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الذهب  ادارة   قال مدير 
واملعــــادن الثمينة بوزارة 
التجارة والصناعة مسلم 
العنــــزي ان اجمالي حجم 
التي  املعــــادن املختلفــــة 
تعاملت معها الوزارة بالدمغ 
واخلتــــم العامني املاضيني 
بلغ ٤٠٫٢٢ طنا ما بني ذهب 

وفضة واحجار كرمية.
  واوضح العنزي في لقاء 
مع «كونا» امس ان الوزارة 
تعاملت مع حوالي ٢٠٫٣ طنا 
من املعادن في عام ٢٠٠٩ في 
حني انها تعاملت مع ١٩٫٩ 

طنا العام املاضي. وذكر ان الوزارة تستعد حاليا 
للمعرض العاملي التاسع للذهب واملجوهرات الذي 
تستضيفه ارض املعارض مبنطقة مشرف ما بني 
٢٤ و ٣٠ ابريل املقبل متوقعا ان يشهد املعرض 
هذا العام مشاركة خارجية ومحلية واسعة بناء 
على النتائج االيجابية التي حققها في الدورات 
السابقة. واضاف ان الوزارة خاضت في الدورات 
الســــابقة العديد من التجارب الناجحة كان من 
بينها جتربة حتويل املعــــرض العاملي للذهب 
واملجوهرات في الكويت الى مستودع جمركي 
متكامل مبينا ان هذه التجربة ساهمت بشكل كبير 

في جناح املعرض وزيادة االقبال عليه.

  وافاد العنزي بان الوزارة 
قامــــت منذ املعــــرض الرابع 
بتوفير مكتب لفحص وختم 
الذهب واملجوهرات واحللي 
الثمينة التي ستعرض من قبل 
العارضني اضافة الى وجود 
مكتب للترســــيم اجلمركي 
مشيرا الى ان تلك االجراءات 
حولته الى مستودع جمركي 
ضخم. واضاف ان االدارة نقلت 
اجلزء االكبر من نشاطها ممثلة 
بالكوادر االداريــــة والفنية 
الليزر واالشــــعة  وأجهــــزة 
الســــينية واملجاهر وغيرها 
الى املعارض الســــابقة لضمان تسهيل جميع 
االجراءات على العارضني والزوار مبينا ان الوزارة 
ستقوم هذا العام ببذل املزيد من اجلهود الجناح 
هذه الفعالية. واوضح العنزي انه في املعرض 
اخلامس على سبيل املثال بيع ما يزيد على ٧٠٧٣ 
قطعة قدرت قيمتها بنحو ٣٧ مليون دينار (ما 
يعادل ١٢٦ مليون دوالر) على مدى سبعة ايام 
ما كان له عظيم االثر على ســــمعة الكويت في 

مجال تنظيم مثل هذه الفعاليات.
  وتوقع ان يســــجل املعــــرض احلالي ارقاما 
قياسية جديدة السيما ان املؤشرات االولية التي 

من ضمنها زيادة عدد العارضني تؤكد ذلك.

 أفادت شركة زين بأنها ال تعلم باألسس التي استندت 
إليهـــا هيئة اإلعالم واالتصـــاالت   العراقية في فرضها 
الغرامة املالية واملقـــدرة بقيمة ٢٦٢ مليون دوالر على 
«زين العراق»، وأضافت على موقع البورصة أنها تقوم 
حاليا بدراســـة هذا القرار من جميع النواحي القانونية 
والتنظيمية، وتؤكد الشركة أنها على   ثقة بأن يتم حل 

هذه املسألة بالشكل األمثل.

 أعلن ســــوق الكويت لألوراق املالية ان الشــــركة 
الكويتيــــة املتحدة للدواجن أفادت بأن مجلس االدارة 
اعتمد البيانات املالية السنوية للشركة للسنة املالية 
املنتهية  في ٢٠١٠/١٢/٣١، حيث سجلت الشركة ارباحا 
١٫١٤ مليون دينار مبا يعادل ١٠ فلوس للســــهم مقابل 
تكبدها خسارة قدرها ٣٤٫٤ الف دينار السنة املاضية. هذا 
وأوصى مجلس ادارة الشركة بعدم توزيع اي ارباح. 

 ١٫١٤ مليون دينار أرباح المتحدة للدواجن   «زين» تدرس النواحي القانونية للغرامة على «زين العراق» 

 العبدالعزيز: الكويت وصلت إلى مرحلة التشبع بالبنوك اإلسالمية

 «VIVA» البدران: االهتمام بالعنصر البشري سر نجاح 
 أحمد يوسف

  قال الرئيس التنفيذي لشركة 
«VIVA» سلمان البدران ان الشركة 
اعتمدت إستراتيجية جديدة تهدف 
الى االعتماد على الكوادر البشرية 
واالســـتمرار في برامج االعتماد 
القدرات واملهارات من  وتطوير 
اجل املنافسة التي يشهدها قطاع 
االتصاالت على مستوى العالم.

  جاء ذلك أمـــس خالل كلمته 
املال  الثالـــث لرأس  امللتقي  في 
البشـــري، والذي يختتم أعماله 
اليوم، مبشاركة عدد من الشركات 
العاملية والهيئات املتخصصة في 
رأس املال البشري، وحضور نخبة 
كبيرة من شـــركات االتصاالت، 
وجمعيات املوارد البشـــرية في 

اخلليج.
البدران احملاور    واستعرض 
الرئيسية إلستراتيجية الشركة 
فيما يخص رأس املال البشري، 
مؤكدا على انها تركز على استقطاب 
املوظفـــني الواعدين وتطويرهم 
واحملافظة عليهم، باإلضافة الى 
اســـتمرار العمل على حتســـني 
القوى العاملة، وتنظيم رأس املال 

البشري لتحقيق نتائج فعالة، 
ومواءمة إستراتيجيات رأس املال 
العامة  البشري واإلستراتيجية 
للشركات، مع العمل على تطوير 
القادة، وأثر خفض التكاليف على 

إدارة رأس املال البشري.
البدران أن شـــركة    وأوضح 
«VIVA» مســـتمرة في الســـعي 
لتطويـــر وتنميـــة رأس املـــال 
البشـــري بالشـــركة واحملافظة 
عليه نظـــرا ألهميته وكونه من 

أهم إستراتيجيات الشركة.

  وأكد علـــى ان هـــذا امللتقى 
يأتي في إطار جهود «مجموعة 
الســـعودية» لنشر  االتصاالت 
املهنيـــة واخلبرة في  املعرفـــة 
نشاط رأس املال البشري واملوارد 
البشـــرية، ملا لهذا النشـــاط من 
أهمية بني أوســـاط املجتمعات، 
وانطالقـــا من دورهـــا الريادي 

التي اتبعتها الشركة تهدف الى 
التحسني املســـتمر في مستوى 
اخلبرات والكفاءات التي تعمل في 
«مجموعة االتصاالت السعودية»، 
كما تسعي الشركة لتبوؤ مركز 
مرموق في سوق االتصاالت ليس 
في املنطقة وحسب، وإمنا أيضا 

على املستوي العاملي. 

والفاعل في عديـــد من مجاالت 
احلياة داخـــل اململكة وخارجها 
كشركة اقتصادية متخصصة في 
املنطقة وضمن جهود املجموعة 
املستمرة خلدمة املجتمع ونشر 
املعرفة الـــذي يعد احد األهداف 

اإلستراتيجية للمجموعة.
  وأشـــار إلـــى ان اخلطـــوات 

  عاطف رمضان
إدارة    قال رئيس مجلـــس 
شـــركة االمناء العقارية عماد 
الثاقب ان إجمالي أصول الشركة 
لعام ٢٠١٠ بلغ ٨٠٫٩ مليون دينار 
بارتفاع قـــدره ١٠٪ عن العام 
السابق، كما بلغ صافي حقوق 
٥٢٫١ مليون دينار،  املساهمني 
فيما حققت الشركة أرباحا بلغت 
٧١١٫٢٢ ألف دينار مقابل خسائر 
العام املاضي بلغت ٨٫٣ ماليني 
دينار، رغم ان جزءا كبيرا من 
تلك اخلسائر كان نتيجة حجز 
مخصصات ملواجهة املتطلبات 

الرقابية.
  وأضاف الثاقب خالل عمومية 
الشركة التي عقدت أمس بنسبة 
حضور بلغت ٧٩٫٢١٪  ان مجلس 
االدارة حـــرص في ظل األزمة 
املالية العاملية على التخارج من 
اغلب االستثمارات التي كانت 
الدخول  موجودة لديها وعدم 
في استثمارات في غير نشاطها، 
الفتا إلى توجه الشـــركة الى 
التشغيلي وأهم ذلك  النشاط 
الدخول في مجال االستثمارات 
العقارية املدرة للدخل، مشيرا 
إلى أن الشركة اشترت ٧ عقارات 
جديدة ذات عوائد مميزة ولديها 

عروض جيدة عليها.
  وذكـــر الثاقب ان الشـــركة 
اجتهت الى اجلانب التشغيلي 
في مصنـــع اخللـــط اجلاهز 
وحرصت على جتديد املعدات 
املوجـــودة فيـــه، موضحا أن 
املصنع بـــدأ يفرز عائدا جيدا، 
مشيرا الى املناقصة التي فازت 
بها «االمناء» والتي جتـاوزت 

الفتا الى ان الشركة تركز حاليا 
على املجال التشغيلي من خالل 
مصنع اخللط من خالل التطوير 
والتجهيز باالضافة الى مجالي 

املقاوالت والتشييد.
  وعن املخصصات اخلاصة 
بالشـــركة قـــال اجلـــري انها 
تراجعت بعد ان مت بيع «كريبو 
كافي» و«صن رايز» ومت استرداد 
جزء منها سيدخل في االيرادات 

التشغيلية.
  ولفت اجلري الى ان احملفظة 
العقارية للشركة تعتمد على 
العقارات االستثمارية وان نسبة 
االشغال بلغت ١٠٠٪ مشيرا الى 
ان االيجـــارات التزال ضعيفة 
الشـــركة  انه ليس لدى  والى 
اال عقار جتاري واحد هو برج 

االمناء بنسبة إشغال عالية.
  ووافقت عمومية الشـــركة 
على بنـــود جدول االعمال مبا 
في ذلك تفويض مجلس االدارة 
بشـــراء أسهم الشـــركة مبا ال 
يتجاوز ١٠٪ من عدد أســـهمها 

وفقا للقانون.
  وانتخبت العمومية مجلس 
املقبلة  إدارتها اجلديد للدورة 
وضـــم كال من: عمـــاد الثاقب 
ومحمد العثمان وفؤاد الوهيب 
وأنور الغيث وابراهيم الصقعبي 
وزياد املخيزمي، وعلي االنصاري 
الذي يعتبر العضو اجلديد مكان 

مشعل املشري.
  وانتخبت العمومية عضوين 
احتياطيني هما طارق فهد الشايع 
(عضو احتياطي اول)، ورياض 
البدر (عضو احتياطي  ناصر 

ثان).

للربع االول مبشـــرة باخلير، 
خصوصـــا ان الشـــركة على 
مشارف الربع االول من العام، 
مبينا ان الشـــركة ســـتتعدى 
مرحلة اخلسائر وحتقيق أرباح 
حيث تخطت املرحلة بتحقيقها 
الى حتقيق  أرباحا فيما ترنو 
أربـــاح مجزية أكثـــر في عام 

.٢٠١١
  وأضاف الثاقب ان الشركة 
تســـعى للحصول على حصة 
مؤثرة من املشاريع احلكومية 
املعروضة في إطار خطة التنمية، 
ولديها القدرة واخلبرة الكافية 
العديد من املشـــاريع  الجناز 
بكفاءة ومبســـتوى ال يقل عن 

الشركات االجنبية.
  وأضـــاف الثاقب ان الفترة 
املقبلة ستشهد مزيدا من النمو 
والتوسع في االنشطة سواء في 
الكويت او خارجها حيث تدرس 
الشركة عدة مشاريع ذات عالقة 

مبجاالت عملها.
  مـــن جهته أكـــد مدير عام 
ان  الشـــركة م.وليـــد اجلري 
الشركة تخارجت بنسبة ٥٠٪ 
من حصتها في محفظة تساهم 
في «كريبـــو كافي» في أميركا 
الكامل  التخارج  الى  باالضافة 
من حصتها في «صن رايز» التي 
تقدر بـ ٣ ماليني دينار، وذلك 
بربحية تتراوح ما بني ١٠ و١٥٪ 

الـ ٨ ماليـــني دينار في اخللط 
اجلاهز والتي أعطت دفعا قويا 

لتعظيم إيرادات الشركة.
  وقال: يجب علينا أال ننسى 
دور الشركة في خطة التنمية 
في الكويت، حيث اســـتطاعت 
احلصول على عدد من املشاريع 
التي جتـــاوز حجمهـــا الـ ٢٥ 
مليون دينار وهذا شيء جيد 

للشركة.
  وتوقع الثاقب دخول الشركة 
في مشـــاريع خـــالل املرحلة 
القادمة، مبينا ان هناك مبشرات 
كثيرة تنتظر الشركة في القريب 

املنظور.
  وأشار إلى ان النتائج املالية 

سواء من حيث عدد املؤسسات أو حجم حصتها في السوق. 
وأوضح أن هذه البنوك أصبحت رافدا واضحا للعمل املصرفي 
على أرض الواقع وسيكون لها دورها امللموس في التنمية 

االقتصادية واالجتماعية في الكويت. 
  وأكد أن التحديات التي مازالت على الساحة خصوصا 
عدم توافر تشــــريع متكامل للصكــــوك «حتظى باالهتمام 

وهناك جهود تبذل بشأنها». 
  وفي رده على سؤال عن إمكانية أن تتبع الكويت خطى 
قطر ومتنع البنوك التقليدية من فتح نوافذ للعمل املصرفي 
اإلســــالمي قال احملافظ انه طبقا للقانون الكويتي بشــــأن 
البنوك االســــالمية الصادر فــــي ٢٠٠٣ فانه يجوز للبنوك 
الكويتية التقليدية تأســــيس شركات تابعة تزاول نشاط 
البنوك االســــالمية طبقا ألحكام الشريعة على أال يزيد ما 
يؤسسه البنك الواحد على شركة واحدة لها مقر واحد فقط 

وأال يقل رأسمال الشركة عن ١٥ مليون دينار. 
  وأضاف أن مــــؤدى ذلك أن القانون قد ســــمح للبنوك 
التقليدية بتأسيس شركات تابعة لها كيان قانوني ومالي 
مستقل ملزاولة العمل املصرفي اإلسالمي «دون أن يسمح لها 

بفتح نوافذ أو فروع ملزاولة العمل املصرفي اإلسالمي». 

  وقال ان الصناعة املصرفية اإلسالمية في الكويت تبشر 
مبستقبل طيب بعد ترسيخ دعائمها التنظيمية والرقابية 
بشــــكل كبير وقد أصبح وجودها وتطورها أمرا ملموسا 

 رويترز: قال محافظ بنك الكويت املركزي الشيخ سالم 
العبدالعزيز أمس ان السوق الكويتية وصلت الى مرحلة 
التشبع بالنسبة لعدد البنوك اإلسالمية «في هذه املرحلة». 
وأوضح احملافــــظ في تصريح مكتوب لـ«رويترز» أن عدد 
البنوك اإلسالمية الوطنية املسجلة لدى بنك الكويت املركزي 
خمسة بنوك باإلضافة إلى فرع لبنك إسالمي أجنبي مقابل 
خمســــة بنوك تقليدية. وهذه البنوك اإلســــالمية هي بيت 
التمويل الكويتي وبنك بوبيان والبنك االهلي املتحد وبنك 
الكويت الدولي وبنك خامس هو بنك وربة الذي مت تسجيله 
في ســــجل البنوك اإلســــالمية في ابريل ٢٠١٠ ولم يباشر 
نشاطه بعد، اضافة الى فرع بنك أجنبي إسالمي هو مصرف 
الراجحي. وأكد أن وجود البنوك اإلسالمية «سيدعم مناخ 
املنافسة في مجال العمل املصرفي اإلسالمي وهو أحد أهم 
أهداف إصــــدار القانون اخلاص بالبنوك اإلســــالمية ومبا 
ينعكس بالتالي على جهود تلك البنوك في حتسني مستوى 
أدائها وتطوير منتجاتها لتلبية احتياجات العمالء وهو أمر 
ستظهر انعكاســــاته االيجابية على أداء البنوك اإلسالمية 
احمللية حديثة العهد بشكل أوضح خصوصا بعد انحسار 

أثار األزمة املالية واالقتصادية العاملية». 

 الصناعة المصرفية اإلسالمية تبشر بمستقبل طيب بعد ترسيخ دعائمها الرقابية

 في كلمته بالملتقى الثالث لرأس المال البشري

 ماجد عيسى العجيل

 الشيخ سالم العبدالعزيز 

 سلمان البدران

  مسلم العنزي 

 (كرم ذياب) جانب من احلضور

 (محمد ماهر) عماد الثاقب مترئسا عمومية «اإلمناء العقارية»

 الثاقب: ٧١١ ألف دينار أرباح «اإلنماء» 
  وصافي حقوق مساهميها بلغ ٥٢ مليون دينار 

 عموميتها انتخبت مجلس إدارتها الجديد

 الشركة اشترت ٧ عقارات جديدة ذات عوائد مميزة وتلقت عروضًا جيدة عليها

 ٤٫٧ ماليين دينار األرباح الصافية لـ «برقان» 
للعام ٢٠١٠ والتوصية بتوزيع  ٥٪ منحة

 العنزي: «التجارة» تعاملت مع حوالي ٤٠٫٢٢ طنًا
  من مختلف المعادن الثمينة العامين الماضيين

 تشمل الذهب والفضة واألحجار الكريمة

 خفض رأسمال «أصول» إلى ١٩٫٤ مليون دينار

 «التنظيف» توّقع عقدًا بقيمة ٤٫٤ ماليين دينار

 ذكر بيان صادر عن البورصة ان شركة اصول 
لالســـتثمار أفادت بأن مجلس ادارتها اعتمد قرارا 
بالتمرير برفع توصية للجمعية العمومية لتخفيض 
رأسمال الشركة بقيمة اخلسائر املتراكمة والبالغة 

١٥٫٣٤ مليون دينار بواقع ٤٤٫١٪ من رأس املال البالغ 
٣٤٫٨٠ مليون دينار ليصبح رأس املال بعد التعديل 
١٩٫٤٦ مليون دينار، على ان تخضع هذه التوصية 

ملوافقة اجلمعية العمومية واجلهات املختصة. 

 أفادت الشركة الوطنية للتنظيف بأنها وقعت 
عقد املناقصة التي أرســـيت على احدى شركاتها 
التابعة واململوكة بنسبة ٩٠٪ بقيمة ٤٫٤ ماليني 
دينار ملدة ٣ سنوات وذلك لتنفيذ وتطوير وصيانة 
الزراعات التجميليـــة والري في املنطقة الرابعة 
التابعة للهيئة العامة لشـــؤون الزراعة والثروة 

السمكية.
  وأضافـــت في بيان على موقـــع البورصة أن 
الشركة قامت بتوقيع عقد مزايدة ادارة وتشغيل 
وصيانة محطة املخلفات الصناعية الصلبة مبنطقة 
الشعيبة مع الهيئة العامة للصناعة مببلغ ٩٧٩٫٢ 

ألف دينار ومبدة تنفيذ قدرها ٣ سنوات. 

تنويع مصادر الدخل والتوســـع اإلقليمي منحنا 
أرضية قوية وصلبة لنكـــون قادرين بقوة على 
أن نستفيد من الفرص االستثمارية بشكل أفضل، 
وتشمل البيانات املالية حصة بنك برقان املجمعة 
من النتائج املالية ملصرف بغداد، وبنك اخلليج ـ 
اجلزائـــر والبنك األردنيـ  الكويتي، وبنك تونس 
العاملي والتي استطاعت أيضا أن حتافظ على النمو 

والربحية بشكل إيجابي».
  بدوره، قال الرئيس التنفيذي لبنك برقان إدواردو 
إيغورين: «متثل هذه النتائج املالية التطور امللحوظ 
والثابت الذي يحققه البنك. وعلى الرغم من حقيقة 
أن العـــام ٢٠١٠ كان عاما مليئـــا بالتحديات لبنك 
برقان، فلقد كنا قادرين على بناء وهيكلة امليزانية 
العموميـــة لتصل كفاية رأس املال عند ٢١٪، وهو 
األمر الذي أثمر  حتقيق أرباح في الربع الرابع من 
العام املاضي. وقد اتخذ البنك قرارا اســـتراتيجيا 

لالستثمار في التطوير والنمو املستقبلي». 

 أعلن بنك برقان عن حتقيقه حتســـنا ملحوظا 
في النتائج املالية للعام املنتهي في ٣١ ديســـمبر 
٢٠١٠، وقال البنك في بيان صحافي أمس انه حقق 
مبوجـــب هذه النتائج أرباحـــا صافية بلغت ٤٫٧ 

ماليني دينار.
  وقد تضاعفت نتائج الربع األخير من العام حيث 
مت حتقيق ٧٫٧ ماليني دينار باملقارنة بأرباح الربع 
الثالث التي بلغت ٣٫٨ ماليني دينار وهو مؤشر على 
االجتاه القوي لألداء، فيما بلغت العوائد التشغيلية 

١٦٤٫٨ مليون دينار بزيادة  ٧٪.
  واضاف البنك انه مع عودته بقوة إلى حتقيق 
الربحية، فقد اســـتطاع البنـــك أن يحقق أرباحا 
تشـــغيلية بلغت ٩٩ مليون دينار، والفتا الى انه 
في السياق ذاته شـــهد البنك انخفاضا للقروض 
غير املنتظمة باإلضافة إلى انخفاض في اخلسائر 
االئتمانيـــة مما يعكس االجتاه العام في انخفاض 

املخصصات.
  وقد سجلت أيضا البنوك اإلقليمية التابعة لبنك 
برقان منوا ملحوظا، واقترح مجلس إدارة البنك 
منح أسهم منحة مجانية للمساهمني بنسبة ٥٪، 

خاضعة ملوافقة اجلمعية العمومية.
  وحول هذه النتائج قال رئيس مجلس اإلدارة 
في بنك برقان ماجد عيسى العجيل: «لقد عكست 
النتائج املالية األخيرة لبنك برقان التحول اإليجابي 
في الربحية، واستطعنا مع حلول منتصف السنة 
املالية املاضية أن نخلق نقطة انعطاف في عمليات 
البنك، فإتباعنا وتطبيقنا بنجاح إلســـتراتيجية 

 العوائد التشغيلية بلغت ١٦٤٫٨ مليون دينار بزيادة ٧٪

املؤشر 
السعري 

٦٫٥٥٩٫٥
بانخفاض قدره 

-٩١٫٩


