادتهم 
بخوض هذه الدورة العملية أثناء فترة التدريب 
في إدارات وأفرع »زين« املختلفة واكتساب خبرة 
فريدة من نوعها، وخاصة في التعامل مع العمالء، 
فضال عن أن العمل في القطاع اخلاص قد ساهم 
في حتمل الطلبة للمسؤولية، والتعامل مع مختلف 
ش���رائح املجتمع باإلضافة إلى تعلم أساسيات 
العمل واملس���اهمة في تطوير مهارات وقدرات 

الطلبة.

خفضت رأسمالها بمقدار 7.9 ماليين دينار إلطفاء خسائرها المتراكمة البالغة 44.5 مليون دينار

70.5 مليون دينار مجموع حقوق المساهمين و58.9 مليون دينار إجمالي مطلوبات الشركة حتى 2009

20% نسبة األسهم المرهونة لدى المجموعة الدولية لالستثمار وتحول استثماراتها من قصيرة إلى متوسطة األجل

»جراند« تتخارج من 3 مشاريع بالسعودية والسودان ومصر
..ومدققو الحسابات يشككون في قدرتها على االستمرارية

احلس���ابات ان تقري���ر مدققي 
احلسابات تضمن حتفظا متثل في 
بلوغ اخلسائر املتراكمة للشركة 
األم نحو 44.5 مليون دينار وهو 
ما يجاوز ال� 75% من رأس���مال 
الشركة، ما يؤدي الى وجود شك 
في قدرة الشركة على االستمرار 
إذ يجب دعوة اجلمعية العمومية 
غير العادية للمساهمني إلقفال 
اخلس���ائر املتراكمة للشركة او 
اتخاذ ما يلزم من تدابير مناسبة 
طبقا ملتطلبات قانون الشركات 

مقارنة مع 94.6 مليون دينار في 
2008 كما انخفض بند املطلوبات 
املتداولة بنسبة تقدر بنحو %43 
م����ن 24.9 مليون دينار في 2008 
ال����ى 14.1 مليون دينار في 2009. 
اما مجموع املطلوبات فقد انخفض 
بنسبة 7% حيث بلغ 58.9 مليون 
دينار في 2009 مقارنة مع 63.2 

مليون دينار في 2008.

خسائر متراكمة

م���ن جانب آخر ب���ني مدقق 

للشركة احلصول على عوائد أعلى 
بكثير مما كانت عليه، وستكون 
النتائج املرج����وة من ذلك زيادة 
القيمة الدفترية للسهم على املدى 
القريب وحتقيق أرباح على املدى 

املتوسط.

نتائج مالية

املالية للشركة  النتائج  وعن 
لعام 2009 اوضح الرش����يدي ان 
مجموع حقوق املساهمني مع نهاية 
2009 ق����د بلغ 70.5 مليون دينار 

التجارية، مشيرا الى ان البيانات 
املالية قد مت إعدادها على أساس 
استمرارية الشركة في أعمالها 
لوجود اقتراح من مجلس اإلدارة 
بإقفال اخلسائر املتراكمة وتقدمي 

دعم مالي للشركة.

جمعية عمومية

ه���ذا وقد وافق���ت اجلمعية 
العمومية عل���ى جميع بنودها 
مب���ا في ذلك م���ن املوافقة على 
عدم توزيع األرباح وعدم صرف 
مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة، 
املوافقة على توصية  كما متت 
مجلس اإلدارة بإطفاء جزء من 
اخلسائر املتراكمة على الشركة 
حت���ى 2009/12/31 والبالغ���ة 
44.596 ملي���ون دينار بإقفالها 
عن طريق كامل عالوة اإلصدار 
والبالغة 24.585 مليون دينار 
وكام���ل االحتياط���ي القانوني 
والبالغ 6.032 ماليني دينار وكامل 
االحتياطي االختياري والبالغ 
6.032 ماليني دينار. ويتبقى من 
اخلسائر املتراكمة مبلغ 7.945 
مالي���ني دينار، كم���ا مت جتديد 
تفويض مجلس اإلدارة في شراء 
أسهم الشركة مبا ال يتجاوز %10 
من عدد أسهمها بقيمتها السوقية 
وعلى أال تتجاوز مدة 18 شهرا من 
تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية 
او حسب املدة التي يسمح بها 

القانون.

تقرير مراقبي الحسابات

هذا وقد تضمن تقرير مدقق 
احلسابات حتفظا حول عدم إثبات 
حصة املجموعة في نتائج االعمال 
للش���ركات الزميلة وهي شركة 
القابضة وشركة الصفاة  آجال 
لالزدهار العقاري وشركة مرافئ 
إلمداد املشاريع الدولية مبوجب 
بيانات مالية معدة من قبل ادارة 
تلك الشركات حيث بلغت حصة 
املجموعة في نتائج أعمالهم نحو 
51.19 ملي���ون دينار ونحو 60 
مليونًا و1.17 مليون دينار على 

التوالي.

محمود فاروق
كش����ف رئيس مجلس اإلدارة 
لشركة املشروعات الكبرى العقارية 
)جراند( د.بش����ير الرشيدي عن 
تخارج الشركة من 3 مشاريع في 
كل من السعودية والسودان ومصر 
وذلك جتنبا من حتمل مصاريف 
طائلة كانت س����تؤدي الى هالك 
كافة موارد الش����ركة، فضال عن 
تخفيض االلتزامات املالية والعمل 
على زيادة أصول ش����ركة زميلة 
متلكها »جران����د« بحصة مؤثرة 
فيه����ا، كما قام����ت بتقليص كافة 
املصاريف االدارية املباشرة منها 
وغير املباشرة وبدون التأثير على 

عمليات الشركة.
وأعلن الرشيدي خالل اجلمعية 
العمومي����ة العادي����ة التي عقدت 
أمس بنس����بة نصاب بلغت %53 
ان مجلس ادارة الش����ركة أوصى 
بتخفيض رأس مال الش����ركة من 
45.4 مليون دينار الى 37.5 مليون 
دينار مبقدار 7.9 ماليني دينار وذلك 
إلطفاء املبلغ املتبقي من اخلسائر 
املتراكمة للشركة بعد إطفاء جزء 
من اخلسائر املتراكمة عن طريق 
 اس����تخدام كامل عالوة اإلصدار 
واالحتياطي القانوني واالحتياطي 
االختياري للشركة، مبينا ان وجود 
احتياطات لدى الشركة ومصادر 
متاحة تبلغ حوالي 36.7 مليون 
دينار ساهم في إطفاء اكبر جزء 
من خسائر الشركة وهو األمر الذي 
أعاد الشركة الى وضعها الطبيعي 

وصحح مسارها.
وأوضح ان الشركة قامت بإعادة 
النظر في سياستها االستثمارية، 
السياس����ة  إلى أن هذه  مش����يرا 
س����يغلب عليها طابع االستثمار 
املتوسط وطويل األجل وستكون 
بعيدة عن املضاربة السريعة ذات 

النظرة القصيرة.
وتابع قائال: لقد بدأت الشركة 
بإعادة النظر في بعض االستثمارات 
اململوك����ة للش����ركة حيث انه مت 
حتويل بعض هذه االستثمارات 
الى متوس����طة األجل بدل كونها 
قصيرة األجل األمر الذي سيتيح 

)قاسم باشا( د.بشير الرشيدي يرد على تساؤالت املساهمني التي انهالت عليه فور بدء العمومية 

المساهمون لـ »الرشيدي«: ما مصير »جراند« في النهاية؟
ــيدي توضيح جملة من النقاط  حاول الرش
املالية وغيرها للمساهمني الذين انهالوا جملة 
ــاؤالت حول  واحدة على رئيس املجلس بالتس
مصير الشركة وقدرتها املالية على االستمرار 
ــف  ــروف احلالية، مطالبني بكش ــي ظل الظ ف
ــع ابرزها  ــول جملة من املواضي ــوض ح الغم
ــركة واصولها مقابل ما عليها  استثمارات الش

من مديونيات ومطلوبات.
ــة من االصول  ــركة جمل وبني ان لدى الش
ــارج من بينها  ــتثمارات اجليدة في اخل واالس
ــو 33 مليون  ــي البحرين بنح ــتثمارات ف اس

ــرج املهند،  ــارقة بب ــارة الش ــار، وفي ام دين
ــتثمارات في مصر  موضحا ان لدى جراند اس
ــاحتها  ــن ارض فضاء تبلغ مس ــي عبارة ع ه
ــق الصحراوي،  ــا على الطري ــو 892 فدان نح
ــي االردن عبارة عن  ــرى ف ــتثمارات اخ واس
ارض فضاء يجري التفاوض مع شركة اجنبية 
الستثمارها بطريقة الـ B.O.T، واصفا اصول 
ــكل عام بالقوية، وحول االسهم  ــركة بش الش
ــو 20% قال ان  ــبتها نح املرهونة والبالغة نس
تلك االسهم مرهونة لشركة املجموعة الدولية 

لالستثمار مقابل املديونيات.

»بوبيان« يختتم سلسلة دوراته حول
مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب

البنك مستمر في زيادة معرفة موظفيه

أو القيام بعمل��يات مت���ويل 
ألي أنشطة إجرام��ية مشبوهة، 
مع حت��ديد اإلجراءات املتبعة 
والكيفي���ة الت���ي مي���كن بها 
كش�����ف مخت���ل���ف أن���واع 
العمليات املش���بوهة وطرق 
التعام���ل مع من يتم الش���ك 
فيه���م أو ضبطهم مبثل هذه 

العمليات.
وأكد ان بنك بوبيان مستمر 
في تنظيم ال���دورات وورش 
العمل والندوات التي من شأنها 
رفع درجة املعرفة لدى جميع 
البنك واطالعهم  العاملني في 
على آخر التطورات التي تتعلق 

بالصناعة املصرفية.
اجلدي���ر بالذك���ر ان بنك 
بوبي���ان أعل���ن ع���ن قيامه 
بالتعاقد مع إحدى الشركات 
البرامج  املتخصصة بتجهيز 
اآللية املصرفية، وذلك لوضع 
نظ���ام آلي ملكافح���ة عمليات 
غسيل األموال ومتويل اإلرهاب 
في إطار اهتمام البنك مبتابعة 
التطورات  املستجدات وآخر 
في هذا املجال على املستوى 
اإلقليمي والدولي في س���بيل 
ضبط وحتسني النظم الرقابية 
واتخاذ جميع التدابير الوقائية، 
مع االلتزام مبتطلبات قانون 
مكافحة عمليات غسيل األموال 
رقم 35 لسنة 2002وتعليمات 
بن���ك الكويت املرك���زي ذات 

العالقة.

أعلن بنك بوبيان عن اختتام 
سلس���لة دوراته التي نظمها 
حول »مكافحة غسيل األموال 
ومتويل اإلرهاب«، والتي شارك 
فيها عدد م���ن موظفي البنك 
الذين تتطلب طبيعة عملهم 
التعرف عل���ى جميع األمور 
القضية وآخر  املتعلقة بهذه 
املستجدات في ظل التطورات 
السريعة في هذا املجال عامليا 

وإقليميا.
وقال مدير إدارة االلتزام في 
البنك متيم امليعان في تصريح 
صحافي ان مثل هذه الدورات 
الت���ي يقيمها البن���ك تنطلق 
من كونه احدى املؤسس���ات 
املصرفية التي تعي متاما أهمية 
وضرورة التصدي لكل أنواع 
العمليات املشبوهة والتي تضر 
باالقتصاد الوطني وس���معة 
إلى جانب  العاملي���ة  الكويت 

أضرارها االجتماعية.
ان بن���ك بوبيان  وأضاف 
يعمل على رفع درجة الوعي 
العاملني فيه للمساهمة  لدى 
في حماية البنك من التورط 
في أي عمليات مشبوهة ذات 
عالقة بغسيل األموال ومتويل 
اإلرهاب وغيرها من العمليات 
احملرمة قانونيا والتي بدأت 
تصبح ظاهرة في الكثير من 

دول العالم.
وحول الدورة قال امليعان 
انها عبارة عن سلس���لة من 
الدورات اس���تغرقت شهرين 
لضمان تغطية أكبر شريحة من 
موظفي البنك مبن فيهم مديرو 
الفروع ومساعدوهم وجميع 
العاملني في اخلدمات املصرفية 
العالقة بهذا  والعمليات ذات 
املجال، حيث مت وضع برنامج 
محدد للدورة شمل مجموعة من 
املوضوعات منها التعريف بهذه 
العمليات ومراحلها والتوصيف 
القانوني اخلاص بها وتأثيرها 
وأهدافها والسبل املختلفة التي 
يتبعها املجرمون في التحايل 
على القانون وتبييض األموال 

لألداء والتصميم 2010

»فورد« تحصد معظم جوائز
»جي دي باور آند أسوشيتس«

حصدت شركة فورد للسيارات جوائز في خمس 
فئات في دراسة »جي دي باور آند أسوشيتس لألداء 
والتصميم 2010« التي تعتمد تقييما دقيقا لرضى 
العمالء عن تصميم ومحتوى وأداء املركبة، متفوقة 

بذلك على جميع العالمات التجارية األخرى.
وكانت فورد قد حازت في يونيو املاضي، أعلى 
تصنيف بني ماركات السيارات غير الرافهة وفقا 
لدراس���ة »جي دي باور آند أسوشيتس للجودة 
األولية«، حي���ث كانت للعام الثاني على التوالي 
العالمة الوحيدة بني جميع العالمات التجارية غير 
الرافهة، التي حتق���ق نتائج تفوق معدل القطاع 
في كلتا دراس���تي »جي دي باور آند أسوشيتس 
للجودة األولية« و»جي دي باور آند أسوشيتس 

لألداء والتصميم«.
وفي دراسة »جي دي باور آند أسوشيتس لألداء 
والتصميم« للعام 2010، صنف مالكو طرازات 2010 
من س���يارات فورد فيوجن، وتوروس، وفلكس، 
وإكسبديشن، وإكسبلورر س���بورت تراك، هذه 
املركبات وفقا ألعلى التصنيفات في فئاتها جلاذبية 
املركبة التي تضم التصمي���م، والراحة، واألداء، 

وغيرها من مزايا املركبة.
وبهذه املناس���بة، قال نائب رئيس مجموعة 
فورد للجودة العاملية بيني فاولر: »تعد النتائج 
املتميزة التي حققتها فورد في دراس���ة »جي دي 
باور آند أسوش���يتس لألداء والتصميم« إجنازا 
متميزا بجميع املقاييس، يأتي في أعقاب تسجيل 
أعلى التصنيفات في دراس���ة »جي دي باور آند 

أسوشيتس للجودة األولية«.

واضاف: »متثل نتائج هذه الدراسة دليال جديدا 
على اجلودة املتميزة الت���ي تتمتع بها فورد، إذ 
ندرك متام���ا أنه ليس من الكاف���ي بناء مركبات 
وشاحنات خالية من العيوب، بل أننا منضي قدما 
نحو توفير جتربة تفوق توقعات عمالئنا بتقدمي 
املزايا التي يتوقعون العثور عليها في الطرازات 

الفاخرة باهظة الثمن«.
وتستطلع دراسة »جي دي باور آند أسوشيتس 
لألداء والتصميم« آراء العمالء حول املزايا املفضلة 
لديهم من حيث أداء السيارة وتصميمها ومكوناتها 
وشكلها اخلارجي بعد 3 أشهر من قيادتها، حيث 
يقومون بتصنيف مستوى الرضا حول مجموعة 
متنوعة من مزايا املركبة، مبا فيها السالمة، وتوفير 
الوقود، واملساحة املخصصة لألمتعة، والرحابة، 

والتصميم اخلارجي.
من جانبه، قال نائ���ب رئيس مجموعة فورد 
لتطوير املنتجات العاملية ديريك كوزاك: »نحرص 
في فورد على دفع عجلة تطوير املنتجات لتوفير 
املركبات التي حتظى باستحسان العمالء من النظرة 
األولى، بل وتس���تحوذ على إعجابهم الشديد مع 

مرور الزمن.
وللوفاء به���ذا الوعد، ندأب باس���تمرار على 
توفي���ر منتجات تتمتع بأعلى معايير التميز في 
التصميم، واحملتوى، والسالمة واجلودة وبقيمة 

ال تضاهى«.
واضاف: »نحرص لدى تطبيق فئات اجلودة 
الثالث على تضمني جميع املزايا، دون اس���تثناء 

أي منها أو استبدال واحدة بأخرى.


