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 مؤمن المصري
  قضت الدائرة التجــــارية باحملكمة الكلية امس 
بتأجيل نظر الشق املستعجل من الدعوى املرفوعة 
من شــــركة الفوارس القابضــــة ضد شـــركة زين 

جلــــلسة ١٥ اجلــــاري لالطالع.
  وكانت شـــركة الفوارس القابضة قد قامت برفع 
هذه الدعوى ضد شركة زين تطالب فيها بوقف قرار 

مجلس ادارة زين القاضي بفتح دفاتر الشركة امام 
شركة االتصاالت االماراتية للفحص النافي للجهالة 
واملتعلقة بصفقة بيع ٤٦٪ من اســـهم شركة زين 

لشركة االتصاالت االماراتية.
  اجلدير بالذكر ان شركة الفوارس القابضة قامت 
ايضا برفع ١٦ دعوى قضائية ضد عدد من اجلهات 

احلكومية وبعض شركات القطاع اخلاص. 

 تأجيل نظر دعوى «الفوارس» ضد «زين» لجلسة ١٥ الجاري

 «بيتك»: تسديد ٢٥٠ مليون دوالر 
  قبل الموعد المحدد لها بـ ٤ أشهر

 زينل: «األنظمة اآللية» تخطط للتوسع 
  في السوقين المحلي والخليجي العام المقبل

 اتحاد الشركات االستثمارية ينظم 
ورشات عمل مغلقة حول إعادة الهيكلة

 مجلس اإلدارة الجديد لـ «الصفاة لالستثمار» 
يبحث حل «الضباعية» مع «الدولية للمنتجعات»

 أحمد يوسف
  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة ان مجلس 
االدارة اجلديد لشركة الصفاة لالستثمار في طور 
عمل اتصاالت للتفاوض مع الشـــركة الدولية 
للمنتجعات بشأن حل موضوع اخلالف الدائر 

حول أرض الضباعية.
  من جهة أخرى أعلن سوق الكويت لألوراق 
املالية بأن شـــركة الصفاة لالســـتثمار افادته 
بأنه بناء علـــى اجتماع اجلمعيـــــة العمومية 
العادية املنعقدة في ٢٠١٠/١٢/٥  والذي مت فيـــــه 
انتخاب اعضاء مجــلس ادارة الشـــركة فقد مت 
تشكيل مجلس ادارة الشـــركة ليصبــح على 

النحو التالي:
    عبـــداهللا احمد الشـــرهان رئيس املجلس 
والعضو املنتدب ممثال عن شـــركة القادسية 
القابضة وعادل يوسف الصقعبي نائب رئيس 
مجلس االدارة ممثال عن شـــركة وربة االولى 
القابضة وكال من عبداهللا حمد الهديب ممثال عن 
شركة الصفاة العقارية وعبدالوهاب احمد املفلح 
وعزام عبدالعزيز الفليج وتوفيق صالح الدين 
احمد دياب ممثال عن شركة باسكت الكويتية 
للمواد الغذائية وخلدون عبداللطيف الصانع 
ممثال عن شـــركة الصفاة القابضة أعضاء في 

مجلس االدارة اجلديد. 

 أعلن بيت التمويل الكويتي 
(بيتك) عن تسديد دفعة مبكرة 
بقيمة ٢٥٠ مليون دوالر كانت 
تستحق في مارس املقبل كجزء 
من صفقة متويل قيمتها ٨٥٠ 
مليـــون دوالر متـــت بنظام 
املرابحة مع عدة بنوك عاملية 
وإقليميـــة كبـــرى لتمويـــل 
خططه التوسعية ومشاريعه 
املستقبلية، مبا يؤكد قدرته 
العالية على الوفاء بالتزاماته 
حتى قبل مواعيدها احملددة، 
البنك  ويعد شـــهادة بقـــوة 
وسالمة التوجهات والضوابط 

التـــي يعمل وفقها وتضمن األمـــان والثقة له 
ولعمالئه.

  وكان «بيتك» في ٢٠٠٦ جنح في توفير متويل 
بصفقة «مرابحة سلع» بقيمة ٨٥٠ مليون دوالر، 
لتمويل خططه للتوسع والنمو وتعزيز تواجده 
في األسواق املختلفة، وحسب املقرر، فإن القسط 
األول الذي قام بيتك بتسديده قبل ٤ شهور من 

موعده يستحق في مارس ٢٠١١.
  وأكد الرئيس التنفيذي لـ «بيتك» محمد العمر 
في تصريح صحافي على أهمية هذه اخلطوة التي 
تعزز من وضع القطاع املصرفي الكويتي كبيئة 
تشغيلية آمنة حتظى بعوامل الدعم والثقة مبا 
يشير إلى الدور االيجابي البارز الذي يقوم به 
بنك الكويت املركزي الذي يشجع اجلهات الدولية 

سواء كانت جهات متويل أو 
جهات تقييـــم، على أن تنظر 
إلى هذه املؤسســـات بالكثير 
من االيجابيـــة وتعطي دفعة 

قوية لتحقيق أهدافها.
   وأشار العمر إلى أن هذه 
اخلطوة تشـــير إلى أن هناك 
ســـيولة ناجتـــة عـــن تنوع 
في مصـــادر الدخل ومنو في 
األداء التشغيلي وتعاظم قيم 
األصول التي يحرص «بيتك» 
على جودتها، وعلى مستوى 
الكويتيـــة فإن األمر  البنوك 
مبثابة رسالة توضح قدرتها 
على متويل مشاريع خطة التنمية مبا يتوافر 
من إمكانيات وخبرة ودراية بالسوق والتزام 

باألداء املهني.
   وشدد العـــــمر على أن كل العوامل السابقة 
والثقة التي حتظـــــى بهـــا املصارف احمللية 
جتعلها قادرة على تلبيـــة متطلبـــــات خطة 
التنمية التي تنوي احلكومـــة تنفيذها خالل 
الفترة املقبلة، موجها في ذلك التقدير للجهود 
التي تبذلها احلكومـــة وبنك الكويت املركزي 
والتي ساهمت بشكل كبير في جتاوز تداعيات 
األزمة املالية العامليـــة وقدمـــــت دعما كبيرا 
للجهاز املصرفي ســـاعد في اخلروج بأمان من 
اشـــد مراحل األزمة بشـــكل يؤكد أن ما مضى 

كان األصعب.  

 أحمد مغربي 
  قال رئيس مجلس االدارة 
والعضــــو املنتدب لشــــركة 
األنظمة اآللية جاسم زينل ان 
الشــــركة أعدت خطة مبدئية 
لالســــتحواذ علــــى حصص 
مؤثرة في شــــركات تعمل في 
مجــــال تكنولوجيا املعلومات 
في السوق احمللي واخلليجي 
مع بداية العام املقبل، مشيرا 
الى أن وضع الشركة الداخلي 
وتوافر السيولة سيمكنها من 
االستحواذ على هذه احلصص 
دون اللجــــوء إلى أخذ متويل 

من البنوك. 
  وأوضح زينل في تصريح خاص لـ «األنباء» 
أن الشــــركة مازالت تقوم مبرحلة إعداد دراسة 
اجلدوى لهذا األمر ضمن خطتها التوسعية الراغبة 
في توسيع رقعتها اخلدمية داخل السوق احمللي، 
مبينا أن الشــــركة ترغب بأن يكون لها تواجد 
كبير سواء في السوق احمللي أو اخلليجي خالل 

العام املقبل.
  وذكر زينل ان االستراتيجية 
اجلديدة للشركة، والتي مازالت 
في طــــور التخطيط واإلعداد، 
تســــتهدف تنويــــع اإليرادات 
التشغيلية للشركة من خالل 
توسيع أنشطتها مبا يتوافق مع 
األغراض األساسية التي قامت 
من أجلها واملتمثلة في تقدمي 
خدمات تكنولوجيا املعلومات، 
وعدم قصر هذه األنشطة على 
توزيع أجهــــزة احلجز اآللي 

بأنواعها املختلفة.
  وأشار زينل الى أن الشركة 
لديها ودائع مصرفية كبيرة وال يوجد عليها أي 

قروض مالية مستحقة.
   وأكد رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب  
ان النتائج التي حققتها الشركة خالل الـ ٩ أشهر 
املاضية خير دليل على تعافي الشركة من تداعيات 
األزمة املالية وان املرحلة املقبلة ستشهد املزيد من 

اجناز االفكار التي مت تأجيلها بسبب األزمة. 

 منى الدغيمي
  علمت «األنباء» من مصـــادر مطلعة ان احتاد 
الشركات االستثمارية ســـينظم ندوة حول إعادة 
هيكلة الشركات ١٤ اجلاري، وسيدعو مجموعة من 
احملامني واخلبراء لتوضيح النقاط األساسية املتعلقة 
باجلوانـــب الفنية والقانونيـــة ملوضوع الهيكلة. 
وأفادت املصادر بأن االحتاد سيخصص ورشات عمل 
مغلقة وسرية لصالح الشركات االستثمارية تهدف 
إلى تقدمي االستشارات والنصح للشركات والدعم 

الفني والشروط القانونية لعملية الهيكلة.

  وأكدت على أهمية ورشات العمل، مشيرة إلى 
ان إعادة الهيكلة تعد جتربة غير مألوفة بالنسبة 
للشركات االستثمارية اخلليجية، وتعتبر عملية 
معقدة نتيجة األطر القانونية غير املتطورة وحتتاج 

إلى فهم وتبسيط من قبل اخلبراء.
  وكشـــفت املصادر ان االحتاد ســـينظم كذلك 
دورة على مـــدى يومني من ١٢ لغاية ١٤ اجلاري، 
حول املعايير احملاسبية للصناديق االستثمارية 
لتســـليط الضوء على كيفية استخدام املعايير 

احملاسبية العاملية. 

 شريف حمدي 
  عاد الفتـــور مجددا حلركة 
التي تتم ترسيتها  املناقصات 
على الشركات الكويتية املدرجة 
في ســـوق الكويـــت لالرواق 
املالية والشركات غير املدرجة 
التابعة لها، وذلك بعد النشاط 
امللحوظ الذي شهده شهر اكتوبر 

املاضي.
  ووفقـــا لدراســـة أعدتهـــا 
«األنباء» فإن الشـــهر املاضي 

شهد ترسية ٤ مناقصات بقيمة 
٥٤٫٦ مليون دينار فازت بها ٣ 
شركات منها ٣ مناقصات سبق 
االعالن عنها في سوق الكويت 
املاليـــة، حيث كانت  لالرواق 
شركة املجموعة املشتركة قد 
اعلنت عـــن حيازتها على اقل 
االســـعار في مناقصتني خالل 
مايو ويونيو املاضيني بقيمة 
٣٧ مليون دينار لألولى والتي 
كانت عبارة عن انشاء واجناز 

وصيانة عـــدد ٥ خطوط مياه 
عذبة رئيسية قطر ١٦٠٠ مم من 
مجمع مياه ميناء عبداهللا وملدة 
عامني، حيث اعلنت الشركة في 
نوفمبر املاضي انه متت ترسية 
املناقصة عليها بشكل رسمي، 
اما الثانية فكانت بقيمة ٣٫٠٩٥ 
ماليني دينار وسبق االعالن عنها 
في يونيو املاضي وكانت عبارة 
عن انشاء واجناز وصيانة طرق 
البدع،  مجاري امطار مبنطقة 

فيما اعلنت الشـــركة الوطنية 
للخدمات البترولية (نابيسكو) 
عن توقيع اوامر شراء مناقصة 
كانت قـــد حصلـــت على اقل 
االسعار فيها في يونيو املاضي 
وكانت بقيمة ٤٫١ ماليني دينار 
وهي عبارة عن توريد انابيب 
حفر وتبطني بقياسات مختلفة 

لشركة نفط الكويت.
  ويبلغ مجموع هذه املناقصات 
الثـــالث التي مت تأكيدها خالل 

نوفمبر املاضي وكان قد سبق 
االعالن عن حيازة الشركتني على 
اقل االسعار فيها ٤٤٫١ مليون 
دينار، اما املناقصة اجلديدة التي 
شهدها الشهر املاضي فكانت من 
نصيب شركة اخلليج للكابالت 
والصناعات الكهربائية (كابالت) 
وكانت عبارة عن توريد كيبالت 
ضغط منخفض لصالح وزارة 
الكهرباء واملاء وتقدر قيمتها بـ 

١٠٫٥ ماليني دينار. 

التمويل األخرى التي تلبي كافة 
احتياجات عمالئنا املختلفة سواء 
كانت سيارات، قوارب ومعدات 

بحرية أو الكترونيات.
  كما يقدم بنك بوبيان أيضا 
حساب الراتب مبزاياه العديدة 
التي متنح العميل خدمة الرسائل 
القصيرة مدى احلياة واخلدمة 
املصرفية عبر االنترنت واعفاء 
من رسوم احلد األدنى من الرصيد 
وبرنامج خصومات وعروض 
مميزة على العديد من احملالت 

التجارية واملطاعم.
  باالضافة الى حساب التوفير 
الذي مينح العمالء أرباحا شهرية 
تنافســــية وودائع بنك بوبيان 
الثابتة التي متنح العميل اختيار 
ما يالئمه من بني وديعة الوكالة 
العالية املرونة ووديعة املضاربة 

ذات األرباح التنافسية.
  ويفتح الفرع اجلديد ابوابه 
للجمهور من االحد الى اخلميس 
حيث يعمل في الفرع مجموعة 
من موظفــــي البنك من الكوادر 
الوطنية الشــــابة ذات اخلبرة 
واملتواجــــدة خلدمــــة مختلف 
شــــرائح العمالء والراغبني في 
التعامــــل مع اخلدمــــات املالية 

واملصرفية االسالمية.
  يذكر ان بنك بوبيان كان قد 
حصل مؤخرا على جائزة افضل 
بنك اســــالمي في الكويت لعام 
٢٠١٠ مــــن مجلة اربيان بزنس 
املعروفة بســــبب ما شهده من 

تطور خالل الفترة االخيرة. 

الكويتي من خالل افتتاح املزيد 
الفروع وتقــــدمي اخلدمات  من 
التي  واملنتجــــات املصرفيــــة 
تالئم الســــوق احمللي واشــــار 
القناعــــي الى ان بنــــك بوبيان 
يقدم لعمالئه مجموعة مميزة من 
اخلدمات الشخصية التمويلية 
واالســــتثمارية املتوافقــــة مع 
أحكام الشريعة اإلسالمية ومن 
أهمها أدوات التمويل االسالمية 
املتعددة التي متنح العميل كافة 
احتياجاته املختلفة سواء كانت 
مواد انشائية أو أثاثا وهي التي 
تتيح للعميــــل فرصة تصميم 
وبناء منــــزل أحالمه بطريقته 
أنواع  الى  اخلاصة باإلضافــــة 

والطلب املتنامي على اخلدمات 
املالية االسالمية.

  مــــن جانبه قــــال مدير عام 
مجموعة اخلدمــــات املصرفية 
والدعم املصرفي في البنك ناظم 
القناعي ان الفرع اجلديد مجهز 
بأحدث التقنيات واخلدمات التي 
متنح العمالء املزيد من الراحة 
واخلصوصية حيــــث تتوافر 
فــــي الفرع مختلــــف اخلدمات 
واملنتجات التــــي تهم مختلف 

الشرائح.

  خدمات جديدة

التركيز  انه سيتم    واضاف 
خالل املرحلة املقبلة على السوق 

املتنامي على اخلدمات واملنتجات 
املالية االسالمية التي يتميز بها 
البنك يفرض عليه التواجد قريبا 
من عمالئه لتلبية متطلباتهم 
التــــي تتزايد  واحتياجاتهــــم 
يومــــا بعد يوم مؤكدا ان البنك 
لن يتوانــــى في انتهاز الفرص 
التي تقربه من عمالئه وجتعله 
االختيار االول في عالم البنوك 

احمللية االسالمية.
  واشار الى ان املرحلة املقبلة 
ستشهد توجه البنك وتركيزه 
اكثر علــــى اخلدمات املصرفية 
الشــــركات  لألفــــراد وخدمات 
الى جانب اخلدمات املصرفية 
اخلاصة ملواكبة النمو املتزايد 

 افتتــــح بنك بوبيــــان فرعه 
اجلديد في منطقة عبداهللا املبارك 
بحضــــور محافــــظ الفروانية 
الفريــــق متقاعــــد عبداحلميد 
احلجي ونائب رئيس مجلس 
االدارة والعضو املنتدب للبنك 
عادل املاجد وعدد من املسؤولني 
في محافظــــة العاصمة والبنك 
الرسمية  الشــــخصيات  وكبار 

ورجال االعمال.
  واعرب احلجي في تصريح 
له عقب االفتتاح عن ســــعادته 
بافتتاح الفــــرع اجلديد والذي 
يعتبر اضافة لفــــروع البنوك 
العاملة  واملؤسسات املصرفية 
فــــي محافظــــة الفروانية التي 
تعتبر من اكبر احملافظات من 
حيث التعداد السكاني والشرائح 
املختلفة من العمالء الذين ميكن 
التعامل معهم. واضاف ان ما رآه 
في الفــــرع اجلديد من خدمات 
وتقنيــــات حديثة مســــتخدمة 
الذي  التطور  مــــدى  يعبر عن 
شهده بنك بوبيان خالل الفترة 
االخيرة ومدى اهتمامه بالعمالء 
والعمل علــــى خدمتهم بأفضل 

الطرق والوسائل.
   ومتنى احلجي لبنك بوبيان 
التقــــدم والتطور  مــــن  املزيد 
والنجــــاح في عالــــم اخلدمات 
املالية واملصرفية االسالمية التي 
تشهد تطورا ومنوا ملحوظا في 

الكويت.

  المزيد من الفروع

  من جانبه اوضح عادل املاجد 
ان افتتاح الفرع اجلديد للجمهور 
ميثل خطوة جديدة نحو املزيد 
من التوسع في املناطق السكنية 
وهي اخلطة التي وضعتها ادارة 
افتتاح  البنك والتــــي تتضمن 
املزيد من الفروع اجلديدة للبنك 
مؤكدا ان الفترة املقبلة ستشهد 

افتتاح املزيد من الفروع.
  واضاف انه ســــيتم افتتاح 
املزيد من الفــــروع خالل العام 
احلالــــي في عدد مــــن املناطق 
الســــكنية حيــــث ان اخلطــــة 
املوضوعة تقوم على اســــاس 
تواجد بنك بوبيان في اهم مناطق 
الكويت من خالل ٣٠ فرعا خالل 

٥ سنوات.
  وكان بنك بوبيان قد افتتح 
خالل العام احلالي فرعني آخرين 
باإلضافة الى فرع عبداهللا املبارك 
العديلية والعقيلة  وهما فرعا 
فيما يتوقــــع افتتاح فرع آخر 
وهو االندلس قبل نهاية العام 

احلالي.
الطلب  ان  املاجــــد    واوضح 

 من أصل صفقة مرابحة بقيمة ٨٥٠ مليون دوالر لتمويل خططه المستقبلية

 أعدت خطة مبدئية لالستحواذ على حصص مؤثرة في شركات تكنولوجيا المعلومات

 في الـ ١٤ من الشهر الجاري  

 عبداهللا الشرهان رئيساً جديداً للشركة 

 محافظ الفروانية متوسطا مسؤولي البنك عقب االفتتاح

 احلجي واملاجد أثناء قص شريط االفتتاح

 محمد العمر

 جاسم زينل 

 الماجد: «بوبيان» يستهدف ٣٠ فرعًا خالل ٥ سنوات
   والمرحلة المقبلةللتركيز على خدمات األفراد والشركات

 ٥٤٫٦ مليون دينار قيمة مناقصات نوفمبر الماضي

 القناعي: منتجات وخدمات متنوعة يطرحها البنك لمختلف شرائح العمالء بما يتالءم مع احتياجات السوق

 خالل افتتاح فرع البنك الجديد في عبداهللا المبارك بحضور محافظ الفروانية

 مليون دينار قيمة مناقصات نوفمبر الماضي مليون دينار قيمة مناقصات نوفمبر الماضي مليون دينار قيمة مناقصات نوفمبر الماضي
 تم توقيع عقود ٣ منها سبق اإلعالن عنها بقيمة ٤٤٫١ مليون دينار


