
االثنين 18 يناير 2010   33اقتصاد

بناء على توجيهات 
مدير عام شركة اخلدمات 
املصرفية اآللية املشتركة 
)ك���ي ن���ت( عبداهلل 
العجمي بتوفير أحدث 
تقني���ات نق���اط البيع 
بالسوق، صرح مساعد 
املدي���ر العام لش���ركة 
اخلدمات املصرفية اآللية 
املشتركة )كي نت( أحمد 
الرشيدان بقيام الشركة 
بتركي���ب أول أجهزة 
احلديث���ة   »IP POS«

الش���امية  للدفع اآللي في جمعية 
التعاونية، الفتا الى أن اجلهاز يتميز 
بالتقنية العالية حيث يرتبط بشبكة 
اإلنترنت مباش���رة ويضمن تنفيذ 

عمليات الدفع اآللي 
بشكل أسرع وآمن، 
الرشيدان  وأضاف 
تصري���ح  ف���ي 
صحافي أن شركة 
ن���ت حترص  كي 
دائم���ا على جتديد 
وتطوي���ر األجهزة 
املستخدمة حاليا من 
خالل استراتيجية 
للشركة تستهدف 
فيها توفير أجهزة 
الس���حب أو الدفع 
اآلليني ف���ي كل مناطق الكويت من 
احلدود للح���دود من خالل نوعية 
أجهزة تتوافق مع أحدث التقنيات 

العاملية. 

ش����ركة  أعلن����ت 
لالتصاالت  املستقبل 
FCC، وه����ي م����وزع 
معتمد لهواتف نوكيا 
واكسس����واراتها، أنها 
افتتحت معرضا جديدا 
في املنصورية وبثوب 
جديد عصري، بحيث 
ارتفعت شبكة معارضها 
في محافظات الكويت 

إلى 36 معرضا.
وصرح مدير قطاع 
بش����ركة  املبيع����ات 

املس����تقبل لالتصاالت FCC سليمان 
احلمدان ب����أن املعرض اجلديد يضم 
جمي����ع اخلدمات وأح����دث املنتجات 
واالكسسوارات ذات الصلة بهواتف 
نوكيا، وذلك خلدم����ة أهالي منطقة 
املنصورية واملناطق احمليطة بها. وذكر 
ان املعرض اجلديد مت اختياره لتقدمي 
خدمات الشركة إلى مختلف شرائح 
املجتمع ف����ي جميع مناطق الكويت. 
موضحا أن معرض املستقبل لالتصاالت 
في املنصورية مينح الزائرين فرصة 
االستفس����ار عن خدمات الشركة من 
قبل موظفني فنيني مختصني، وعلى 
مستوى مهني رفيع من التدريب، حيث 
تدربوا في مركز املستقبل التدريبي 

في الكويت.
وأردف قائ����ال إن 
زائر املعرض يستطيع 
»االستفادة من خدمة 
تسديد فواتير الهواتف 
أو فتح خطوط جي اس 
ام  جديدة سواء كانت 
الدفع أو غير  مسبقة 

مسبقة الدفع«.
وق����ال إن املعرض 
 e-charge زود بجهاز
للش����حن اآللي إلعادة 
أنواع  تعبئة جمي����ع 
بطاقات الدفع املس����بق في الكويت، 
وقال احلمدان ان ش����ركة املس����تقبل 
لالتصاالت وضمن خطة مدروس����ة 
للتوسع اجلغرافي تهدف إلى افتتاح 
معارض أخرى في الش����هور القليلة 

املقبلة من 2010.
مشيرا إلى أن الشركة حتاول من 
خالل افتتاحها لهذه املعارض أن »تلبي 
اإلقبال امللحوظ من قبل العمالء على 
منتجاتها وخدماتها املتنوعة في جميع 
املناطق وه����و ما يعكس حالة النمو 
املدروس واالستقرار املالي بالشركة« 
ولترفع شعار أينما تكونوا فستجدوننا 
وفى خدمتكم نلبي متطلباتكم ونسعى 

لرضائكم.

 وتغط���ي الش���هادة اخلدمات 
واملنتجات التي تقدمها الشركة في 
مجال االستثمار، وإدارة الصناديق 

االستثمارية واملتاجرة بالعقار. 
وأوضحت »إسكان« أنها حريصة 
املعايير  على احملافظة على أعلى 
املؤسس���اتية في أعمالها، مشيرة 
إلى إميانها الراسخ بأهمية شهادة 
اآليزو في رفع مستوى اإلنتاجية 
لدى موظفي الشركة والتي تنعكس 
تباعا على املنتجات وفي التعامل 

مع شركائها.

أعلنت ش���ركة متويل اإلسكان 
)إسكان( امس، عن حصولها على 
النسخة األخيرة من شهادة اجلودة 
العاملية »آيزو« 2008-9001 بفضل 
التزامها املتواصل باملعايير الدولية 
في تق���دمي املنتجات واخلدمات في 

مجال االستثمار والعقار.
وكانت الشركة قد حصلت في 
يوليو 2007 على ش���هادة اآليزو 
2000-9001 من مكتب التس���جيل 
اآلجنلو-الياباني-األميرك���ي 
للتفتي���ش والتقيي���م اإلداري���ة 

)أ.ج.أ(.
 وذكرت إسكان في بيان صحافي 
أن ش���هادة اجل���ودة اجلديدة من 
مؤسسة »اس جي اس« للتصنيف 
والتقييم العاملية هي تأكيد مجددا 
بالق���درات اإلداري���ة والتنظيمية 
داخل الشركة واإلجراءات املتخذة 
في إدارة وتنفيذ أعمال مع اجلهات 

اخلارجية.
 ومتنح الشهادة للشركات التي 
التقييم  تلتزم بالشروط وقواعد 
الصارم���ة والدقيقة التي حتددها 
املؤسسة العاملية في أعمالها اليومية، 
كما أنها شهادة على املعايير والقيمة 
النوعية العالية للخدمات واملنتجات 
االستثمارية والعقارية التي تقدمها 

الشركة.

عبداهلل العجمي 

سليمان احلمدان

)كرم دياب(..واجلانب الكازاخستاني وتترأسه الوكيلة ناتاليا كورجوفااجلانب الكويتي ويترأسه الوكيل خليفة حمادة خالل اللقاء

صورة من شهادة اجلودة العاملية

»الدولية لإلجارة« اقترحت تخفيض 
قيمة العقود المعلقة مع »الشبكة«

»كي نت« تختار جمعية الشامية الحتضان 
باكورة أجهزة »IP POS« للدفع اآللي

»المستقبل لالتصاالت« تفتتح
 معرضاً جديداً في المنصورية

»إسكان« تحصل مجددًا 
على شهادة آيزو 9001-2008

عمر راشد 
 كشفت مصادر مطلعة ل�»األنباء« 
أن »الدولي����ة لإلج����ارة« قدمت في 
القابضة  اجتماعها أمس مع الشبكة 
تصورات محددة حول املبالغ والعقود 
املعلقة بينهما والبالغ قيمتها 30 مليون 
دينار بني اجلانبني والتي تتعلق بأسهم 
شركات مت نقلها إلى »الشبكة« بأسعار 
ترى اإلدارة اجلديدة أنها مبالغ فيها 

وال تعبر عن القيمة العادلة لها وحتمل 
مالك الشبكة اجلدد مزيدا من األعباء 

دون جدوى. 
 ولفت املصدر إلى أن التصورات 
التي قدم����ت كانت في إطار تخفيض 
مبالغ العقود ب����ني الطرفني، واصفا 
ما جرى في االجتماع بأنه اس����تمرار 
للس����جال بني الطرفني دون التوصل 

التفاق حقيقي بني اجلانبني. 

أخبار الشركات

حمادة: 350 ألف دينار حجم ضعيف
 للتبادل التجاري الكويتي ـ الكازاخستاني

منى الدغيمي
قال وكي���ل وزارة املالية خليف���ة حمادة ان حجم 
التبادل التجاري بني الكويت وكازاخس���تان متواضع 
حي���ث بلغت قيمة الصادرات الكويتية نحو 350 الف 
دينار خالل العام 2008، اما الواردات فبلغت 13 مليون 
دينار، مش���يرا إلى أن األرقام التزال غير مشجعة بني 

البلدين.
وتابع أن دور ومهام اللجنة الكويتية - الكازاخستانية 
االساسي هو العمل على تعزيز هذا التبادل واالستثمار 

بشكل عام بني الدولتني.
وأفاد حمادة بانه سيتم توقيع مذكرات تفاهم بني 
الكويت وكازاخس���تان في بعض املجاالت الرئيسية 
كاالس���تثمار والتنمية، مؤكدا عل���ى أن هناك فرصا 
استثمارية حقيقة من املمكن أن تستغلها الكويت في 

املستقبل القريب.
واضاف حمادة في تصريحات صحافية عقب انعقاد 
اجتماع الدورة الثانية للجنة الكويتية الكازاخستانية 
املشتركة والتي عقدت صباح امس، انه مت افتتاح اجللسة 
الثانية للجنة الكويتية ملناقش���ة العديد من املجاالت 
التي تفكر املالية في دراستها لالتفاق عليها مع اجلانب 
الكازاخستاني سواء كان على املستوى االقتصادي أو 
االجتماعي باإلضافة إلى التربية والتعليم العالي، معربا 
عن تفاؤله للتعاون في العديد من املجاالت السيما فيما 

يتعلق باملجال االستثماري.
و قال ان هناك عددا من الفرص االستثمارية املتاحة 
حاليا في كازاخس���تان كونها من الدول الناشئة ولديها 
تخطيط وتنظيم جيد، مشيرا الى انه مت عرض العديد 
من النقاط التي اعطت ارتياحا للجانب الكويتي من خالل 
اذرعها االستثمارية كالهيئة العامة لالستثمار والصندوق 
الكويتي للتنمية العربية للدخول في كثير من املشاريع 

التي من املتوقع ان حتقق فائدة للطرفني.

وبشأن فتح املجال اجلوي بني البلدين، كشف حمادة 
انه ستتم مناقشة ذلك من خالل مستشارين وممثلني 
من وزارة اخلارجية، الفتا الى ان موضوع انشاء سفارة 

لكازاخستان في الكويت سيكون محل اهتمام.
وقال ان زيارة الوفد الكازاخس���تاني تأتي متهيدا 
لزيارة صاحب السمو االمير لدولة كازاخستان واملتوقع 
حدوثها في شهر مايو املقبل، االمر الذي سيعمل على 

تعزيز دور هذه االجتماعات واالتفاقيات.

خطة خمسية

من جانبها قالت وكيل وزارة املالية ورئيس الوفد 
الكازاخستاني ناتاليا كورجوفا ان حكومة كازاخستان 
اس���تطاعت أن تس���يطر على تداعيات األزمة املالية 
العاملية من خالل ضخ 20 مليار دوالر لدعم االقتصاد 
الكازاخس���تاني منه���ا 2 مليار دوالر لدع���م التجارة 

املتوسطة.
وبينت أن احلكومة لديها خطة خمسية حتى 2014 
من خالل إجناز 9 آالف مشروع لزيادة الفرص الوظيفية 

منها 23 مشروعا حيويا بقيمة 43 مليار دوالر.
وأشارت الى أن الناجت احمللي زاد في 2009 مبعدل 
9% وانخفض معدل التضخم بنس���بة 11% مقارنة مع 

2008 ليصبح %7.
وأكدت على ارتفاع مستوى املعيشة للسكان مبعدل 
3.7%، مبينة أن كازاخستان شهدت تطورات ملموسة 

في القطاعات اإلنتاجية.
وطمأنت املس���تثمرين على الوض���ع األمني داخل 
كازخستان واصفة إياه بالوضع اجليد، مشيرة الى أن 
هناك صالحيات لدى الوفد الرفيع املستوى املوجود 
بالكوي���ت لدعم العالقات الكويتي���ة انتظارا للزيارة 
السامية من صاحب السمو االمير وأشارت الى ان حجم 
التبادل التجاري بني البلدين مازال ضعيفا ولم يصل 

بعد للمطلوب، كاشفة عن وجود العديد من الفرص في 
جميع القطاعات وعلى رأسها القطاع الزراعي والقطاع 
االستثماري باإلضافة لعزم البلدين على الدخول في 

القطاع املصرفي.
وأضاف���ت كورجوفا أن التعاون في مجال التعليم 
واألبحاث العلمية والفنون واآلداب والتعاون في مجال 
البيئة واحلفاظ على املوارد الطبيعية ومجال الطيران 
املدني والرياضة والضمان االجتماعي والعمال كل ذلك 

سيكون حاضرا على طاولة التعاون بني البلدين.
وأشادت بقوة الكويت االقتصادية وأهميتها في مجال 

االستثمار خاصة فيما يتعلق باملجال النفطي.
لالش���ارة الى ان الوفد الكازاخس���تاني ضم عددا 
من املس���ؤولني رفيعي املس���توى ميثلون العديد من 
القطاعات مبشاركة ممثلي عدد من احملافظات الرئيسية 
لكازاخستان وهي استانة واملاطي ومانغيسطاو، علما 
انه مت استعراض ومناقشة اوجه التعاون بني البلدين 
والتي شملت التعاون االقتصادي والتجاري واالستثماري 
والتع���اون بني غرفتي التج���ارة والصناعة للبلدين، 
باالضافة للتعاون االمنائي واملصرفي ومجال الطاقة 
العالي والفنون  والنفط والبتروكيماويات والتعليم 
واالداب والش���باب والرياضة ومج���ال حماية البيئة 

والطيران املدني والضمان االجتماعي والعمال.
هذا وقد مت التوقيع على مذكرات تفاهم مبدئية بني 
الطرفني للعمل على عدد من املش���اريع على ان يقوم 
اجلانبان باعتمادها في اقرب وقت ممكن، ذلك باالضافة 
الى ان���ه مت التوقيع على محض���ر اجتماعات الدورة 
الثانية للجنة الكويتية الكازاخستانية املشتركة بتاريخ 
2010/1/19 على ان تعقد الدورة الثالثة املقبلة للجنة في 
جمهورية كازاخستان.وتستمر الدورة الثانية للجنة 
التي تستضيفها الكويت حاليا ثالثة ايام يتم بعدها 

التوقيع على احملضر النهائي ألعمال الدورة.

الدورة الثانية للجنة االقتصادية الكازاخستانية - الكويتية تستأنف أعمالها

روال احملتسب 

خالد السعيد

»كامكو« تفوز بمرتبة االسم التجاري المميز
 »سوبر براند« في الكويت لعام 2010 

السعيد: مجموعة »آي.تي.إس« تحصد شهادة
 اعتماد من هيئة محاسبة للمؤسسات المالية اإلسالمية

مت اختيار ش����ركة مشاريع 
الكويت االس����تثمارية إلدارة 
األصول )كامكو( كاسم جتاري 
 )Superbrand � مميز )سوبر براند
خالل اجلولة الثانية من عملية 
اختيار األسماء التجارية املميزة 

في الكويت.
ويأتي هذا التقدير دليال على 
قوة االس����م التجاري لكامكو، 
والنظرة اإليجابية إليها من قبل 
كل من له مصلحة مع الشركة، 
والقيمة العالية التي تعرضها 
فيم����ا تطرحه م����ن منتجات 

وخدمات.
وعلى املستوى الدولي، تقوم 
جلنة السوبر براندز باختيار 
األسماء التجارية التي دأبت على 

حصلت مجموع���ة أنظمة 
الكمبيوتر املتكاملة العاملية )آي.
تي.اس( على شهادة االعتماد 
من هيئة احملاسبة واملراجعة 
للمؤسسات املالية االسالمية.

املنتدب  واوضح العض���و 
ومدي���ر ع���ام املجموعة خالد 
السعيد، في بيان صحافي، ان 
املجموعة متكنت من الوفاء بكل 
متطلبات ومعايير الهيئة فيما 
يتعلق ببرامجه���ا ومنتجاتها 
التي تقدمها لقطاع  وخدماتها 
البنوك والصيرفة االسالمية.

وقال السعيد ان احلصول 
عل���ى الش���هادة ج���اء ليثبت 
كفاءة املجموعة وقدرتها على 
مواكبة كل املعايير والشروط 

كامكو، وإلى زيادة تأثيرنا في 
أسواق الكويت ومنطقة اخلليج، 
والتزامنا املتزايد نحو عرض 

قيمة مضافة«.
وخالل عملي����ة االختيار، 
برزت كامكو كاسم جتاري مميز 
)سوبر براند( من بني مجموعة 
تزيد عن 3000 اس����م جتاري 
في الكوي����ت، وذلك في أعقاب 
التصنيفات التي منحتها جلنة 
السوبر براندز في الكويت وفي 
ضوء أصوات املقترعني الواردة 
من أكثر من 1300 خبير تسويق 

في الكويت.
هذا وتضم جلنة الس����وبر 
براندز في الكويت شخصيات 
القطاعات  معروفة من جميع 

تطوير وتصميم نظم وحلول 
تكنولوجيا املعلومات للبنوك 
املالية االسالمية  واملؤسسات 
لتفي بكل احتياجات عمليات 
التمويل االسالمي وتلبي تلك 
احللول والنظم املالية احتياجات 
املتوافقة مع  املالية  العمليات 

الشريعة االسالمية.
وتعتب���ر هيئة احملاس���بة 
املالية  واملراجعة للمؤسسات 
البحرين،  االسالمية، ومقرها 
منظم��ة دولي���ة غير ربحية 
تضطلع باعداد واصدار معايير 
احملاس���بة املالي���ة واملراجعة 
وأخالقي������ات  والضب���ط 
العم���ل واملعايي���ر الشرعية 
املالي�������ة  للمؤسس������ات 

عرض قيمة مضافة واكتسبت 
سمعة عالية ملصداقيتها.

وفي هذه املناس����بة، قالت 
النائ����ب األول لرئي����س إدارة 
االس����تراتيجي  التس����ويق 
والعالق����ات العام����ة ورئيس 
دائ����رة املبيعات والتس����ويق 
بالوكالة روال احملتسب: »لكي 
نعكس تنوع وتعدد استخدامات 
منتجاتنا وخدماتنا في تلبية 
املتطلبات املالية واالستثمارية 
املتغي����رة دائم����ا، قمنا بطرح 
هوي����ة جتاري����ة جدي����دة في 
س����بتمبر 2008، وهي هوية 
إلى أسلوب تصميم  مستندة 
»فيبوناتشي« )Fibonacci( الذي 
يدمج مع التصميم نظام ترقيم 

التي يتطلبها العمل مع قطاع 
الشركات واملؤسسات االسالمية 
والذي يتمي���ز بخصوصيته 

ومعاييره الصارمة.
وأضاف ان الشهادة تؤهل 
املجموعة الى دخول اكبر عدد 
املتاحة واملنافسة  الفرص  من 
بص���ورة أفض���ل في س���وق 
البنوك والصيرفة االس���المي 
الذي يشهد منوا متزايدا عاما 
بعد ع���ام، وتعد املجموعة من 
التكنولوجيا  أوائل ش���ركات 
التي حتصل على  في املنطقة 
هذه الش���هادة وهي باالضافة 
ال���ى عضويتها في الهيئة فإن 
املجموعة عضو في العديد من 
واملؤسسات ومن بينها منظمة 

التجاري����ة والتس����ويق ف����ي 
البالد.

ومنذ تأسيسها في عام 1998، 
جنحت كامكو في اكتساب ثقة 
العمالء واملس����اهمني وخبراء 
الصناعة املالية، معززة بذلك 
سمعتها كهوية جتارية رائدة 

في املنطقة.
وأضافت احملتسب قائلة: »ان 
اختيار كامكو كاسم جتاري مميز 
)سوبر براند( لعام 2010 يعكس 
املركز القوي السمنا التجاري في 
أوساط خبراء الصناعة املالية، 
والعالقة الراسخة التي بنيناها 
على مدى إحدى عشرة سنة مع 
عمالئنا، وشركائنا في العمل، 

ومساهمي الشركة«.

االسالمي���ة خاص���ة والصناعة 
املصرفية واملالي��ة االسالمي��ة 

على وج�ه العموم.
وتأسس���ت الهيئة مبوجب 
اتفاقي���ة تأس���يس وقعته���ا 
مؤسس�����ات مالية اس���المية 
في عام 1990 في اجلزائر ومت 
تس���جيلها في ع���ام 1991 في 

البحرين.
اما مجموعة »آي.تي.إس« 
فهي شركة كويتية تأسست عام 
1981 وهي واحدة من الشركات 
العاملة لتوفير احللول التقنية 
للبنوك والشركات، حيث يعمل 
فيها اكثر من 3 آالف فني وتقني 
افرعها في 24  موزعني عل���ى 

موقعا حول العالم.

رياضي. ويرمز هذا التصميم 
إلى التقدم والتطور احلاصل في 
مختلف قطاعات األعمال بشركة 

ضبط معايير التداوالت املالية 
الكترونيا.

وكان للمجموعة السبق في 

بنتيجة تصويت لجنة السوبر براندز في الكويت وأكثر من 1300 ممثل للصناعة المالية 

تمكنت من الوفاء بكل متطلبات ومعايير الهيئة 


