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»بيتك« يطلق خدمة 3D Secure األولى  من نوعها في الكويت

»كي. بي. إم. جي«: المشاريع المشتركة ستزيد عالميًا 
وستشهد طفرة في الكويت خالل السنتين المقبلتين

 منى الدغيمي 
تعتبر املشاريع املشتركة وسيلة األعمال 
املفضلة لتحقيق النمو خالل فترة االنكماش 
االقتصادي وذلك وفقا لدراسة حديثة أجرتها 
كي. بي. ام. جي العاملية سلطت فيها الضوء 
على العوائق التي تعترض توسع املشاريع 

املشتركة في وقت األزمات.
وملزيد م����ن التعمق في مجال املش����اريع 
املشتركة نظمت كي.بي. ام.جي الكويت ورشة 
عمل حضرها أكثر من 100 موظف متخصص 
في التمويل واالستثمار ملناقشة العوائق أمام 
املشاريع املشتركة وأسرار جناحها ومستقبلها، 
حيث استعرض شريك ورئيس قسم املعامالت 
وإعادة الهيكلة في »كي.بي. ام.جي« الكويت 
انينديا رويش����ودري أرقاما حول املش����اريع 
املشتركة التي مت إبرامها خالل السنوات اخلمس 
املاضية، مشيرا إلى انه سجل أكثر من 5 آالف 

مشروع مشترك وحتالفات عديدة متت بني دول أوروبية 
وافريقية وكذلك الصني التي أبرمت أكثر من عقد شراكة مع 

شركات خليجية وكذلك تركيا ومملكة البحرين.
وكشف رويشودري أن أكثر من 100 مشروع مشترك ابرم 
في العالم وسجل نحو 350 مليار دوالر من العوائد السنوية، 

املش����تركة ستش����هد طفرة في الكويت خالل 
السنتني املقبلتني.

وأضاف أن 50% من الش����ركات في العالم 
تتوقع تنفيذ مشاريع مشتركة في املستقبل 
القريب، الفتا إلى أهمية املشاريع املشتركة من 
حيث انها تس����اعد على تفادي العراقيل التي 
التي  أو  واجهتها االستحواذات واالندماجات 

يواجهها املستثمر في األسواق الناشئة.
وتابع أنها تساعد على زيادة العوائد وخفض 
التكاليف وتفتح املجال للدخول إلى أس����واق 
جدي����دة من دون التأثير على س����معة أعمال 
الش����ركة. وعن أوجه االختالف بني عمليات 
االندماج واالستحواذ واملش����اريع املشتركة 
كشف شريك متويل الش����ركات من كي. بي. 
ام. جي ورئيس قس����م خدمات التقييمات في 
أوروبا والشرق األوسط وافريقيا دوغ ماكفي 
أن احلوكمة هي الفيص����ل بينهما، منذرا من 
عواق����ب انتهاج احلوكمة اخلاطئة التي س����تقود إلى عدم 

بلوغ األهداف اإلستراتيجية للشركة.
واستعرض ماكفي أهم مميزات احلوكمة الرشيدة داخل 
املؤسسة الناجحة، داعيا الى ضرورة التقيد بها في املشاريع 

املشتركة لبلوغ الغاية وحتقيق الفائدة.

مستدركا بقوله ان املش����اريع املشتركة تراجعت حركتها 
في فترة األزمة املالي����ة العاملية وذلك لصالح االندماجات 
واالس����تحواذات. وتوقع أن املشاريع املشتركة ستزيد في 
منطقة الشرق األوسط وذلك بدعم من اخلصخصة وفتح 
باب االس����تثمار في قطاع النفط، مشيرا إلى أن املشاريع 

أطلق بي����ت التمويل الكويتي 
)بيتك( خدمة 3D Secure األولى 
م����ن نوعها في الكوي����ت لتوفير 
أمان إضافي ملس����تخدمي بطاقات 
ائتمان بيتك ڤيزا أو ماس����تركارد 
في التس����وق عبر االنترنت، في 
خطوة جدي����دة تعزز متيز بيتك 
في مجال التكنولوجيا واخلدمات، 
مبا يتماشى مع احدث األساليب 
ويعمق مفهوم االهتمام بالعميل 
من خالل خدمات مبستوى عاملي 
من الدقة واألمان واجلودة. وفي 
هذا السياق قال مساعد املدير العام 
للقطاع املصرفي محمد الفوزان في 
تصريح صحافي ان اخلدمة اجلديدة 
تتيح جلميع حاملي بطاقات بيتك 
فرصة التسوق اآلمن عبر اإلنترنت 
لدى عدد من املواقع التجارية حول 
العالم وخصوصا في حال مالحظة 
الشعارات األمنية لكل من ڤيزا أو 
ماستركارد والتي تظهر في مواقع 

التسوق وميكن للعمالء التسجيل 
مجان����ا في خدمةD Secure 3 عبر 
موقع بيتك kfh.com للتمتع بتسوق 
إلكترون����ي آم����ن، وميكن جلميع 
املش����تركني في اخلدمة اجلديدة 
استخدام رقم سري مع بطاقاتهم 
االئتمانية واملسبقة الدفع ملزيد من 
احلماية واألمان عند اجناز معامالت 

شرائية عبر اإلنترنت. 
وأكد الفوزان أن التسوق عبر 
االنترنت أصبح سوقا كبيرا ويحتل 
أهمية لدى العديد من الش����ركات 
التي أصبحت تط����رح منتجاتها 
وخدماتها للبي����ع عبر االنترنت 
حول العالم، كم����ا أن العديد من 
اخلدمات احلكومية أصبحت تقبل 
الدفع عب����ر مواقع على االنترنت 
تسهيال على العمالء واملستخدمني، 
وانطالقا من ذلك فان مبادرة بيتك 
بتشغيل هذه اخلدمة جاءت جتاوبا 
مع إقبال كبي����ر من العمالء على 

االستفادة من هذا النوع من التعامل 
الذي لم يع����د يختلف كثيرا عن 
عملي����ة الش����راء التقليدية التي 
تستخدم أس����لوب البيع املباشر 
في ظل التطور التكنولوجي الكبير 
وثورة االتصاالت حول العالم، وقد 
أصبح التسوق االلكتروني عنوانا 

على التق����دم التقني للجهة التي 
توفره سواء كانت هيئة حكومية أو 
شركة، ويعبر عن تقديرها لعمالئها 
حيث توفر عليهم الوقت واجلهد 
وتتيح لهم أسلوبا سريعا لتسديد 
مشترياتهم والوفاء بالتزاماتهم. 
وأضاف: تساهم هذه اخلدمة 
املبتكرة في منع عمليات االحتيال 
والسرقة وجعل التسوق أكثر أمانا 
فهي تساعد عمالء بيتك على حماية 
بطاقاتهم من التزوير والعمليات 
غير الشرعية والتغلب على الهاجس 
األمني الذي يساورهم عند الشراء 
عبر املواقع اإللكترونية، ال يتطلب 
األمر من العميل إال الدخول على 
موقع بيتك االلكتروني والتسجيل، 
وبدون حتميل برنامج خاص على 
الكمبيوتر لتشغيل اخلدمة، مما 
يعطى حرية اكبر للعميل الستخدام 
أي كمبيوتر وم����ن أي مكان في 
العالم لتسديد مشترياته مبنتهى 

األمان وبخطوات بسيطة. 
وجدد الفوزان حرص بيتك على 
طرح أفض����ل اخلدمات واحللول 
املصرفية املتميزة لتلبية متطلبات 
العمالء ومنحهم كل ما يحتاجون 
إلي����ه مبنتهى احلداث����ة واألمانة 
إلى أن  وبأسلوب مبتكر، مشيرا 
اخلدمة اجلديدة تأتى اس����تكماال 
ملنظومة األمان في بطاقات بيتك 
والتي بدأت بإحالل نظام البطاقات 
الذكية التي انفرد بيتك كأول بنك 
في الكويت في تطبيقها وش����مل 
األمر بعد ذلك تطوير أجهزة نقاط 
البيع في احملالت واملتاجر الكبرى 
للتوافق مع هذا التطور الكبير في 
امن استخدام البطاقات، وتعتبر 
خدمة 3D Secure احدث االجنازات 
في جهود بيتك في هذا املجال والتي 
لن تتوقف في س����بيل أن يتمتع 
عمالؤه بأفضل وأرقى مس����توى 

خدمة وبأعلى درجات األمان.

الفوزان: الخدمة تمنح عمالءنا المتسوقين عبر الشبكة الدولية أعلى درجات األمان 

السلطان: نتابع المستجدات محليًا وعالميًا وننفذ بدقة تعليمات »المركزي« 

لمستخدمي بطاقات ائتمان ڤيزا أو ماستركارد في التسوق عبر اإلنترنت

50٪ من الشركات العالمية تتوقع تنفيذ مشاريع مشتركة قريباً

الفائز متسلما شيك اجلائزة

محمد الفوزان 

طارق السلطان

)سعود سالم(جانب من ورشة العمل

أحمد حبيب مصافحا أحمد شريف

 »Lucky Draw« زين« تعلن الفائز في مسابقة«
كشفت شركة زين عن نتائج 
 Lucky« السحب األسبوعي ملسابقة
Draw«، حيث فاز مببلغ ال�50 ألف 

دوالر عميل الشركة كاليم علي.
وذك����رت الش����ركة ف����ي بيان 
صحافي أن هذه املس����ابقة والتي 
يستفيد منها عمالء الدفع املسبق 
eeZee القت جناحا كبيرا من قبل 
عمالئها، مش����يرة إلى أن التفاعل 
الكبير الذي وجدته الش����ركة من 
قبل عمالء زين شجعها على متديد 

فترة املسابقة.
وأكدت الشركة على أن جميع 
عمالء زين م����ن أصحاب خدمات 
الدفع املس����بق »ايزي« مدعوين 
وبشكل رسمي أسبوعيا للدخول 
في هذه املسابقة والتمتع بفرصة 
الفوز مببلغ 50 ألف دوالر، وذلك 
عندما تتم إعادة ش����حن الرصيد 

مببلغ 5 دنانير وما فوق.
وقام الرئيس التنفيذي في زين 
الهاجري بتهنئة  الكويت م.خالد 
الفائزين من عمالء زين في املسابقة 
مشيرا الى أن الشركة جنحت في 
تقدمي وإضافة قيمة مميزة من خالل 

أعلنت ش����ركة منا لالستثمار 
أنها انتهت م����ن تدريب كوادرها 
وخصوصا املس����تويات القيادية 
الطرق احلديثة  والتنفيذية على 
ملكافحة غس����يل األموال ومتويل 
اإلرهاب حرصا منها على ضمان 
سالمة تعامالتها وتعامالت عمالئها 
وانطالقا من التزام الشركة بقانون 
دولة الكويت رقم 35 لسنة 2002 
الذي ينص على إلزام الش����ركات 
بوجوب تنظي����م برامج تعريفية 
عن »مكافحة عملية غسيل األموال« 
وآثاره����ا ومخاطره����ا وتوابعها 

وتأثيراتها.
وقال العضو املنتدب للشركة 
طارق عيسى السلطان ان »منا 
لالس���تثمار« تتاب���ع جهودها 
في هذا االجتاه بالتنس���يق مع 
اجلهات املعنية في الدولة والسيما 
تعليمات وضوابط بنك الكويت 
املركزي خصوصا ان الكويت من 

هذه املسابقة التي القت جناحا كبيرا 
وهو ما يعكس����ه حجم املشاركة 

الكبيرة من عمالء الدفع املسبق.
وبني الهاجري ان الشركة تضع 
العميل دائما في مقدمة اهتماماتها، 
وان اهم إستراتيجية لزين في عام 
2010 هي االنتماء وأن عام 2010 هو 
عام التحدي إلرضاء عمالء الشركة 

الكرام.
 وأكد الهاجري أن زين مستمرة 
في تقدمي أفضل اخلدمات وطرح 
أفضل الع����روض مبا يتوافق مع 
رغبات وطموحات عمالئها، مؤكدا 
التزام الش����ركة املس����تمر اجتاه 
عمالئه����ا وتطوير اخلدمات الذي 

سيظل على عاتق زين الكويت.

الدول النشطة عامليا وإقليميا في 
هذا املجال حيث أسست اللجنة 
الوطنية ملكافحة عمليات غسيل 
األموال ومتويل اإلرهاب وأسست 
املالية  وحدة خاصة للتحريات 
مهمتها ف���ي املقام األول متابعة 
أي عمليات أو أي إخطارات ترد 

إليها، هذا إلى جانب املساهمة في 
تأس���يس مجموعة العمل املالي 
ملنطقة الشرق االوسط وشمال 
أفريقيا به���دف التأكد من مدى 
التزام دول املجموعة باملعايير 
التي وضعها صندوق النقد الدولي 

والبنك الدولي.
وشدد السلطان على أن الشركة 
تنفذ كل التعليمات الصادرة عن 
اجلهات املعنية وتتابع بدقة أي 
مستجدات وتعليمات جديدة في 
هذا املجال س���واء على الصعيد 
احملل���ي أو اإلقليم���ي والدولي، 
خصوصا مع اإلعالن عن مشروع 
قانون جديد يتم مناقشته داخل 
جلان فني���ة متخصصة بوزارة 
العدل والسيما مع النمو الكبير 
في حجم تلك العمليات في اآلونة 
األخيرة لتتجاوز حسب تقديرات 
ال�500  األمم املتحدة مس���توى 

مليون دوالر سنويا.

في السحب الثاني عشر لعمالء »إيزي«

»منا لالستثمار« تدرب كوادرها 
على مكافحة عمليات غسيل األموال

»العرين هومز« يوّقع اتفاقية إلدارة
 وتسويق وحدات المشروع 

أعلن العرين هومز التاب���ع لبيت ابوظبي 
لالستثمار عن تعيني شركة رميكس للتأجير 
وإدارة املراف���ق إلدارة عملية تأجير الوحدات 
املخصصة للتأجير من مشروع العرين هومز، 
وتقوم ش���ركة رميكس مبوجب هذه االتفاقية 
ب���إدارة العقارات وتأجير الوحدات املخصصة 

للتأجير.
هذا وقد وقع االتفاقية مع الشركة احمد حبيب 
مدير مبيعات العرين هوم���ز مع احمد محمد 
شريف املدير التنفيذي لشركة رميكس، وفي 
هذه املناس���بة أعرب أحمد حبيب عن سعادته 
الختيار رميكس حيث تعد إضافة جيدة ملشروع 
العرين هومز حيث تتمتع بسمعة طيبة في مجال 
التأجير وإدارة العقار ولديها خبرة عاملية كما 
تتمتع بخبرة كبيرة بسوق البحرين وأسلوب 
جيد في إدارة العقارات حيث تعد واحدة من اكبر 
وكالء العقارات وتتمتع بخبرة تصل الى 35 عاما 

وبشبكة تضم 5000 مكتب حول العالم.
وأشار حبيب إلى أن مشروع العرين هومز 
احد االستثمارات التابعة لبيت ابوظبي لالستثمار 
في البحرين وهو عبارة عن مش���روع تطوير 
عقاري يقع على مس���احة تص���ل الى 20.000 
ف���ي اجلزء اجلنوبي من مش���روع العرين في 
مملك���ة البحرين ويتكون من ڤيالت منوذجية 
من طابقني ومبساحات 300 إلى 400 متر مربع 

تتضمن 3 -4 غرف نوم وقاعات فسيحة ولكل 
منها حديقة وحوض سباحة ومواقف للسيارات 
تعكس الفن املعماري احلديث املتناغم مع الفن 
التقليدي في بناء على أعلى املواصفات العاملية 
للتشييد وجميعها تعكس منط احلياة الفاخر 
الذي يتناغم مع هدوء وجمال الطبيعة احمليطة 
باملشروع وقد مت عرض النموذج الفعلي للڤيالت 

في أكتوبر 2009.
وأكد حبيب على ثقته بان املشروع سوف 
يحقق جناحا حي���ث يلعب موقعه في منطقة 
العرين دورا ايجابيا على صعيد اإلقبال من قبل 
اجلمهور فهو قري���ب من منتجع البنيان تري 
وقريب من محمية العرين وكذلك حلبة سباق 
السيارات وكذلك من نادي اخليل والفروسية 
كم���ا انه على مقربة م���ن جامعة البحرين كما 
تستفيد مرافقه من املشروعات احليوية احمليطة 

مبوقعه.
من جهته قال املدير اإلداري لرميكس أحمد 
شريف نحن نفخر بالتعامل مع بيت ابوظبي 
لالس���تثمار في هذا املش���روع ال���ذي يعد من 
املشروعات املميزة بني املتاح ومن جهتنا سوف 
نسخر اخلبرة واالحتراف لضمان لتطبيق منوذج 
فريد إلدارة املشروع ليتماشى مع فخامة البناء 
والقيمة العالية ملثل هذا املشروع وضمان توفير 

ما حتتاجه هذه النوعية من املمتلكات.

حجمها عالميًا في تزايد وتجاوز الـ500 مليون دوالر سنويًا


