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م.خالد املشعان

م.جنيب العوضي

عبداهلل األسطى 

جانب من تسلم اجلائزة

جانب من اللقاء

 )سعود سالم(خالد الغريب مترئسا عمومية الشركة

»األرجان« تتوسع إقليميًا وترفع رأس المال
في شركتها »األرجان للمشاريع« بنسبة %367

 »األهلي« قدم مساهمة مالية
لرعاية مؤتمر »مكافحة السرطان«

 »الدوحة«: يعلن الفائز بجائزة
برنامج »مليونير الدوحة« 

8 ماليين ريال قطري قدمت كجوائز ضمن البرنامج

هيئة الصناعة تشارك في معرض فرص العمل

جرى الس���حب الثامن الذي انتظره عمالء بنك 
الدوحة بفارغ الصبر على جائزة املليونير الشهري 
لعام 2009 من برنامج »مليونير الدوحة« حلسابات 

التوفير بتاريخ 21 نوفمبر 2009.
وقد حضر الس���حب عدد من مس���ؤولي إدارة 
حماية املستهلك، وكبار موظفي بنك الدوحة، وقد 
فاز عبداهلل أشرف في س���حب املليونير الشهري 
الثامن م���ن »برنامج مليونير الدوحة«. ويذكر أن 
الفائز قد بدأ تعامله املصرفي مع بنك الدوحة منذ 

عام 2008.
وعندما اتصل به مسؤولو بنك الدوحة إلبالغه 
بهذه األخبار السعيدة، لم يصدق أنه ربح مليون 

ريال قطري.
وعندما سئل عن نيته في استخدام هذه الثروة، قال 
أشرف بهدوء إنه سيقوم باالستثمار في التجارة. وفي 
تهنئته للفائز قال الرئيس التنفيذي ر.سيتارامان: 
»أود أن أش���كر عمالءنا من خالل برنامج مليونير 
الدوحة، وأن���ي أؤكد لهم أنه ال يزال هنالك الكثير 

من اجلوائز في انتظارهم هذا العام، وهناك مفاجآت 
وأفكار جديدة نخطط لها للعام 2010«.

ويقدم برنامج الدانة حلسابات التوفير جائزة 
قيمتها مليون ريال قطري ش���هريا. وقد مت تقدمي 
ما يزيد عل���ى 8 ماليني ريال قطري كجوائز مالية 
ضمن برنام���ج مليونير الدوحة. وبإمكان العميل 
استثمار 100 دينار كويتي في حساب توفير مليونير 

الدوحة.
ومن املقرر إجراء الس���حب التاس���ع لبرنامج 
مليونير الدوحة في وقت قريب. وس���يكون آخر 
تاريخ لالس���تثمار يضمن لك الدخول في السحب 
هو 31 ديس���مبر 2009. وملزيد من املعلومات حول 
برنامج مليونير الدوحة حلسابات التوفير لعام 2009 
وحول املنتجات واخلدمات األخرى التي يقدمها بنك 
الدوحة فرع الكويت فإنه ميكن للعمالء زيارة فرع 
الكوي���ت، أو الدخول إلى املوقع اإللكتروني للبنك 
www.dohabank.com.kw، أو االتصال بخدمة »هال 

دوحة« على الرقم 22917222.

كونا: قالت الهيئة العامة للصناعة ان مشاركتها 
في معرض التخصص وفرص العمل الذي نظمته 
جامعة الكويت اخيرا هدفه تشجيع الشباب للعمل 

في القطاع الصناعي واالنخراط فيه.
وقال ممثل الهيئة في املعرض سيف الرميحي 
ان مشاركة الهيئة القت استحسانا من قبل الزوار 
حيث مت استعراض ابرز فرص العمل في القطاع 
الصناعي بشكل عام وهيئة الصناعة على وجه 

اخلصوص.
وأضاف الرميحي ان الهيئة وزعت خالل املعرض 
منشورات ومطبوعات تتناول مختلف نشاطات 

الهيئة والبرامج واملشاريع التي تديرها وتدخل 
في تنظيمها والفرص الوظيفية املتاحة فيها.

واش���ار الى ان تفاعل الزوار مع ما طرح كان 
مشجعا للغاية حيث ان الكثير من الطلبة ابدى 
رغبته ف���ي العمل ف���ي القط���اع الصناعي بعد 

التخرج.
وقال الرميحي ان املعرض الذي استمر ثالثة 
ايام هدف الى التعريف بفرص العمل في القطاع 
الصناعي واستعراض الشواغر املتاحة فيه لتحفيز 
الشباب الكويتي للعمل في هذا القطاع واملساهمة 

في تطويره عبر الطاقات والكفاءات الوطنية.

ق���دم البنك األهلي الكويتي مس���اهمة مالية جلامعة الكويت � 
مرك���ز العلوم الطبية لرعاية املؤمتر الوطني ملكافحة الس���رطان 

الذي انعقد مؤخرا في الكويت.
وبهذه املناسبة صرح أمني سر مجلس إدارة البنك األهلي عبداهلل 
األسطى قائال: »يش���ارك البنك األهلي في األنشطة الوطنية التي 
تخدم أفراد املجتمع الكويتي. وتأتي أهمية هذا املؤمتر في أنه يسلط 
الضوء على طرق الكشف املبكر عن السرطان وكيفية الوقاية منه. 
كما أنه يعتبر ضمن البرنامج العلمي املعتمد من وزارة الصحة«. 
وأضاف قائال: »للبنك األهلي دور اجتماعي مهم باإلضافة إلى دوره 
كمؤسسة مصرفية رائدة تقدم اخلدمات واملنتجات املصرفية وتساهم 
في بناء االقتصاد الوطني. وقد قدم البنك العديد من املس���اهمات 
والتبرعات والرعاية للمؤسسات الوطنية واالجتماعية والرياضية 

وللعديد من املدارس واملستشفيات«.

أعلنت ش���ركة األرجان العاملية العقارية عن 
زيادة رأس���مال ش���ركة بيوت األرجان شركتها 
الشقيقة في اململكة العربية السعودية واململوكة 
لها بنس���بة 48.34%، حيث قامت شركة بيوت 
األرجان بزيادة رأس���مالها من 90 مليون ريال 
س���عودي إلى 330 مليون ريال سعودي أي ما 
يعادل 367% على عدة مراحل، وساهمت شركة 
األرجان العاملية العقارية في املرحلة األولى وهي 
زيادة رأس املال من 90 مليون ريال سعودي إلى 
210 ماليني ريال سعودي، على أن تكون املرحلة 
الثانية من 210 ماليني ريال س���عودي إلى 330 

مليون ريال سعودي.
وقد صرح نائب رئيس مجلس املديرين لشركة 
بيوت األرجان في الس���عودية ورئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب لشركة األرجان العاملية 
العقارية م.خالد املشعان قائال: »زيادة رأس املال 
في املرحلة احلالية لتتماشى مع متطلبات السوق 
واحتياجاته في توفير الوحدات السكنية لشريحة 
ذوي الدخل املتوس���ط الت���ي واضح العجز في 
توفيرها في سوق اململكة العربية السعودية«، 
كما اس���تعرض املجلس عددا م���ن املوضوعات 
املتعلقة باستثمارات الشركة احلالية واملستقبلية، 
وصادق على عدد من القرارات اإلدارية التي من 
ش���أنها رفع كفاءة األعمال في الشركة وتسهيل 

وتسريع آلياتها.
ولشركة مشاريع األرجان أراض حتت التطوير 
تقدر مساحتها مبا يقارب 5.000.000 متر مربع 
وتبلغ قيمتها أكثر من 1.4 مليار ريال سعودي 

وتعمل حالي���ا على تطوير عدة مش���اريع في 
مختلف مناطق اململكة منها مشروع منازل قرطبة 
املكون من 1.400 وحدة سكنية مختلفة املساحات 
والتصاميم، ويقع املشروع شمال شرق مدينة 
الرياض في موقع متميز ويعد من أكبر املشاريع 
في الرياض. وجار العمل على مشروع املرجانة � 
الدمام املكون من 500 وحدة سكنية في الربع األول 
من 2010، ويتم جتهيز البنية التحتية ملشروع 
اجلبيل حيث تبلغ مساحة املشروع 1 مليون متر 
مربع وستتم املباشرة في بناء الوحدات السكنية 

في الربع الثاني من 2010.

من 90 إلى 330 مليون ريال سعودي

العوضي: خدمات »ڤيڤا« المميزة جعلتها منافسًا قويًا

»الوطنية لألسماك« تتكبد خسائر بـ 2.2مليون دينار في 2008
منى الدغيمي

استعرض املدير العام ونائب 
العضو املنتدب للشركة الوطنية 
لالسماك خالد الغريب اهم تداعيات 
األزمة املالية العاملية على الشركة 
التي وصفها بالسيئة، مشيرا الى 
ان الشركة تكبدت خسائر خالل 
الس����نة املنتهية في 31 ديسمبر 

2008 بقيمة 2.2 مليون دينار.
وأوضح الغريب، خالل عقد 
عمومية الش����ركة أمس بنسبة 
حضور 79%، أن النتائج املالية 
للشركة لسنة 2008 كانت سلبية 
مما دفع مجلس إدارة الش����ركة 
إل����ى اتخاذ ق����رارات نتج عنها 
خسائر، مشيرا إلى أن القرارات 

كانت كاآلتي:
انترباك  اوال: تصفية شركة 
لتصني����ع الكرتون حيث قامت 
الشركة بتصفية »انترباك« لعدم 
توافر السيولة الالزمة لتشغيلها 
التشغيلية  لتجنب اخلس����ائر 
املس����تمرة والتي كانت ترحل 
في ميزانية الش����ركة الوطنية 
لألسماك، ونتج عن هذه التصفية 
خسائر بلغت 1.25 مليون دينار، 
وذك����ر ان عملية التصفية متت 

على مرحلتني هما:
املرحلة األولى: مت فيها بيع 
حق االنتفاع لألرض إلى شركة 
برقان القابضة مببلغ قدره 1.05 

مليون دينار.
اما املرحل����ة الثانية: فقامت 
الشركة خاللها ببيع آالت ومعدات 
الش����ركة إلى الش����ركة العاملية 
للورق في مص����ر مقابل حصة 
عينية وقدرها 19% من أس����هم 
تلك الش����ركة وذلك مبا يعادل 

1.16 مليون دينار.
الغريب أن السبب  وأوضح 
الرئيس����ي للقيام ببيع املعدات 

ثانيا: قامت الشركة بتسديد 
التس����هيالت االئتمانية للبنك 
األهلي بع����د الضغط عليها من 
قبله وذلك عن طريق تس����ييل 
ودائع ش����خصية كانت معطاة 
للبنك كضمان مما اثر سلبا على 
إمكانية حصول الش����ركة على 

مقابل حصة عينية في الشركة 
هو زيادة نصيب الشركة مقابل 
املعدات، حيث ان قيمة بيع املعدات 
داخل الكويت كانت س����تحصل 
نصف القيمة العينية فقط مما 
س����يزيد من خس����ائر الشركة 
بحوالي 500 ألف دينار ال غير.

تسهيالت بنكية.
ثالثا: قامت الش����ركة برفع 
القيم  التغييرات في  احتياطي 
التي متلكها  العادلة لالس����هم 
الش����ركة في كل من ش����ركات 
GMG آج����ال مببل����غ 160 الف 
دينار حتسبا النخفاض القيمة 

لها بسب االزمة العاملية.
وكش����ف الغريب ان الشركة 
قامت بعدة خط����وات ملواجهة 
االزمة الناش����ئة ع����ن كل هذه 
االمور ولتقليل اخلسائر واعادة 
الش����ركة الى وضعها الطبيعي 

وهي كاآلتي:
الش����ركة  اع����ادة هيكلة   �  1
وتخفيض املصاريف الشهرية 
من مرتبات وخالفه بنسبة %50 
من 42 الف دين����ار الى 26 الف 

دينار.
2 � تطوير االس����طول: قامت 
الش����ركة باس����تبدال 5 مراكب 
حديد قدمية مبراكب فيبرجالس 
جديدة وذلك لتخفيض مصاريف 
التشغيل اخلاص بالعمليات مع 
االستمرار في احالل عدد اكبر من 

املراكب تباعا.
3 � قامت الشركة بانشاء شركة 
تابعة لها باسم الشركة الوطنية 
اخلليجية وستكون مسؤولة عن 
املطاعم التي متلكها في الساملية 
واملهبول����ة والعديلي����ة وقامت 
الشركة بفصل جميع العمليات 
املتعلقة باملطاعم بحيث تكون 

تابعة لتلك الشركة.
4 � تفكر الش����ركة جديا في 
زيادة رأسمالها في نهاية الربع 
االول م����ن س����نة 2010 وذل����ك 
الستكمال خطة تطوير املراكب 
وزيادة عدده����ا وفتح مطعمني 

جديدين.
5 � قامت الش����ركة بالدخول 
في حتالف استراتيجي مع شركة 
عارف وم����ازال املوضوع حتت 

الدراسة.
6 � قام مجلس إدارة الشركة 
مبجهودات حتى استطاع احلصول 
على زيادة عدد الرخص املمنوحة 

للشركة الى 21 رخصة.

»بيتك« يشّغل أول فرع بالكويت لخدمة »التميز« للسيدات
الكويتي  التمويل  نظم بيت 
)بيتك( حفل اس���تقبال خاص 
في املقهى اإلجنليزي باالڤنيوز 
لعميالت »التميز« اس���تضاف 
فيه مجموعة من الش���خصيات 
املهمة وسيدات األعمال احتفاال 
بتش���غيل أول فرع في الكويت 
خاص بالسيدات في برج بيتك 
خلدمة ش���ريحة »التميز« التي 
متثل نسبة مهمة من عمالء � بيتك 
� وتتمتع بخدمات واهتمام خاصني 
من خالل الفروع املصرفية لبيتك 
وعبر موظف���ني وموظفات على 
قدر عال م���ن التأهيل واخلبرة 
يبذلون بح���رص كبير جهودا 
متواصلة خلدمة العمالء وتقدمي 
أفضل املزايا والتسهيالت الجناز 
أعمالهم، خاصة في مجال السيدات 
حيث يتميز »بيتك« بأنه البنك 
األول والوحيد الذي يخدم هذه 
الش���ريحة في فروع مس���تقلة 
وأج���واء تناس���ب خصوصية 
املرأة، وتوف���ر مجموعة فريدة 
من اخلدم���ات واملنتجات بأرقى 
مس���توى من اجلودة والكفاءة 

واألمان. 

حتضيره، ولقي املوضوع اهتمام 
العميالت وتقديرهن ملا تضمنه 
من معلومات ش���يقة وقيمة من 
خالل عرض مبسط وسريع مت 
املزج فيه بني معلومات التاريخ 
ووقائ���ع اجلغرافيا وأس���اليب 
الصناعة ووسائل التجارة التي 
تتعلق بالشاي، الذي حتول من 

وجرى خالل اللقاء الذي عبر 
عن حرص »بيتك« على تعزيز 
التواصل مع ش���ريحة عميالت 
التميز مبستوى راق، عن طريق 
استعراض مميز وحصري يقدم 
ألول مرة في الكويت بواس���طة 
فريق أملاني متخصص، عن أنواع 
الشاي الفاخر وتاريخه وكيفية 

مشروب بنكهة مميزة إلى صناعة 
متع���ددة املراحل واألس���اليب، 
املذاقات وأصبح  واختلفت فيه 
جزءا من احلياة اليومية للعديد 
من الشعوب، س���واء من حيث 

اإلنتاج أو االستخدام. 
أثنى احلض���ور على  وق���د 
التجربة  املبادرة متمنني تكرار 

مستقبال، مشيدين بالروح الطيبة 
التي تتس���م بها أنش���طة بيتك 
املتعلق���ة بعمالئه، حيث يغلب 
عليها طابع األسرة الواحدة وروح 
التقدير لدور العمالء واعتبارهم 
شركاء في النجاح ما يعمق روح 
االنتماء والثقة في بيتك، ويزيد 
من مس���احة التفاهم والتعاون 

بني اجلانبني. 
وعالوة على العرض اخلاص 
واحلصري حول الشاي، مت تقدمي 
ع���روض خاصة مي���زت أجواء 
األمسية من جهات عديدة منها 
مركز احلكمة التخصصي لألسنان 
إلى جانب عرض خاص على بطاقة 
الداميوند الصادرة من بيتك هي 
بطاقة مميزة للنخبة املختارة، 
والتي صممت لتلبية احتياجاتهم 
حيثما كانوا وعلى مدار الساعة 

وفقا ملبادئ الشريعة.
اللقاء تقدمي عروض  وشمل 
وخصوم���ات أخ���رى وتعريف 
العمي���الت بتفاصيله���ا وطرق 
االس���تفادة منه���ا، وجميعه���ا 
خصومات مصممة لعمالء التميز 

لتلبية احتياجاتهم املختلفة.

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة ڤيڤا م.جنيب العوضي 
عن سعادته لقدرة الشركة على بلوغ أهداف اخلطة التي 
وضعتها بعد مرور عام على التشغيل، وأبرزها املنافسة 
القوي���ة والتميز واإلبداع في إرض���اء عمالئنا وتقدمي 
األفضل لهم بإلهام منهم، مشيرا إلى أن املسؤولية امللقاة 
على عاتقنا أصبحت أكبر، مما يحتم علينا بذل اجلهود 

املكثفة والتواصل لتحقيق ما نصبو إليه. 
وقال العوضي إن ڤيڤا أصبحت عالمة فارقة في عالم 
االتصاالت عبر اخلدمات احلصرية واملميزة التي قدمتها 
منذ عام على انطالقتها وذلك بتغيير منط تعرفة االتصال 
في الكويت عن طريق إلغاء تعرفة اس���تقبال املكاملات 
م���ن اخلطوط األرضية والدولية، فكانت مبنزلة هدية 
للمواطنني واملقيمني بدخول املشغل اجلديد في الكويت، 
كما أدخلنا تغييرا جذريا في ثقافة التسعيرة والعروض 
مما جعلنا مثاال يحتذى باإلضافة إلى حتديثنا ألسلوب 
العمل من خالل االحتراف والس���هولة في التس���ويق، 

واحليوية والشفافية في خدمة عمالئنا. 
وتابع بأننا في ڤيڤا أخذنا على عاتقنا الوفاء بوعودنا، 

واس���تطعنا أن مننح الراغبني في االنضمام إلى شبكة 
عمالئنا في بداية انطالقتنا منذ العام األول، إمكانية حجز 
الرق���م مجانا عبر موقعنا على اإلنترنت أو في أي من 
فروعنا في املراكز التجارية أو لدى وكالئنا املعتمدين، 

ما أكسب املستهلك قيمة إضافية ومتيزا.
وأوض���ح العوضي أن من اخلدم���ات التي قدمناها 
وانفردن���ا بها، خدمة اإلنترنت املتنقل بس���رعة تصل 
إلى 7.2ميغابايت في الثانية لنصل قبل ش���هرين إلى 
سرعات عالية وصلت إلى 21.6 ميغابايت في الثانية، 
وق���د متت جتربتها في جميع املناطق وأثبتت كفاءتها 
وف���ق املعايير العاملية، والفضل كل���ه يعود المتالكنا 
أفضل وأحدث شبكة اتصال من تقنيات اجليل الثالث 

املتطورة في الكويت.
واختتم العوضي بأن ڤيڤا وخالل عامها األول فاقت 
كل التوقعات، وما تطمح إليه أكبر مما حتقق وستقدم 
املزيد من املفاجآت لعمالئها، مقدرة جهود فريق عملها 
الذي يس���ّخر أقصى طاقاته لتوفي���ر اخلدمة املثالية 

للعمالء.

أكد بعد مرور عام على انطالقتها أنها غيرت مجريات واقع االتصال 

نتيجة لتداعيات األزمة والقرارات الخاطئة لمجلس إدارتها

أهم المؤشرات المالية للسنة المنتهية في 2008/12/31 مقارنة مع 2007
20072008مؤشر

17.902.6705.283.038 � إجمالي األصول

23.500.0003.500.000 � رأس املال

34.072.2033.114.575 � صافي حقوق امللكية

0.089 فلس0.116 فلس4 � القيمة الدفترية للسهم

52.863.9333.488.340 � املبيعات

)2.248.068()481.668(6 � صافي الربح

»األميركية للتأمين« و»سيتي سنتر« تتفقان على عروض تأمينية خاصة 
اتفقت الش���ركة األميركية للتأمني على احلياة، مع »س���يتي س���نتر« على توفير 
عروض تأمينية خاصة من »أليكو« للزبائن أثناء تبضعهم بتشكيلة واسعة من السلع 

املعروضة في »سيتي سنتر«.
والعروض احلالية التي توفرها »أليكو« تخول عمالء »س���يتي س���نتر« بالتمتع 
بتغطية تأمينية مجانية ملدة ش���هر واحد في حال الوفاة نتيجة حلادث قيمتها 5000 

دينار وذلك من خالل االتصال على ارقام محددة لتفعيل التغطية.
كما متنح »أليكو« عمالء »سيتي سنتر« فرصة تغطية أية حاالت طارئة أثناء السفر 

خارج الكويت وذلك بش���راء بوليصة »أليكو« للس���فر اآلمن، واحلصول على قسائم 
ميكن اس���تبدالها للتمتع بتخفيضات نقدية تعادل قيمة القس���يمة في أي من محالت 

»سيتي سنتر« في منطقتي الشويخ والساملية.
وتتمتع »أليكو« بتراث فريد في خدمة العمالء في جميع أنحاء العالم ملدة تزيد عن 
85 عاما، وتوفر »أليكو« للمستهلكني وللشركات منتجات وخدمات تأمني على احلياة 
واحلوادث والتأمني الصحي والتخطيط للتقاعد وحلوال إلدارة الثروات، وتقدم »أليكو« 

خدماتها حلوالي 19 مليون عميل منتشرين في 54 بلد.


