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احملاضر د.يوسف الوتار يتوسط املشاركني في أحد البرامج التدريبية

وزير املالية يتسلم هدية تذكارية من »بيتك« من بدر املخيزمي مصطفى الشمالي وبدر املخيزمي ومحمد العمر يقصون شريط افتتاح الفرع اجلديد

لقطة جماعية ملسؤولي »بيتك« يتوسطهم الشمالي واملخيزمي والعمر

الشمالي: أشعر بالسعادة لرؤية إنجازات »بيتك« محلياً وخارجياً
أكد وزي���ر املالية مصطفى 
الش���مالي أن احلكومة ملتزمة 
القط���اع اخلاص  بدع���م دور 
وإش���راكه في خطط وبرامج 
عملية التنمي���ة وذلك انطالقا 
من رؤيتها للمرحلة املقبلة بان 
هوية االقتصاد احمللي يجب أن 
تكون باجتاه املزيد من حترير 
قوى السوق ومبا يضمن مسايرة 
التطورات السريعة واملتالحقة 
التي يشهدها االقتصاد العاملي 
مع ضرورة توفير تشريعات 
لإلشراف واملراقبة، مشددا على 
أن قطار التنمية في الكويت بدأ 
في التحرك واالجتاه الصحيح 
والب���د م���ن تكات���ف اجلهود 
القطار للمضي قدما  لدفع هذا 
أية  املناس���بة وان  وبالسرعة 

عرقلة مرفوضة.
وأضاف الشمالي في تصريح 
صحافي على هامش افتتاحه فرع 
بيت التمويل الكويتي »بيتك« 
الس���ور بأنه يشعر  بش���ارع 
بالسعادة وهو يرى االجنازات 
التي يحققها بيتك-سواء على 
أو اخلارجي،  املستوى احمللي 
وهو يعتبر مثاال واضحا ودليال 
مؤكدا على أن القطاع اخلاص 
الكويتي يحظى بسمعة طيبة في 

األسواق اإلقليمية والعاملية.
من جهته قال رئيس مجلس 
املنتدب في  اإلدارة والعض���و 

»بيتك« بدر املخيزمي إن افتتاح 
ف���رع الس���ور يؤكد سياس���ة 
»بيت���ك« في تعزيز التوس���ع 
بالس���وق احمللي ال���ذي يبقى 
أولوية بالنسبة إليه، فرغم أن 
حوالي 43% من أرباح »بيتك« 
لعام 2009 ج���اءت من العمل 

خدمة عمالئه بأفضل مستوى 
من اجلودة والتميز.

وشدد املخيزمي على األهمية 
الكبرى الت���ي يضعها »بيتك« 
لتطوير عالقته بالعمالء حيث 
آليات  يس���تثمر في تطوي���ر 
التواصل معه بشكل  ووسائل 

تراكمي وصل إلى 23%، مشيرا 
إل���ى أن »بيت���ك« حافظ على 
حصته السوقية واستطاع أن 
يحقق منوا تراكميا في اإليرادات 
بلغت نسبته ما بني 2005 إلى 
2009 حوالي 19%، فيما بلغ النمو 
التراكم���ي في اجمالي األصول 

في األسواق اخلارجية وهو ما 
يعكس احلصافة االستثمارية 
واخلب���رة والدراية بتطورات 
األس���واق ومجرياتها احلالية 
واملس���تقبلية، ف���إن »بيتك« 
يركز جهوده على االنتشار في 
مختلف املناطق مع احلرص على 

مباش���ر وغير مباشر وهو ما 
انعك���س إيجابا ف���ي منو ثقة 
العمالء ف���ي »بيتك« وإقبالهم 
على خدماته ومنتجاته، حيث 
تشير األرقام في ميزانية 2009 
إلى أن حجم ودائع العمالء بلغ 
7.3 مليارات دينار مبعدل منو 

خالل الفترة نفسها 25% حيث 
وصل اجمالي األصول بنهاية 

2009 إلى 11.3 مليار دينار. 
واش���ار إلى أن فرع شارع 
السور يعزز من وجود »بيتك« 
العاصمة حي���ث يتركز  ف���ي 
النش���اط املالي والتجاري وقد 

مت جتهيز الفرع ليقدم مجموعة 
من اخلدمات املتكاملة في جو 
من الراحة واخلصوصية بكادر 
بشري مؤهل ومتدرب معظمه من 
العنصر الوطني مبا يؤكد ثقة 
بيتك في قدرات الشباب الكويتي 
وتصميمه على إتاحة الفرصة 
أمامهم إلثبات وجودهم وتطوير 
أدائهم ومستقبلهم العملي كما 
الف���رع على جتهيزات  يعتمد 

تقنية وفنية متطورة. 

افتتح فرع »بيتك« الجديد بشارع السور مشيدًا بالسمعة التي يحظى بها القطاع الخاص الكويتي عالميًا

»أمبشن« وّقعت عقد مع »سيزر باك« 
لتنفيذ برامج إدارية

وّقعت شركة أمبشن لالستشارات والتدريب عقد تعاون مع شركة سيزر باك 
تقوم من خالله األولى بتنفيذ سلسلة برامج تدريبية بهدف الوصول باملوظفني 
لالحترافية واملهنية. ووقع العقد من جانب أمبشن املدير العام د.يوسف الوتار 

وفيما وقع من جانب شركة سيزر باك مديرها العام السيد ثامر حزين.
وفي هذا اإلطار قال مشرف التدريب في أمبشن لالستشارات محمد حوران ان 
العقد يهدف الى تقدمي برامج تدريبية متميزة ومتكاملة بجودة عالية ومواكبة 
الحتياجات القطاع اخلاص، في سبيل العمل على زيادة كفاءات املوظفني، وحتسني 
مهارات وقدرات األفراد من خالل التطبيقات العملية، انطالقا من أهمية العنصر 

البشري لرفع اإلنتاجية.
وأش����ار الى أن أمبشن اختتمت برنامجا تدريبيا بعنوان »إدارة الوقت »وقد 
حضره نخبة من املدراء واملس����ؤولني من شركة سيزر باك والتي عقدت ضمن 

سلسلة برامج مت اختيارها بعناية وتنفذ خالل فترة 6 أشهر. 
وأضاف أن تنفيذنا للبرامج التدريبية سيتم باالستعانة مبعايير ومواصفات 
دولية، كذلك دراسة حلاالت عملية واستعراض جتارب شركات عاملية ومحلية 
واس����تخالص الدروس والعبر. وستشمل البرامج التدريبية املقدمة من أمبشن 
لالستشارات والتدريب عدة مواضيع منها إدارة فرق العمل وفن إدارة وتنظيم 
الوقت وحتديد األهداف والغايات، كما ستشمل إدارة التغيير واإلبداع في العمل. 
كما س����تتضمن البرامج التدريبية املقدمة محاور خاصة باملهارات اإلش����رافية 
واإلنصات الفعال وحل املش����كالت واتخاذ القرارات بهدف تعزيز مهارات القائد 
اإلداري الناجح، حيث س����ترتكز على ورش عمل عديدة، إضافة لدراسة حلاالت 

عملية، وكيفية االستفادة من هذه التجارب بشكل إيجابي.

اختتمت دورة في فن إدارة وتنظيم الوقت

»جاينكس للحلول اإلعالنية« تطلق
أول دليل إعالني إلكتروني في الكويت

أعلنت شركة جاينكس 
لتنظيم املعارض واحللول 
اإلعالنية عن اطالقها الدليل 
الكويتي االلكتروني األول 
للصفح���ات امللونة، الذي 
يعتب���ر مجل���ة إعالني���ة 
الكترونية بصورة مختلفة 
ع���ن املج���الت اإلعالنية 

التقليدية. 
 وبهذه املناسبة قال مدير 
تطوير األعمال بالشركة ثائر 
الغامن ان الدليل االلكتروني 
عبارة عن موقع الكتروني 
فريد من نوعه يتميز بكونه 

دليال للشركات املتواجدة داخل الكويت، كما 
أنه يحوي الى جانب اإلعالن أرقام الهواتف 
والفاكسات واإلمييالت وخريطة املوقع للشركة 
ما يوفر للباحث جميع املعلومات التي يحتاجها 
عن الشركات املشاركة بالدليل هذا باالضافة 

إلى عناوين مقارات هذه الشركات.
 واضاف الغامن أن هذه اخلدمة تعد االولى 
من نوعها في أي دليل على مستوى العالم، 
مشيرا إلى أن االسلوب اإلعالني الذي ينتهجه 
الدلي���ل يعتبر األول م���ن نوعه في الكويت 

ومنطقة اخلليج العربي والشرق األوسط.
 وأوضح الغامن أن املوقع سيكون عبارة 
ع���ن مجلة إعالنية مقدم���ة بطريقة مبتكرة 
وبأسلوب مختلف عن جميع املجالت اإلعالنية 
سواء املطبوعة أو االلكترونية، مشيرا إلى أن 
دليل الشركات سيتضمن إعالنا كبير احلجم 
للشركات املشاركة باالضافة إلى خريطة خاصة 
مبوقع الشركة الفتا إلى أن سعر اإلعالن يعتبر 
زهيدا جدا مقارنة بباقى األس���عار احلالية 

لإلعالنات.
 وأشار الغامن إلى أن الهدف األساسي من 
املوقع هو جتميع أكبر قاعد بيانات ومعلومات 
جلمي���ع الش���ركات املتواجدة ف���ي الكويت 
واستخدامها لصالح العمالء سواء في الكويت 
أو في اخلارج، موضحا أن السوق الكويتي 

بحاج���ة إلى وجود حلول 
إعالنية متميزة وخصوصا 
في ظل استمرار األساليب 

التقليدية في اإلعالن.
 ولفت الغ���امن إلى أن 
جاينكس يهدف إلى اجتذاب 
كافة الش���ركات الكويتية 
بجمي���ع قطاعاته���ا دون 
استثناء، متوقعا أن تشارك 
90% من الشركات الكويتية 
في الدلي���ل مؤكدا أن مدة 
االعالن في الدليل تتراوح 

بني 3 و12 شهرا.
 وأضاف الغامن أن الدليل 
يقدم تسهيالت على مس���تخدمي االنترنت 
للحصول على جميع املعلومات املطلوبة ألي 
ش���ركة داخل الكويت، كما أنه يقدم حمالت 
تعريفية بشكل دائم ورعايات خاصة لبرامج 
ومعارض ومؤمترات مما سيزيد معرفة العمالء 
بالشركات، مشيرا الى أن الدليل يتميز بكونه 

مجلة إعالنية ودليال للشركات.
 ولفت الغامن إلى أن جاينكس يقوم خالل 
الفترة احلالية بالتوس���ع عبر حجز مواقع 
خليجية وعاملية باالضافة إلى توظيف شركات 
خليجية وعاملية لدراسة األسواق اخلارجية 
للتواصل معها وتطوير الدليل ليصبح عامليا، 
متوقعا أن يحقق الدليل عوائد جيدة للمركز في 
حال تغطيته الشركات الكويتية املستهدفة.
 وأكد الغامن أن جاينكس استعان بكوادر 
بشرية على أعلى مستوى من اخلبرة الدارة 
الدليل، وفي مقدمته���م طاقم من املبرمجني 
املؤهلني باخلبرات املتميزة وكذلك طاقم إداري 

متخصص باالضافة إلى 100 مسوق.
وأوضح الغامن أن موقع الدليل مت تفعيله 
ومن املتوقع أن يتم البدء بالعمل خالل األيام 
القليلة القادمة، الفت���ا إلى أن املوقع فرصة 
تسويقية جيدة للشركات وخصوصا في ظل 
تكلفته البسيطة واألزمة املالية التي مازالت 

تعصف بالشركات.

توقع مشاركة 90% من الشركات الكويتية

ثائر الغامن

المخيزيم: 7.3 مليارات دينار حجم ودائع العمالء بمعدل نمو تراكمي وصل إلى 23% في 2009

رئي�س جمل�س االدارة

دعـــوة

حل�ضور اجتماعْي اجلمعية العامة العادية وغري العادية 

ل�ضركة اإ�ضكان العاملية للتطوير العقاري )�س.م.ك( مقفلة

ي�ضر جمل�س اإدارة اإ�ضكان العاملية للتطوير العقاري دعوة امل�ضاهمني الكرام حل�ضور اجتماعي اجلمعية 

العامة العادية وغري العادية لل�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2009 واملقرر عقدهما على التوايل 

يف متام ال�ضاعة احلادية ع�ضر �ضباحا وال�ضاعة الثانية ع�ضر ظهرا  يوم اخلمي�س املوافق 25 مار�س 

2010 وذلك يف مقر ال�ضركة الكائن يف منطقة املرقاب - �ضارع عبد اهلل املبارك – برج الإمناء – الدور 
العا�ضر، لنظر املو�ضوعات املدرجة على جدويْل الأعمال الآتي بيانهما :-

اأوال : جدول اأعمال اجلمعية العامة العادية :

�ضماع تقرير جمل�س الإدارة عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 31 /12 /2009. 1 .

. �ضماع تقرير مراقب احل�ضابات عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 31 /12 /2009. 2

مناق�ضة واعتماد البيانات املالية لل�ضنة املنتهية يف 31 /12/ 2009. 3 .

. املوافقة على التعامل مع الأطراف ذات ال�ضلة خالل ال�ضنة املالية املنتهية يف 31/ 12/ 2009. 4

اإخالء طرف ال�ضادة اأع�ضاء جمل�س الإدارة واإبراء ذمتهم فيما يتعلق بت�ضرفاتهم املالية عن ال�ضنة  5 .

املنتهية يف 31 /12 /2009 .

. اعتماد مكافاأة اأع�ضاء جمل�س الإدارة عن اأعمالهم خالل ال�ضنة املالية املنتهية يف 31/ 12/ 2009. 6

تعيني اأو اإعادة تعيني مراقب ح�ضابات ال�ضركة لل�ضنة املالية املنتهية يف 31 /12/ 2010. 7 وتفوي�س 

جمل�س الإدارة يف حتديد اأتعابه .

ثانيا : جدول اأعمال اجلمعية العامة غري العادية:

-  تعديل ن�س املادة رقم (26) من النظام الأ�ضا�ضي ل�ضركة اإ�ضكان العاملية للتطوير العقاري .

الن�س قبل التعديل

وفقا  ال�ضركة  تقت�ضيها  التي  الأعمال  بجميع  والقيام  ال�ضركة  لإدارة  ال�ضلطات  اأو�ضع  الإدارة  “ملجل�س 
لأغرا�ضها ول يحد من هذه ال�ضلطة اإل ما ن�س عليه القانون اأو هذا النظام اأو قرارات اجلمعية العامة. 

بعد  اإل  القرو�س  اأو عقد  الكفالت  اإعطاء  اأو  اأو رهنها  ال�ضركة  بيع عقارات  الإدارة  وال يجوز ملجل�س 

موافقة اجلمعية العامة.”

الن�س بعد التعديل 

وفقا  ال�ضركة  تقت�ضيها  التي  الأعمال  بجميع  والقيام  ال�ضركة  لإدارة  ال�ضلطات  اأو�ضع  الإدارة  “ملجل�س 
لأغرا�ضها ول يحد من هذه ال�ضلطة اإل ما ن�س عليه القانون اأو هذا النظام اأو قرارات اجلمعية العامة. 

ويجوز ملجل�س الإدارة بيع عقارات ال�ضركة اأو رهنها اأو اإعطاء الكفالت اأو عقد القرو�س”.

مالحظة:

يرجى من ال�ضادة امل�ضاهمني الراغبني باحل�ضور مراجعة ال�ضادة/ �ضركة اإ�ضكان العاملية للتطوير العقاري 

الدور العا�ضر ل�ضتالم  برج الإمناء –  الكائن مقرها يف منطقة املرقاب - �ضارع عبد اهلل املبارك – 

بطاقات الدعوة وا�ضتمارات التوكيل وجدويل الأعمال، وذلك خالل �ضاعات الدوام الر�ضمي اعتبارا من 

يوم الثالثاء املوافق 16 مار�س 2010 . 
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