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»التنظيف« تتجه إلى تحقيق 12 فلسًا 
ربحية للسهم عن 2009

»البترول الوطنية«: ال عطاءات للمصفاة 
الجديدة  لحين تشكيل »األعلى للبترول«

»كويت إنفست« و»جيزان القابضة« 
تعلنان مقيم االندماج خالل أيام 

محمود فاروق
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة 
ان شركة الوطنية للتنظيف تتجه إلى 
حتقيق 12 فلس���ا ربحية للسهم عن 
السنة املالية املنتهية في 2009، مبينة 
أنها أبرمت عددا من العقود منها ما 
هو متعلق بعقود صيانة بدولة قطر، 
وأعمال تنظيف في البحرين، وأخرى 
بالكوي���ت، وأعمال تعبئة مبحطات 
الوقود عبر إحدى الشركات اململوكة 
لها بنس���بة 100%، فضال عن العديد 
من املشاريع األخرى، والسيما تقدمت 
للحصول على العديد من املناقصات 

اخلارجية والداخلية.
وكانت الش���ركة قد حققت 7.57 
فلوس في التسعة أشهر األولى من 
العام املاضي، وع���دم توزيع أرباح 
ع���ن أداء ع���ام 2008، باالضافة الى 
تخفيض رأسمال من 10 ماليني دينار 
الى 9.62 ماليني دينار، وذلك لتخفيض 
رأس امل���ال املصدر الذي مت اعتماده 
في اجلمعية العادية وغير العادية 

املنعقدة بتاريخ 18 مايو 2008.
يذكر ان الشركة أعلنت مؤخرا 

عن عزمها للش���راكة م���ع كبرى 
الشركات اإليرانية املتخصصة في 
توليد الكهرباء الستخدام املخلفات 
املنزلي���ة لتوليد الكهرباء علما ان 
املشروع بنظام ال� B.O.T فازت به 
الشركة اإليرانية اخيرا، وتبلغ تكلفة 
املش���روع 65 مليون يورو ومدته 
20 س���نة، وتبلغ نسبة التنظيف 
في���ه 40% بحيث س���تقوم بادارة 
املشروع، وتستحوذ »التنظيف« 
على  ثلث احلصص السوقية من 
الس���وق احمللى ومب���ا ال يقل عن 
30% منه، وتس���عى حاليا لزيادة 
حصتها السوقية لريادة السوق، 
عبر التحديث املس���تمر ألصولهم 
وتنويع أنشطتهم وتوسيع رقعة 
تواجدهم، مشيرة الى قيام الشركة 
باستبدال سيارات أسطولها اخلدمي 
من س���يارات روسية الى سيارات 
مرس���يدس ن���زوال عند ش���روط 
ومتطلبات مناقصات بلدية الكويت 
التي تشترط وجود أسطول جديد 
وحديث من سيارات ومعدات وآالت 

النظافة للشركات املصنفة.

أحمد مغربي
نفى مصدر مس����ؤول في ش����ركة 
البترول الوطنية إحدى شركات مؤسسة 
البترول الكويتية األنباء التي تداولت 
أمس حول نية بعض الشركات الكورية 
اجلنوبي����ة تقدمي عط����اءات للمصفاة 
اجلديدة، مشيرا الى أن الشركة لم تعلن 
عن هذا األمر بعد وذلك حلني االنتهاء 
من التشكيل الرسمي للمجلس االعلى 
للبترول. وذكر املصدر املسؤول الذي 
فضل عدم ذكر اسمه أن الشركة بانتظار 
تشكيل املجلس االعلى للبترول الذي 
بدوره س����يتخذ القرار النهائي حول 
املصفاة اجلديدة، مشيرا الى أن الشركات 
العاملية تناقش مع البترول الوطنية 
هذا األمر بشكل دوري ولكن لم يتخذ 
في شأنها أي قرار بعد. هذا وقد ذكرت 

نشرة »ميد« أمس أن شركة إس كيه 
الهندسية واإلنشائية تتفاوض بشأن 
التعويضات وذلك عقب الغاء البترول 
الوطني����ة لعقود س����ابقة للمصفاة، 
وقالت انه س����يكون بإمكان إس كيه 
الكورية اجلنوبية املنافسة للحصول 
على عق����ود مناقصات مقدمة من قبل 
البترول الوطنية. وجتدر االشارة الى 
أن املفاوضات حول التعويضات كانت 
قد حرمت شركة إس كيه من االنضمام 
الى قائمة الشركات التي ستقدم عطاءات 
جديدة لعقود املصفاة اجلديدة، وقال 
مسؤول في الشركة الكورية اجلنوبية 
انه مت احلصول على تعويض بسيط 
ولكنه ليس بحجم ما طالبت به الشركة 
س����ابقا وس����يتم دفع املبلغ بناء على 

األعمال التي قامت بها الشركة فقط.

عمر راشد 
علمت »األنب���اء« من مصادرها أن 
شركة كويت انفست وجيزان القابضة 
بصدد احلصول على املوافقات النهائية 
لتعيني املقيم اخلاص باالندماج الثالثي 
الدولية للتمويل وكويت انفست  بني 
وجيزان القابضة والذي مت اإلعالن عنه 

نهاية أكتوبر املاضي.   
ولفتت املصادر الى أن اإلعالن عن 
اسم املقيم اخلاص بعملية االندماج بني 

الشركات الثالث سيكون خالل أيام بعد 
االنتهاء من احلص���ول على املوافقات 
املطلوبة.   وقد أعلنت الشركة الدولية 
للتمويل عن تعي���ني بنك أوف أميركا 
 Bank of America Merrill ميريل لنش
Lynch كمستشار لها في عملية الدمج 
الثالث���ي الذي يعد األول من نوعه في 
الكويت وجاء هذا التعيني لالستفادة 
من خبرات بن���ك عاملي عريق في هذا 

املجال.

عادل احلماد

شعار احتاد الشركات االستثمارية

احمد املهزع

فواز الريس

أخبار الشركات »بوبيان« يربط نظام »أوراكل« للموارد البشرية
SMS بخدمة الرسائل القصيرة

عمومية اتحاد الشركات تلتئم األحد لتعديل المادة 15 
من النظام األساسي بشأن تخفيض رسوم االشتراك

برنامج »مليونير الدوحة« يعلن المليونير العاشر

الكويت تشارك في مؤتمر الشراكة 
الهندي - العربي بنيودلهي 

الكوي����ت � أ.ش.أ: صرحت مصادر كويتية أمس 
بأن الكويت ستشارك في مؤمتر الشراكة الهندي � 
العربي )مؤمتر املشروعات االستثمارية الهندية- 
العربية( الذي يعقد بالعاصمة نيودلهي يوم االثنني 

املقبل ويستمر يومني.
وقالت املصادر - في تصريحات ملراسل وكالة أنباء 
الشرق األوسط بالكويت أن مدير اإلدارة االقتصادية 
بوزارة اخلارجية الكويتية السفير على اخلالد اجلابر 
س����يمثل الكويت في هذا املؤمتر ال����ذي يهدف الى 

استكشاف الفرص االستثمارية بني اجلانبني.
وأكدت املصادر أهمية الزيارة التي سيقوم بها وزير 
الشؤون اخلارجية الهندي اس ام كريشنا للكويت 
في وقت الحق اليوم ووصفتها بأنها ستتيح الفرصة 
لتعزيز العالقات بني البلدين وبحث س����بل جديدة 
للتع����اون معربة عن أملها في أن تدفع هذه الزيارة 

بالعالقات بينهما إلى مستوى جديد ونوعي.
 يذكر أن الهند والكويت تتمتعان بعالقات تقليدية 
ودية قدمية تقوم على أس����اس مت����ني من الروابط 
التاريخية املمتدة عبر العصور واألزمنة باإلضافة الى 

القرب اجلغرافي والعالقات التجارية والثقافية.
وتعد الكويت شريكا جتاريا مهما بالنسبة للهند 
حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما في عام 2009 
م����ا قيمته 10.5 ملي����ارات دوالر مقابل 8.4 مليارات 

دوالر في عام2008/2007.
وتعمل العديد من الشركات الهندية في قطاعي 
البترول والكهرباء مع الكويت كشريك مهم لتحقيق 
أمن الطاقة في الهند كما يوجد في الكويت عدد كبير 
من املواطنني الهنود يقدر بحوالي 600 ألف مواطن 
وه����و ما ميثل جانب حيوي م����ن جوانب العالقات 

الثنائية بني البلدين.

أجرى بنك الدوحة فرع الكويت الس����حب 
العاش����ر الذي انتظره العمالء بفارغ الصبر 
على جائزة املليونير الشهري لعام 2009 من 
برنامج »مليونير الدوحة« حلسابات التوفير 
بتاريخ 4 يناير 2009. وقد حضر السحب عدد 
من مس����ؤولي إدارة حماية املستهلك، وكبار 
موظفي بنك الدوح����ة، باإلضافة إلى عدد من 

موظفي اإلدارات املختلفة لدى البنك.
وقد ف����ازت ج.س من بن����ك الدوحة فرع 
الكويت في السحب الشهري العاشر من برنامج 
مليوني����ر الدوحة، حيث تعتب����ر الفائزة من 
العمالء الكويتيني الذين حالفهم احلظ بالفوز 
بهذه اجلائزة، وعندما اتصل بها مسؤولو بنك 

الدوحة إلبالغها بهذه األخبار السعيدة، عبرت 
عن سعادتها العميقة خاصة انها فتحت حساب 
مليونير الدوحة لدى بنك الدوحة فرع الكويت 

منذ 4 شهور فقط.
وعن تعليقها عل����ى هذا الفوز قالت »بنك 
الدوحة فاله وايد حلو علي وشنو ابي اكثر من 
بنك يقدم خدمة ممتازة وجوائز مميزة مثل بنك 
الدوحة«. وفي السحب الثاني اخلاص بنفس 
الشهر فقد فاز شاجودين عبداهلل والذي عبر 
عن س����عادة بهذا الفوز »لقد شعرت بسعادة 
بالغة ألن حظي قد تغير متاما بعد استثماري 
في برنامج مليونير الدوحة للتوفير من بنك 
الدوحة«. وفي تهنئته للفائزين قال الرئيس 

التنفيذي ر.سيتارامان »نود ان نشكر عمالءنا 
من خالل برنامج توفير مليونير الدوحة، وأني 
أؤكد لهم أنه ما يزال هنالك الكثير من اجلوائز 

في انتظارهم في عام 2010«.
هذا وقد صرح املدير اإلقليمي لبنك الدوحة 
فرع الكويت احمد يوسف املهزع � بأنه سعيد 
جدا لإلقبال املميز م����ن العمالء على برنامج 
مليونير الدوحة وتقديرا من البنك لكافة العمالء 
وإلعطاء برنام����ج مليونير الدوحة مزيدا من 
الزخم والتألق فان ادارة البنك يسرها أن تعلن 
انه����ا في صدد طرح برنامج مليونير الدوحة 
اجلديد 2010 والذي سيكون اكثر متيزا واكبر 

حجما وسيغطي كل العمالء.

عتيقة عبد الحي تفوز بجائزة »األوسط« األسبوعية 

بقيمة 500 ألف دينار )2000 دينار شهريا على مدى 250 
شهرا( وجائزتني بقيمة 250 ألف دينار لكل منهما )2000 
دينار ش����هريا على مدى 250 شهرا( مما ميثل دخال ثابتا 

مستمرا على مدى أكثر من عشرين عاما. 
وعالوة على ذلك، يقدم برنامج حصادي جوائز أسبوعية 
على مدار العام من بينها جائزة أس����بوعية كبرى بقيمة 
20 ألف دين����ار إلى جانب خمس جوائز أخرى بقيمة ألف 

دينار لكل منها.  ويتمي����ز البرنامج أيضا بجوائز الوالء، 
حي����ث يتمتع كل عميل يحتفظ برصيد ألف دينار أو أكثر 
في البرنام����ج بفرص مميزة إضافية للف����وز بواحدة من 
مئات اجلوائز ربع السنوية بإجمالي 500 ألف دينار لكل 
سحب من السحوبات ربع السنوية التي جترى طيلة فترة 
البرنام����ج والتي تعتمد قيمة كل جائ����زة منها على مبلغ 
الرصيد احملتفظ به في برنامج حصادي، مما يعني فرصا 
هائلة ومستمرة للفوز بجوائز نقدية قيمة بانتظار عمالء 
البرنامج املميزين.   وتأتي هذه اجلوائز انطالقا من رؤية 
البنك املتمثلة في أن يعود التوفير في برنامج حصادي على 
عمالء البنك الكرام بجوائز كبرى وفرص متعددة تس����هم 
في إحداث تغيير رئيس����ي في حياتهم وحتقيق أحالمهم 

الشخصية واألسرية.

أعلن بنك الكويت والشرق األوسط عن أسماء الفائزين 
في السحب األس����بوعي لبرنامج »حصادي«، حيث فازت 
عتيقة عبد احلي باجلائزة األس����بوعية الكبرى بقيمة 20 

ألف دينار في السحب الذي أجري بتاريخ 27 يناير. 
 كما فاز بدر حسن وعواطف سلمان وجمعان عبدالعزيز، 
فيصل عبداهلل علي، ومنيرة فهد زيد املارة بجوائز نقدية 

قيمة كل منها 1000 دينار.
ويعد برنامج »حص����ادي« من أكبر برامج التوفير في 
املنطقة، حيث يقدم في موسمه اجلديد 6000 جائزة نقدية 
يبلغ مجموعه����ا 10 ماليني دينار، وتش����مل للمرة األولى 
سحوبات على جائزة مليون دينار تقدم على هيئة »راتب 
مدى احلياة« بقيمة 4000 دينار شهريا على مدى 250 شهرا، 
كما يتم السحب كل 3 أشهر على جائزة ربع سنوية كبرى 

عمر راشد
علمت »األنباء« من أحد مصادرها ان 
عمومية احتاد الشركات االستثمارية تلتئم 
األحد املقبل وسط ملفات شائكة على رأسها 
تخفيض رسوم االشتراك السنوي لألعضاء 
من 7000 إلى 5000 دينار لألعضاء البالغ 

عددهم 44 شركة استثمارية.
ولفت املصدر الى ان عمومية االحتاد 

غير العادية ستنعقد بعد عمومية االحتاد 
العادية وذلك لتغيير املادة 15 من النظام 
األساس����ي لالحتاد والذي مبقتضاه يتم 
تخفيض رسوم االشتراك من 7000 إلى 
5000 دين����ار دون املس����اس باالنضمام 

لعضوية االحتاد البالغة 5000 دينار.
واشار املصدر الى ان عمومية االحتاد 
العادية وغير العادية سيتبعها اجتماع 

ملجلس ادارة االحتاد ملناقش����ة تطورات 
امللفات التي قام بها أعضاء املرحلة املاضية 
والتي على رأسها نتائج مقابالت االحتاد 
مع املسؤولني احلكوميني وخاصة ما يتعلق 
بلقاء االحتاد م����ع وزير املالية مصطفى 
الش����مالي واملتعل����ق بتخفيض ضريبة 
دعم العمالة مراعاة لظروف الش����ركات 

املادية.

لعمالئه في كل مكان.
وقد تأسس بنك بوبيان في 
2004 مبوجب املرسوم األميري 
البنك  رقم 88. وبلغ رأس���مال 
املدفوع عند االنشاء 100 مليون 
دين���ار بهدف ممارس���ة جميع 
االنش���طة املصرفي���ة )املالية 
والتجارية( واملتماشية مع احكام 
وقوانني البنك املركزي الكويتي 

)القانون رقم 30 لعام 2003(.
وتنبع فكرة البنك من الرغبة 
التأثير على بيئة  الصادقة في 
مزاولة االعمال واملجتمع التجاري 
من خ���الل تطبيق املمارس���ات 
االخالقي���ة والقيم الس���لوكية 
السليمة والنابعة من الشريعة 
االس���المية ف���ي كل العمليات 
املصرفية واالستثمارية لعمالء 

البنك وشركائه ومساهميه.

املوظ���ف اليا تقدمي طلب رحلة 
عمل، ودورات خارجية وحضور 

مؤمترات من خالل النظام.
كم���ا مت تطبيق احدث نظام 
خاص بالتقييم من خالل حتديد 
امله���ارات الالزم���ة وااله���داف 
املطلوبة لكل موظف وارسالها الى 
مجموعة املوارد البشرية آليا دون 
اللجوء الى أوراق مستندية، على 
ان يتم ارسال املوافقة النهائية 
من اجلهات املعنية عبر رسالة 

.SMS قصيرة
واختتم احلم���اد تصريحه 
بتأكيد حرص بنك بوبيان على 
التقنيات  ان���واع  تطبي���ق كل 
احلديثة التي من شأنها خلق بيئة 
العمل املناسبة جلميع املوظفني، 
النهاية  الذي ينعكس في  االمر 
على اخلدمات التي يقدمها البنك 

البشرية  املوارد  عمل مجموعة 
بطريقة عصرية وفعالة توفر 
الوق���ت واجلهد عل���ى املوظف 

واملجموعة.
واضاف احلم���اد ان النظام 
ميك���ن املوظ���ف م���ن معرفة 
بياناته الش���خصية وحتديثها 
تباع���ا. ايضا يخ���ول املوظف 
املالية،  االطالع على معلوماته 
الوظيفي، املعلومات  وتاريخه 
اخلاصة بتفاصيل اجازته السابقة 
ال���ى معرفة املوظف  باالضافة 
لرصيد االجازات املستحقة له. 
حيث يس���تطيع املوظف تقدمي 
آليا  انواعها  االجازات بجمي���ع 
من خالل النظام، ويتم اش���عار 
املوظف برس���الة SMS توضح 
حالة الطلب مبجرد املوافقة على 

طلب االجازة املعنية.

وأه���م ما ميي���ز النظام هو 
امكانية حتديث البيانات تلقائيا، 
حيث يتمكن املوظف من ادراج 
أي ش���هادات ودورات تدريبية 
اضافية حصل عليها، ويستطيع 

البدء  أعلن بنك بوبيان عن 
 Oracle »في ربط نظام »أوراكل
للموارد البشرية بخدمة الرسائل 
القصي���رة SMS كأول بنك في 
الكويت يقوم بذلك ليتيح جلميع 
موظفي البنك االطالع وحتديث أي 
بيانات خاصة بسجلهم الشخصي 
دون اللجوء للمستندات الورقية، 
حيث توفر هذه اخلدمة اجراء آليا 
تتأكد من خالله مجموعة املوارد 
البشرية من املعلومات احملدثة 
واملوافقة عليه���ا قبل اعتمادها 

بالنظام.
وفي هذا االط���ار، قال مدير 
عام مجموعة املوارد البش���رية 
واخلدمات العامة في بنك بوبيان 
عادل احلماد: لقد مت تفعيل نظام 
بال�  البشرية  األوراكل للموارد 
SMS مؤخ���را وذلك لتس���هيل 

كأول بنك محلي في الكويت وبما يسمح للموظفين بتحديث بياناتهم الشخصية

من 7000 إلى 5000 دينار ودون المساس برسوم االنضمام

بحضور عدد من مسؤولي إدارة حماية المستهلك وكبار موظفي بنك الدوحة

بقيمة 20 ألف دينار وضمن برنامج »حصادي«

الريس مديرًا إلدارة توظيف 
االستثمار في »مينا العقارية«

الشركات قبل االنضمام الى شركة 
مين���ا العقارية لش���غل منصب 

مسؤول أول توظيف استثمار.

أعلنت شركة مينا العقارية عن 
ترقية عدنان الريس الى مدير إدارة 

توظيف االستثمار بالشركة.
الش���ركة ان ترقية  وقال���ت 
فواز الري���س تأتي ضمن خطط 
الش���ركة لتعزي���ز أنش���طتها، 
وتطوير العالقات االستراتيجية 
مع الشركات واملؤسسات املالية، 
وتطوير األعمال مبا يحقق عوائد 

مجزية للشركة واملساهمني.
وأوضحت الشركة ان الريس 
حاصل على بكالوريوس التمويل 
م���ن جامعة الكوي���ت، وحاصل 
على عدد من ال���دورات املتقدمة 
في مختل���ف مج���االت التمويل 
واالس���تثمار والعلوم اإلدارية، 
وعمل في مجال البنوك ومتويل 

المهزع: مفاجآت كبيرة تنتظر عمالءنا في البرنامج 


