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األولى في الكويت التي  حصلت على شهادة »اآليزو 9001« لتنظيم عمليات الوساطة وجودة العمالء

العجيل: »الوسيط« حافظت على موقعها الريادي وصدارتها
 في قطاع الوساطة للعام الرابع على التوالي.. وتسعى للتوسع وتنويع مصادرها

املالية من خ���الل اخلدمات التي 
يكفلها القانون مثل وكاالت البيع 
وامانة االستثمار واالستشارات 
املالية وغيرها من االنشطة التي قد 
تتيحها االطر القانونية مستقبال، 
فيما اشار الى أن الشركة حترص 
على استقطاب أفضل نظام تداول 
في سوق الوساطة املالية على ان 
يعينها على جذب رؤوس اموال 

جديدة من الداخل او اخلارج.
العجي���ل بع���ض  وتن���اول 
التطورات االيجابية التي تسجل 
للش���ركة ومنه���ا احلصول على 
شهادة اآليزو 9001 لتنظيم عمليات 
الوساطة وجودة خدمة العمالء، اذ 
تعد »الوسيط« االولى في الكويت 
التي حتصل على هذه الش���هادة، 
حيث تلخص الشهادة رؤية اإلدارة 
لتحويل الشركة من كيان صغير 
تقليدي الى ش���ركة كبرى عاملة 
في مجال السمسرة املالية بل نواة 
حقيقية لشبكة وساطة اقليمية، 
مبينا الى أن معايير اجلودة في 
خدمة العمالء تعد عامال اساسيا 

يدعو الى اتباع سياسة خاصة.
 وكانت عمومية الشركة قد أقرت 
بنود ج���دول األعمال كافة مبا فيها 
تقرير مجلس اإلدارة للسنة املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2010، فيما 
اعتمدت تقرير مدققي احلسابات ومن 
ثم اعتمدت البيانات املالية عن السنة 
املالية املاضي���ة، ووافقت اجلمعية 
اإلدارة بشأن  على توصية مجلس 

عدم توزيع أرباح.
عاطف رمضان  ٭

املتخصص في السوق.

دعم التوسعات

وأملح الى ان الش���ركة اهتمت 
خ���الل املرحلة الس���ابقة بزيادة 
رأسمالها الى 5 ماليني دينار لدعم 
توسعاتها وهيكلة اوضاعها مبا 
يتوافق مع املس���تجدات واالطر 
املطلوب استيفاؤها في املستقبل 
القريب في ظل دخول املزيد من 
اخلدمات والنشاطات ضمن صميم 

عمل شركات الوساطة املالية.
وبني ان تدش���ني الهيئة خالل 
الفترة احلالية مناس���ب وصحي 
للسوق اذ ستعمل كافة الشركات 
والكيانات االستثمارية واخلدمية 
والصناعية في جو من الشفافية 
حتت مظلة قانون منظم، مشيرا 
الى ان ش���ركة الوسيط لألعمال 
املالية ترى منطقية في دور الهيئة 
القائمني عليها  أيدي  وتشد على 
خصوصا ان هناك أسواقا جديدة 
ينتظر أن تخرج للنور حسب مواد 
القانون رقم 7 للعام 2010 والئحته 
التنفيذية، س���تكون بحاجة الى 
جو مس���تقر إلطالقها وهذا اجلو 
لن يتوافر اال في ظل وجود بيئة 
صحية على الصعيدين التشريعي 

والتنفيذي.
واوضح العجيل في مضمون 
تصريحاته على هامش اجلمعية 
العمومية أن »الوسيط« تسعى 
للتوسع ولتنويع مصادر دخلها 
مبا يتفق مع متطلبات الهيئة سوق 
املال خاصة في قطاع الوس���اطة 

الس���وق من األفراد، الفتا إلى أن 
خطة الشركة تهتم بتنويع قاعدة 
عمالئها مبا يواكب التطورات التي 
تشهدها أسواق املال سواء احمللية 

أو اخلارجية.
وكش���ف العجيل عن تعاقد 
الوس���يط مع أحد اكبر مزودي 
أنظم���ة وبرامج الت���داول وهي 
شركة »Trade Net« املتخصصة 
والتي تربطها عقود واتفاقيات 
مع عشرات الشركات اإلقليمية 
والعاملي���ة من خ���الل تزويدها 
بأنظمة التداول والربط والتقاص، 
االتف���اق مع  ان  ال���ى  مش���يرا 
الشركة جاء كخطوة استباقية 
ملساعي البورصة وقرب تدشني 
االنظم���ة اجلديدة التي جتهزها 

»ناسداك«.
وعلى الصعيد نفس����ه افاد 
العجي����ل بان الش����ركة قطعت 
ش����وطا كبيرا ضمن مس����اعي 
مواكبة متطلبات هيئة أسواق 
اذ استقطبت مستشارين  املال 
عامليني كي يساعدوها على ذلك، 
مؤكدا أن وجود هيئة ألسواق 
املال يعد أمرا هاما في أي دولة، 
السيما في دولة مالية اقتصادية 
مثل الكويت التي اثبتت جتاربها 
الس����ابقة نقص����ا واضحا على 
املستوى التنظيمي بسبب غياب 
الهيئة، لذلك فاننا نترقب بتفاؤل 
تشريعات الهيئة وسيطرتها على 
اسوق املال في الكويت لتضفي 
مزيدا من التنظيم والش����فافية 
وترسيخ فكر العمل املؤسسي 

جزء في الش���ركة بدءا من قطاع 
التكنولوجي���ا والتداول وصوال 
الى قطاع املوارد البش���رية الذي 
نعتبره العنصر االهم في عملية 

التطوير.
وفي س���ياق متص���ل حتدث 
العجيل عن الوضع العام للشركة 
وتوسعاتها املستقبلية خصوصا 
في ظ���ل التطورات االخيرة التي 
تتضمن تدشني هيئة أسواق املال 
وقرب اطالق نظام التداول اجلديد 
في البورصة حيث قال: »حافظت 
)الوسيط( على صدارتها لقطاع 
الوساطة املالية في البورصة للعام 
الرابع على التوالي حيث أنهت 2010 
على تقدم واضح من حيث حجم 
االيرادات املسجلة لتحتل املرتبة 
االولى بني الشركات االربع عشرة 

العاملة في القطاع«.
وأكد العجيل أن الشركة مازالت 
تس���تحوذ على حصة مؤثرة من 
املالية  تعامالت س���وق االوراق 
اليومية اذ يبلغ متوسطها %16.7 
تقريب���ا، وذلك في ظ���ل تراجع 
معدالت التداول بشكل الفت منذ 
قبل نهاية 2008 أي مع قدوم األزمة 
املالية وحتى اليوم وهو ما يؤثر 
بطبيعة احلال على كافة قطاعات 

السوق.
وبني أن »الوس���يط لألعمال 
املالية« لديها قاع���دة كبيرة من 
العمالء االستراتيجيني تتمثل في 
ش���رائح مختلفة منها مؤسسات 
أجنبية وبنوك وشركات باإلضافة 
إل���ى عدد من كب���ار الالعبني في 

مشيرا الى ان محفظة األصول غير 
املتداولة عام 2010 انخفضت عن 
العام 2009 مببلغ 1.615.083 دينارا 
وذلك نتيجة التخارج من بعض 

االستثمارات.
التطلعات  العجيل بأن  وأفاد 
املستقبلية لشركة الوسيط لألعمال 
املالية تتركز ف���ي تطوير اعمال 
الوساطة لدى الشركة بشكل عام، 
الس���يما ان البورصة على موعد 
قريب م���ع تقدمي نظ���م جديدة 
للتداول سوف يواكبها تطور كامل 
على مستوى البنية التحتية لدى 
الشركة وسيطول هذا التطوير كل 

واصلت مس���يرتها كأكبر شركة 
وساطة عاملة في سوق الكويت 
لألوراق املالية وذلك ما يتضح من 
خالل االحتفاظ بصدارة القطاع، اذ 
استحوذت على حصة كبيرة تصل 
إلى 16.7% م���ن إجمالي تداوالت 

العام 2010.
من ناحية أخرى قال الرئيس 
التنفي���ذي في الش���ركة خليفة 
العجيل أن املطلوبات املتداولة خالل 
2010 انخفضت عن 2009 مببلغ 
1.223.778 دينارا وذلك عقب سداد 
قرض للبنك الوطني، وهو ما ظهر 
جليا في احلسابات الدائنة األخرى، 

أكد نائب رئيس مجلس اإلدارة 
في شركة الوسيط لألعمال املالية 
فوزي الفوزان أن الشركة متكنت 
م���ن املضي ف���ي تنفي���ذ اخلطة 
االس���تراتيجية التي تتوافق مع 
إفرازات األزمة املالية التي انعكست 
على أس���واق املال، سواء محليا 
أو إقليمي���ا أو عامليا، إذ حافظت 
على موقعها كإحدى أهم شركات 
الوساطة العاملة في سوق الكويت 

لألوراق املالية.
وق���ال الف���وزان ف���ي كلمته 
باجلمعية العمومية إن »الوسيط« 
عازم���ة على مواصل���ة جهودها 
الدؤوبة لتعزيز مكانتها وسعيها 
ال���ذي ال يعرف الكلل لتس���خير 
قدراتها ومهاراتها احلالية للحفاظ 
عل���ى ريادتها وأدائه���ا املتفوق، 
مشيرا إلى ان الشركة أنهت العام 
املاضي 2010 بأداء ايجابي متفادية 
بذلك تداعي���ات األزمة التي ألقت 
بظاللها على كل قطاعات السوق 
التي ظلت في حالة تذبذب خالل 

الفترة املاضية.
وأوض���ح أن االلت���زام األكبر 
للش���ركة كان ومازال يتمثل في 
تقدمي أفضل مس���تويات اخلدمة 
لعمالئها، األمر الذي تطلب االلتزام 
الكامل بأخالقيات املهنة وسياسات 
الشركة املتبعة وفق خطة محكمة 
طبقته���ا اإلدارة التنفيذية والتي 
سخرت اجلهد األكبر خلدمة العمالء 
في ظل التذبذب الذي صاحب سوق 

املال.
وأش���ار الى أن إدارة الشركة 

تأكيداً على أهمية سوق السفر والسياحة في املنطقة

شبكة »سيبر« الشرق األوسط تدشن مكتبها في الكويت
ضمن خططها التوسعية باملنطقة

أعلنت شبكة »سيبر« الشرق 
األوس����ط، امل����زود الرائد عامليا 
السفر عالية املستوى،  حللول 
عن افتت����اح مكتبها اجلديد في 
مدين����ة الكويت، وذلك في إطار 
خططها للتوس����ع في املنطقة، 
والتأكيد على أهمية سوق السفر 
الدولة بالنسبة  والسياحة في 
الشبكة لدول  الس����تراتيجيات 

مجلس التعاون اخلليجي.
و افتت���ح ف���رع »س���يبر« 
الكويت، نائب مدير عام الطيران 
املدني لشؤون سالمة الطيران 
والنق���ل اجل���وي م.نبيل عبد 
احملسن الزامل، وبحضور دانييل 
نعوموفيتش، الرئيس التنفيذي 
لشبكة »سيبر« الشرق األوسط 
التج���اري اإلقليمي  ومديرها 
رمزي القصاب، وروبرت مصلح 
مدير فرع الكويت، إلى جانب 
نخبة من تنفيذيي قطاع السفر 

بالكويت.
وبهذه املناس����بة قال دانييل 
نعوموفيتش ان شبكة »سيبر« 
جنحت في بناء س����معة طيبة 
املبتكرة  املنتج����ات  في توفير 
واملوثوقة التي تساعد عمالءها 

الشرق األوس����ط من خالل هذا 
التوسع في السوق الكويتي إلى 
نشر سلسلة منتجاتها التي تشمل 
sabre red workspace، وهي عبارة 
عن منصة أطلقت مؤخرا ومتكن 
شركات إدارة السفر من البحث 
وحج����ز التذاكر وإدارة مختلف 
أنواع السفر، وتعمل الشركة على 
حشد خبرتها العاملية الواسعة 
في الس����وق احملل����ي وخدمات 
الدعم على مدار الساعة لتزويد 
وكاالت السفر في الكويت بأحدث 

التقنيات في قطاع السفر.
املدير  من جانبه استعرض 
التجاري اإلقليمي للشركة رمزي 
القص����اب أهم عمالء ش����ركات 
الطيران لش����بكة »س����يبر« في 
الكوي����ت الس����يما »اجلزي����رة 
للطيران« و»اخلطوط الكويتية« 
الت����ي تقدمها  واه����م اخلدمات 
لعمالئها، مشيرا إلى أن »سيبر« 
تعتب����ر أول من ط����ور وحدات 
تدريب عربية في املنطقة وأول 
من استخدم مدربني متخصصني 
على درجة عالية من التأهيل في 

املنطقة العربية.
منى الدغيمي   ٭

مع ه����ذه املتطلب����ات، ويعزز 
مكتبن����ا اجلديد في الكويت من 
الدولة وتلبية  التزامنا جت����اه 
االحتياجات اخلاصة لشركائنا 

في الكويت«.
وتابع: تسعى شبكة »سيبر« 

من ش����ركات إدارة الس����فر في 
ترسيخ رؤية طويلة األجل للنمو 

والربحية.
 وأض����اف: »نتفه����م جي����دا 
احتياجات عميلنا احمللي ونفخر 
بكوننا قادري����ن على التعاطي 

)محمد ماهر( م.نبيل الزامل يقص شريط افتتاح املكتب اجلديد ل� »سيبر«  

»املتحد« يقدم حلاملي بطاقاته االئتمانية خصومات بنسبة 
20% لدى »البغلي لإلسفنج« ضمن برنامج »الآللئ الفورية«

 أعلن البنك األهلي المتحد عن 
انضمام شركة البغلي المتحدة 
لصناعة االسفنج كشريك في 
برنامج »آللئ المتحد الفورية« 
المصمم حصريا لحملة بطاقات 
المتحد االئتمانية ليتالءم مع 

جميع احتياجاتهم.
وبمشاركة ش���ركة البغلي 
المتحدة لصناعة االسفنج في 
برنامج الآللئ الفورية، يمكن أن 
يحصل عمالء »المتحد« الذين 
يحملون بطاق���ات »المتحد« 
االئتماني���ة عل���ى خصومات 
بنس���بة 20% عند شرائهم أي 
منتج من منتجات الشركة لدى 
سبعة من معارضها المنتشرة 
عبر جميع محافظات ومناطق 

الكويت.
ويعتبر انضمام شركة البغلي 
المتحدة لصناعة اإلسفنج الى 
برنام���ج »الآللئ الفورية« من 
»المتح���د« إضاف���ة تزيد من 
تنوع الخدمات المقدمة لحاملي 
بطاق���ات »المتحد« االئتمانية 
والتي تجعل من هذه البطاقات 
نافذة تسوق شاملة لعمالئه في 
عالم من المزايا والخصومات.
البغلي  يذك���ر أن ش���ركة 

الجوي���ة المذكورة والحصول 
على درجات سفر أعلى واإلقامة 
في الفنادق األفضل، فضال عن 
المزايا اإلضافية األخرى التي 
يقدمه���ا برنامج العضوية في 
كل شركة من شركات الطيران 

السابق ذكرها.
كما يمكن لعمالء البنك األهلي 
المتحد الحصول على تغطية 
تأمين سفر وتأمين طبي مجاني 
في حاالت الطوارئ في أي مكان 
حول العالم لدى شراء التذاكر 
باس���تخدام بطاقات »المتحد« 

االئتمانية.

واحد يتم إنفاقه في أي محل من 
المحالت التجارية المشاركة في 
البرنامج حول العالم، ويمكن 
تحويل هذه النقاط إلى أميال 
جوي���ة والمطالبة بها لدى أي 
الثالثة  من ش���ركات الطيران 
الرائ���دة: الخط���وط الجوية 
الكويتي���ة والخطوط الجوية 
القطرية وطيران الخليج، وكلما 
البطاقة  زاد معدل اس���تخدام 
االئتمانية في الش���راء حصل 
العميل على أميال جوية أكثر 
لالستفادة من الرحالت الجوية 
المجاني���ة على متن الخطوط 

المتح���دة لصناعة األس���فنج 
العاملة  الش���ركات  من كبرى 
في مج���ال تصنيع العديد من 
المنتجات االسفنجية لتلبية 
احتياجات السوق وتسويقها 
محليا وخليجيا ودوليا، وقد 
الش���ركة بتوفير  إدارة  قامت 
مجموع���ة متكاملة من أحدث 
اآلالت والمعدات المس���تخدمة 
في عملية التصنيع إضافة إلى 
مجموع���ة متميزة من الكوادر 
المتخصصة في مجال  الفنية 
صناع���ة اإلس���فنج الصناعي 

بجميع منتجاته.
وكان البنك األهلي المتحد قد 
نجح من خالل برنامج »الآللئ 
الفورية« في تقديم خصومات 
فورية كبي���رة لعمالئه تصل 
إل���ى 30% حينما يتس���وقون 
لدى أي من المحالت التجارية 
المشاركة في البرنامج، والتي 
تقدم خصومات على أكثر من 

60 ماركة تجارية معروفة.
كما يقدم »المتحد« لحملة 
بطاق���ات »المتحد« االئتمانية 
الناجح  السفر  برنامج جوائز 
»جوائ���ز الآللئ« ال���ذي يقدم 
3 نقاط آلل���ئ مقابل كل دينار 

الدراس���ات  عق���د معهد 
املصرفية ورشة عمل مغلقة 
بعنوان »معيار الباطل وأثره 
في عقود الت���داول املالي«، 
والت���ي حضرها ع���دد من 
األساتذة في كلية الشريعة 
بجامعة الكويت، واملختصني 
في القضايا املالية اإلسالمية.
حاض���ر في ورش���ة العمل 
د.رياض اخلليف���ي، حيث 
عرض نظ���ام الضبط املالي 
في الشريعة اإلسالمية وأثره 
على مي���زان التبادل املالي، 

حضرها عدد من األساتذة في كلية الشريعة بجامعة الكويت

»الدراسات املصرفية« يعقد ورشة عمل بعنوان 
»معيار الباطل وأثره في عقود التداول املالي«

وس���لط الضوء على معيار 
الباطل كمفهوم مالي مستقل 
من النواحي الشرعية والفنية 
واالقتصادي���ة، ث���م طبق 
احملاضر نظرية الباطل على 
عدد من املس���تجدات املالية 

املعاصرة.
الورش���ة  وق���د حظيت 
ف���ي فكرته���ا وموضوعها 
املش���اركني  باستحس���ان 
وتفاعله���م، حيث دعوا إلى 
تكرار عقد ورش متخصصة 
ف���ي موضوع���ات حيوية 
مشابهة. وقد شارك في الورشة 
العمي���د املس���اعد لألبحاث 
واالستش���ارات والتدريب 
د.فهد دبيس الرشيدي ممثال 
عن كلية الش���ريعة، حيث 
اشار إلى أهمية عقد مثل هذه 
الورش التي تتسم باألصالة 
واملعاصرة، داعيا املشاركني 
إلى استكمال احللقة الثانية 
الورشة في  حول موضوع 
رحاب كلية الشريعة بجامعة 
الكويت، ومثمنا الدور الريادي 
ملعهد الدراس���ات املصرفية 
ف���ي املبادرة نح���و تفعيل 
س���بل التواص���ل والتكامل 
ب���ني اجلوان���ب األكادميية 

والتطبيقات املهنية. د.رياض اخلليفي خالل ورشة العمل 

تسليط الضوء 
على معيار الباطل 

كمفهوم مالي 
مستقل

فوزي الفوزان وخليفة العجيل خالل عمومية الشركة

الفوزان: الشركة 
متكنت من تنفيذ 

إستراتيجيتها وتسعى 
إلى مواكبة اإلجراءات 

املتبعة من قبل 
»هيئة السوق« 

�إعـــــــــــــــالن

لال�ستف�سار: 25302470 - 25302045

تعلن الهيئة العامة لل�ص��ناعة عن طرح املزايدة رقم)2011/1( 

ب�ص��اأن اأعمال نقل ب�ص��ائع وتفريغ وحتميل وت�ص��تيف ومناولة 

الب�صائع باملخازن باملنطقة التجارية احلرة - ميناء ال�صويخ.

وذلك طبقًا لل�صروط العامة واخلا�صة الواردة يف وثائق املزايدة والتي 

ميك�������ن احل�صول عليها م�������ن الهيئة العامة لل�صناع�������ة - اإدارة ال�صئون 

املالية - الدور الث�������اين - جنوب ال�صرة خالل مواعيد العمل الر�صمية 

اعتبارًا م�������ن اليوم )تاريخ الن�ص�������ر باجلريدة الر�صمي�������ة( مقابل مبلغ 

وقدره 500 د.ك غري قابل للرد.

وت�صري العطاءات ملدة 90 يومًا اعتبارًا من تاريخ ف�ض املظاريف.

ويرفق بالعطاء كفالة بنكية )اأولية( بن�صبة 5٪ من قيمة العطاء على 

اأن تكون �صاحلة طيلة مدة �صريان العطاء.

و�صوف يعقد اجتماع متهي�������دي لل�صركات وذلك يف يوم الأحد املوافق 

2011/6/5 بالهيئة العامة لل�صناعة )قاعة الجتماعات الرئي�صية(.

علمًا ب�������اأن اآخر موع�������د لت�صليم العط�������اءات �صيكون يف مت�������ام ال�صاعة 

الواحدة ظهرًا من يوم اخلمي�ض املوافق 2011/6/9.

الهيئة العامة لل�صناعة
الهيئة العامة لل�صناعة
PUBLIC AUTHORITY INDUSTRY


