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أخبار الشركات

»المساكن« تخطط لالنتقال
 من »الموازي« إلى »الرسمي«

عمر راشد
كشفت مصادر لـ »األنباء« ان شركة املساكن الدولية للتطوير العقاري 
)املســـاكن( تتجه لتقدمي طلب إلدارة الســـوق لالنتقال من »املوازي« الى 
»الرسمي« وذلك وفق الشروط التي حددها قرار مدير السوق رقم 4 لسنة 
2009، موضحة ان االدراج في »الرســـمي« ضمن اولويات واستراتيجية 

الشركة خالل املرحلة املقبلة.
ولفتت الى ان الشركة مستمرة في تطوير استثماراتها في السوق السعودي 
وال نية لتأجيل مشـــروعاتها هناك، كاشفة النقاب عن اقتراب الشركة من 

االنتهاء من بناء 50 ڤيال ضمن املرحلة االولى من استثماراتها.
ولفتت املصادر الى ان الشـــركة تســـعى لتعزيـــز ربحيتها في الربع 
الرابع من العام احلالي من خالل زيادة ارباحها التشغيلية وزيادة قدراتها 

االستثمارية خالل الفترة املقبلة.
يذكر ان »املســـاكن« قد حققت ارباحا بلغت 248 الف دينار بواقع 1.2 
فلس عن الـ 9 شهور املنتهية في 2009/9/30، كما متكنت من حتقيق ارباح 

قدرها 75 الف دينار بواقع 0.3 فلس للسهم عن الربع الثالث.

»بوبيان« يقدم لعمالئه خصومات
 مذهلة على سيارات »لكزس« و»تويوتا«

»أمتار العقارية« تختتم دورة تدريبية
لتطوير مهارات الموظفين التسويقية

أعلــــن بنك بوبيان عن تعاونه مع شــــركة 
مؤسســــة محمد ناصر الساير وأوالده، وكيل 
ســــيارات تويوتا ولكزس في الكويت بإطالق 
احلملة التســــويقية اخلاصة بسيارات لكزس 
وتويوتا، حيث ســــيحصل العميل خالل هذه 
احلملة على خصم بقيمة 200 دينار على كافة 
سيارات لكزس وخصم 150 دينارا على جميع 
ســــيارات تويوتا عند متويلها عن طريق بنك 
بوبيان.  وبهذه املناسبة قال مدير عام مجموعة 
اخلدمات املصرفيــــة والدعم املصرفي في بنك 
بوبيان ناظم القناعي ان البنك يهتم في املقام 
األول برضــــاء عمالئه ويحــــرص على تلبية 

احتياجاتهم املختلفة بشكل متواصل، هذا وان خصومات بنك بوبيان على 
ســــيارات لكزس وتويوتا مستمرة من يوم االثنني 16 نوفمبر 2009 وجدير 
بالذكر ان إطالق هذه احلملة التســــويقية يعد تعاونــــا حصريا بني البنك 

وشركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأوالده«.
واختتم القناعي حديثة قائال: »نشكر شركة مؤسسة محمد ناصر الساير 
وأوالده على ثقتهم املتجددة بنا كشــــركاء اســــتثنائيني، ونعدهم وعمالءنا 

الكرام بتقدمي أفضل العروض بشكل دائم ومستمر«.

اختتمت شركة »أمتار العقارية« 
دورتها التدريبية للكادر الوظيفي 
للشركة بعنوان »مهارات التسويق 
وبيع االســـتثمار العقاري« حيث 
تلقى فيها املتدربون على مدى 5 
أيام مبادئ وأسسا جديدة في مجال 
التسويق العقاري، في مقر الشركة 
في منطقة شـــرق، وقد قام بإلقاء 
احملاضرات للمتدربني املشـــاركني 
بالدورة االستشاري البارز في إدارة 

األعمال محمد الصفار.
وفي هذا الســـياق قـــال املدير 
العام في شركة أمتار العقارية علي 
الكاظمي إن هذه الدورة تأتي في إطار 
حرص إدارة الشركة على تعزيز 
وتأهيل موظفي الشركة وتطوير 
قدراتهم ومهاراتهم العملية في مجال 

التسويق العقاري لالرتقاء والتميز 
فيما تقدمه الشركة لعمالئها.

وأكد على أن هذه الدورة تأتي 
لدعم الكـــوادر الوطنية لتأهيلهم 
على كيفية التعامل مع الســـوق، 
موضحا أن الشركة حترص دائما 
إلى التقـــدم في املجاالت احليوية 
وإعداد الكوادر الوطنية لها والقادرة 
على التعامل في السوق في ظروف 

اقتصادية صعبة.
الدورة ساهمت  أن  إلى  وأشار 
الكفاءات  في تطوير العديد مـــن 
وتنمية مهارات فريق التســـويق 
التابـــع للشـــركة ملواكبة التطور 
احلاصـــل فـــي مجال التســـويق 
العقـــاري واالســـتثماري في ظل 

األزمة العاملية.

تماشيًا مع تطلعات رؤية أبوظبي 2030 الهادفة لتحقيق التنمية االقتصادية عبر تنويع المصادر

»كامكو« ترعى وتشارك في ورشة عمل
 نظمتها »ميد« حول إعادة هيكلة األعمال

»بيت أبوظبي« يؤسس شركة »ويلفارما« إلقامة  
مصنع إلنتاج المحاليل الطبية في أبوظبي 

»أجيليتي«: االتهام األميركي لن يكون له تأثير
على العقود الحالية مع الحكومة األميركية

»الوطنية لالتصاالت« تميز عمالءها وتمنحهم عروضًا غير مسبوقة
ضمن احتفاالت الشركة بعيدها العاشر

قالــــت شــــركة أجيليتــــي في 
بيان تلقت »األنباء« نســــخة منه 
بخصوص ما ورد من أخبار بشأن 
الئحة االتهام االميركية والدعوى 
على شركة املخازن العمومية )بي 
دبليو سي(، يرجى العلم ان الشركة 
قد قامت ولفترة طويلة بالعمل مع 
احلكومة األميركية إليجاد حل يتفق 
عليه الطرفان فيما يخص قضية 

العقد املبرم بينها وبني الشركة.
وقد جاء قرار احلكومة باتخاذ 
تلك اإلجراء مخيبا لألمل وأصابنا 
بالدهشــــة حيــــث مت إبالغنا من 
قبــــل وزارة العدل األميركية بأنه 
قد صدرت الئحــــة اتهام في حق 
الشركة وانها ستخضع حملاكمة 
مدنية مبوجــــب قانون اإلدعاءات 
والتي تزعم قيام الشركة بعمليات 

احتيال ضد احلكومة األميركية.
فقــــد كانــــت الشــــركة املورد 
الرئيســــي للمــــواد الغذائية إلى 
العراق  فــــي  اجليــــش األميركي 

والكويت منذ 2003.
وقد قدمت الشركة أداء متميزا 
وفعاال وبتكلفة تنافســــية في كل 
العقود التي فازت بها بجدارة تامة. 
وقد جاءت األسعار والرسوم التي 
وضعتها الشركة نتيجة مفاوضات 
مع اجلانــــب األميركــــي ومبنية 
على اتفاق مســــبق مع احلكومة 
األميركية منذ ذلك احلني. ودائما 
ما وجدت احلكومة األميركية هذه 
األسعار عادلة وتنافسية على مر 
هذه الســــنوات. هذا وقد كان أداء 
التشــــغيلي متميزا بكل  الشركة 
املقاييس حيث لبت الشــــركة ما 

نسبته 99% من محتويات طلبات 
الشراء املستلمة من العميل منذ عام 
2006 وهي نسبة تفوق بكثير أداء 
مقدمي اخلدمات محليا في الواليات 
املتحدة. ما يعني أن أداء شــــركة 
املخازن في منطقــــة احلرب كان 
أفضل من أداء موردين آخرين في 
احمليط اآلمــــن للواليات املتحدة. 
القضية املودعة  وتكشف وثائق 
باحملكمة في الواليات املتحدة عن أن 
التحقيقات التي أدت إلى قرار االتهام 
والدعوى كانت بتحريض من كمال 
مصطفى سلطان، صاحب شركة 
كمال مصطفى سلطان واملعروف 
بعدائه الشديد جتاه شركة املخازن 
العمومية ومسؤوليها وموظفيها. 
إضافة إلى القصة التي نشــــرتها 
صحيفة إكسبرســــنيوز »بسان 
أنطونيو« في تكساس والتي تثير 
http://   :بدورها تساؤالت كثيرة
www.mysanantonio.com/military/
Firm_tied_to_Iraq_scandal_

profited.html ما مفاده أن شركة 
كمال سلطان قد قدمت دعوى في 
إطــــار قانون اإلدعــــاءات في عام 
2005، ما يعنــــي أنه قد تكون له 
منفعة مالية جراء نتيجة احلكم 
في هذه القضيــــة. وقد قام كمال 
مصطفى ســــلطان برفع ما يزيد 
على 40 دعوى قضائية ضد شركة 
العمومية ومســــؤوليها  املخازن 
الكويت وأي منها  وموظفيها في 

لم يكلل بالنجاح.
وقــــد قامت املخــــازن ولفترة 
طويلــــة بالتعاون مــــع احلكومة 
األميركية لتسهيل عمليات التفتيش 
والتدقيق والتحقيقات التي كانت 
تقوم بها لضمان صرف أموال دافعي 

الضرائب على نحو مالئم.
وقد بذلت الشركة كل اجلهود 
املمكنة إليجاد حــــل لهذا الوضع 
التعاقدية بالواليات  الهيئات  مع 
املتحدة مبا فــــي ذلك اللجوء إلى 
وكالة محايدة للحصول على حتليل 

العقد والذهاب إلى  رســــمي لهذا 
وساطة إال أن كل احملاوالت باءت 
بالفشــــل نتيجة لرفض احلكومة 
األميركية. وقد قدمت شركتنا من 
خالل هذا العقد خدمات ال مثيل لها 
للقوات األميركية وقيمة متميزة 
لدافعــــي الضرائب األميركيني في 
ظــــل الظروف األصعــــب التي قد 
يواجهها أي مقاول. وقد كان لهذا 
النجاح ثمنا باهظا جدا، فقد لقي 
30 موظفا مصرعهم وأصيب 200 
آخريني خالل أدائهم لواجبهم في 
منطقة احلرب ودمرت أكثر من 300 
شاحنة وتضررت 700 أخرى جراء 
الهجمات على أسطولنا. إن الئحة 
االتهامات والشــــكوى مبنية على 
إدعاءات، ونحن على ثقة تامة بأن 
فحص هذه اإلدعاءات في احملكمة 
ســــيبني أنه ال أســــاس لها. ومن 
املتوقــــع إال يكون لهذه اإلدعاءات 
أي تأثير على العقود احلالية مع 

احلكومة األميركية.

أعلنت الوطنية لالتصاالت عن تقدمي 
عرض مميز للعمالء للحصول على رقم 
من فئة )ذهبي +( عند اشـــتراكهم بأي 
من باقات الدفع »هال« للدفع اآلجل، وذلك 
ضمن أنشطة الشركة لالحتفال بعيدها 

العاشر.
وذكرت الشركة في بيان صحافي أمس 
ان باقات الدفع »هال« من الوطنية تتضمن 
عرضني نوعيني قد مت تصميمهما ملالءمة 
مختلف االحتياجـــات واملتطلبات فباقة 
»دقائق وأكثر« متنح العمالء اختيار عدد 
دقائق االتصال في كل شهر وكلما كثر عدد 
الدقائق املطلوبة استطاعوا التوفير أكثر، 

أما باقة »العائلة واألصدقاء« فهي متنح 
وقت كالم مجانـــي باإلضافة إلى تعرفة 
مخفضة عند االتصال باألهل واألصحاب. 
وعلى سبيل املثال، عند االشتراك بباقة 
الدفع هال )300( فســـوف تكون التكلفة 
الشـــهرية 10 دنانير ومينح العميل 300 
دقيقة مجانية مع اضافة 26 فلسا لدقيقة 
التخابر الواحـــدة، بينما باقة الدفع هال 
)1600( فتبلغ كلفة االشـــتراك الشهرية 
بها 30 دينارا ومتنح 1600 دقيقة مجانية 
بينما تبلغ كلفة التخابر 20 فلسا بالدقيقة 
الواحدة. والباقتـــان املذكورتان هما من 
ضمن مجموعة من باقات الدفع لكي تلبي 

احتياجات ومتطلبات العمالء.
وحول عرض الوطنية النوعي قال مدير 
العالقات العامة فـــي الوطنية لالتصال 
عبدالعزيز البالول »يسرنا أن نحتفل مع 
عمالئنا مبرور عشر سنوات على تأسيس 
الوطنية فنميزهم بأن نقدم لهم عروضا 
مذهلة من شـــأنها أن تطور خبراتهم مع 

النقال«. 
وأضاف البالـــول »نرغب بأن يحقق 
عمالؤنا الفائـــدة القصوى من عروضنا 
ونحـــن نعدهـــم باملزيد مـــن العروض 
واملنتجات املبتكرة واملستمرة طوال موسم 

االحتفاالت«.

أعلنت شركة مشاريع الكويت االســـتثمارية إلدارة األصول )كامكو( عن رعايتها 
ومشاركة فريق عملها الذي يتكون من نائب رئيس أول ومدير إدارة متويل الشركات 
فيصل منصور صرخوه ونائب رئيس إدارة متويل الشركات عبداحلميد محرز ونائب 
رئيس ومدير إدارة قسم البحوث االستثمارية مجدي غرز الدين كمتحدثني في ورشة 
العمل التي نظمتها »ميد« حول إعادة الهيكلة املالية للشـــركات، وبحضور حشد من 
كبار ممثلي الشـــركات احمللية واإلقليمية والتي أقيمت في فندق جي دبليو ماريوت 
الكويـــت في 15 نوفمبر اجلاري. وفي هذا الســـياق، قال صرخوه إنه في الوقت الذي 

تتعافى فيه األسواق ويتحسن االقتصاد، 
يجب على الشركات أن تأخذ بعني االعتبار 
العوامـــل القانونية والتنظيمية التي ال 
تنفك تتغير أثناء عملية إعادة الهيكلة، 
مضيفـــا ان التقليل مـــن الدين واإلبقاء 
على أسس مالية متينة وقوية في الوقت 
نفسه أمران أساسيان يفسحان املجال أمام 
النمو املستدام ويحصنان ثقة املستثمرين 
واملقرضني«. وأشار الى ان »كامكو« قدمت 
أيضا دراسة توضيحية مبنية على إحدى 
الصفقات تظهر بها أهمية إعادة الهيكلة. 
ومن جهة أخرى، استعرضت »كامكو« 
حملة عامة عن أنواع عملية إعادة الهيكلة 
وأبعادها وحســـناتها ومراحل حدوثها، 
وعلى الرغم من أن االقتصاد يشهد تعافيا، 
ترى »كامكو« أن السوق الكويتي يحتاج 

ملزيد من الوقت قبل أن ينتعش مجددا، مما يعطيه الفرصة ليتماســـك، أما الشركات 
فعليها أن تســـتغل هذه الفرصة لتعيد هيكلتها، وتتوقع »كامكو« حصول العديد من 
عمليات الدمج واالســـتحواذ وإعادة الهيكلة خالل العام 2010 وذلك مع بوادر انتعاش 
الســـوق. جتدر اإلشارة إلى أن إدارة متويل الشـــركات لدى »كامكو« على إملام واسع 
وعميق بتوجهات هذه الصناعة واملشـــاكل التنظيمية التي تواجه الشركات احلديثة 
املنشأ، أما خبرة إدارة متويل الشركات لدى »كامكو« في أسواق الكويت والشرق األوسط 
وشمال أفريقيا فتعود إلى أواخر العام 1990، وباعتبارها جزءا مهما من دائرة اخلدمات 
املالية واالســـتثمار تلعب إدارة متويل 
الشركات لدى »كامكو« دورا رئيسيا في 
تطوير أسواق املال في الكويت من خالل 
تنفيذها بنجاح لـ 64 صفقة رئيســـية 
لعمالئها خالل الفترة من منتصف 2001 
حتى يونيو 2009، بقيمة إجمالية قدرها 
2.55 مليار دينـــار، أي ما يعادل »9.05 

مليارات دوالر«.
وتضم إدارة متويل الشـــركات لدى 
»كامكو« نخبة من الكوادر املتخصصة 
من أصحاب الكفاءات واخلبرات الطويلة 
في مجال عمليات االستثمارات املصرفية 
في الكويت واملنطقة. ومتلك هذه اإلدارة 
شبكة واسعة من العالقات مع الهيئات 
اإلدارية، واملالية واحلكومية باإلضافة إلى 

شريحة واسعة من املستثمرين.

أعلن بيت ابوظبي لالستثمار 
عــــن تأســــيس شــــركة قابضة 
)ويلفارما( بهدف االســــتثمار في 
القطاع الصحي، وتنشئ ويلفارما 
محفظة استثمارية إلقامة مصنع 
في امارة ابوظبي يعمل على تطوير 
وتصنيع وتوزيع محاليل التغذية 
عالية اجلودة التي تســــتخدم في 
املعاجلات الطبية. وفي هذا السياق 
قال الرئيس التنفيذي لبيت ابوظبي 
لالستثمار فواز اجلودر ان صندوق 
ويلفارما للمحاليل الطبية مبادرة 
تتماشى مع تطلعات رؤية ابوظبي 
2030 التي تهدف إلى حتقيق التنمية 
االقتصادية عبــــر تنويع مصادر 
القطاعات االقتصادية  الدخل من 
غير النفطية، كما تلبي متطلبات 
الذين يرغبون في  املســــتثمرين 
تنويــــع محافظهم االســــتثمارية 
وحتقيق عوائد مجزية عبر فرص 
استثمارية في قطاعات االقتصاد 
ذات الطلب احلقيقي وتتواءم مع 
الراهنة مع  األوضاع االقتصادية 
األخذ في االعتبار الناحية التكاملية 

للصناعات الدوائية في دول اخلليج 
ومحاولة ملجاراة الطلب املرتفع في 

محيطها الشرق أوسطي.
وأكد على حصول املشروع على 
كل الدعم واملســــاندة من اجلهات 
املعنية مبوضوع املشــــروع في 
الدولة حيث حصل بيت ابوظبي 
لالستثمار على املوافقات املبدئية 
لوزارة الصحة باإلضافة إلى اجناز 
مرحلــــة متقدمة مــــن الترخيص 
الصناعي، كما مت تخصيص قطعة 
أرض بأبوظبي إلقامة املشروع وقد 
حظي املشروع موضوع الصندوق 
وفق الدراسات األولية على العديد 
من املوافقات املبدئية للمساهمة فيه 
كما مت حتديد الشــــريك الصناعي 
للمساعدة في بناء وتشغيل املنشأة. 
وأضــــاف اجلودر قائــــال »لقد مت 
اختيار هذه الفرصة االستثمارية 
بعناية وبناء على دراسات معمقة 
تركز على حساب دقيق للمخاطر 
وسد الفجوة بني العرض والطلب 
املتزايد على مثــــل هذه املنتجات 
فــــي دول املنطقــــة، وتأخــــذ في 

الرؤية االقتصادية  إلى  تســــتند 
املعلنة على املدى املتوسط والبعيد 
كما يقع املشروع في ابوظبي التي 
حتتل موقعا اســــتراتيجيا على 
اخلليج وتتمتــــع بعالقات طيبة 
مبحيطها اإلقليمي إلى االستفادة 
الســــوق اخلليجي في  من حجم 
التشــــريعات املوحدة بني  ضوء 
دول املجلــــس باإلضافة إلى دول 
احمليط اإلقليمي وسهولة الوصول 
اليها وكذلــــك ارتفاع الطلب على 
املنتج نتيجة الرتفاع معدل النمو 
السكاني، السيما في اململكة العربية 
السعودية ودولة اإلمارات، وما له 
من أثر مباشر على منو الطلب في 
القطاع الصحي من حيث اإلنفاق 
نظرا إلمكانيات اإلنتاج احملدودة 
فــــي دول مجلــــس التعاون جتاه 
السياســــة احلالية نحــــو تنفيذ 
تأمني صحي إلزامي في جميع دول 
مجلس التعاون اخلليجي انطالقا 
مــــن أبوظبي ودبي فــــي اإلمارات 
والبحرين ويتوقــــع تنفيذه في 
القريب العاجل في اململكة العربية 

السعودية والطلب املتزايد، التطور 
والنمو االقتصادي لدول املنطقة 
والتطور في اللوائح والتشريعات 
اجلديدة وما له من اثر على ارتفاع 
الطلب على الرعاية الصحية بنسبة 
وقدرها 8% سنويا خالل السنوات 

اخلمس إلى العشر القادمة.
وأكد على أن صندوق ويلفارما 
يديره بيت ابوظبي لالســــتثمار، 
ويتماشــــى مــــع نســــق اخلطط 
االســــتراتيجية لبيــــت ابوظبي 
لالســــتثمار والراميــــة إلى طرح 
منتجــــات اســــتثمارية تعمل في 
القطــــاع الصحــــي باإلضافة إلى 
املبادرات في قطاع التغذية وقطاع 
الطاقة النظيفة، منوها بأن ويلفارما 
تعد أولى الفرص االستثمارية التي 
مت طرحها مــــن قبل بيت ابوظبي 
لالســــتثمار في القطاع الصحي، 
ومشيرا إلى االنتهاء من دراسات 
تفيد بطرح مبادرات جديدة تتعلق 
بتطوير وبنــــاء مكاتب وعيادات 
طبيــــة ومنتجات طبيــــة أخرى 

متطورة. 

اعتبارها األوضــــاع االقتصادية 
امللحة ملالذ  الراهنــــة واحلاجــــة 
محلي وإقليمي آمن وعبر منتجات 
إسالمية اثبت الواقع الفعلي لالزمة 
الراهنة محدودية تأثرها. تعمل في 
قطاعات االقتصاد احلقيقي وتتمتع 
بطلب حقيقي ومرتفع«. وأوضح 
أن املشــــروع موضوع الصندوق 
تتوفر له العديد من مقومات النجاح 
من توفر الدعم احلكومي والبيئة 
السياســــية واملوارد املالئمة التي 

فواز اجلودر 

عبدالعزيز البالول

ناظم القناعي 

»الخليج« يعلن عن الفائزين بجوائز
الخدمة المصرفية الهاتفية لشهر سبتمبر

أقـــام بنـــك 
حفل  اخلليـــج 
تكرمي ملوظفيه 
فريـــق  مـــن 
اخلدمة املصرفية 
الهاتفية تقديرا 
املتفوق  ألدائهم 
شـــهر  خـــالل 
سبتمبر والربع 
الثالث من العام 
وذلـــك   2009
التزامـــا بتقدمي 
جتربة مصرفية 

متميزة إلى عمالء البنك الذي يضع خدمة العميل في مقدمة أولوياته.
وتأكيدا على أهمية هذا التكرمي ترأس احلضور رئيس املديرين العامني 
والرئيـــس التنفيذي لبنك اخلليج ميشـــال العقاد ومدير عام اخلدمات 
املصرفية الفردية علي شـــلبي لتهنئة املوظفني على أدائهم املتميز، كما 
تضمن احلضور أيضا رئيـــس إدارة توزيع القنوات املصرفية البديلة 
إميان علي باإلضافة لرئيس مركز اخلدمة املصرفية الهاتفية رسل ساندلن 

اللذين تواجدا ليظهرا دعمهما وتقديرهما للجهد املبذول.
وقد حصل املكرمون على كؤوس تقديرا ألدائهم املتميز، هذا وقد فاز 
بجائزة »ســـتار« لألداء املتميز كل من: سارة العمر، غسان سلوم، رشا 
مارديني، عنود املولى، أحمد السيد، جوني حصروطي وعبداهلل البسام، 
أما جائزة »موظف الشهر« فقد فاز بها أحمد السيد، بينما فاز جواد حسني 
بجائزة »مدير الشهر«، كذلك نال كل من فوزان السميط وجاسم احلربي 

وغسان سلوم جائزة »بطل اجلودة« للشهر.
كما كرم أيضا بنك اخلليج املوظفني املتميزين خالل الربع الثالث من 
العام 2009 حيث فاز بجائزة »أفضل موظف للربع الثالث« أحمد السيد، 
أما جائزة »أفضل مدير« فقد فاز بها املوظف جواد حسني كما فاز بجائزة 

»بطل اجلودة« كل من زهراء صفية وأحمد السيد. 

جانب من عملية التكرمي

لقطة جماعية للموظفني املشاركني في ورشة العمل


