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اخبار الشركات

مفاوضات معلقة بين »التمويل الخليجي«
و»ويست إل بي« حول صكوك إسالمية

بقيمة 50 مليون دوالر تنتهي في يوليو 2012

السبيعي: أداء المحفظة الوطنية 
أفضل بكثير من أداء السوق والصناديق

المحيالن رئيسًا للمجموعة التعليمية القابضة

تعيين مدير عام بالوكالة في »الدولي«

»الفجيرة« توصي بتوزيع 6% نقدًا 

ذكر س���وق الكويت لألوراق املالية أن ش���ركة املجموعة التعليمية 
القابضة افادته بأنه بناء على اجتماع اجلمعية العمومية العادية املنعقدة 
في 2010/1/17 والذي مت فيه انتخاب اعضاء مجلس   ادارة الش���ركة فقد 
مت تش���كيل مجلس االدارة ليصبح على النحو التال���ي:  د.عبدالرحمن 
صالح احمليالن رئيس املجلس وبدر صالح مال اهلل نائب الرئيس وكل 
من س���لمان مرزوق العلوان وعامر محمود خوار وبدر ناصر املطيري 

أعضاء مبجلس االدارة.

أعلن س���وق الكويت لألوراق 
املالي���ة أن بنك الكويت الدولي قد 
افاده بتكليف ضي���اء عبدالعزيز 
العصفور مساعد املدير العام لإلدارة 

املصرفية لالفراد باإلضافة الى عملها 
القيام بالوكالة مبهام املدير العام 
وذلك اعتبارا من تاريخ 2010/2/7 

وحتى إشعار آخر. 

ذكر س���وق الكويت لألوراق املالية أن مجلس ادارة شركة صناعات 
اس���منت الفجيرة   )فجيرة ا( قد اجتمع ي���وم اخلميس املاضي واعتمد 
البيانات املالية السنوية للشركة للسنة املالية املنتهية في 2009/12/31 
حيث بلغت أرباحها 6.188.166 دينارا بربحية بلغت 41 فلسا للسهم مقارنة 
ب� 14.561.238 دينارا ع���ن 2008 ليصل إجمالي املوجودات 128.710.140 
دينارا واملطلوبات 7.705.978 دينارا وقد أوصى مجلس االدارة بتوزيع 

أرباح نقدية 6% من القيمة االسمية للسهم 4.6 فلوس لكل سهم .

نفى تحقيقها خسائر بنسبة 25% وأكد نجاحها في البورصة

فواز كرامي
أفادت مص���ادر مطلعة بأن املفاوضات الت���ي أجراها بيت التمويل 
اخلليجي مع مجموعة ويس���ت إل بي »مدير التس���هيالت املصرفية« 
األسبوع املاضي واخلاصة بإعادة جدولة تسهيالت مصرفية بقيمة 300 
مليون دوالر قد ش���ملت أيضا مفاوضات حول صكوك إسالمية بقيمة 
50 مليون دوالر تنتهي في يوليو 2012 حيث رفضت املصادر الكشف 

عن نتائج هذه املفاوضات.
وكانت مجموعة ويس���ت إل بي وافقت ل� »بيت التمويل اخلليجي« 
على دفع 200 مليون دوالر من قرض قيمته 300 مليون دوالر يستحق 
في 10 فبراير اجلاري على ان يتم دفع 100 مليون دوالر بعد 6 أش���هر 

من تاريخه.
وكشفت املصادر ان بيت التمويل اخلليجي كان قد أجرى العديد من 
االتصاالت مع أطراف بالقطاع اخلاص الكويتي واخلليجي للحصول على 
قرض بقيمة 100 مليون دوالر بداية األس���بوع املاضي مقابل ضمانات 
في العقارات واألس���هم كس���يناريو محتمل في حال فشلت مفاوضات 
التسهيالت االئتمانية مع مجموعة ويست إل بي، دون الكشف عما اذا 
كانت هذه املفاوضات مستمرة أو مت إنهاؤها بعد متديد القرض. وكشفت 
املص���ادر ان ال� 100 مليون دوالر الباقية من القرض والتي تس���تحق 
بعد 6 أش���هر سيتم دفعها إما من خالل زيادة رأسمال البنك التي متت 
الس���نة املاضية أو من خالل تخارجات محتملة قد يقوم بها »التمويل 
اخلليجي«، مش���يرة الى ان هناك عوائد متوقعة من استثمارات البنك 
الت���ي وصلت في نهاية الربع الثالث من العام املاضي الى 500 مليون 
دوالر مبا فيه حصته املقدرة ب� 37 في بنك اخلليج التجاري في البحرين 

والذي واصل حتقيقه لعوائد جيدة رغم األزمة.

تأكيدا ملا نشرته 
»األنباء« أمس حول 
اداء احملفظة الوطنية 
في س���وق الكويت 
املالي���ة،  ل���ألوراق 
فق���د أعل���ن رئيس 
مجلس ادارة الشركة 
الكويتية لالستثمار 
بدر السبيعي أن أداء 
الوطنية  احملفظ���ة 
التي تديرها أفضل 

بكثير من أداء الس���وق ومن أداء 
الصناديق األخرى.

ونفى السبيعي، في لقاء مع قناة 
»سي.إن.بي.سي« العربية أمس، أن 
ما تناقلته بعض وسائل االعالم 
احمللية من أن احملفظة خسرت %25 
من قيمته���ا، مؤكدا ان هذا الكالم 

غير صحيح باملرة.
وحول مدى جناح احملفظة في 
حتس���ن األوضاع داخل السوق، 
اشار الى أن هدف تأسيس احملفظة 
واض���ح كما ورد في قرار مجلس 
الوزراء وهو أن تعمل على أسس 

اس���تثمارية وليس 
لدعم السوق.

»كان  واض���اف 
م���ن املفت���رض أن 
تكون احملفظة ضمن 
عناصر أخرى تعمل 
متزامنة لتحس���ن 
البيئة داخل السوق، 
خاص���ة انها وفرت 
سيولة داخل السوق، 
لكن احملفظة عملت 
مبفردها مع قانون االستقرار املالي 
بينما كان يجب أن يصاحب ذلك 

خطوات أخرى«.
وأشار الى أن احلكومة كان عليها 
ان تقوم بعدة اجراءات سريعة من 
بينها استعجال اخلطة التنموية 
وعملية االنفاق الرأسمالي وتوفير 
السيولة ومعاجلة قضية الفوائد 
املتزامنة وأن تش���ارك احلكومة 
في اعادة شراء األصول املتعثرة 
وهي عوام���ل كان يجب أن تأتي 
متزامنة مع بعضها البعض وهو 

ما لم يحدث.

بدر السبيعي

أكد أن أجندة »التجارة« التزال تحوي الكثير من القضايا االقتصادية

الهارون لـ »األنباء«: نستهدف تبسيط اإلجراءات 
وكسر الروتين وتنظيم السوق العقاري في 2010

قانون الشركات التجارية في الطريق بعد »هيئة سوق المال«
عاطف رمضان

اكد وزير التجارة والصناعة احمد الهارون ل� »األنباء« 
ان اجندت���ه التي دخل بها »التجارة« قد حقق الكثير منها، 
مش���يرا الى انه قد انتهى من مرحلة اعداد الدراسات وانه 

اآلن في مرحلة او طور »التنفيذ«.

وزارة التجارة والصناعة

واضاف الهارون انه ومنذ ان اسندت اليه حقيبة وزارة 
التجارة والصناعة وهو يعمل بجدية وكانت اجندته حتوي 
العديد من االمور والقضايا املهمة، كاش���فا عن بعض منها 
سيتم تنفيذها على ارض الواقع خالل الفترة القليلة املقبلة 
كتبسيط االجراءات وكس���ر الروتن القاتل وتنظيم سوق 
العقار احمللي والعمل على دفع العديد من القوانن االقتصادية 

لترى النور مثل قانون الشركات التجارية وقانون االستثمار 
االجنبي و»تعديالته« وتطبيق قانون حماية املنافسة الذي 

اقر منذ اكثر من عام.
اجلدير ذكره ان الهارون قد اشار »في عدة مواطن« الى 
ان قانون الشركات التجارية وضع ضمن اولويات احلكومة 
وسيقر عقب اقرار قانون هيئة سوق املال وذلك نظرا لترابط 

القانونن ببعضهما.
وقد ركز ايضا الوزير في اجندته على قانون املستثمر 
االجنبي والتعديل عليه مبا يعود بالنفع على تدفق االموال 
االجنبية الى االس���واق احمللية عبر مش���اريع استثمارية 

متنوعة القطاعات واملجاالت.
كما ان لقانون حماية املنافس���ة اهمية في ضبط آليات 

االسواق التجارية في الكويت.

قال رئي����س مجلس االدارة 
العضو املنت����دب لبنك الكويت 
الصناعي عبداحملسن احلنيف 
ان البنك مستعد لتمويل شراء 
االجهزة الالزمة للمساعدة على 
حل املشكلة البيئية في منطقة 

الشعيبة الصناعية.
وأض����اف احلني����ف ان عدم 
تفعيل التحرك وتعزيز املراقبة 
البيئية »كان سببا حلالة التجاذب 
واالرباك« بشأن االنبعاثات في 

منطقة الشعيبة الصناعية.
وأكد اهمي����ة تكاتف جهود 
جميع اجلهات وصوال الى حتقيق 

الغايات البيئية املطلوبة في منطقة الشعيبة الصناعية دون االضرار 
بأي جهة سواء سكان املنطقة او املصانع العاملة.

وأش����ار الى عدم تش����دد البنك في اجراءات االقراض للمشروعات 
الصناعية مؤكدا أن البنك يقوم بتذليل الصعوبات امام املستثمرين من 
اجل حتقيق االهداف التنموية وملواجهة آثار وتداعيات االزمة املالية 
العاملية. وأوضح ان البنك لم يتأثر باالزمة املالية العاملية ولم يجر اي 
تعديالت على هياكل العمل لديه مستدركا بقوله »انه تفاعال مع االزمة 
وحتوطا من نتائجها قمنا بتعزيز ق����درات ادارة املخاطر باملزيد من 
الكفاءات«. وقال ان الشركات الصناعية كانت االقل عرضة لالهتزازات 
نتيجة االزمة املالية العاملية الرتباط عملها بالنواحي التش����غيلية ما 
جعل اثر االزمة اخف ضررا مضيفا ان الشركات استطاعت التكيف مع 
االوضاع اجلديدة. وحول مستقبل الصناعات الكويتية اضاف احلنيف 
ان الصناعة ميكن ان تلعب دورا مهما ورافدا لالقتصاد اذا ما اخذ في 
االعتبار وضع خطة واضحة يس����اهم ف����ي بلورتها اصحاب العالقة 
بالصناعة. وأوضح ان احتاد الصناعات الكويتية ومؤسسات القطاع 
الصناعي في غاية االهمية من خالل وضع التصورات وتقدمي املقترحات 
التي من ش����أنها دعم القرار احلكومي وحتديد ش����كل االستراتيجية 

املطلوبة للصناعة.

»الصناعي« مستعد لتمويل شراء
أجهزة لحل المشكالت البيئية

عبداحملسن احلنيف

أحمد الهارون

تأجيل عمومية مشرف إلى 27 أبريل
أفاد س���وق الكويت لألوراق املالية بأنه مت تأجيل اجتماع اجلمعية 
العمومية العادية لشركة مشرف للتجارة   واملقاوالت واملقرر انعقادها في 
2010/2/21  الى 2010/4/27 في وزارة   التجارة والصناعة حيث ستتم خاللها 

مناقشة استقالة   عضو مجلس ادارة وانتخاب عضو آخر مكمل.  

البورصة تستعد للتحول إلى سوق مالي خالل عام

أكد أنها خطوة على طريق انتشار الشركات الكويتية في األسواق الخليجية

»الوطنية لالتصاالت« في سوق قطر المالي
بعد موافقةلجنة السوق على طلب إدراجها 

هيئة سوق المال ليست تابعة لوزير التجارة وإنما لها استقاللية  مطلقة 
ونحن سنشرف  عليها سياسياً ونزكي أسماء مجلس المفوضين

تكليف لجنة خاصة لدراسة وتقييم أصول السوق
  ومن ثم اقتراح نقلها إلى هيئة سوق المال

محمود فاروق 
وافقت جلنة سوق الكويت 
الطلب  املالي���ة على  لالوراق 
الوطنية  الش���ركة  املقدم من 
لالتصاالت الدراجها في سوق 
قطر لالوراق املالية، انسجاما 
مع االتفاقيات والبروتوكوالت 
البورصات  املنظم���ة لعم���ل 

اخلليجية والعربية.
التج���ارة   وق���ال وزي���ر 
والصناعة رئيس جلنة السوق 
احمد الهارون في كلمة له عقب 
انعقاد اجتم���اع اللجنة أمس 
ان هذه اخلطوة تعتبر احدى 
خطوات على طريق انتش���ار 
الشركات الكويتية في االسواق 
اخلليجية، اذ انها تعد الشركة 
االولى الت���ي يتم ادراجها في 

السوق القطري.
وصرح الهارون بأنه مت بحث 
الترتيبات اخلاصة بزيارة وفد 
من جلنة سوق الكويت لالوراق 
املالية لالجتماع مع ش���ركة 
ناسداك ملتابعة ما مت اجنازه 
حول تطوي���ر البورصة بناء 
على االتفاق املوقع بن الطرفن 
آليات وميكنة سوق  لتطوير 

الكويت بشكل كامل. 
اللجن���ة  ان  وأض���اف 
استعرضت محاضر اجتماعات 
اللجان املنبثقة الفنية واملالية 
والتعاون املشترك، وتطرقت الى 
مناقشة االمور املستقبلية التي 

سيكون عليها سوق االوراق 
املالية في ظل انشاء هيئة سوق 
املال، مس���تعرضة اجلوانب 
القانونية التي وردت بالقانون 

واملتعلقة بالبورصة.
 وأش���اره الى ان الس���وق 
يستعد للمرحلة القادمة والتي 
تعد فترة انتقالية من س���وق 
مالي مرخص الى شركة والتي 

ستمتد الى نحو العام.
وتعليقا على وضع هيئة 
س���وق املال وتبعيتها لوزير 
التجارة والصناعة، اكد الهارون 
ان من اخلط���أ اعتبار الهيئة 
تابع���ة لوزير التجارة ولكن، 
بالقان���ون، فهيئة  وكما جاء 
سوق املال ليست تابعة لوزير 
التجارة وامنا لها اس���تقاللية 
مطلقة، واملس��احة التي منحها 

القانون لوزير التجارة تتمثل 
في االشراف الس��ياسي وتزكية 
اسماء مجل��س املفوض��ن ومن 
ث���م عرض���ها عل���ى مجل�س 
ب���دوره  ال������وزراء وال���ذي 
س���يتخذ القرار امل����ناس��ب، 
التقرير  الى تس���لم  اض���افة 
الهيئ���ة نه��اية  السنوي من 
كل سنة مال���ية، وفيما ع��دا 
ذلك فمجل���س املفوض��ن هو 
املسؤول املسؤولية الكامل���ة 

عنه��ا.
وعن عملي���ة نقل االصول 
التي س���يتم نقلها الى الهيئة 
اشار الى ان القانون نص على 
ان تقوم الهيئة بتكليف جلنة 
تدرس جميع االصول وتقيمها 
ومن ثم اقتراح نقلها الى هيئة 

سوق املال.

بعد إطالقها للعديد من 
اخلدمات واملنتجات حتت 
مظلة  WPro، وهي مجموعة 
من حلول االتصال الفعالة 
لقيادة األعمال وإدارتها، 
تب��ادر »الوطنية اليوم«، 
وبالتع��اون مع »نوكيا«، 
املزيد من  ال��ى إط��الق 
اخلدمات اإلبداعية الكفيلة 
التواصل  بتطوير عملية 
واالتص��ال لعمالئها من 
فئة الشركات حتت عنوان 
»حزمة نوكيا«.  ومبوجب 

حزم��ة اخلدمات اجلدي��دة، أصبح بإمكان العم��الء تفقد بريدهم 
االلكتروني عبر اس��تخدام محرك مايكروس��وفت مع تطبيقات 
تب��ادل البري��د االلكتروني عبر النقال وفق باق��ة محددة للدفع. 
وبذلك ميكنهم االشتراك بخدمة االنترنت عبر النقال عالوة على 
دخول الش��بكة عبر طاقة استيعابية تبلغ 1 جيغابايت وبرسوم ال 

تتجاوز ال� 11 ديناراً. 
كما تقدم الوطنية ايضا عرضا مميزا ألجهزة من طراز نوكيا 
N97 ،E75 ،E72 6760، تشمل باقات االنترنت والدعم الالزم لتمكني 
العمالء م��ن احلصول على خدمة انترنت ال تضاهى عبر النقال. 
هذا باالضافة الى خصومات تؤمنها الوطنية تبعا حلجم االشتراك 

لكي تخفض الكلفة على العميل.
وقال املدير الع��ام والرئيس التنفيذي س��كوت جيجنهامير: 
»يبحث قطاع األعمال اليوم عن بديل اقتصادي مرن يتيح للعاملني 
في القطاعات املهنية متابعة أعمالهم عبر البريد االلكتروني بشكل 
س��لس في أي وقت وأي مكان. ومن هنا فان معظم الشركات ال 
تبح��ث في الوقت الراهن عن ش��راء محركات إضافية أو رخص 
جديدة، حيث أتاحت هذه اخلدمة جملة من احللول التنافسية التي 
نقدمها اليوم بالتعاون مع نوكيا للبريد االلكتروني السهل، وتعمل 
الوطنية على زيادة الفوائ��د املرنة واإلنتاجية للبريد االلكتروني 

املتحرك ووصوله إلى أكبر شريحة من العمالء«.
ب��ات بإم��كان العمالء من الش��ركات التي تس��تخدم محرك 
مايكروس��وفت )البريد االلكتروني عبر Outlook( من اس��تخدام 
البريد االلكتروني من نوكيا مجانا ومن دون دفع أي تكلفة اضافية 
على عملية التشغيل او تفعيل خدمة البريد االلكتروني على اجلهاز. 
وبع��د االنتهاء من عملية تفعيل اخلدمة، يس��تطيع العمالء تفقد 
بريدهم االلكتروني، التقومي، الئحة االتصاالت، واملهام باالضافة 

الى دليل الشركة عبر اتصال آمن بالشبكة.
من جهته قال، املدير العام في نوكيا ملنطقة اخلليج االدنى أياد 
عيسى: »ان البريد االلكتروني من نوكيا قد بني على تقنية الدفع، 
التي تضمن تسديد ثمن الرسائل االلكترونية مباشرة مبجرد وصولها 
الى محرك االنترنت«. وأكد عيسى بالقول إن كلفة االتصال بالشبكة 
للعديد من الش��ركات قد مت احتواؤها النها قادرة على استخدام 

البنى التحتية حملرك مايكروسوفت املوجودة لديها.

.. والشركة تقدم عرضًا مغريًا حول تطبيقات 
البريد اإللكتروني لقطاع األعمال في الكويت 

سكوت جيجنهامير

أخبار الشركات


