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بواقع 12.6 فلسًا للسهم وأكد استمرارية سياسة المخصصات تحوطًا ألي تداعيات رغم قوة المالءة

المخيزيم: 30.9 مليون دينار صافي أرباح »بيتك« للربع األول

DSL BONDING كواليتي نت« تطرح تقنية«
أعلنت شركة كواليتي نت طرحها تقنية جديدة 
من نوعها تطرح ألول مرة في املنطقة، وتهدف إلى 
التغلب على مشاكل االنترنت الناجمة عن خطوط 

الهواتف »التقليدية« في الكويت.
وفي االطار قال مدير عام قطاع االفراد في الشركة 
م.عيسى الكوهجي، ان التقنية اجلديدة والتي عرفت 
باس���م »DSL BONDING« معنية بتقدمي س���رعات 
مضاعفة ملش���تركي كواليتي نت الذين يعتمدون 
في حصوله���م على االنترنت على خطوط الهاتف 
احمللية »النحاسية« التي ال تتحمل سرعات االنترنت 

العالية.
وأضاف ان أغلب خط���وط الهاتف احلالية في 
الكويت تتحمل س���رعات إنترنت تتراوح بني 2 و 
4 ميغابايت اعتمادا على بعد املقس���م وكفاءة خط 

التليفون، بينما مع ال�DSL BONDING أصبح العميل قادرا على احلصول 
على سرعات إنترنت تتراوح بني 4 و12 و16 ميغابايت وصوال إلى 48 

ميغابايت بكل يسر وسهولة وبدون أي تكلفة إضافية.
وق���ال ان امليزة االضافي���ة لهذه التقنية اجلدي���دة هو أن خدمة 
االنترن���ت لن تنقطع عن العميل بتعطل أح���د خطوط الهاتف التي 
تعمل من خاللها تقنية ال� DSL BONDING مبعنى ان العميل سيبقى 
متصال باالنترنت في حال توقف أحد خطوط الهاتف ألسباب تقنية 
أو طارئة، وهذا بحد ذاته أمر هام جدا ملن يقوم بأداء أعماله وواجباته 

من املنزل مباشرة وبدون انقطاع.
وأش���ار إلى ان خدمة DSL BONDING هي نتاج 
شهور طويلة من البحوث املستمرة تلتها عمليات 
حتديث لوصالت االنترنت الدولية لدى الش���ركة 
لتكون مستعدة للطلب املتوقع على هذه اخلدمة، 
حيث تعتم���د فكرة هذه التقنية على التغلب على 
مشاكل خطوط الهاتف احلالية لتوفير السرعات 
العالية من خالل وجود خطني للهاتف الثابت في 
املن���زل، إذ من خالل هذه التقني���ة اجلديدة ميكن 
للمشترك احلصول على سرعات مضاعفة تصل الى 
48 ميغابايت.وأكد أن التقنية اجلديدة قد أصبحت 
جاهزة مع بداية هذا األسبوع، وهي متاحة جلميع 
العمالء احلاليني واجلدد بشرط أن يكون لدى العميل 
خطا هاتف ثابت، الفتا إلى أن تشغيل هذه التقنية 
اجلديدة ال يستغرق أكثر من 48 ساعة بحد أقصى.وتوقع أن حتظى 
التقنية اجلديدة بإقبال كبير من العمالء، خاصة أن كواليتي نت قد 
تلمست في الفترات السابقة معاناة الكثير من العمالء الذين أدركوا 
وبشكل كبير أن املشكلة احلالية لسرعات االنترنت تتمثل في جودة 
خطوط الهاتف االرضية وليس في خدمة االنترنت ذاته، لكنه استدرك 
قائال ان هذه التقنية اجلديدة لن تش���مل خطوط الهاتف التي تعتمد 
على شبكات األلياف الضوئية، وإمنا هي خاصة فقط باملشتركني عبر 

خطوط الهاتف التقليدية »النحاسية«.

قال رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب 
في بيت التمويل الكويتي )بيتك( بدر المخيزيم 
ان »بيتك« حقق أرباحا إجمالية للربع األول 
من العام الحال����ي قدرها 82.2 مليون دينار، 
وبلغت حصة المساهمين فيها 30.9 مليون 

دينار، وبلغت ربحية السهم 12.6 فلسا.
ووص���ل حجم األص���ول إل���ى 11.652 
مليار دينار، بزيادة قدرها 1.1 مليار دينار 
وبنس���بة زيادة 11% عن نف���س الفترة من 
العام الس���ابق، وبلغ حجم الودائع 7.195 
ملي���ارات دينار، بزيادة قدرها 472 مليون 
دينار، وبنسبة زيادة 7% عن نفس الفترة 

من العام السابق.
وبلغت حقوق المس����اهمين 1.206 مليار 
دينار، بزيادة قدرها 29 مليون دينار وبنسبة 
زيادة 2% عن نفس الفترة من العام السابق.
وش����دد المخيزيم على ان معظم األرباح 
المحققة أرباح تش����غيلية بما يعكس األداء 
المتميز وسياسة العمل الناجحة واإلنتاجية 
العالية للموظفين واإلدارات، بما في ذلك سياسة 

التسويق التي تستهدف تحقيق زيادة متنامية 
في الحصة الس����وقية وتعزيز موقع »بيتك« 

كصانع سوق رئيسي.
وأض����اف المخيزيم في تصريح صحافي 
ان »بيتك« واصل انتهاج سياس����ة تحفظية 
تستهدف بشكل رئيسي تعزيز المركز المالي 
وبناء مخصصات كافية لمواجهة اي تداعيات 
او اف����رازات لألزمة، ومن ذلك االرتباطات مع 
أطراف قد تتعرض للتأثر باألزمة، باإلضافة 
إلى المحافظة على معدل من النمو المستقر 
المتوازن لجميع األنشطة واألعمال،  واألداء 
مشيرا إلى أن »بيتك« يحرص على أن تكون 
ه����ذه المخصصات كافية بش����كل يغطي أي 
مخاطر أو مطالب محتملة في الوقت الراهن 

ومستقبال.
وقال المخيزيم ان سياسة »بيتك« في تقييم 

األصول تقوم على تقييمها بالقيمة الدفترية 
التي تقل بكثير عن القيمة الس����وقية لألصل 
بعدة م����رات، مما يمثل ضمانة مهمة لتحديد 
القيمة بعيدا عن المبالغات، مش����ددا على ان 
إستراتيجية »بيتك« في الوقت الذي تعتمد 
فيه على انتقاء األص����ول النوعية المتميزة 
من حيث القيمة والعائد، ال تلجأ إلى حسابها 
بقيمتها الس����وقية الراهنة رغم ما يمكن أن 
تعطيه من م����ردود عال من األرقام لكنها في 
الوقت ذاته تخضع األصول لتقلبات السوق 
وتعطي مؤش����رات متغيرة وغير دقيقة في 

معظم األحوال.
وشدد المخيزيم على أهمية أسواق دول 
مجلس التعاون الخليجي حيث تمثل العمق 
االستراتيجي للكويت اقتصاديا واجتماعيا، 
وقد بدأ بيت التمويل الس����عودي � الكويتي 

العمل في أس����واق المملكة كبنك استثماري 
ب��رأسمال نص��ف ملي��ار ري��ال يت��وقع ان 
يحق����ق نجاحا ونموا كبيري����ن حيث يتمتع 
السوق الس����عودي بمحفزات عديدة، كما أن 
هناك طلب����ا كبيرا على المنتجات والخدمات 

المالية اإلسالمية.
وأكد على األهمية التي يوليها »بيتك« للسوق 
المحلي وحرصه على تنمية حصته السوقية 
في جميع المجاالت واألنشطة، باإلضافة إلى 
التميز في طرح منتجات وخدمات منافس����ة 
العمالء وتعزيز االنتشار  وتوس����يع قاعدة 
بافتتاح فروع ومنافذ خدمة جديدة، مع استمرار 
الدور االجتماعي الرائد، بما يوفر وجود قوي 
ومتميز خاصة في تمويل المشاريع الكبرى 
ذات األهداف التنم��وية والمردود الحضاري 

المتميز على صعيد الفرد والمجتمع.

إلى اس����تمرار االهتمام بالعنصر  وأشار 
البشري وتأهيله وتدريبه وفق احدث النظم 
والبرامج، بما يعزز جهود »بيتك« للمحافظة 
على موقعه المتق����دم كأفضل وأكبر البنوك 
اإلسالمية، وأكثر البنوك حصوال على جوائز 
تغطي مجاالت العمل المختلفة باإلضافة إلى 
التصنيف����ات االيجابية م����ن وكاالت التقييم 
العالمية، وثقة العم����الء التي تعتبر أفضل 

وأهم الجوائز.
واشاد المخيزيم بالنجاح الذي تحقق في 
التوجه إلى ش����رائح جديدة من العمالء مثل 
الشباب واألطفال، مع تطوير خدمات السيدات، 
وقد زاد التركيز على جانب التقنية في الخدمة، 
وتفعيل وس����ائل البيع المباشر والبيع عن 
بعد، وكذلك طرح منتجات لم تكن موجودة 
من قبل في مجال الودائع والبطاقات وتثمير 
ممتلكات وأموال العم����الء، مع التركيز على 
معايير الجودة بحيث أصبح عميل »بيتك« 
ينال مس����توى من الخدمة بجودة ال تقل عن 

بدر املخيزمينظيره في أي بنك آخر.

م.عيسى الكوهجي

تقييم األصول دفتريًا رغم جودتها لتجنب المبالغات وتقلبات السوق

اندرياس موهر متسلما شهادة اجلودة العاملية

شهادتا آيزو لـ»جاسم للنقليات والمناولة« 
حازت ش����ركة جاس����م للنقليات واملناولة إحدى أكبر الشركات 
اللوجس����تية في الكويت، أحدث شهادتني للمعايير الدولية للجودة 
 .OHSAS18001:2007و IS09001:2008)والصحة املهنية والسالمة )ايزو
وقد أعطيت هذه اجلائزة في أعقاب تقييم شامل تقوم به هيئة االعتماد 
الدولية الرائدة. ومتت ترقية ش����هادة نظام إدارة اجلودة القياسية 
)ايزو( ISO 9001:2000 التي حصلت عليها ش����ركة جاسم للنقليات 
واملناولة عام 2006، إلى النسخة احملدثة )ايزو( ISO9001:2008 والتي 
تش����مل الصحة املهنية والسالمة )OHSAS 18001: 2007(، ويأتي هذا 
بعد تقييم جودة نظام إدارة الشركة. وتضمن هذه الشهادات للعمالء 
واإلدارة بأن أنظمة إدارة الش����ركة تتوافق مع املعايير الدولية التي 

توافق عليها املنظمة الدولية للتوحيد القياسي )ايزو(.
إن سلسلة ايزو9000 إلدارة اجلودة هي األكثر اعتمادا على النطاق 
 OHSAS 18001: الواسع ملعايير إدارة اجلودة في العالم. ويحدد معيار
2007 متطلبات أنظمة الصحة املهنية والس����المة التي يتم اعتمادها 

وفق أفضل اإلجراءات املعترف بها.
وفي هذا اإلطار قال املدير التنفيذي للعمليات لش����ركة جاس����م 
للنقليات واملناولة اندرياس موهر: »ان نيل شهادة تصديق على نظام 
إدارة أعمالنا يعزز التزام الش����ركة بتحصيل املواصفات والتوقعات 
املنش����ودة من قبل عمالئنا ومساهمينا. كما يؤكد التزامنا مبواصلة 
حتس����ني جميع جوانب أعمالنا من خالل مجموعة من األنشطة ذات 
القيمة املضافة مبا في ذلك مالحظات العمالء، وعملية مراقبة األداء، 
وتطوير املوظفني والتدريب والتدقيق الداخلي ومبادرات حتس����ني 

املوظفني«.
وأضاف موهر »تصنيفنا من قبل إحدى أكثر الش����ركات الرائدة 
املعتم����دة واملعترف بها عامليا يؤكد حرصنا على تطبيق أفضل نظم 
اإلدارة املتكاملة، وسنواصل البناء على هذه اإلجنازات التي حتققت 
وسنستمر في حتسني أنظمتنا. وميثل هذا االجناز أيضا حرص اإلدارة 

على االرتقاء بالشركة وخدمة عمالئنا«.

يعقوب الشرهان يصافح جورج أبوخضر

عبر استحواذ 51% من »أوتوباص عمان«

»سيتي جروب« توسع نشاطها في األردن 
أعلنت شركة سيتي جروب 
عن امتامها عملية اس���تحواذ 
51% من الشركة املتكاملة للنقل 
املتعدد )أوتوباص عمان(، وقد 
متت الصفقة بضخ 15 مليون 
دين���ار أردن���ي أو م���ا يعادل 
6.2 ماليني دينار في رأس���مال 

الشركة. 
وقد حضر حفل التوقيع الذي 
أقيم ف����ي العاصمة عمان كل من 
رئيس مجلس ادارة شركة سيتي 
جروب، يعقوب الشرهان ورئيس 
مجلس ادارة الشركة املتكاملة للنقل 
املتعدد جورج أبوخضر باالضافة 
الى كبار املسؤولني التنفيذيني في 

الشركتني. 
وتعقيبا عل���ى احلدث قال 
الشرهان »بالعمل مع مجموعة 
أبوخضر حتت توجيه احلكومة 
األردني���ة، نحن على ثقة بأننا 
نس���تطيع أن نوفر نظام نقل 

عام عص���رى، آمن واقتصادي 
ف���ي األردن يلب���ي احتياجات 
الشعب األردني املتنامية«. وفي 
هذا الصدد، قال أبوخضر: »ان 
الشركة املتكاملة للنقل املتعدد، 

وبعد مباحثات مستفيضة خالل 
االثني عش���ر ش���هرا املاضية، 
يسعدنا انضمام شركة سيتي 
جروب كشريك استراتيجي يعزز 
املتكاملة مبا  الش���ركة  قدرات 

ينسجم مع تطلعات ملك البالد 
في تأمني خدم���ات النقل العام 
للشعب األردني«.وتعد شركة 
سيتي جروب التي تأسست عام 
1977 ثاني أكبر شركة في مجال 
النقل العام الكويتي، وقد نقلت 
الشركة عبر أسطولها املكون من 
585 حافلة حديثة تتمتع بأعلى 
املواصفات، ما يقارب 34 مليون 
العام 2009، وغطت  راكب في 
بذلك أكثر من 40% من خدمات 

النقل العام في الكويت. 
ويعتبر اس���تحواذ ش���ركة 
س���يتي جروب عل���ى 51% من 
الشركة املتكاملة للنقل املتعدد، 
أول اخلطوات نحو حتقيق هدفها 
لتكون رائدة قطاع النقل العام 
املنطق���ة، وقد  على مس���توى 
تولت شركة جلف ميرجر تقدمي 
االستشارات لشركة سيتي جروب 

خالل عملية االستحواذ. 

»POWER7TM« المدعمة بمعالج

»الخليج للحاسبات« تستعرض 
أنظمة »آي بي إم باور سيستيمز«

استعرضت ش���ركة اخلليج 
للحاسبات اآللية فوائد مجموعة 
أنظمة »آي بي إم باور سيستيمز« 
احلاسوبية اجلديدة في الكويت، 
وذلك في إط���ار حملة تقوم بها 
للتعري���ف به���ذه األنظمة على 

املستوى اإلقليمي.
وكانت شركة »آي بي إم« قد 
أطلقت هذه األنظمة احلاسوبية 
اجلديدة في شهر فبراير املاضي 
 ،»POWER7TM« مدعمة مبعالج

الذي يعد األحدث من نوعه.
وقد جرت أنشطة هذا احلدث 
في فندق كورتيارد ماريوت في 
احلادي عشر من مارس بحضور 
مجموعة من اخصائيي تكنولوجيا 

املعلومات، حيث مت تقدمي عرض 
موجز عن أنظمة »باور سيستيمز« 
التي متتاز بسهولة التعامل معها 
الطاقة،  وتوفيرها في استهالك 
كم���ا تعمل على أمتتة العمليات 
والتقليل من أعطالها، باإلضافة 
إلى توفير العديد من التكاليف 

التشغيلية األخرى.
وقدم ممثلو »آي بي إم« عرضا 
للجهود الت���ي تقوم بها عمالقة 
احلاسبات األميركية بهدف حتقيق 
شعارها »أنظمة لعالم أكثر ذكاء«، 
في الوقت ال���ذي مت فيه عرض 
فوائد دمج برمجيات »آي بي إم« 
 »POWER7TM« بحلول معدات

وحلول الشركة التخزينية.

وفي هذا السياق، قال تشيتان 
باريخ، املدير اإلقليمي ملنتجات 
آي بي إم ومدير أنظمة »آي بي إم 
باور سيتيمز«: »سيكون من شأن 
األنظمة اجلديدة أن تتيح لعمالئنا 
التطبيق���ات واخلدم���ات  إدارة 
بتكاليف منخفضة بشكل كبير، 
وذلك من خالل أحدث التقنيات 
املوجودة في عالم املعاجلات«، 
مضيفا: »كما ترفع هذه التقنية 
اجلديدة من أداء احلاسبات بشكل 
غير مسبوق، إذ تزيد من القدرات 
االفتراضية للحاسبات وحتد من 
استهالكها للطاقة. من جهة أخرى، 
تتميز هذه األنظمة بكفاءة قدراتها 
التخزينية وأسعارها املنخفضة، 

األمر الذي س���ينعكس بش���كل 
إيجابي على املستخدمني وعلى 

كوكبنا«.
من جانبه، قال مدير عام شركة 
اخلرافي للحاسبات اآللية فولفغانغ 
شوارزومير: »يأتي قرارنا بجلب 
إلى   »POWER7TM« معاجل���ات
الكوي���ت تأكيدا عل���ى التزامنا 
بتقدمي أحدث التطورات التقنية 
الدولة.  لشركائنا وعمالئنا في 
وقد جنحت شركة آي بي إم في 
توعية اجلهات املختلفة بفوائد 
هذه التجهيزات من خالل حملة 
من العروض املتميزة، وذلك بعد 
شهر فقط من إطالق هذه املجموعة 

على املستوى العاملي«.


