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عمومية »الدولية للتمويل« توافق 
على االندماج مع »جيزان« و»كويت إنفست«

أقّرت زيادة رأسمالها من 46.5 مليون دينار إلى 80.2 مليون دينار

 )كرم ذياب(خليفة الرومي مترئسا عمومية الشركة

منى الدغيمي
قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية 
للتمويل خليفة الرومي ان حتّفظ وزارة التجارة 
والصناعة على تقرير تقييم اخلبيرة التي عينتها 
احملكمة لن يعرقل عملية الدمج، مشيرا إلى أن دمج 
شركة جيزان القابضة وكويت انفست القابضة 
في شركة الدولية للتمويل ساري املفعول بداية 

من يوم انعقاد عمومية الشركة.
وأضاف في كلمته خالل عقد عمومية الشركة 
غير العادية أمس أن زيادة رأس املال الش����ركة 
بعد عملية الدمج بش����كل شامل سيكون له اثر 

ايجابي على االقتصاد احمللي.
وأفاد الرومي بأن االندماج بني الشركات الثالث 
سيخلق كيانا اقتصاديا واستثماريا متكامال ذا 
جودة في نوعية األصول حتت اس����م الشركة 

الدولية للتمويل.
وشدد اخلليفة على أن االندماج سيؤدي إلى 
النقدية واستغالل  التدفقات  الس����يولة وإدارة 
الفوائض في متويل أنش����طة تشغيلية جديدة 

لزيادة الربحية.
وأشار إلى أن الكيان سيعتمد على اقتناص 
الفرص االستثمارية املتاحة بتنويع االستثمارات 
وتوفير خدمات مالية جديدة لقاعدة العمالء إضافة 
لعمليات التمويل وتقدمي خدمات الوساطة املالية 
بأسواق املال واالس����تثمار في القطاع العقاري 

.B.O.T والدخول في مشاريع
ولفت إلى أن سيطرة الشركة الدامجة لإليرادات 
والتدفقات النقدية وإدارة األصول الناجتة عن 
عملية الدمج ستؤدي إلى منو وحتقيق مردود 

أفضل وربحية وقيمة مضافة للمساهمني.
وجتدر اإلش����ارة إلى انه متت املصادقة على 
كامل بنود جدول أعمال عمومية الشركة والسيما 

منه����ا املوافقة على زي����ادة رأس املال من 46.5 
مليون دينار إلى 80.2 مليون دينار إضافة إلى 
موافقة املس����اهمني على حتّفظ وزارة التجارة 
بش����أن البند الثاني املتعل����ق بالتقرير اخلاص 
بتقييم أصول الش����ركة املعد من اخلبيرة التي 

عينتها احملكمة.
وقد سجلت وزارة التجارة والصناعة حتفظها 
بش����أن التقرير اخلاص لتقييم أصول الشركة 
املعد من قبل خبيرة احملكمة هنادي حمود البدر، 
موضحة أن حتفظها على املقيم نفسه وليس له 

عالقة بالشركة.
وأكدت مم على ضرورة إعالم املساهمني بأوجه 
القصور الفنية والقانونية التي وردت في تقرير 
اخلبيرة وذلك ملا لذلك من أثر على رأس املال قبل 
رفعها إل����ى احملكمة الكلية وهي كاآلتي: اعتماد 
اخلبي����رة على النتائج الواردة في تقريرها كما 
ف����ي 2009/9/30 على الرغم م����ن تقدمي بيانات 
مالية منتهية في 2009/12/31 وذلك بخصوص 
حظر التعامل بالقسائم وبيوت السكن اخلاص 
التي تعتمد على القانون اخلاص رقم 9 لس����نة 
2008، لم تش����ر إلى موافقة الدائنني على الدمج 
صراح����ة، لم تعمل وفقا للمعايير احملاس����بية 
الدولية في اخذ رأي 3 مقيمني من ثم اخذ املتوسط 
املرجح للقيمة وإمنا اكتفت مبا قامت به الشركة 
باس����تنادها إلى رأي مقيم واحد فقط، لم تشر 
إلى قيمة االستثمارات املتاحة للبيع بالرهن، لم 
تأخذ بتعليمات الوزارة نحو حق االنتفاع وذلك 
بأخذ قيمة ما مت االنتف����اع به فقط دون تقييم 
األراضي كما ثبت لدى الوزارة أنها ليس����ت لها 
ملكية مباشرة للشركة. كما اقترح أحد املساهمني 
تفويض مجلس اإلدارة بتحديد مواعيد استبدال 

األسهم كحد أقصى 2011/12/31.

في لقاء مع »سي.إن.بي.سي عربية« عن أهم أحداث 2010

العمر: »بيتك« يشهد مؤشرات نمو إيجابية رغم األزمة 
تطورات مهمة يشهدها االقتصاد العالمي والبد من جهود للتحكم فيها

»األهلي« يوّفر فرصة الحصول على رقم »اآليبان« 
لعمالئه  عبر موقعه االلكتروني والخدمة الهاتفية

أعلن البنك األهلي عن إمكانية احلصول 
على الرقم اجلديد للحساب )اآليبان( وذلك 
عن طريق املوقع االلكتروني للبنك واخلدمة 
الهاتفية، وذلك انطالقا من اهتمامه الدائم 
بتق���دمي خدمات مصرفية س���هلة وفعالة 

لعمالئه.
وكان البنك األهلي اعلن في وقت سابق، 
التزاما بتعليمات بنك الكويت املركزي، عن 
تقدمي أرقام احلسابات املصرفية الدولية 
)ايبان( جلميع عمالئه الراغبني في احلصول 
على رقم احلساب اجلديد الضروري إلجراء 

أي عمليات حتويل وتسلم حواالت مالية 
حيث لن ميكن إج���راء هذه العمليات من 
دون رقم اآليبان. وسيتم العمل بنظام رقم 
احلساب الدولي اجلديد )آيبان( اعتبارا من 
االول من يناير 2011. وبهذه املناسبة، قال 
رئيس إدارة قنوات االتصال في البنك عثمان 
الكويتي  البنك األهلي  توفيقي: »سيكون 
من أوائ���ل البنوك التي تقدم هذه اخلدمة 
عب���ر االنترنت، األمر الذي يؤكد اهتمامنا 
وحرصنا على تزويد عمالئنا الكرام بأنسب 
الراحة والفعالية  التي متنحهم  اخلدمات 

لينعموا بخدمات مصرفية مستمرة جلميع 
أعمالهم وحتويالتهم.

ويساعد رقم احلساب املصرفي العاملي 
على إج���راء عمليات اس���تقبال وحتويل 
األموال محليا وعامليا بسهولة وأمان أكثر، 
إضافة ملا يوفره هذه الرقم من دقة أكثر في 
عمليات التحويل لتجنب أي أخطاء بشرية 
قد حتدث في عمليات التحويل. وسيكون 
لعمالء البنك األهلي الكويتي رقم حساب 
)آيبان( لكل حس���اب مصرفي لهم بشكل 

منفصل عن اآلخر.

قال الرئيس التنفيذي لبيت 
التمويل الكويتي »بيتك« محمد 
سليمان العمر إن االقتصاد العاملي 
يش���هد مجموعة من التغيرات 
والتط���ورات املهمة التي ميكن 
أن تؤثر بشكل واضح على أدائه 
خالل املرحلة املقبلة، وقد متثل 
نواة لنشأة أزمات جديدة ما لم 
تتخذ بشأنها إجراءات ومواقف 
واضحة، مبينا أن من أبرز هذه 
التغيرات ارتفاع أسعار الذهب 
إلى مستويات قياسية وجلوء 
قطاع كبير إليه كمالذ آمن مبا 
يعك���س حالة من ع���دم الثقة، 
كما نش���اهد ما يس���مى بحرب 
العمالت والت���ي تلجأ فيها كل 
دولة إلى تخفيض عملتها لتحفيز 
صادراتها واحلد من عجز املوازنة 
»فمثال األوروبيون يحاولون دعم 
وضعهم التنافس���ي بني الدول 
املص���درة، كما تس���عى الصني 
إلى كبح التضخم للحفاظ على 
وتيرة النمو فيها«، باإلضافة إلى 
االرتفاع القياسي واملتوالي في 
أسعار النفط والذي ال يعبر عن 
طلب حقيقي على اخلام بقدر ما 

يعود إلى مضاربات وحتركات 
في األسواق. وأضاف العمر في 
لقاء مع قناة »سي.ان.بي.س���ي 
عربية« تناول فيه أهم األحداث 
االقتصادية كويتيا خالل 2010 
حيث أشار إلى أنه على الصعيد 
احمللى، فإن إقرار اخلطة التنموية 
تصدر املش���هد، حي���ث حققت 
مطلبا مهما طاملا نادينا به، وهو 
الذي  اإلنف���اق احلكومي  زيادة 
ميثل أهمي���ة كبيرة في املرحلة 
احلالية، ويس���اعد على حتريك 
عجلة السوق وإنعاش االقتصاد، 
حيث يعتمد بش���كل كبير على 
إلى  اإلنفاق احلكومي، مش���يرا 
أن مش���اريع التطوير العقاري 
والبناء والتشييد التي تشملها 
اخلطة تعتب���ر ركيزة لتحريك 
عدة أس���وق الرتباطها الوثيق 
بنواح كثيرة في حركة السوق، 
وهى كفيل���ة بتحريك قطاعات 
عديدة في السوق ضمن الدورة 
االقتصادية املعروفة، فمثال ملف 
الرعاية السكنية وحده يتضمن 
80 ألف طلب وفى حالة املضي 
في حتقيقها فستتحرك أسواق 

الالزم للش���ركات وفق املعايير 
املهنية، ومبا يخدم  والضوابط 
أعمال الشركات الكويتية ويساهم 
ف���ي تعزيز دورها في االقتصاد 
الوطني، معتبرا كذلك أن قانون 
التخصيص سيساهم في إفساح 
املج���ال أمام القطاع اخلاص في 
مجاالت جديدة لم تكن مطروحة 
من قبل، مما يس���تلزم تطوير 
ق���درات الش���ركات وإمكانياتها 
التنافسية، أما بالنسبة لتوفير 
التمويل ف���ان البنوك ال تخفي 
استعدادها ورغبتها في ذلك سواء 
كان األمر يتعلق بتمويل املشاريع 
التنموية، أو مشاريع اخلصخصة. 
وأشار العمر إلى أن »بيتك« حقق 
منوا في العديد من املؤش���رات 
املالية، حيث شهدت ميزانية الربع 
الثالث منوا في الودائع بنسبة %9 
باإلضافة إلى منو األصول وحقوق 
املساهمني وغيرها من املؤشرات 
رغم اس���تمرار تداعيات األزمة، 
معربا عن توقعه مبزيد من النمو 
خالل الفت���رة املقبلة، باإلضافة 
املنتجات  إلى تقدمي مزيد م���ن 
واخلدم���ات اجلديدة التي تدعم 

موقف »بيتك« التنافسي وريادته 
في السوق في ظل دخول منافسني 
جدد وزيادة عدد البنوك اإلسالمية 
إلى 5 بن���وك باإلضافة إلى فرع 
بن���ك الراجحي، وهو ما يعكس 
طلبا عل���ى املنتجات واخلدمات 
املوافقة للشريعة، ويؤكد سالمة 
منهج عمل بيتك، مشيرا إلى أنه 
بفضل اهلل في الوقت الذي تزداد 
فيه حصة املنافسني تزداد معها 

حصة بيتك في السوق.
وقال العم���ر إن »بيتك« قاد 
عملية إعادة جدولة ديون شركة 
عارف االس���تثمارية بقيمة 280 
مليون دينار وحتويلها من ديون 
إلى طويلة ومتوسطة  قصيرة 
األمد مبوافق���ة جميع الدائنني، 
مما مينح الشركة فرصة إلعادة 
إدارة األصول وتشغيلها بشكل 
أفض���ل باإلضاف���ة إل���ى تقييم 
مشاريع االستثمار وفق الظروف 
واملعطي���ات اجلديدة، مؤكدا أن 
توقيع مثل هذه االتفاقية ميثل 
رسالة طمأنة لألسواق واملتعاملني 
وتبعث على الثقة التي حتتاجها 
أطراف عديدة مؤثرة بالسوق. 

ترتب���ط بعمليات البناء واملواد 
اخل���ام وتش���غيل العمالة، كما 
ستحتاج إلى إنشاء بنى حتتية 
وإجراء دراس���ات وأمور أخرى 
من تلك التي يس���تلزمها إنشاء 
مجتمع���ات جديدة. وقال العمر 
ان »بيتك« ومصارف أخرى بدأت 
تتلقى طلبات فتح اعتمادات لكثير 
من الشركات تعمل في مشاريع 
كبرى أو أنشطة ذات عالقة يجري 
تنفيذها، مؤكدا في الوقت ذاته 
استعداد »بيتك« لتوفير التمويل 

محمد العمر 

عثمان توفيقي

فريق عمل »التجاري« يعرض خدماته املصرفية على موظفي »الصناعة«

تكرمي أحد الفائزين

»التجاري« يعرض خدماته في »هيئة الصناعة«

»فلكس غورميه« تكافئ عمالءها بتذاكر سفر مجانية إلى لبنان

أعلن البنك التجاري ممثال في 
وحدة املبيعات بقس����م التسويق 
والبحوث عن مشاركته في جناح 
تس����ويقي خاص ملوظفي الهيئة 
العامة للصناعة، بهدف التعريف 
باخلدمات واملنتجات التي يوفرها 
البن����ك لعمالئه، وذل����ك في إطار 
تعزيز التواصل مع العمالء ضمن 
خطة تسويقية شاملة تهدف الى 
إلى شرائحهم املختلفة  الوصول 
في أماك����ن وجوده����م. وفي هذا 
الس����ياق قام موظف����و املبيعات 
بش����رح مميزات العرض اجلديد 
الرواتب لدى  اخلاص بتحوي����ل 
البنك على موظفي الهيئة باإلضافة 
إلى عرض اخلدم����ات واملنتجات 
املعمول بها في البنك منها: حساب 
»الريادة« الذي يوفر مجموعة من 
املزايا واخلدمات لشريحة محددة 
من العمالء، وحس����اب »النجمة« 
اخل����اص باجلوائ����ز الش����هرية، 
و»حسابي األول« اخلاص باألطفال 
وكذلك حساب »@ Tijari« اخلاص 
بفئة الش����باب، وأيضا العروض 
التسويقية املميزة املتوافرة على 

اعلن مرك���ز احلمية الصحي 
»فلكس غورميه« التابع لشركة 
فلكس ريزورتس« للمنتجعات 
والعق���ارات، عن مكافأة عمالئه، 
حيث عمل مؤخرا على منح اثنني 
من عمالئه تذاكر طيران مجانية 
من وإلى لبنان مقدمة من شركة 

سفريات السيد.
واوضح في بيان صحافي ان 
السحب مت بني األعضاء اجلدد الذين 
انضموا إلى »فلكس غورميه« في 
الشهر املاضي ليعيشوا جتربة 
حي���اة صحية في هذا املوس���م 
بحضور مدير التطوير لش���ركة 

سفريات السيد، على حرازم.
وقد صمم���ت برامج »فلكس 
غورمي���ه« لتالئ���م االحتياجات 
الغذائية املختلفة لكل عضو من 
املشتركني، من أجل ضمان استهالك 
نوعية الغذاء الصحيحة. وكانت 
قد عقدت هذه املنافسة في إطار 
اجلهود الرامية إلى تعزيز وتقوية 
نظام اجلس���م املناع���ي ملقاومة 
الشتاء، وذلك من  أمراض فصل 
خالل وجب���ات صحية، وممتعة 

جلميع أفراد األسرة.
وفي هذا السياق، قالت مساعدة 
التنفيذي في »فلكس«  الرئيس 

بطاقات »التج����اري« االئتمانية 
التي متنح العمالء تأمينا شامال 
إلى  الس����فر باإلضاف����ة  أثن����اء 
خصومات عديدة ومتنوعة لدى 
املطاعم واحملالت املتنوعة. وأكد 
»التج����اري« في بي����ان صحافي 

حرص����ه على التواج����د الدوري 
في مختل����ف الوزارات والهيئات 
احلكومي����ة لتعري����ف العم����الء 
باحلسابات والعروض واحلمالت 
التسويقية املتجددة التي يطرحها 
البنك والتي تعود بالنفع الكبير 

عليهم، كما تسهل تسوقهم داخل 
الكويت وخارجها بأمان وراحة 
بال، مشددا على سعيه دائما لتقدمي 
خدمة أفضل لعمالئه مباشرة وعبر 
ثاني اكبر شبكة فروع مصرفية 

متكاملة في الكويت.

بس���مة النقي: »إن هذا العرض 
يتماش���ى مع مهمتن���ا املتمثلة 
في توفي���ر أفضل البرامج التي 
يستحقها عمالؤنا، وخصوصا 
الس���نة  الوقت من  خالل ه���ذا 
الذي يصادف الكثير من العطل 

مبناسبة األعياد،ة العيد«.
من جانبها، قالت إخصائية 
التغذية ف���ي »فلكس غورميه« 

تاني���ا نيكوالس: »اننا نأمل في 
تشجيع املزيد من الناس لالنضمام 
إلى »فلكس غورميه«، حيث إن 
السمنة أصبحت مرضا متزايد 
إلى أن أصبحت متثل  االنتشار 
مش���كلة كبيرة وخطيرة، حيث 
ان نسبة الس���منة في الكويت، 
باالستناد الى آخر اإلحصاءات، 
قد وصلت الى 80% هذا العام، لذا، 

فإن اتباع نظام غذائي مثمر وجيد 
املفتاح ملستقبل  التخطيط لهو 

خال من األمراض«. 
واعربت »فلكس« عن املها في 
حتسني الصحة العامة وتشجيع 
ش���عب الكويت على اتباع منط 
حياة صح���ي من خالل البرامج 
الصحية القادمة واملصممة لكي 

تالئم جميع أفراد األسرة.


