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أحمد يوسف30
تنتخب اجلمعية العمومية العادية لشركة صكوك القابضة غدا 
االثنني عضوا مكمال ملجلس اإلدارة وذلك خلفا لنائب رئيس مجلس 
اإلدارة املس����تقيل بدر بوراش����د. وقالت املصادر ان العضو املرجح 

انتخابه سيكون ممثال لشركة عارف. 
فيما توقعت حتسن األداء املالي للشركة خالل الربع الثالث من 
العام احلالي، مش����يرا الى ان شركة بيت االعمار اخلليجي اململوك 

لها بنس����بة 100%، والشركة تقيم فندق الساملية وقد حققت أرباحا 
عن الربع الثاني، وهو األمر الذي يعزز ربحية الشركة.

وكانت الش����ركة قد حققت خس����ائر تقدر قيمته����ا بنحو 2.53 
مليون دينار مقارنة بأرباح حققتها الش����ركة ف����ي الفترة املماثلة 
من العام املاضي بلغت حوال����ي 85.3 ألف دينار، مبا يعني تراجع 
 نتائج الش����ركة خ����الل فترات املقارنة بنس����بة كبي����رة جتاوزت 

ال� %300.

انتخاب عضو مكمل لـ »صكوك« غدًا

لتعزيز الخدمات التي يقدمها للشركات والمؤسسات

تستهدف بناء كادر وظيفي بمقاييس عالمية ومؤهالت معتمدة

»الوطني« يفتتح مركزًا متخصصًا لتلبية 
االحتياجات المصرفية للشركات والمؤسسات 

الحملي: سياسة التطوير الوظيفي لـ »بيتك« 
ساهمت في نمو األداء ورفع سقف المنافسة 

يزيد على ثالث���ني عاما وظلت 
أح���د عوامل منظوم���ة التفوق 
حيث ظ���ل البنك يصدر كفاءات 
في معمل اخلب���رة الذي يديره 

منذ السبعينيات .
وافادت احلملي بان »بيتك« 
يستهدف كذلك املدراء التنفيذيني 
ببرامج حديثة التخصص وعالية 
املواصفات، وهو برنامج صمم 
لتطوير املواهب التنفيذية للبنك 
بعدد ساعات وبرامج محددة كل 
في مج���ال تخصصه وبأحدث 
وسائل االتصال العصرية، وذلك 
أب���رز اجلامعات  بالتعاون مع 
واملؤسسات واملراكز االستشارية 
حول العالم املتخصصة في مجال 

اإلدارة . 
وقالت: »لدينا كذلك برنامج 
تطوي���ر العاملني في الوظائف 
الوظائ���ف  احليوي���ة وه���ي 
البنك ذات  الرئيسية لنش���اط 
العالقة املباش���رة مع العمالء، 
صمم ه���ذا البرنامج خصيصا 
لتطوير مهارات العاملني ومنحهم 
ش���هادات عاملية معتمدة مثال 
مصرفي معتم���د، وبائع خدمة 
معتمد، ومدي���ر مخاطر معتمد 
وغيرهم كثير«، مشيرة إلى أن 
90% م���ن العاملني ف���ي املوارد 
البشرية لديهم شهادات مهنية 

تخصصية.
ولفتت إلى أنه من بني برامج 
التطوير التي بادر بها »بيتك« 
اعتب���ارا م���ن 2009 وحقق���ت 
جناحا ملموسا، برنامج توظيف 
املتفوقني من خريجي اجلامعات 
الكويتية واألجنبية في مجال 
اخلدمات املالية اإلسالمية، حيث 
يتم سنويا استقطاب عدد من 
اخلريج���ني نتطلع ألن يكونوا 
إضاف���ة قوية مل���وارد »بيتك« 
البشرية في املستقبل القريب، 
مؤكدة في هذا الصدد على أن هذه 
البرام���ج جميعها حتظى بدعم 
ومتابعة من اإلدارة العليا التي 
تعي أهمية االستثمار في األصول 
البشرية إلى جانب االستثمار في 

األصول املالية وتنميتها.

التط���ور كذلك إعط���اء أهمية 
بالغة لدور املوارد البشرية في 
بيتك وفي الشركات التابعة له 
ولضرورة الشراكة االجتماعية 
والدولي���ة في إرس���اء جتربة 
بيتك واستراتيجيات عمله عبر 
تفعيل دور ش���ركة االستثمار 
البشري اململوكة للبنك وحثها 
البرامج  التواصل بأحدث  على 
التدريبي���ة العاملي���ة واحللول 
واالستشارات اإلدارية وفق منهج 
مجرب يأخذ باالعتبار الشقني 

الشرعي والفني التقني. 
وأش���ارت إلى أن االجنازات 
التي أحرزتها اس���تراتيجيات 
وخط���ط املوارد البش���رية في 
»بيتك« حتقق���ت بفضل تبني 
برام���ج تطوير هادف���ة أهمها: 
برنامج تطوير املعينني اجلدد 
وه���و برنامج رئيس���ي يقوم 
على استقطاب حديثي التخرج 
ويكسبهم اخلبرة من خالل برامج 
عملية ونظرية مكثفة، ومن ثم 
دمجهم لينخرطوا ضمن موارد 
»بيتك« البشرية عالية التأهيل 
وجتهيزه���م إلدارة مش���اريع 

وعمليات البنك .
ولفتت الى ان »بيتك« يتبنى 
برنامجا لتأهيل الصف الثاني من 
القياديني لشغل مراكز قيادية في 
املستقبل حتافظ على استمرارية 
جناحاته من خالل تواصل األجيال 
وتناقل الكفاءات، وهي السياسة 
التي جن���ح فيها البنك خالل ما 

اكدت مديرة التطوير الوظيفي 
ف���ي بي���ت التموي���ل الكويتي 
)بيتك(»د. هن���ادي احلملي أن 
اس���تراتيجيات وخطط املوارد 
البشرية في البنك حققت نقالت 
نوعية كبيرة خالل الس���نوات 
إلى  القليلة املاضية، مش���يرة 
أن ه���ذا التطور حقق بالتبعية 
نقلة مشهودة لكفاءات ومهارات 
العاملني على مختلف املستويات 
ومج���االت اخلدم���ات املالي���ة 
واملصرفي���ة والوصول بها إلى 
مقايي���س عاملية، مم���ا كان له 
أبلغ األثر عل���ى حتقيق املزيد 
من النجاح ل�»بيتك« واستمرار 
املالي وزيادة سقف  األداء  منو 

املنافسة .
وأوضح���ت ف���ي تصريح 
صحافي أن هذه القفزات النوعية 
املوارد  الستراتيجيات وخطط 
البشرية جتلت على مستويات 
عدة أبرزها: رفع مستوى الكفاءات 
الفنية من خالل دعم وتشجيع 
املهني���ة املعتمدة  الش���هادات 
والتدريب النوعي، مؤكدة في هذا 
الصدد على قناعة »بيتك« التامة 
بضرورة تقدمي اخلدمات املالية 
واملصرفية وفق أحكام الشريعة 
اإلسالمية ومبستويات ومقاييس 
عاملية وذلك استمرارا في حتسني 
اخلدمات املوجهة للعمالء ورفع 

مستويات اجلودة .
وأضاف���ت: »لقد أثمرت تلك 
اخلطط في االنتقال فعليا بكفاءات 
»بيتك« من مستوى االحتراف 
املهن���ي محليا إلى مس���تويات 
العاملية في ضوء النسبة العالية 
م���ن العامل���ني احلاصلني على 

الشهادات املهنية«. 
واشارت الى جناح »بيتك« في 
حتقيق معادلة خاصة ومتخصصة 
املالية  بني املصارف واملؤسسات 
اإلسالمية من خالل ربط اجلانب 
الفن����ي العاملي مب����ا يحتويه من 
معلومات ومهارات وخبرات عاملية 
من جهة وبني اجلوانب الشرعية 

من جهة أخرى .
وقال���ت انه م���ن نتائج هذا 

أعلن بن���ك الكويت الوطني 
عن تدشني مركز خاص للخدمات 
املصرفية للش���ركات في مبناه 
الرئيسي بهدف تعزيز اخلدمات 
التي يقدمها البنك لعمالئه من 
الشركات واملؤسسات إلى جانب 
مراك���ز اخلدم���ات املتوفرة في 

العديد من أفرع البنك.
وفي هذا الصدد، قال مدير عام 
املجموعة املصرفية للشركات 
ف���ي البنك م���ازن الناهض في 
تصريح صحافي »ان إطالق مركز 
اخلدمات املصرفية للش���ركات 
واملؤسس���ات يهدف إلى توفير 

اجلهد واملزيد من الس���هولة واملرونة والسرعة 
للخدمات التي يقدمها الوطني لعمالئه من الشركات 

واملؤسسات«.
وأضاف »ان هذا املركز سيتيح للعميل إجراء 
العديد من املعامالت املصرفية غير النقدية اخلاصة 
بالشركات مثل: إيداع الشيكات، حواالت التلكس 

بالدينار الكويتي، إنشاء وجتديد 
الودائع، التحويالت من حساب 
إلى حس���اب، تسلم الكمبياالت 
وأوامر الدفع، وعقود التسهيالت، 
باإلضافة إلى العديد من اخلدمات 
األخرى الت���ي حتمل املزيد من 
القيمة املضافة للعمالء، وتضفي 
املزي���د من الكف���اءة والفاعلية 
والس���رعة عل���ى تعامالته���م 
املصرفية، وذلك في مكان واحد 
بدال من مراجعة العميل للعديد 
من إدارات البن���ك الجناز تلك 

املعامالت«.
وأشار الى ان مركز اخلدمات 
املصرفية للشركات واملؤسسات سيستقبل عمالءه 
خالل س���اعات العمل الرسمية في األيام العادية 
من 8.30 صباحا حتى 3 بعد الظهر من يوم األحد 
ولغاية يوم اخلميس من كل أسبوع، وخالل شهر 
رمضان من الساعة 10 صباحا حتى 1.30 بعد الظهر 

من يوم األحد ولغاية يوم اخلميس.

تجربتنا لتطوير الموارد البشرية محل اهتمام 
محلي وإقليمي ودولي 

د. هنادي احلملي 

مازن الناهض

الناهض متوسطا إياد القرطاس وإقبال القطان في جولة مبركز اخلدمات املصرفية للشركات واملؤسسات

اجتماع قريب في دبي بين اللجنة التنسيقية للدائنين ومسؤولي الشركة

أكد أن أرباح الشركات المدرجة تلقي بظاللها على زيادة الطلب في السوق العقاري

تطبيقات تقنية متطورة للمرة األولى في الكويت

»أرنست آند يونغ« يرفع توصياته إلى »المركزي« 
بشأن »دار االستثمار« قبل منتصف سبتمبر المقبل

الكندري لـ »األنباء«: »دار الخليج العقارية« 
تسوق شققًا للتمليك في السعودية ومصر

عاطف رمضان
أكد املدير التنفيذي لشركة دار اخلليج 
العقارية حس���ني الكندري ل���� »األنباء« أن 
هناك ارتباطا وثيقا بني الس���وق العقاري 
وسوق الكويت لألوراق املالية، مشيرا إلى أن 
انتعاش البورصة يلقي بظالله على السوق 
العقاري وأن األرباح التي يتم توزيعها على 
املستثمرين تساهم في زيادة السيولة والتي 
بدورها تزيد أيضا من الطلب على مختلف 

العقارات.
وأضاف الكندري أن اإلقبال في السوق 
العقاري يتركز على العقارين »االستثماري« 
و»التجاري« لكونهما ميثالن إحدى القنوات 
االستثمارية اآلمنة للمس���تثمرين مقارنة 

بالقطاعات األخرى التي تتسم عادة باملخاطر 
االستثمارية املرتفعة.

وعن مشاريع الشركة أفاد الكندري بأن 
»دار اخلليج العقارية« تسوق شققا للتمليك 
في برج األقصى التابع لش���ركة احمليسني 
مبكة املكرمة، موضحا أن الش���ركة تسوق 
شقتني للبيع بسعر 2.5 مليون ريال للشقة 

الواحدة.
وأضاف الكندري أن الشركة تسوق كذلك 
قطعة أرض مساحتها 600 متر تقريبا في 
منطقة اخلضراء بعمان، مشيرا إلى أن هذه 
األرض مت حتويلها من زراعية إلى سكنية 

وان سعرها 4 آالف دينار كويتي تقريبا.
وقال إن الش���ركة لديها أيضا أراض في 

االمارات في رأس اخليمة وعجمان والشارقة 
مبين���ا أن هذه االراضي عب���ارة عن بيوت 

وشقق.
وأشار إلى أن الشركة لديها شقق للتمليك 
في مصر مبنطقة السادس من أكتوبر، الفتا 
إلى أن هذه الشقق كائنة في عمارة بارتفاع 
4 طوابق وان الطابق الواحد يحوي شقتني 

وأن مساحة الشقة الواحدة 280 مترا.
واوضح أن »دار اخلليج العقارية« لديها 
أراض مطلة على اخلليج في عمان مبنطقتي 
صحارى وصمم، مشيرا الى أن مساحة هذه 
األراضي تتراوح بني 350 و500 متر وأنها 
تصلح إلقامة مشاريع عليها كإنشاء فنادق 

أو منتزهات.

»iPhone« الخليج« يطرح برنامج الخدمة المصرفية عبر الـ«

300 ألف دينار أرباح »بتروجلف« المتوقعة للنصف األول 
ومجلس اإلدارة ينجز خطة إعادة هيكلة الشركة

شريف حمدي
ذكرت مصادر مطلعة ل�»االنباء« ان 
مستشار بنك الكويت املركزي الذي يدرس 
ملف شركة دار االستثمار وهو »ارنست 
اند يونغ« سيرفع توصياته حول خطة 
شركة دار االستثمار الى »املركزي« قبل 
منتصف سبتمبر املقبل، وذلك ليتسنى 
للبنك املركزي دراسة ملف الشركة واعداد 
تقريره النهائي بشأن استحقاق الشركة 
لالستفادة من قانون تعزيز االستقرار 

املالي وحماية الشركة من الدائنني.
وقالت املصادر انه من املتوقع ان يقوم 
»املركزي« برفع تقريره االستشاري الى 

احملكمة في النصف األول من نوفمبر املقبل 
بعد دراسة املوقف النهائي للشركة في 

ضوء توصيات »ارنست اند يونغ«.
وفي س����ياق آخر افادت املصادر بان 
هناك اجتماعا قريبا يتم التنسيق له بني 
اللجنة التنسيقية للدائنني مع مسؤولي 
الشركة على ان يكون االجتماع في دبي، 
مشيرة الى ان االجتماع سيكون قبل نهاية 
اغس����طس اجلاري بعد انعقاد اجلمعية 
العمومية للشركة في 26 اجلاري، الفتة 
الى انه س����يتناول آخر التطورات حول 
التعديالت املقترحة على اخلطة التفصيلية 

لسداد التزامات الشركة لدائنيها.

أعلن بنك اخلليج عن طرح 
أول برنامج للخدمة املصرفية 
عبر أجهزة الهاتف iPhone في 
الكويت، حيث ميكن للعمالء 
الذين يس���تعملون هذا النوع 
من الهواتف استخدام اخلدمات 
املصرفية التي يقدمها البنك عبر 
اإلنترنت واألجهزة النقالة بكل 
سهولة، مبا في ذلك االستعالم 
عن الرصيد، أو حتويل األموال، 
أو الدفع بالبطاقة االئتمانية.

وف���ي ه���ذا الص���دد، قال 
مدير عام اخلدمات املصرفية 

البنك علي  الش���خصية لدى 
ش���لبي: »يس���رنا أن نك���ون 
البن���ك األول الذي يطلق هذه 
اخلدمة اآلمنة متاما في السوق 
الكويتية، فقد أصبح استعمال 
الهوات���ف النقال���ة والهواتف 
الذكية شائعا بشكل متزايد في 
الشرق األوسط، السيما في دول 
مجلس التعاون اخلليجي، لذلك 
بادر بنك اخلليج إلى استخدام 
هذه التكنولوجيا ووضعها في 

خدمة عمالئنا«.
وأضاف: »سنواصل تعزيز 

املهام التي ميكن إجنازها عبر 
برنام���ج اخلدم���ة املصرفية 
اخلاص بأجه���زة iPhone، مع 
السعي باس���تمرار لتوسيع 
نطاق هذه املهام بحيث تشمل 
جوانب أخرى من استخدامات 
األجهزة النقالة، وهذه املبادرة 
هي األحدث في سلسلة املبادرات 
التي أطلقها بنك اخلليج حرصا 
منه على وضع مجموعة متميزة 
م���ن اخلدم���ات املصرفية في 

متناول عمالئنا«.
ومن خالل ط���رح برنامج 

اخلدمة املصرفية عبر أجهزة 
الهات���ف iPhone، يع���زز بنك 
اخللي���ج مجموع���ة خدماته 
املصرفية الت���ي يوفرها عبر 
النقالة والتي يسهل  األجهزة 
الوص���ول إليها من ش���بكات 
العالم.  النقالة حول  األجهزة 
وتعتم���د اخلدم���ة املصرفية 
النقالة برنامجا  عبر األجهزة 
يتضمن قائمة باخلدمات إلجراء 
املعامالت املصرفية بكل سهولة، 
وهي متوافرة ملشتركي »زين«، 

و»الوطنية«، و»ڤيڤا«.

محمود فاروق 
علم���ت »األنباء« من مصادر مطلعة أن الش���ركة 
الخليجية لالستثمار البترولي »بتروجلف« حققت 
ارباحا عن النصف االول قدرت ب� 300 ألف دينار أي 
بواقع 1.3 فلس للسهم الواحد حيث حققت في الربع 

الثاني حوالي مليون و100 ألف دينار.
وبينت المصادر أن مجلس اإلدارة سيرسل البيانات 
المالية للشركة الى البورصة اليوم لإلعالن عن البيانات 

المالية المرحلية النصف سنوية.
هذا وقد حققت »بتروجلف« خسائر في الربع األول 
 قدرت بحوالي 819 ألف دينار مقارنه بخسائر قدرت 
ب� 1.5 ملي���ون دينار عن العام الماضي، لتصل قيمة 

اجمالي الموجودات المتداولة 5.6 ماليين دينار واجمالي 
المطلوبات المتداولة 11.8 مليون دينار واجمالي حقوق 

المساهمين 23.3 مليون دينار.
الجدير بالذكر ان الحف���ار البحري الذي تمتلكه 
الشركة توقف لمدة 10 أشهر مستمرة األمر الذي أرهق 
ميزانية الشركة حتى نجحت في توقيع عقد تشغيل 
للحفار، وسط توقعات بأن تحقق أرباحا جيدة خالل 
العام الحالي نظرا لبدء االنت���اج التجاري في حقل 
سيرام الذي تمتلك فيه الشركة حصة قدرها %16.5 
ومن أهم االنجازات التي حققتها خالل العام الماضي 
هي اعادة تملك 90% من مجموعة ش���ركات سوبرير 
والتي تقدر قيمتها الدفترية لحصة الش���ركة ب� 8.9 

ماليين دينار والتي تمت في األيام األخيرة من العام 
الماضي وتعتبر مجموعة شركات سوبرير ومقرها 
الرئيسي في أبوظبي من الشركات المتخصصة في 
خدمات آبار النفط وتعمل في أكثر من دولة خليجية 

وعربية واسالمية. 
ويقوم مجلس االدارة الجديد بتنفيذ خطة اعادة 
الهيكلة التي انتهى المجلس من اعدادها واستراتيجية 
العمل به���ا التي تتمثل في البدء في معالجة الوضع 
الراهن واالنتقال التدريجي الى بيئة تنظيمية وتنفيذية 
في ظ���ل ادارة قادرة على تحقي���ق الرؤية الجديدة 
عبر األهداف االس���تراتيجية والتركيز على األعمال 

التشغيلية.

علي شلبي

حسني الكندري

الغنيم: ارتفاع أرباح »طفل المستقبل« 100٪ للنصف األول 
قالت رئيس���ة مجلس اإلدارة والعضوة 
املنتدبة لش���ركة طفل املستقبل الترفيهية 
العقارية »فيوتشر كيد« رشا خالد صالح 
الغنيم أن الشركة حققت أرباحا في النصف 
األول من العام احلالي بلغت نسبتها %100 
وذلك عن الفترة من 2010/1/1 حتى 2010/6/30 

وذلك مقارنة بنفس الفترة في 2009.
وأوضحت أن الشركة حققت ارباحا صافية 
بلغت 400 ألف دينار عن النصف األول من 
2010، بربحية قدرها 3.72 فلوس للس���هم 

الواحد مقارنة ب� 200 ألف دينار عن الفترة 
املماثلة من 2009، بربحية قدرها 1.87 فلس 
للس���هم. وبلغ اجمالي موجودات الشركة 
23.35 ملي���ون دينار ف���ي 30 يونيو 2010 
مقارنة ب� 22.56 مليون دينار في 30 يونيو 
2009، وسجل اجمالي حقوق املساهمني 19.62 
مليون دينار في نهاي���ة النصف األول من 
الع���ام احلالي مقارنة ب� 18.15 مليون دينار 
بنهاي���ة الفترة املماثلة م���ن العام املاضي. 
وأوضحت الغنيم أن السبب في حتقيق هذه 

األرباح املرتفعة يعود إلى التخطيط بنظرة 
التشغيلية  مس���تقبلية، وزيادة اإليرادات 
الناجتة عن تنفيذ خطط التوس���ع، وذلك 
بافتتاح فروع جديدة للشركة داخل الكويت 
وافتتاح فروع جديدة لشركة »أرض الفرح« 
الشركة التابعة ل� »طفل املستقبل« في اململكة 

العربية السعودية.
وأشارت الى أن التوقعات القادمة ستتجه 
إلى زيادة االيرادات التشغيلية في الفترات 

رشا الغنيماملقبلة وكذلك األرباح.


