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»ناس« تفوز بعقد خدمات صيانة الطائرات 
للخطوط الجوية القطرية

»سيب للتأمين« تبدأ العمل في مركز 
قطر المالي

أعلنت ش���ركة »س���يب للتأمني 
وإعادة التأمني« )سيب للتأمني( عن 
نيلها رخصة العمل رقم 00114 من قبل 
الهيئة التنظيمية ملركز قطر املالي، 
لتصبح الشركة مبوجبها قادرة على 
مزاولة أعمالها اعتبارا من تاريخ نيلها 

الرخصة في 21 اكتوبر 2009.
وستعمل قريبا شركة سيب التي 
تتخذ من الدوحة مقرا لها من داخل 
مركز قطر املالي كشركة تأمني وإعادة 
التأمني لتقدمي خدماتها للعمالء من 

األفراد والشركات.
وتس���عى شركة س���يب للتامني 
لتكون شركة التأمني الرائدة في قطر 
من خالل توفير حزمة متنوعة من 
املنتجات واخلدمات املبتكرة، صممت 
خصيصا لتالئم حاجات ومتطلبات 
العمالء من مختلف قطاعات العمل.

وشركة سيب هي مشروع مشترك 
بني الش���يخ جبر آل ثاني وش���ركة 
شديد كابيتال القابضة وهي شركة 
اس���تثمارية إقليمية متخصصة في 

صناعة التأمني وإعادة التأمني.
تأسست مجموعة شديد كابيتال 
في العام 1998 وأخذت في النمو منذ 
ذلك التاريخ مبعدل منو متراكم سنوي 
بلغ 53% على مدى 11 سنة، وقد أسست 
أعماال لها في كل من الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا ومناطق أخرى.
شركة شديد كابيتال مملوكة جزئيا 
من صندوق التمويل اخلاص يورومينا 
بإدارة كابيتال ترس���ت البريطانية 
وبرعاية البنك األوروبي لالستثمار 
ويدير هذا املشروع املشترك فريق 
قوي من احملترف���ني الذين يتبنون 
توجها ديناميكيا فعاال إلدارة املخاطر 

والتسويق.

وقال آل ثاني: »ان النمو االقتصادي 
املتس���ارع في قطر يول���د احلاجة 
خلدمات ومنتجات تأمني متطورة، 
ولذلك ستعمل شركة سيب للتأمني 
على توفير منتجات وخدمات تأمني 
القطاعات في  متنوع���ة لدع���م كل 
االقتصاد القطري. نحن سعداء جدا 
بهذا املش���روع اجلديد الذي نرى أن 
قطر جديرة به«. ومن جانبه صرح 
رئيس مجلس شركة شديد كابيتال 
القابضة فريد ش���ديد قائال: »القرار 
مبشاركة سعادة الشيخ جبر لتأسيس 
مشروع مشترك في قطر ميثل خطوة 
استراتيجية رئيسة بالنسبة لنا وهي 
جزء من االلتزام الطويل املدى الذي 
التأمني  قطعته مجموعتنا لس���وق 
وإعادة التأمني في قطر، بدوره صرح 
الرئيس التنفيذي لش���ركة س���يب 
للتأمني ألب���رت معدجنيان: »اليزال 
الشرق االوسط سوقا غير مستغل 
بالكامل، وبالتالي فإن زيادة الوعي 
املتس���ارع  التأمني والنمو  بقط���اع 
ألصول التأمني باإلضافة إلى املبادرات 
احلكومية املختلفة، عوامل أدت إلى 
القطري. ومن  التأمني  توسع سوق 
بني دول مجلس التعاون اخلليجي، 
توفر قطر سوقا واعدا لشركات التأمني 
في ظل حتقيقها ألس���رع نسبة منو 

واعلى معدالت األقساط«.

أعلنت أمس رسميا 
ناش����يونال  ش����ركة 
الطي����ران  خلدم����ات 
)ناس( الرائدة في تقدمي 
املناولة  أجود خدمات 
األرضي����ة ف����ي الدول 
النامية، عن فوزها بعقد 
تقدمي خدمات الصيانة 
للخط����وط اجلوي����ة 
القطرية، التي تعد من 
أسرع خطوط الطيران 

منوا في العالم.
ومن خاللها عهدت اخلطوط اجلوية 
القطرية لش����ركة ناس املس����ؤولية 
الكامل����ة لصيان����ة طائراتها من فئة 
B-777 وAirbus 320 في مطار الكويت 

الدولي.
وقد أفادت ش����ركة ناس بأن مدة 
صالحية عقد الصيان����ة اجلديد مع 
اخلطوط اجلوية القطرية ثالث سنوات 
وعلى جانب ذلك س����وف تستمر في 
تقدمي جميع العمليات األرضية والتي 
تشمل خدمات املسافرين، واخلدمات 
الفنية، وخدمات القاعات وكذلك خدمات 
الشحن. وتتطلب لوائح الطيران املدني 
إصدار شهادات صيانة جلميع الطائرات 
التجاري  النقل اجلوي  املشاركة في 
ومن خالل هذه الشهادات يتم املوافقة 
على إقالع الرحلة، حيث ان شركة ناس 
 )EASA( حصلت على موافقة )الكويت(
� الوكالة األوروبية لسالمة الطيران 
� لتمث����ل منظمة صيان����ة الطائرات 
وإصدار جميع الشهادات الالزمة وفقا 
للمعايير الدولي����ة املعتمدة. ان هذا 
األمر لدليل على التزام شركة ناس 
وتفانيها من أجل حتقيق الرؤية 

الالزمة  وااله���داف 
اخلدمات  لتوفي���ر 
املس���اندة لعمالئها 
التي تشمل خدمات 
املناول���ة األرضية 
األساسية وصيانة 
وتعتبر  الطائرات. 
ن���اس أول ش���ركة 
املناولة  خلدم���ات 
حتصل  األرضي���ة 
 )EASA( على موافقة

اجلزء 145.
من جهته صرح الرئيس التنفيذي 
لشركة ناس حسن احلوري: »نحن 
نفخر بتحقيق ما كنا نهدف اليه وهو 
الس����عي وراء تقدمي أفضل اخلدمات 
جودة«، وأض����اف احلوري: »عززت 
اخلطوط اجلوية القطرية بعد التعاقد 
مع ش����ركة ناس بأننا شركة خدمات 
طيران ش����املة وسنستمر على هذا 
النحو لنتخطى أعلى مراتب الثقة مع 

جميع عمالئنا«.
ومن ناحية أخرى ذكر مدير دائرة 
الهندس����ة في ش����ركة ناس م.ناصر 
العبي����د: »تعتبر صيان����ة الطائرات 
من أكثر املجاالت اهتماما في تطبيق 
النظم واللوائ����ح بفاعلية في مجال 
صناعة الطيران ف����ي أنحاء العالم، 
والذي يتطلب منا الكثير من احلرص 
على تدقي����ق الطائرة ميكانيكيا قبل 
اإلق����الع«، وأضاف العبي����د: »يجب 
ان يكون مس����توى الدقة على أفضل 
نحو وهذا ما نقدمه مع مهنيني ذوي 
خبرة ومعتمدين في مجال الصناعة 
الذين يهدفون الى راحة العميل أثناء 

الرحلة«.

حسن احلوري

أخبار الشركات

اتفقتا على تأسيس كيان جديد يجمع أصول الشركتين تحت مسمى »الخليج للمخازن ـ أجيليتي«

ضمن برنامج مستقبلي للتوسع واستقطاب المزيد من العمالء والمستثمرين

المخازن القطرية توّقع عقد االندماج مع »أجيليتي« اليوم 
وعموميتها تعقد بداية شهر مارس المقبل

»منا لالستثمار« تستعد لطرح منتجات جديدة
وتتعاقد على نظام متطور مع »برقان الوطنية« 

طارق السلطان: الشركة تدير أصواًل تزيد على 100 مليون دينار وتتوقع المزيد 

محمود فاروق 
أبلغ���ت مصادر ذات صلة »األنباء« بأن ش���ركة 
اخلليج للمخازن القطرية ستوقع عقد االندماج مع 
شركة أجيليتي قطر التابعة لشركة أجيليتي الكويت 
اليوم وذلك بعد مفاوض���ات اجريت بني اجلانبني 

واستمرت اكثر من عام كامل.
 وكش���فت املصادر عن إن الشركتني اتفقتا على 
تأس���يس كيان جديد يجمع أصول الشركتني حتت 
مسمى »اخلليج للمخازن- أجيليتي« لتصبح الشركة 
اجلديدة، واحدة من كبريات الشركات التي تتعامل 
مبجال توفير خدمات التخزي���ن والنقل واملناولة 
والتخليص اجلمركي، وغيرها من اخلدمات اللوجستية 
الشاملة فيما لم حتدد رأس املال النهائي للشركة، 
مش���يرة إلى أن مجلس ادارة أجيليتي قطر يناقش 
حاليا صافي قيمة األصول قبل الدمج وما س���يطرأ 

من زيادة بعد إجراءات الدمج.
 وتابعت أن اإلجراءات القانونية لالندماج انتهت 

عن صفقة تأسيس »اخلليج للمخازن-أجيليتي« 
في إط��ار ال���توجهات بدمج الشركات ذات النشاط 

الواحد. 
يذكر أن ش���ركة اخلليج للمخازن حققت صافي 
ربح بلغ 6.1 ماليني ريال قطري لفترة األشهر التسعة 
األولى من هذه الس���نة مقابل 589 ألف ريال قطري 

لنفس الفترة من العام الذي سبقه. 
وبلغ العائد عل���ى الس���هم 0.243 ريال قطري 
للفترة املالية املنته��ية في 30 سبتمبر 2009، مقابل 
0.024 ريال قطري لنف��س الفت���رة من العام الذي 

سبقه. 
وليس خافيا أن الدمج ظل على مدى أشهر طويلة 
أحد احللول املطروحة أمام الشركات القطرية ملواجهة 
األزمة املالية، وبدأ مسلسل االندماجات في نوفمبر 
من الع���ام املاضي عندما أص���درت احلكومة قرارا 
يقضي بدمج شركة قطر للمالحة والشركة القطرية 

للنقل البحري.

وفق خطة سير عملية االندماج بني الشركتني وذلك 
عقب إعالن الشركتني عن نتائجها املالية، مشيرا الى 
أن اجلمعية العمومية للشركة باملسمى اجلديد ستعقد 
خالل شهر مارس املقبل لإلعالن عن االندماج وآلية 
عمل الشركة في املرحلة املستقبلية، في اشارة من 
املصدر إلى إمتام االندماج الفعلي في ش���هر مارس 

املقبل.
 وكانت معلومات حتدث���ت نهاية العام املاضي 

طارق السلطان

أعلنت شركة منا لالستثمار 
أنها تس���تعد لتنشيط أعمالها 
وتعزي���ز تواجدها ف���ي قطاع 
إدارة األصول من خالل تطوير 
منتجاته���ا وخدماته���ا خ���الل 
املقبلة. وق���ال العضو  الفترة 
املنتدب للشركة طارق عيسى 
الس���لطان ان »منا لالستثمار« 
التي تأسست برأسمال قدره 15 
مليون دينار وتساهم فيها منا 
القابضة بحصة تبلغ 20% بصدد 
الدخول في مرحلة جديدة بعدما 
جنحت ف���ي إدارة مجموعة من 
احملافظ االستثمارية الضخمة 

مع الشركات الزميلة. 
وكش���ف الس���لطان عن أن 
الشركة وقعت اتفاقية مع شركة 
برقان الوطنية ألنظمة املعلومات 
الستخدام نظام متطور إلدارة 
احملافظ والصناديق االستثمارية 
وف���ق احدث التقني���ات ونظم 

تكنولوجيا املعلومات في هذا 
املج���ال يضمن تق���دمي خدمة 
متطورة لعمالء الشركة احلاليني 
واملس���تهدفني بكفاءة وفعالية 
الش���ركة على تنفيذ  ويساعد 
خطط التوسع في مجاالت خدمات 
املالي واملتاجرة في  االستثمار 
األوراق املالية احمللية واألجنبية 
واالقتراض واإلقراض وإصدار 
الضمان���ات وإدارة الصناديق 

واحملافظ االستثمارية.
إلى أن  الس���لطان  وأش���ار 
الفترة  الش���ركة جنحت خالل 
املاضي���ة وبالرغم من  القليلة 
ظروف االزم���ة االقتصادية في 
زيادة عدد العمالء ومنو إجمالي 
احملاف���ظ املالية واألصول التي 
تديرها إلى أكثر من 100 مليون 
دينار وتتوقع املزيد خالل الفترة 

املقبلة.
أما مدير العمليات في شركة 

أن قطاع إدارة األصول سيشهد 
عودة للنش���اط التدريجي في 
الفترة املقبلة بفضل ترجيحات 
استعادة أسواق األوراق املالية 
بش���كل عام وس���وق الكويت 
لألوراق املالية لفورة النشاط 

خالل العام اجلديد. 
كما ش���دد الس���قا على أن 
البرنامج اجلديد الذي مت تركيبه 
يقدم العديد من املزايا واخليارات 
إلدارة الشركة وخصوصا على 
صعيد قواعد بيانات املساهمني 
في الصناديق وتقارير املتابعة 
واألداء الدوري والقيمة الصافية 
لوح���دة الصن���دوق وتلبية 
متطلبات التدقيق والرقابة من 
قبل بنك الكويت املركزي، فضال 
الكترونية  عن توفير خدمات 
العميل من  متنوع���ة متك���ن 
االطالع عل���ى جميع التقارير 
وتعبئة النماذج ومتابعة أداء 

محفظته االستثمارية.
م���ن جهته أك���د مدير عام 
شركة برقان الوطنية ألنظمة 
املعلومات محمد خالد بورسلي 
أن الش���ركة ستسخر خبرتها 
الواس���عة  احمللية واإلقليمية 
خلدمة ش���ركة منا لالستثمار 
وعمالئه���ا خصوصا وان هذا 
النظام اثبت جدارته وفعاليته 
من خالل اس���تخدامه من قبل 
أكثر م���ن 45 ش���ركة محلية 

وإقليمية.
وأضاف بورسلي أن »برقان 
الوطنية »متيزت محليا وإقليميا 
بتطوي���ر األنظم���ة املالية في 
الدولي  مج���االت االس���تثمار 
النقدي مبا يراعي  والس���وق 
القوانني املعمول بها في سوق 
الكويت لألوراق املالية واألسواق 
األخرى إضافة إلى تعليمات بنك 

الكويت املركزي.

منا لالستثمار حسام السقا فأشار 
إلى أن الش���ركة تستعد لطرح 
أدوات ومنتجات اس���تثمارية 
جدي���دة بعدما قامت بدراس���ة 
وافية ألوضاع السوق احلالية 
وتوقعاته املستقبلية، مشيرا إلى 

عموميتا »استهالكية« 
و»المستثمرون« يومي 

13 و17 الجاري
أفاد سوق الكويت لالوراق 
املالية بأن اجلمعية العمومية 
العادي��ة للش��ركة الوطنية 
للصناع��ات االس��تهالكية 
ستنعقد االربعاء املوافق 13 
اجلاري حيث ستتم مناقشة 
انتخاب عضو مجلس ادارة 
بدي��ل للعضو املس��تقيل 

ومكمل للمجلس.
الس��وق على  اعلن  كما 
ان  االلكترون��ي  موقع��ه 
اجلمعي��ة العمومية العادية 
لشركة مجموعة املستثمرون 
القابضة ستنعقد يوم االحد 
املوافق 17 اجلاري النتخاب 
ادارة  مجل��س  اعض��اء 

للشركة.

12.2 مليون رسالة قصيرة سجلتها »زين« 
خالل ليلة رأس السنة

اعلنت »زين« عن احصائية الرسائل القصيرة ورسائل 
الوسائط املرسلة في ليلة ويوم رأس السنة امليالدية 

حيث سجلت ارتفاعا مقارنة بالسنني املاضية.

ويتب����ني من خالل اجلدولني التاليني ان الرس����ائل 
القصيرة بلغت 12.2 مليون رسالة في ليلة رأس السنة 
نهاية 2009 مقارنة ب� 8.1 ماليني رسالة في نفس التاريخ 

من س����نة 2008. فيما بلغت رسائل الوسائط 101 ألف 
رسالة في ليلة رأس السنة نهاية 2009 مقابل 36 ألف 

رسالة في 2008.

إحصائية الرسائل القصيرة

السنةالتاريخالرسائل المرسلة

31 ديسمبر 8.142.2922008
2009

1 يناير 7.049.2992009

31 ديسمبر 12.220.9582009
2010

1 يناير 10.074.9322010

إحصائية رسائل الوسائط
السنةالتاريخالوسائط المرسلة

31 ديسمبر 63.4562008
2009

1 يناير 58.3052009

312010 ديسمبر 101.0122009

1 يناير 71.4372010

تنطلق أنشطته في 11 الجاري

بيوع ترعى المؤتمر الدولي العاشر للمؤسسات المالية اإلسالمية
العثمان: المؤتمر يهدف إلى مناقشة أبرز إفرازات األزمة العالمية على الصناعة المالية اإلسالمية

فواز العثمان 

 أعلن الرئيس التنفيذي لشركة بيوع للتمويل واالستثمار فواز 
العثمان عن مشاركة بيوع كراع للمؤمتر العاشر للمؤسسات املالية 
والذي سيعقد في دولة الكويت في الفترة من 11 إلى 12 اجلاري حتت 
عنوان »أبرز إفرازات األزمة العاملية على الصناعة املالية االسالمية« 
برعاية الشيخ أحمد الفهد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير دولة لشؤون التنمية ووزير دولة لشؤون االسكان، 
والذي يهدف إلى مناقشة أبرز إفرازات األزمة العاملية على الصناعة 
املالية االس���المية كاحلوكمة وإدارة املوج���ودات واملطلوبات، حيث 
س���يتم تناولها بأسلوب علمي فني من قبل عدد من اخلبراء ومن ثم 
ليتم طرح الرؤى الش���رعية املتعلقة بتلك االفرازات من قبل عدد من 
العلماء األفاضل. وقال العثمان ان مشاركة بيوع في املؤمتر تأتي من 
إميانها بأهمية حضورها الفعال في املناسبات املتخصصة واملشاركة 
فيها للوقوف على جميع املستجدات وكل ما يتعلق بالصناعة املالية 

االس���المية، كما أن دعم شركة بيوع ملثل هذه امللتقيات العلمية التي 
تناقش الصناعة املالية االس���المية يأتي من منطلق رؤية الش���ركة 
في أن يرتبط اس���مها في عالم الصناعة املالية االسالمية التي تشهد 
منوا متزايدا يؤكده تنامي الطلب بشكل كبير ومتزايد على املنتجات 

واخلدمات املالية املتوافقة مع أحكام الشريعة االسالمية الغراء.
وأضاف العثمان أن مش���اركة بيوع في املؤمتر تأتي كونها إحدى 
الشركات االستثمارية الساعية إلى تطوير األدوات املالية االسالمية 
لتصب���ح أدوات ذات خصائص اقتصادي���ة عصرية تتوافق وأحكام 
الش���ريعة االسالمية، وذكر أن ش���ركة بيوع تعتبر إحدى الشركات 
املتخصصة باجلانب االس���تثماري والتمويلي والتي تتطلع إلى أن 
تلعب دورا مهما ومؤثرا في القطاع االستثماري والتمويلي من خالل 
التركيز على تطوير منتجات استثمارية متثل إضافة جديدة لسوق 

املال االسالمي الواعد.


