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يعزز من الترويج لخدماتها بطريقة مباشرة وذات فاعلية

»الوطنية لالتصاالت« تطلق خدمة 
»Corporate Diggly Tone«

تق���دم ش���ركة الوطني���ة 
لالتص���االت منتج���ا جديدا 
إذ  يمتاز بالجاذبية واإلبداع، 
سيس���تفيد من مميزاته كل 
العمالء من الشركات ومن شأنه 
أن يعزز من الترويج لخدماتها 
بطريقة مباشرة وذات فاعلية 
وذلك بعد سلسلة من المبادرات 
الناجحة في إطالق منتجات 

مخصصة للشركات.
وفي هذا اإلطار، قال مدير 
العالقات العامة في »الوطنية« 
عبدالعزي���ز البال���ول »تأتي 
الوطني���ة في إطالق  مبادرة 

هذه الخدمة، انطالقا م���ن حرصها واهتمامها 
بمد الش���ركات التي يجمعنا وإياها اتفاقيات 
مش���تركة بالدعم المستمر وتزويدها بوسائل 
تسويقية فعالة ومختلفة لتعزيز أعمالها ورفع 

مستواها في السوق التنافسية«.
واشار الى انه سيصبح في إمكان الشركات 
استخدام رناتها التجارية الخاصة، بفضل خدمة
Corporate Diggly Tone ذلك أن نغمة الش���ركة 
المعنية، س���تكون متاح���ة ومتوافرة على كل 

خطوط مشتركي »الوطنية« في الشركة.
وبي���ن انه عند تلقي أي مكالمة من العمالء 
سيتم سماع نغمة الش���ركة الخاصة بدال من 
سماع نغمة الرنين العادية. وعالوة على ذلك، 
وبمجرد أن تعتمد نغمة الشركة على الخطوط 
التابعة للشركة، فسيصبح في اإلمكان ضبطها 

بشكل يجعلها النغمة األصلية 
لكل أجهزة موظفي الشركة أو 
باإلم���كان أن تكون مقتصرة 
على عدد محدد من الموظفين 

أو األقسام واإلدارات.
تج���در اإلش���ارة إل���ى أن 
الشركات الراغبة في الحصول 
على هذه الخدمة، ستترك لها 
حرية تحديد األوقات والساعات 
التي يستطيع خاللها المتصل 
 Corporate Diggly Tone  سماع

أو نغمة الشركة.
يذكر أن موظفي الشركات 
الدفع  ممن يمتلكون خطوط 
اآلجل أو خطوط مس���بقة الدفع، س���يكونون 
مؤهلين لالش���تراك في هذه الخدمة )بتخويل 
من مسؤولي الش���ركة(، من دون أن يضطروا 
لتسديد ثمنها، ذلك أن الشركات العميلة لدى 
»الوطنية« والتي قد اشتركت في هذه الخدمة 
ستسدد الفاتورة نيابة عن الموظفين، وللحصول 
على هذه الخدمة إن كانت الشركة إحدى عمالء 
»الوطنية«، فإنه باإلم���كان االتصال بمديري 

الحسابات لنيل المزيد من المعلومات.
أم���ا إذا لم تكن الش���ركة م���ن ضمن عمالء 
الموظفين االتصال على  »الوطنية«، فبإمكان 
الرقم 131 أو إرسال رسالة عبر البريد االلكتروني 

على الموقع التالي: 
 LeadManagementTeam@wataniya.com

للحصول على مزيد من المعلومات.

عبدالعزيز البالول

13.5 مليون دينار خسائر »الكويتية لالستثمار«
131.3 مليون دينار إجمالي موجودات الشركة

اعتمد مجلس ادارة الشركة الكويتية لالستثمار 
البيانات املالية الس���نوية للشركة للعام 2009، 
وقد أظهرت النتائج حتقيقها خسائر بقيمة 13.5 
ملي���ون دينار مبا يعادل خس���ارة قدرها 24.65 
فلس���ا مقارنة بخس���ائر قدرها 42 مليون دينار 
مبا يعادل 76.43 فلسا للسهم للعام 2008 وبلغ 
اجمالي املوج���ودات املتداولة 131.3 مليون دينار 
للع���ام 2009 مقارنة ب� 133.8 مليون دينار للعام 
2008 وبلغ اجمالي املوجودات 275 مليون دينار 
للعام 2009 مقارنة ب� 300.4 مليون دينار للعام 
2008 وبل���غ اجمالي املطلوب���ات املتداولة 155.4 

مليون دينار للعام 2009 مقارنة ب� 162.4 مليون 
دينار للعام 2008 وبلغ اجمالي املطلوبات 161.2 
مليون دينار للعام 2009 مقارنة ب� 168.6 مليون 
دينار للعام 2008 وبلغ اجمالي حقوق املساهمني 
107.6 مالي���ني دينار للعام 2009 مقارنة ب� 126.4 

مليون دينار للعام 2008.
علما ب���أن بنك الكويت املركزي قد وافق على 
هذه البيانات املالية بتاريخ 24 مارس 2010، وقرر 
مجلس ادارة الشركة عدم توزيع أرباح، علما بأن 
هذه التوصية تخضع ملوافقة اجلمعية العمومية 

واجلهات املختصة.

»المتحدة للخدمات العقارية« أعلنت رعايتها للمؤتمر التاسع لدور القطاع الخاص في التنمية والبنية التحتية

صادق: الدولة مطالبة بالبحث عن الصيغة المناسبة 
إلعادة طرح مشاريع الـ»B.O.T« من جديد

حتى تتم عملية التنمية بشكلها 
الصحيح.

ان املؤمتر  العنجري  وذكرت 
في دورت���ه احلالي���ة يعتبر له 
وقع خ���اص وذلك نظرا للوضع 
االقتصادي الذي متر به املنطقة 
والعالم بوجه عام وما لهذه األزمة 
من تأثيرات سلبية، ومن خالل 
تعميق الروابط ومحاولة إيجاد 
آليات ومعايير ملواجهة حتديات 
إلى  املقبل���ة، باإلضافة  املرحلة 
مراعاة النقاط واملقترحات التي 
أشير إليها في الدورات السابقة 
للمؤمت���ر من املش���اركني وعلى 
األخص شركة مجمعات األسواق 
التجارية والتي تعتبر ش���ركة 
رائدة في مجال تنفيذ مش���اريع 

.»B.O.T «�ال
وأوضحت أن املؤمتر يهدف في 
دورته اجلديدة إلى تسليط الضوء 
على مجموعة من احملاور املهمة 
التنموية  الكوي���ت  وهي خطط 
بعيدة املدى )خطة 2020( وبرنامج 
عمل احلكومة، حيث سيناقش هذا 
التنمية واملشاريع  احملور خطة 
التي ستطرح فيها للقطاع اخلاص 
على مدار السنوات العشر املقبلة 
وأهداف تلك اخلطة ومدى إمكانية 
مساهمة القطاع اخلاص فيها كما 
القطاع  س���يناقش املؤمتر دور 
اخلاص ف���ي تنفيذ برنامج عمل 
احلكومة، حيث سيركز هذا احملور 
على إبراز قدرات القطاع اخلاص 
في املساهمة بدور حيوي في تلك 
املشاريع واإلمكانيات التي ميتلكها 
وأيضا اجتاه احلكومة إلنشاء مدن 

.B.O.T �جديدة وفق نظام ال
هذا وبينت العنجري أن الدورة 
اجلديدة من املؤمتر س����تتضمن 
العديد من األفكار اجلديدة الرامية 
إلى زيادة جرعة املشاركة من قبل 
القطاع اخلاص في مشاريع التنمية، 
مبينة ان املؤمتر سيناقش وللمرة 
األولى مشاريع القطاع النفطي التي 
يبلغ حجمها 25 مليار دينار ودور 

القطاع اخلاص فيها.

الذي يتطلب  االقتصادية، األمر 
إعادة نظر م���ن احلكومة لطرح 
مشاريع ال� B.O.T من جديد خاصة 
ان أس���عار األراضي مازالت في 
ارتف���اع وهو ما ميثل عبئا ماليا 
العقارية  الش���ركات  كبيرا على 
وبالتالي في عدم تنفيذ مشاريع 

التنمية املتوقعة بالكويت.
وقال���ت انه ومن هذا املنطلق 
يأتي تفعيل أدوات حكومية عبر 
 B.O.T �طرح املزيد من مشاريع ال
خاصة ان هذه املشاريع عبارة عن 
املالذ اآلمن للسيولة املتوافرة في 
املنطقة خاصة إذا ما وضعنا بعني 
االعتبار الغالء الفاحش في ارتفاع 
الكويت،  أسعار األراضي ومنها 
 B.O.T �ومؤكدة أن مش���اريع ال
م���ن األدوات الفاعلة المتصاص 
السيولة وأيضا في املساهمة في 
عملية التنمية العمرانية والعقارية 
بالبالد في ظل وجود رؤية أميرية 
من صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد للتحول إلى مركز 
مالي إقليمي وهو األمر الذي لن 
يتحقق إال من خالل االس���تثمار 
املالي املباش���ر وسعي احلكومة 
 B.O.T ����إلى طرح مش���اريع ال

بالدرجة األولى ومشاريع التنمية 
املثال على  بش���كل عام، ضاربا 
ذلك مبستوى اخلدمات الصحية 
بالكويت وعدم قدرة الدولة على 
تطويرها وهو ما يفتح الباب أمام 
القيام بدور محوري في عالجها 
 »B.O.T« �في حال طرح مشاريع ال
بهذا القطاع وهو األمر الذي ينطبق 
على باقي القطاعات والتي منها 

ما هو ترفيهي وخدماتي.

تعاون أكبر

من جانبها قالت نائب رئيس 
اللجنة العلي���ا املنظمة للمؤمتر 
نبيلة العنجري: ان حرص الشركة 
العقارية على  املتحدة للخدمات 
املشاركة في رعاية املؤمتر للمرة 
األولى نابع م���ن قناعتها التامة 
بأهمية هذه املشاريع وضرورة 
التواصل بني املشاركني في طرح 
التي  املناسبة للمشاكل  احللول 

تعترض طريقها.
وأش���ارت إل���ى أن الظروف 
االقتصادية الراهنة قد انعكست 
على ش���ركات القط���اع اخلاص 
الذي يق���ف عاجزا ع���ن تنفيذ 
بعض املشاريع بس���بب األزمة 

التزال متمسكة بسياستها احلذرة 
في عمليات التمويل.

وأوض���ح ص���ادق أن اجناز 
القان���ون اجلدي���د ملش���اريع ال� 
B.O.T من قبل مجلس األمة يعتبر 
من األم���ور االيجابية لدعم هذه 
املشاريع بعد فترة من التوقف، 
كما انه يع���د اجنازا كبيرا نظرا 
ألنه سيفتح الباب من جديد أمام 
الشركات ملعاودة تنفيذ مشاريع 

ال� B.O.T في الكويت.

مشاريع حالية 

وبني صادق ان الشركة التي 
تأسست في العام 2003 تساهم في 
مجموعة من املشاريع القائمة وفق 
نظام ال� »B.O.T« ومنها مشروع 
سليل اجلهراء ومشروع منتزه مرح 
الند الصباحية ومشروع منتزه 

الشعب الترفيهي بالساملية.
وأكد ان الدولة مطالبة بالبحث 
عن الصيغة املناسبة إلعادة طرح 
مشاريع ال� »B.O.T« من جديد نظرا 
ألن هذه املشاريع ال تصب فقط 
في خانة حتقيق القطاع اخلاص 
لألرباح، كم���ا ينظر لها البعض 
وإمنا هي مشاريع خلدمة املواطن 

املتح���دة  الش���ركة  أعلن���ت 
للخدم���ات العقارية عن رعايتها 
للمؤمتر التاسع عن »دور القطاع 
اخلاص في مش���روعات التنمية 
والبنية التحتية« التي تقام وفق 
نظام ال� »B.O.T« والذي تنظمه 
كل من شركة مجمعات األسواق 
التجارية بالتعاون مع ش���ركة 
اخلليج لتنظيم املعارض خالل 
الفترة م���ن 9 إلى 10 مايو املقبل 
والذي يقام حتت شعار »الكويت 

.»2020
وقد قام بتوقيع عقد الرعاية 
رئيس مجلس اإلدارة في الشركة 
املتحدة للخدمات العقارية صالح 
صادق م���ع نائب رئيس اللجنة 
املنظم���ة للمؤمتر نبيلة  العليا 
العنجري، حيث أوضح صادق أن 
الشركة قررت املشاركة في املؤمتر 
للمرة األول���ى وذلك من منطلق 
األهمي���ة الكبي���رة التي يحظى 
بها املؤمتر الذي يعد اكبر حدث 
محلي يناقش مش���اريع التنمية 
ومشاريع ال� B.O.T في الكويت، 
مؤكدا ان هذه املش���اريع تساهم 
في دفع عجلة االقتصاد الكويتي 
وتطوير القطاع االستثماري في 
البالد وذلك من اجل إيجاد بدائل 

أخرى للدخل.
وأضاف صادق أن إقرار مجلس 
التنمية  األمة ملش���روع خط���ة 
االقتصادية ميثل البداية احلقيقية 
خل���روج الكوي���ت م���ن أزمتها 
االقتصادية، مشيدا بدور الشيخ 
احمد الفهد في حتمله مسؤولية 
ملف التنمية االقتصادية وحرصه 
على تذليل جميع العقبات التي 
القطاع اخل���اص للقيام  تواجه 

بدوره التنموي في البالد.
وأكد ان املؤمتر مطالب بالتركيز 
وبشكل أساسي على خطة التنمية 
والعقبات التي ميكن أن تواجهها 
التنفيذ خاص���ة ما يتعلق  عند 
بعمليات التمويل والتي تعد من 
أهم العوامل التي تساعد في جناح 
مشاريع التنمية خاصة ان البنوك 

صالح صادق أثناء توقيع عقد الرعاية مع نبيلة العنجري


