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أخبار الشركات

»المركزي« يوافق على بيانات »برقان« 

»نور« تطفئ خسائر النصف األول 

»هواوي« تدعم مجموعة »زين« في توسعها العالمي

الرعاية الفضية لـ »بوبيان« في ملتقى الكويت المالي
أعلن بنك بوبيان عن رعايته الفضية مللتقى 
الكويت املالي األول الذي يقام في الفترة من 
1 الى 2 نوفمبر املقبل بحضور س���مو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
وفي هذا اإلطار صرح مدير عام مجموعة 
املوارد البش���رية واخلدم���ات العامة في بنك 
بوبيان عادل احلماد »إن هذه الرعاية تأتي في 
ظل حرص بنك بوبيان على رعاية االنشطة 
االقتصادية التي تسلط الضوء على مواضيع 
وقضايا هامة تتعلق بالقطاع املصرفي العربي 

خاصة في ظل األزمة االقتصادية«.
وأضاف »عقد مثل هذه امللتقيات في مثل 

الظروف احلالية س���يالقي ترحيبا واس���عا 
ف���ي املنطقة حي���ث يتوقع مش���اركة كثيفة 
من وزراء املالية الع���رب ومحافظي البنوك 
املركزي���ة واملصارف التجارية واإلس���المية 
العربية  املالية وبنوك االستثمار  والشركات 

واألجنبية«.
ومن أهم املواضيع التي س���وف يناقشها 
امللتقى هي التحدي���ات والقضايا والتغيرات 
التي أحدثتها األزمة املالية االقتصادية العاملية 
للصناعة املصرفية العربية وس���بل تطوير 
قواعد عمل األسواق املالية واملصرفية وتعزيز 
سبل الرقابة عليها، ومدى احلاجة إلى خلق 

مؤسسات مالية عاملية جديدة.
كذلك يناقش امللتقى تباطؤ النمو االقتصادي 
بسبب قلة السيولة وتراجع نوعية األصول، 
وع���دم وج���ود التمويل وانعكاس���اتها على 
حركة املشاريع واألعمال، واالجتاهات البديلة 

لالستثمار العاملي واإلقليمي.
وأض���اف احلماد قائال: »تأت���ي أهمية هذا 
امللتقى لتوقيته حيت يواجه القطاع املصرفي 
العربي حتديات جنمت عن األزمة املالية الدولية 
والركود االقتصادي واحتماالت تباطؤ حركة 
املشاريع والتحوالت اجلذرية والتراجعات في 

قطاع العمل املصرفي واالستثماري«.

أعلنت هواوي تكنولوجيز، الشركة الصينية املتخصص��ة 
ف��ي مجال توفير حلول ش���بكات اجليل املقبل إلى مشغل��ي 
االتصاالت حول العالم عن عروضها الناجحة للحلول املبتك��رة 
املخصصة للمستهلك النهائي وخارطة الطريق الريادية خالل 
ورش�����ة عمل نظمتها بالتعاون مع مجموعة زين مؤخرا في 

البحري��ن.
وقامت هواوي بصفتها أحد املزودين املعتمدين الذين دعتهم 
زين للمشاركة في ورشة العمل، بعرض مجموعتها الكاملة من 
احللول القابلة للتعديل والتي تش���مل اخلدمات والتطبيقات 
الالسلكية والتشابكية باإلضافة إلى أجهزة احملطات اخلاصة 
بها، كما س���عى كال الطرفني إلى النظر ف���ي خريطة التطور 
للتقنيات املس���تقبلية فيما يتعلق باالتصاالت املتنقلة ذات 
النطاق العري���ض والتطور طويل األمد، فضال عن الس���بل 
املتوافرة لهواوي لكي تساهم إيجابا في إستراتيجية »أيس« 

اخلاصة بزين والتي تختصر »التسريع والدمج والنمو« بغية 
تعزيز ميزتها التنافسية املستدامة.

وتوفر زين خدماتها املبتكرة إلى مشتركيها حتت مظل��ة 
»الش���بكة الواحدة«، وهي أول ش���بكة اتصاالت متنقلة في 
العال��م من غير حدود تخول للمشتركني خالل سفره��م تلقي 
املكامل��ات الهاتفية والرس���ائل النصية القصيرة من دون أي 
كلفة إضافي��ة، وإجراء املكاملات الصوتية أو البيانية بحس��ب 
الكلفة احمللي��ة في 20 دولة من منطقة الش���رق األوس�����ط 

وشمال��ي أفريقيا.
وقال رئيس هواوي تكنولوجيز في منطقة الش��رق األوسط 
وشمالي افريقيا دينغ شاو هوا »نحن نفتخر بتأسيس شراكة 
إس���تراتيجية مع مجموعة زين، حيث اننا ملتزمون بتعزيز 
حلولنا املبتكرة للمستهلكني والتطبيقات الشاملة والناجحة 

التي نوفرها دعما لتوسع شبكة زين العاملية«.

قّدمت حلواًل مبتكرة للمستهلكين

..وتتجه للعمل وفقاً للشريعة اإلسالمية

»روثتشايلد« قدم خطة مديونية »أعيان«

دورة لموظفي »أعيان اإلجارة القابضة«

عمر راشد
علمت »األنباء« من مصادرها ان 
ش����ركة نور لالستثمار املالي تتجه 
لتحقيق ارباح جيدة عن فترة ال� 9 
شهور، مضيفة ان الشركة متكنت من 
اطفاء خسائر النصف االول بفضل 
سياستها املتحفظة في ادارة السيولة 

لديها خالل فترة الربع الثالث.
ولفتت املصادر الى ان الش����ركة 
متكنت من اعادة جدولة مديونياتها 
عل����ى البنوك احمللية واصفة عالقة 
الش����ركة بها باجليدة. وأحملت الى 

ان الش����ركة استطاعت سداد جميع 
البنوك االجنبية  مديونياتها جتاه 
وهو ما س����يعزز وضع الشركة في 

الفترة املقبلة.
يذك����ر ان نور كان����ت قد اعلنت 
اطالق باك����ورة صناديقها العقارية 
برأسمال من 5 الى 50 مليون دينار 
اوائل نوفمبر املقبل بعوائد تتراوح 
بني 6 و7%، وذل����ك بعد ان حصلت 
على جميع املوافق����ات النهائية من 
وزارة التج����ارة والصناعة والبنك 

املركزي.

توقعت مصادر ل� »األنباء« انتهاء 
إجراءات حتول نور لالستثمار 
املالي وفقا للش���ريعة اإلس���المية 
خالل ال� 3 سنوات املقبلة، مشيرة 
إلى أن الدراسة اخلاصة بإجراءات 
التحول حاليا لدى املستشار الشرعي 
الدراسات  أن  لدراس���تها، مضيفة 
املتعلقة باألمر سيتم عرضها على 
اجله���ات املختصة بع���د االنتهاء 

منها.   

ولفتت املص���ادر الى أن تفكير 
الشركة في التحول يأتي بعد موافقة 
اجلمعية العمومية للشركة على ذلك، 
مضيفة أن هناك قناعة من مجلس 
اإلدارة وكبار املساهمني للعمل وفقا 

ألحكام الشريعة اإلسالمية. 
وبينت أن إجراءات التحول عادة 
ما تستغرق وقتا يتراوح بني 2 إلى 3 
سنوات تتعلق بالدراسات واحلصول 

على املوافقات الالزمة لهذا األمر.

 عمر راشد
علم����ت »األنباء« ان مستش����ار 
ش����ركة اعيان لإلجارة واالستثمار 
النهائي  »روثتشايلد« قدم تصوره 
حول إعادة جدولة مديونية الشركة 
جتاه البنوك احمللية واألجنبية نهاية 

االسبوع املاضي.
ولفتت املصادر الى ان التصورات 
التي قدمها مستشار »أعيان« أخذت في 
االعتبار مطالب الدائنني من الشركة 
وتصوراته����م ح����ول برنامج إعادة 
جدولة املديونية من حيث الس����داد 
ومتدي����د آجال املديوني����ات القائمة 

على الش����ركة واضافت ان الشركة 
بانتظار رد الدائنني على برنامج إعادة 
املقدم  املديونيات  الهيكلة وجدولة 
خالل األيام القليلة املقبلة. وتسعى 
أعيان م����ن خالل تل����ك املفاوضات 
للتوصل الى اتفاقية شاملة إلعادة 
الهيكلة يوقع عليها كل الدائنني، قبل 
نهاية العام احلالي، عبر متديد آجال 
املديونية القائمة حاليا ملدد ال تقل 
عن خمس س����نوات، باالضافة الى 
ترتيب قرض لسداد مديونية بعض 
شركات االستثمار والبنوك االجنبية 

الدائنة.

أقامت ش���ركة أعي���ان اإلجارة 
القابضة اخيرا دورة تدريبية حول 
»جودة اخلدم���ة« بقاعة التدريب 
املخصص���ة إللق���اء احملاضرات 
املقر  ف���ي  التدريبية  وال���دورات 
الرئيس���ي للشركة، وقد استمرت 
الدورة ملدة أس���بوع واحد، وذلك 
في إط���ار الت���زام فري���ق جودة 
اخلدمة بتوفير التدريب والتطوير 
املستمر لتحسني مهارات وكفاءات 

موظفيها.

الدورة  أثناء  واطلع املوظفون 
على مفاهيم ومعايير جودة اخلدمة، 
كما مت تزويدهم بالوسائل العملية 
والتوجيهات املهمة ملس���اعدتهم 
على االستفادة من الدورة بحكمة 

وتنفيذها على أرض الواقع.
وفي هذا الس���ياق، قال مساعد 
مدير إدارة تطوير املشاريع ورئيس 
جودة اخلدمة س���الم الشطي ان 
الش���ركة ت���درك أن موظفيها هم 

الركيزة األهم في نشاطها.

فواز كرامي
علم���ت »األنباء« من مصادر مطلعة في بنك برقان ان البنك املركزي 
الكويتي وافق على البيانات املالية لبنك برقان عن الربع الثالث من العام 
احلالي، مش���يرة الى ان البنك حقق أرباحا جيدة عن الربع الثالث رغم 
الظروف االقتصادي���ة الصعبة التي عصفت بالعالم جراء االزمة املالية 

العاملية، متوقعة ان يتم االعالن عن االرباح خالل اليومني املقبلني.

أعضاء فريق االحتاد العربي للشركات املزودة خلدمات االنترنت »أريسبا«

أعضاء »أريسبا« يدرسون مشروعًا للربط البيني لإلنترنت

توفير محت����وى عربي لالنترنت 
بني الدول العربية، مضيفا انه من 
أجل تفعيل الربط البيني بني الدول 
العربية، فإنه يجب أن يكون هناك 
محتوى لالنترنت، خاصة أن نحو 
95% من هذا احملتوى يتواجد في 
أميركا أو الدول األوروبية األخرى، 
بينما جند أن الدول العربية مجرد 
متلق لالنترن����ت، لذلك فإن دول 
أريسبا ستعمل على حصر أول 20 
موقعا يستخدمها املواطنون في 
تلك الدول، حيث سيتم بعد ذلك 
الطلب من الشركات العاملية القائمة 
على تل����ك املواقع نقل محتويات 

مواقعهم إلى دول أريسبا.
من جانبه، ق����ال مدير أنظمة 
الشبكات بشركة كوالتي نت � عضو 
فريق العمل � م.هاني أبواخلير ان 
»أريسبا« سيقوم باإلضافة إلى كل 
ذل����ك مبخاطبة مزودي االنترنت 
غي����ر الربحيني عب����ر العالم من 
أجل الربط معهم، وبالتالي زيادة 

حجم احملتوى العربي، مؤكدا أن 
هذه العملية سينتج عنه حتسني 
مستوى وجودة اخلدمات املقدمة 
للجمهور، وتقليل للتكلفة احلالية، 
هذا فضال عن أنه في حال وقوع 
ح����وادث قط����ع بالش����بكة، فإن 
احملتوى العربي سيظل متواجدا 

ومستمرا.
وأكد أن »أريس����با« قد انتقل 
حاليا من مرحلة األفكار إلى مرحلة 
التنفيذ الفعلي، وإن كانت املعضلة 
الوحي����دة التي تواجه تنفيذ هذا 
املشروع حاليا هي التكلفة، خاصة 
أن شركات االنترنت ليست لديها 
امليزانيات املفتوحة التي تساعدها 

على تنفيذ ذلك.
وق����ال ان حل ه����ذه املعضلة 
إمنا يكمن ف����ي الدور الذي ميكن 
ان تلعبه احلكومات العربية لدعم 
هذا املشروع، وذلك من خالل تقدمي 
األس����عار اخلاصة جدا للشركات 
العامل����ة في دوله����ا، خاصة إنه 

الن����وع، فإنه  مش����روع من هذا 
ميكن اعتبار املبادرة التي يسعى 
االحتاد العرب����ي لتنفيذها حاليا 
مبنزلة النواة واخلطوة األولى التي 
ستعمل على تشجيع احلكومات 
العربية على تس����ريع إجراءات 

العملية برمتها.
وح����ول األمور الت����ي بحثها 
االجتماع األخير ل� »اريسبا« أوضح 
القالف انه مت خالل اخلطوة االولى 
دراسة حجم املعلومات التي يتم 
نقله����ا داخليا بني دول أريس����با 
املش����تركة كخطوة أولى ملعرفة 
احلجم احلقيقي الذي سيتم بناء 
عليه الربط ب����ني الدول العربية، 
ذلك أن حج����م الربط البيني بني 
تلك الدول يعتمد على املعلومات 
التي يجري تناقلها بني هذه الدول، 
وبالتالي التكلفة املادية املطلوبة 

إلمتام هذه العملية بالكامل.
أم����ا اخلط����وة الثاني����ة التي 
العمل على  القالف فه����ي  ذكرها 

إذا لم يكن هن����اك عائد مادي أو 
تقليل تكلفة معينة، فإن شركات 
القطاع اخل����اص لن تكون قادرة 
على تنفيذها وحدها، لكنه استدرك 
قائال انه إذا كانت احلكومات تدعم 
التوجه نحو التكنولوجيا وتدعيم 
احملتوى العربي في الشبكة، فإنها 
ستقوم بالدعم من خالل التسهيالت 
أو تخفيض التكلفة احلالية، اما 
إذا لم تكن احلكومات مؤمنة مبثل 
هذا املشروع، فمن الصعب قيامها 
بالدعم. اجلدير بالذكر أن االحتاد 
العربي ملزودي خدمات اإلنترنت 
واالتصاالت هو هيئة عربية دولية 
تأسست عام 2006 كأحد االحتادات 
العربية النوعية العاملة في إطار 
مجلس الوحدة االقتصادية العربية 
في جامعة الدول العربية، ويجمع 
حتت مظلته حاليا نحو 20 عضوا 
ميثل����ون 9 دول عربية، ويتزايد 
هذا العدد بشكل سريع في ضوء 
إحساس الشركات العاملة في هذا 
القطاع بأهمية وجودها ومتثيلها 
ضمن االحتاد في وقت بدأت تتضح 
فيه معالم الفترة القادمة ألهمية 
الدور الذي يستطيع االحتاد لعبه 
على الصعيدين العربي والعاملي في 
دعم هذه الصناعة، ويدرك االحتاد 
أهمي����ة اإلنترن����ت وتكنولوجيا 
املعلوم����ات ومدى تأثيرهما على 
تطوير قطاعات األعمال والتجارة 
والتعليم في الوطن العربي، ويعمل 
جاهدا لتحويل ه����ذا القطاع من 
قطاع مس����تهلك إلى قطاع منتج 
ومساهم رئيسي في الناجت القومي 

العربي.

ترأست ش����ركة كواليتي نت 
االجتماع الذي عقده فريق االحتاد 
العربي للشركات املزودة خلدمات 
االنترنت »أريسبا« االسبوع املاضي 
في الكويت، حيث ناقش االجتماع 
البيني  فكرة مش����روع للرب����ط 
العربية، ملا  الدول  لالنترنت بني 
لذلك من أهمية في حتسني جودة 
االنترن����ت بني الدول العربية من 
املادية  التكلف����ة  جه����ة، وتقليل 
خلدمات االنترنت في تلك الدول 

من اجلهة األخرى.
وفي تصريح له عقب االجتماع 
قال مدير عام العمليات بش����ركة 
كواليتي نت الكويت � عضو مجلس 
ادارة االحتاد � م.وليد القالف الذي 
ترأس االجتماع انه مت بحث سبل 
وآليات تنفيذ هذا املشروع، والذي 
يعتب����ر ضمن إح����دى املبادرات 
التنموية للقطاع اخلاص في الدول 
العربية، خاصة فيما يتعلق بجانب 
الربط البيني وخلق محتوى عربي 
مناسب على االنترنت بني الدول 

العربية وبعضها البعض.
 وأض����اف ان ه����ذه املب����ادرة 
تأتي منس����جمة مع فكرة سابقة 
تبنتها جامعة الدول العربية في 
العام 2007، حيث سبق للمكتب 
الدولي  العربي لالحتاد  اإلقليمي 
لالتصاالت التابع جلامعة الدول 
العربية أن فكر في مشروع ربط 
العربية، وهي  شبكات االنترنت 
فكرة مشابهة للمفهوم الذي يسعى 

االحتاد العربي لتحقيقه.
وأشار إلى انه نظرا للتعقيدات 
الت����ي يتطلبها  الفني����ة واملالية 

خالل اجتماع ُعقد األسبوع الماضي في الكويت برئاسة »كواليتي نت«

بالتعاون مع معهد جودة الخدمة األميركي

»االستثمار البشري« تقدم برنامجًا 
لوزارة الثقافة والشباب اإلماراتية

أعلن���ت ش���ركة 
البشري،  االستثمار 
عن تقدميها لبرنامج 
»مش���اعر � ج���ودة 
اخلدمة من أول مرة 
وكل مرة« بالتعاون 
م���ع معه���د جودة 
األميركي  اخلدم���ة 
 SQI –Service Quality
Institute، ملجموعة 
من القيادات العاملة 
الثقافة  ف���ي وزارة 

والشباب وتنمية املجتمع في دولة 
اإلمارات العربية املتحدة.

وبهذه املناسبة قال مدير إدارة 
التدريبية في ش���ركة  االمتيازات 
االس���تثمار البش���ري فهم���ي أبو 
التحالفات والشراكات  ان  شعبان 
اإلستراتيجية التي حرصت عليها 
الشركة منذ البداية مع شركات عاملية 
عريقة في مجال التدريب والتطوير 
الوظيفي، والتي من أهمها التحالف 
مع معهد جودة اخلدمة األميركي، 
وضعته���ا محل ثق���ة للعديد من 

املؤسسات احلكومية 
واخلاصة في املنطقة 
الباحثة عن تطوير 
قيادييها وموظفيها 
مبنهجي���ة تدريبية 

غير تقليدية.
أن  إلى  وأش���ار 
برنامج جودة اخلدمة 
الذي يت���م تقدميه 
بالتعاون مع معهد 
جودة اخلدمة العاملي 
وال���ذي مت طرح���ه 
اخيرا يالقي استحسان الكثير من 
اجلهات وله صدى كبير في املنطقة 
ملا يقدمه من حلول ومس���اعدات 
للمؤسسات لتكون متميزة من خالل 
زيادة مستوى األداء في مجال خدمة 
املراجعني، وتطوير أداء فرق العمل 
العاملة لديها، وحث املوظفني على 
تقدمي خدمات متميزة للمراجعني 
وتوجيههم إلى تطوير إمكانياتهم 
إلى زيادة  ومهاراتهم، باإلضاف���ة 
الوعي والتطبيق وااللتزام بتقدمي 

خدمة فائقة ومميزة للمراجعني.

فهمي أبو شعبان

عادل احلماد

)سعود سالم(جانب من الدورة التدريبية للعالمات التجارية العاملية

ممثلو عالمات تجارية عالمية: الجمارك خط الدفاع األول 
للتصدي للمنتجات المقلدة وعمليات الغش

إلى عدم وجود  النفوس، إضافة 
الوعي االستهالكي من قبل املستهلك 
الذي يرضى بالصناعات الرخيصة 
واملقلدة متدنية السعر. من جانبه، 
أكد مدير حماية العالمات التجارية 
اند جامبل من  بش����ركة بروكتر 
اململكة العربية السعودية هادي 
الكنعاني على ضرورة التمييز بني 
املنتج األصلي واملنتج املغشوش 
واملقلد، مش����يرا إلى انه من أهم 

التحديات التي تواجه جهود مكافحة 
الغ����ش والتقليد، مدلال على ذلك 
باعتراف عدد من أصحاب العالمات 
التجارية وممثلي بعض شركات 
التجميل بصعوبة  مستحضرات 
متييزهم أحيانا بني األصلي واملقلد 
للتش����ابه الكبير ل����كال املنتجني 
مما يوض����ح أن األمر يكون أكثر 
صعوبة بالنسبة ملوظفي اجلمارك 
الذين ال ميلكون مثل هذه اخلبرة. 

الس����عودية  العربية  اململكة  من 
ضيف اهلل الزهراني أهم الفروق 
بني املنتج املقلد واألصلي، مشيرا 
التقليد. وكشف  إلى أهم مخاطر 
من خالل عرضه أن ظاهرة الغش 
تعتبر أهم التحديات التي تواجهها 
أجهزة الرقابة في اململكة الختالف 
طرق وأساليب الغش واختالف 
إلى  الثقافات ومحاولة الوصول 
الكسب السريع من بعض ضعاف 

واستدرك الكنعاني أن »بروكتر اند 
جامبل« للتصدي الستفحال ظاهرة 
التقليد أنتجت دليال للكشف عن 
املقلدة ووفرت حقيبة  املنتجات 
امليداني  مواد كيميائية للفحص 
لصالح الشركات وإدارة اجلمارك 
للكش����ف عن الغ����ش في بعض 
املنتج����ات. وعن مكافحة التقليد 
والغش التجاري، أفاد بأنه يصعب 
على جهة بعينها مواجهة السلع 
املغشوش����ة واملقلدة باعتبارها 
ظاهرة عاملية حتولت إلى صناعة 
متكاملة له����ا خبراؤها ورؤوس 
أموالها ومؤسساتها، مشيرا إلى أن 
مكافحة تلك السلع تتطلب تكاتف 
كل املؤسسات الوطنية داخل الدولة 
وتبني أجندة عمل للمواجهة بجدية 
اكثر فضال ع����ن تفعيل التعاون 
اإلقليمي على املستويني اخلليجي 
والعربي وكذلك التعاون الدولي. 
هذا، وجتدر اإلشارة الى أن دورة 
التدريب التي تنظمها اإلدارة العامة 
اليوم  للجمارك تختتم جلساتها 
بتقدمي خمس جلسات تدريبية، 
الس����يما منها جلسة شركة فورد 
وبوش. ممثل����و عالمات جتارية 
عاملي����ة: اجلم����ارك خ����ط الدفاع 
األول للتصدي للمنتجات املقلدة 

وعمليات الغش.

منى الدغيمي 
تط����رق ممثل����و العدي����د من 
العالمات التجاري����ة العاملية إلى 
عمليات الغش التجاري والتقليد 
وس����لطوا الضوء على األضرار 
التي تترتب عليها على مستوى 
املستهلك، من خالل اآلثار السلبية 
على السالمة العامة وأثرها على 
االقتص����اد الوطني، الس����يما في 
زيادة البطالة بس����بب خس����ائر 
الشركات التي تتعرض منتجاتها 
للغش والتقليد. وأكدوا من خالل 
مداخلتهم في الدورة التدريبية التي 
نظمتها اإلدارة العامة للجمارك أمس 
انتهاكات  حتت عنوان: »مكافحة 
حقوق امللكي����ة الفكرية« برعاية 
مساعد املدير العام لإلدارة العامة 
للجمارك امني املدرس على أهمية 
دور اجلمارك باعتبارها متثل خط 
الدفاع األول للتصدي للمنتجات 
املقلدة، داعني الشركات التجارية 
توقيع اتفاقية مع اجلمارك للحد 
من استفحال ظاهرة التقليد والغش 
التي باتت تهدد أصحاب العالمات 
التجارية باإلس����اءة إلى س����معة 
منتجهم والقضاء على ثقة عمالئهم 
واملستهلكني لعالمتهم التجارية. 
ه����ذا وقد عرض في بداية الدورة 
 Unileverممثل ش����ركة يونيليفر


