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التس���ويق  إدارة  قال مدير 
العام���ة ومدي���ر  والعالق���ات 
التخطيط االس���تراتيجي في 
بيت التمويل الكويتي فهد خالد 
املخيزمي إن »بيتك« يبادر دوما 
إلى توظيف اح���دث منتجات 
تكنولوجي���ا املعلومات والتي 
تشهد بدورها تسارعا ملحوظا 
على النطاق العاملي لتقدمي أفضل 
اخلدم���ات وفق أرق���ى معايير 
اجلودة، مشيرا الى أن »بيتك« 
كان السباق على مستوى املنطقة 
في استحداث برنامج تطبيقات 
جهاز « بالك بيري« وكذلك األمر 

بالنسبة للبرنامج اخلاص بأجهزة »اي فون« والذي 
من املتوقع أن يلقى إقباال ملحوظا من فئة كبيرة 
من عمالء »بيت���ك«، حيث أصبحت هذه األجهزة 
مالزمة لهم، مش���ددا على أن استخدام احدث ما 
تنتجه تكنولوجيا املعلومات له بعد استراتيجي 
يحقق أهدافا أساس���ية على عدة مستويات منها 
حتقيق ميزة التفوق لدى العنصر البش���رى في 
بيتك وكذلك تزويد العميل بأفضل تلك اخلدمات 

والتي تلبي احتياجاته.
وأض���اف في تصريح صحاف���ي ان طرح تلك 
املنتجات واخلدمات التي تفت���ح قنوات جديدة 
مباشرة بني العميل والبنك يأتي إدراكا لألهمية 
املتعاظمة لتكنولوجي���ا املعلومات فيما يعرف 
بالصيرفة االلكتروني���ة والتي أصبحت عصب 
الصناعة املصرفية على نطاقها الواسع والقائمة 
على جمع مهام ومزايا املهنة املصرفية كما أنها توفر 
مجاال واسعا ملهام التسويق املباشر جلميع ما يقدمه 
بيتك جلمهور عمالئه ويتجاوز العامل اجلغرافي 
والزماني حيث تظل العالقة بني املؤسسة والعميل 

قائمة على مدار الوقت وفى جميع األماكن.
واوضح بأن »بيت���ك«: »قدم في مجال قنوات 
اخلدمة عدة إسهامات متميزة أحرز فيها الريادة 

والسبق، فبالنس���بة لقنوات 
ق���درات مركز  االتص���ال عزز 
االتصال CALL CENTER بخدمة 
»ألو بيتك« مع إضافة خدمات 
نوعي���ة جديدة مث���ل اخلدمة 
الصوتية الت���ي تتيح للعمالء 
التعرف على تفاصيل حساباتهم 
املصرفية دون استخدام أزرار 
الهاتف، وتتيح خدمة »التمويل 
 kfh.com أون الين« عبر موقع
أكثر من 150 خدم���ة مجانية، 
إضافة إلى إمكانية إجراء عمليات 
التحويل وإرسال التلكس وغيرها 

للعمالء املشتركني باملوقع«.
وأضاف بأن هذه التطورات مهمة في عمل بيتك 
في هذه املرحلة التي يشهد فيها توسعات نوعية 
بتحقيق مزيد من االنتشار وتوسيع قاعدة العمالء، 
إذ ان سياسة تنويع قنوات اخلدمة تتيح للعميل 
اختيار الوس���يلة التي تتناس���ب مع احتياجاته 
بسهولة ويسر، وأثبتت جناحا كبيرا خالل الفترة 
املاضية، من خالل إقبال العمالء الكبير على ما يتم 
طرحه من أدوات ووسائل تستخدم التكنولوجيا 
احلديثة سواء في االستخدام أو االتصال أو احلصول 

على اخلدمة.
مؤكدا على األهمية التي حتتلها قنوات االنترنت 
في وس���ائل اخلدمة التقنية ف���ي بيتك حيث مت 
إطالق النسخة املطورة من موقعه على االنترنت 
بتصميم عصري حديث، يواكب اخر مستجدات 
التكنولوجيا احلديثة ويضاه���ي احدث املواقع 
االلكترونية لكبرى املؤسسات املالية واملصارف 
العاملية، ويشمل املوقع محتويات جديدة ومحدثة 
عن بيتك وقطاعاته وخدمات���ه واملنتجات التي 
يقدمها بشكل يضمن وصول سريع وآمن من قبل 
العمالء، وفى نفس الوقت توفير صورة ش���املة 
ومتكاملة عن »بيتك«، ومجموعة خدمات متطورة 

وعصرية مبعايير السرعة والدقة واألمان.

بوخمسين: »وربة« تعتزم تقديم خدمات جديدة في أسواقها
مصطفى: الشراكة مع شركة بحجم »وربة« تتيح خيارات واسعة من الخدمات المتميزة

أحمد يوسف
وّقعت شركة وربة للتأمني عقد 
شراكة مع شركة »مايكروسوفت 
� الكوي���ت« لتزويدها باحللول 
التقنية املبتكرة وأحدث التقنيات 
التي من ش���أنها تعزيز كفاءة 
عملياتها التشغيلية ومساعدتها 
على تق���دمي أفض���ل اخلدمات 

لعمالئها.
وخالل املؤمت���ر الصحافي 
الذي عقدته الشركة، أمس قال 
رئيس مجلس إدارة »شركة وربة 
للتأمني« أنور جواد بوخمسني: 
الش���راكة  »ان توقي���ع عق���د 
لتطوير األعمال في الشركة مع 
»مايكروسوفت الكويت«، يأتي 
انطالقا من رؤيتنا الرامية إلى 
مواصلة تزويد عمالئنا بحلول 
عاملية املستوى ومساعدتهم على 
التحديات ذات الصلة  مواجهة 
بالتأمني في الكويت وجميع أنحاء 
املنطقة، وتأتي هذه الش���راكة 
املتمي���زة مع »مايكروس���وفت 
الكويت« لتس���اهم في تعزيز 
موثوقية ومرونة القدرات التقنية 
لعمالئنا، وفي الوقت نفس���ه، 

مضاعفة قيمة استثماراتهم«.
وأشار الى ان الشركة تعتزم 
تق���دمي مجموع���ة مبتكرة من 
اخلدمات اجلديدة واملتطورة في 
األسواق التي تعمل بها، وان هذه 
اخلطوة تأتي في إطار س���عينا 
للحصول على توسعات ليس 
فقط ف���ي منطقة اخلليج وإمنا 
أيضا في األسواق التي نتعامل 

األمر ال����ذي وجدناه في أحدث 
التي  تقنيات »مايكروسوفت« 
تعد خيارا مثاليا بفضل مزاياها 
العملية الواسعة، وقدرتها على 
الربط بني كل أقسامنا بكفاءة، 
وبالتال����ي تزويدنا بإطار عمل 
فعال يس����هم في دع����م عملية 

صناعة القرارات«.
من جانب����ه، قال مدير ادارة 
نظم املعلومات ل� »شركة وربة 
الوزان  للتأمني« عبدال����رؤوف 
ان وربة قد اس����تعدت للتعامل 
مع النظام اجلديد، وس����يكون 
مبق����دور العم����الء االنتهاء من 
جميع معامالتهم مع الش����ركة 
في اسرع وقت ممكن باإلضافة 
الى ان النظام اجلديد س����يتيح 
للشركة تقدمي خدمات جديدة 
مس����تقبال وتوس����يع نط����اق 
عملياته����ا في الس����وق احمللي 
واالس����واق اخلاريجية بنفس 

السرعة والكفاءة«.
يذكر ان خادم »مايكروسوفت 
إس كيو إل سيرفر« يوفر مزايا 
مبتكرة إلدارة وتخزين جميع 
املعلومات بسرعة وكفاءة، كما 
أنه يتيح لشركة »وربة للتأمني« 
إدارة قاعدة بياناتها، واالستفادة 
القصوى من مواردها، وقدرة أكبر 
على اتخاذ قرارات أكثر اطالعا. 
التي  التقنيات  وتضم قائم����ة 
اعتمدتها الشركة: »شيربوينت 
س����يرفر 2010« و»سيس����تم 
و»مايكروس����وفت  س����نتر« 

إكستشينج«.

جانب دعم منونا وتوسعنا على 
املدى الطوي���ل، ومن هنا تأتي 
أهمية حلول »ويندوز سيرفر« 
و»إس كي���و إل س���يرفر« ذات 
الكلفة املنخفضة والقادرة على 
تلبية كل متطلبات أعمالنا، كما 
أنن���ا على ثقة بأن هذه احللول 
ستس���اعد في تعزيز إنتاجية 

ورضا العمالء«.
وب����دوره، ق����ال نائب مدير 
عام »ش����ركة ورب����ة للتأمني« 
محمد العلب����ان: »نظرا لتنوع 
وحدات أعمالنا، كنا نبحث عن 
حل ش����امل وقادر على تسريع 
اليومية،  وتبس����يط عملياتنا 
الكلف����ة اإلجمالية،  وخف����ض 

تلبية متطلبات العميل احلالية 
ووضع اخلطط املس���تقبلية. 
وسوف تستفيد هذه الشراكة 
من اإلمكان���ات التقنية الفائقة 
التي متتاز بها »مايكروسوفت« 
وستساعد شركة »وربة للتأمني« 
على تقدمي اخلدمات لعمالئها في 
الكوي���ت واملنطقة عبر منصة 

تقنية متطورة.
من جانبه، قال العضو املنتدب 
ل� »شركة وربة للتأمني« توفيق 
شمالن البحر: »تأتي هذه اخلطوة 
في إطار سعينا للحصول على 
منصة تقنية مبتكرة تتيح لنا 
تلبية متطلبات أعمال عمالئنا 
إلى  بس���رعة وكفاءة عالي���ة، 

معها مثل السعودي باإلضافة 
الى تقدم خدمات مبتكرة جلميع 

العمالء بسرعة وكفاءة عالية.
ق���ال مدير عام  من جانبه، 
»مايكروسوفت الكويت« إيهاب 
مصطفى: »ان شراكتنا مع شركة 
عريقة مثل وربة للتأمني تأتي 
في اطار تطوير جميع عمليات 
الش���ركة لتقدمي خدمة أفضل 
للعم���الء ولتحقيق أفضل أداء 

وأفضل معدالت منو«.
واش���ار الى ان هذه الشركة 
تتيح للشراكة خيارات واسعة 
من اخلدم���ات املتمي���زة، عبر 
تعزيز أمن وخصوصية البيانات 
التي تش���كل عامال رئيسيا في 

خالل توقيع عقد شراكة لتطوير األعمال مع »مايكروسوفت«

يوسف احلساوي 

هدى الشايع 

م. هيثم عرفات مكرما سعود العسالوي

 فهد املخيزمي 

)محمد ماهر(بوخمسني مصافحا مصطفى عقب إعالن الشراكة  أنور بوخمسني وإيهاب مصطفى ومحمد العلبان في جانب من املؤمتر

جانب من احلضور باملؤمتر الصحافي

الحساوي: 1.021 مليون دينار 
صافي أرباح »كاب كورب« في 2009

عق����دت ش����ركة كاب كورب 
العمومية  لالستثمار اجلمعية 
األولى، حيث متكنت الش����ركة 
من حتقيق أرباح ايجابية فاقت 
املليون دينار رغم تداعيات األزمة 
املالية التي بدأت بعد تأسيس 
الش����ركة بنحو ثالثة أش����هر 
تقريبا، وقال رئيس مجلس إدارة 
الشركة يوسف عيسى احلساوي 
ان الش����ركة متكنت من جتنب 
آثار األزم����ة املالية وتداعياتها 
رغم قسوتها وحدتها وحداثة 
عهد الشركة، كما أكد استيعاب 
الشركة الدرس جيدا فيما حصل 

في قطاع االستثمار.
إلى أن هذه األزمة  وأش����ار 
املالية خلقت فرصا جيدة القتناء 
بعض األصول بأسعار معقولة، 
الفرص  وذلك بعد دراسة تلك 

بصورة مهنية ودقيقة.
وأض����اف عق����ب اجتم����اع 
اجلمعية العمومية التي عقدت 
بنسبة حضور بلغت 98% أنه 
مت إقرار واعتماد جميع البنود 
املدرجة على ج����دول األعمال، 
الفتا إلى ان النتائج االيجابية 
التي حققتها الش����ركة في أول 
موازنة رسمية بعد التأسيس في 
مايو عام 2008، ستكون حافزا 
لتحقيق جناح����ات وانطالقات 
أخرى تهدف الى تعظيم حقوق 

املساهمني.
وعن البيانات املالية للشركة، 
ذكر احلساوي أن مجموع أصول 
الشركة بلغ بنهاية 2009، 20.9 
امللكية  مليون دينار، وحقوق 
21.4 مليون دينار، في حني بلغ 
صافي الربح 1.021 مليون دينار 
مبا يعادل ربحية 5 فلوس للسهم 

الواحد.
وأش����ار إلى أن شركة كاب 
كورب عملت خالل العام األول من 
انطالقتها على توزيع وتنويع 

التكنولوجيا.
وأشار إلى أن الشركة جنحت 
ف����ي تأس����يس أول صن����دوق 
اس����تثماري، ويعتبر باكورة 
خدماتها املالية هو صندوق كاب 
كورب احمللي موجه لالستثمار 
في سوق األسهم الكويتية بهدف 
الس����وق  الفرص في  اقتناص 
احمللي����ة بعد الهبوط احلاد في 

أسعار األسهم.
وكشف عن أن الشركة تركز 
جهودها حاليا في احملافظة على 
أصوله����ا وحقوق مس����اهميها 
واملكاس����ب الت����ي حققتها مع 
التركي����ز على االس����تثمار في 
حصص شركات خاصة وذات 
تقييمات مناسبة وغير مبالغ 
فيها وتتمت����ع بالدرجة األولى 
بأنها ذات تدفقات نقدية ولديها 
أرباح،  القدرة عل����ى توزي����ع 
إلى متيزه����ا بإدارة  باإلضافة 
محترف����ة في مج����االت عملها، 
وفي اطار آخر أكد أن ش����ركة 
كاب كورب تتمتع مبالءة مالية 
جيدة، كما أن الشركة ليس لديها 
أي التزامات مالية جتاه الغير، 
وهو ما خفف عنها أعباء كبيرة، 
مش����يرا إلى أن بإمكان الشركة 
الالزم  التمويل  احلصول على 
لها وانتقاء الفرص اجليدة خالل 

الفترة املقبلة.
وأعرب احلساوي عن تفاؤله 
العام  احل����ذر بالنس����بة ألداء 
للشركة، مبينا: »نحن نتطلع 
ق����درة احلكومة على  ونراقب 
تنفيذ وعودها في ش����أن خطة 
التنمية البالغة نحو 30 مليار 
دينار«، مشيرا إلى أنه اذا ما مت 
تنفيذ هذه الوعود سيكون هناك 
أثر ايجابي كبير على االقتصاد 
الكويتي في جت����اوز تداعيات 
األزمة وانعاش وحتريك عجلة 

االقتصاد عموما.

استثماراتها وفق آلية متحفظة 
وتعتمد على االنتقائية، وتهدف 
إلى حتقيق أرباح متوازنة تعتمد 
بالدرج����ة األولى على التمويل 
الذاتي وتكون مخاطر مقبولة 

وفي اطار منخفض جدا.
وبنّي أنه ف����ي ضوء ذلك مت 
القطاعات  اس����تهداف بع����ض 
الواع����دة، حي����ث متلكت كاب 
كورب حصة مشروع سيمينا 
في البحرين وهي شركة اسمنت 
قابضة تهدف إلى ان تكون أكبر 
شركة اسمنت في الشرق األوسط 
عن طريق انشاء عدة مصانع في 
املنطقة واقتناء أخرى عاملة، 
ورأت الش����ركة في هذا القطاع 
فرصة استثمارية واعدة، إضافة 
إلى الدخول في مشروع تطوير 
عقاري واع����د بواجهة بحرية 
مميزة هو مشروع مرسى السيف 
في البحرين ايضا والذي سيتم 
التخارج منه عند انتهاء البنية 
التحتية، كما متكنت الش����ركة 
من متلك حصة مقدارها %19.5 
ف����ي ش����ركة زاك سلوش����ينز 
التكنولوجيا ونظم  خلدم����ات 
املعلومات، وهي شركة تتمتع 
بنمو ايجابي في األرباح ولديها 
حصة مؤثرة في قطاع خدمات 

خالل انعقاد عموميتها األولى منذ التأسيس 

استثمرنا بأموالنا وليست لدينا ضغوط تمويلية أو ديون

 صندوق »كاب كورب« باكورة منتجات الشركة للسوق المحلي

إطارات حصرية من »ميشالن« 
»GTO599 لسيارات »فيراري

»بانكر« توزع جوائزها منتصف يونيو 
تنظم »سي بي آي فاينانشال«، وهي دار النشر التي تصدر مجلة 
»بانكر ميدل إيست«، حفلها السنوي لتوزيع جوائز »بانكر ميدل 
إيست للقطاع املالي«، خالل يونيو املقبل، وتهدف اجلوائز لتكرمي 
املؤسس���ات املالية األكثر ابتكارا وفعالية والتي واصلت جناحها.  
وق���د قامت هيئة من احملكمني مكونة من خبراء ومعنيني بالقطاع 
املالي باختيار املرشحني النهائيني من قائمة تضم مئات املصارف 
واملؤسس���ات املالية العاملة في منطقة الش���رق األوسط وشمال 
افريقيا. وس���يتم خالل حفل جوائز »بانكر ميدل إيس���ت للقطاع 
املال���ي« منح 27 جائزة لتكرمي وإب���راز األداء املتميز الذي حققته 
املؤسس���ات العاملية واإلقليمية العاملة في املنطقة. ومن بني أهم 
اجلوائز املقدمة والتي تشهد أكبر قدر من املنافسة جائزة »أفضل 

بنك« و»مصرفي العام« وجائزة »اإلجناز مدى احلياة«.

أعلنت ش����ركة فيراري اإليطالية للس����يارات أنها ستقوم بإنتاج 
حصري ومحدود ل� 599 سيارة من طراز »فيراري GTO599« وجميعها 
س����يتم جتهيزها بإطارات ميش����الن الرياضية ف����ي إصدار جديد من 
ميش����الن مصمم خصيصا للسيارة »فيراري GTO599« وبذلك تكون 
نقطة االلتقاء الوحيدة بني سيارات فيراري والطريق هي 2396 إطارا 
من إطارات ميش����الن عالية األداء.  اجلدير بالذكر أن كال من ش����ركة 
ميشالن الفرنسية لإلطارات وشركة فيراري اإليطالية للسيارات قد 
تشاركتا في تطوير تلك اإلطارات الفريدة من نوعها في وقت قياسي ال 
يتجاوز 18 شهرا وذلك لتتمكن سيارات »فيراري GTO599« من حتقيق 
أعلى مس����تويات األداء وتكتسب من إطارات ميشالن التوازن وأعلى 
مستويات األمان والسالمة. أما عن تصميم تلك اإلطارات الفريدة فانها 
 ZR ،285/15 ZR تأتي مبقياسني مختلفني، فإطارات املقدمة تأتي بقياس
315/35 للخلفية، وعلى الرغم من تلك األبعاد الكبيرة بشكل استثنائي 
إال انه����ا تتميز بخفتها حيث تبلغ زنة اإلطار األمامي 10كلجم، 15كجم 
لإلطار اخللفي وذلك يعني كونه أخف بنسبة 10% مقارنة باإلطارات 
األخرى ذات األبعاد املماثلة.  ومن أهم فوائد كون اإلطارات خفيفة انها 
تقلل من استهالك الوقود وانبعاثات الكربون، وبهذا تخفض إطارات 
ميشالن املصممة خصيصا لس����يارات »فيراري GTO599« من نسبة 

انبعاث غاز ثاني اكسيد الكربون حتى 7جم لكل كيلومتر.
كما أن مهندسي شركة ميشالن قاموا بتطوير املطاط املستخدم في 
صنع اإلطارات بطريقة مبتكرة لتضمن السالمة واألمان حتت أصعب 
الظروف وأقساها حتى لو كانت تعمل حتت ضغط سيارة بقوة 670 

حصانا مبحرك سعة 6 ليترات، 12 سلندرا.

المخيزيم: توظيف »بيتك« للتكنولوجيا 
يضمن ريادته في التواصل المباشر مع العميل

»الدولي« يعلن مشاركته 
في الحفل السنوي لنادي ضباط الجيش

»أكاديمية سيمز« اختتمت دورة اإلدارة 
اإلستراتيجية لمديري شركة أنظمة البناء 

مثل احلسابات اجلارية، وحساب 
التوفير، ووديعة اجلود املثمرة، 
والودائع االستثمارية، وبطاقات 
االئتم���ان، وحس���اب حبوب 
الراتب  لألطف���ال، وحس���اب 
للسيدات )رمياس(، وحساب 
املميزة  املهن  الراتب ألصحاب 
)النفيس(، باإلضافة إلى خدمة 

صناديق األمانات.
وأشارت إلى انه سيتم أيضا 
التسويق حلملة  خالل احلفل 
من »التأسيس... إلى التأثيث«، 
البنك خصوصا  والتي أطلقها 
لتلبي���ة احتياج���ات األف���راد 
الالزمة لتأس���يس  التمويلية 
وتأثيث منازلهم بكل املستلزمات 
)أجهزة كهربائية، أدوات منزلية، 
أثاث، مفروشات، أجهزة تكييف، 
أو أي س���لع أخ���رى(، وذلك 
بالتعاون مع جميع الشركات 
والوكاالت واملعارض بالسوق 

احمللي.

جو من الترفيه واملتعة ملوظفي 
البنك وعائالتهم، ثم لتسويق 
وعرض آخر املنتجات واخلدمات 
املصرفي���ة الت���ي يقدمها بنك 
الدول���ي من مختلف  الكويت 
احلسابات، والتي تلبي جميع 
احتياج���ات العميل املصرفية 
املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية 

مؤكدا انه استشعر جودة وكفاءة 
احملت���وى العلمي لل���دورة من 
خالل متي���ز احملاضرين ومدى 
التفاع���ل بينهم وب���ني مديري 
الشركة، واملتابعة احلثيثة من 
قبل مسؤولي األكادميية ألنشطة 
الدورة يوميا ومواجهة وتذليل 
أي مش���كالت أو عقبات، إضافة 
إلى االستجابة الفورية واملباشرة 

ألي احتياجات للحضور.
الى أن  العس���الوي  ون���وه 
التعاون مستمر ومتواصل بني 
األكادميية وبني ش���ركة أنظمة 
البناء مستقبال لتحقيق أهداف 
الطرف���ني من خالل التنس���يق 
واملتابعة املس���تمرة، من خالل 
حتديد االحتياج���ات التدريبية 
للعاملني بش���ركة أنظمة البناء 
وقيام »أكادميية سيمز« بتلبية 
هذه االحتياجات بكفاءة ومتيز.

وتنظي���م دورات تخصصي���ة 
ملوظفي الش���ركة على اختالف 
مستوياتهم اإلدارية، لتزويدهم 
بامله���ارات املناس���بة، وتعظيم 
القيمة املضافة للجهد البشري، 
وتق���دمي الدعم واملس���اندة لهم 
على أداء عملهم بصورة أفضل 
تتناسب مع مكانة الشركة التي 

يعملون بها. 
من جهة أخرى، أكد مدير عام 
ش���ركة أنظمة البناء للمقاوالت 
اإلنش���ائية س���عود العسالوي 
أن الشركة حترص على إحلاق 
العاملني بها بالندوات والدورات 
التدريبي���ة لتبقيهم على اطالع 
بأح���دث املس���تجدات في علوم 
اإلدارة ومواكب���ة أفض���ل طرق 
أداء العمل، مشيدا بدورة اإلدارة 
اإلس���تراتيجية ملديري الشركة 
التي نظمتها »أكادميية سيمز«، 

أعلن بنك الكويت الدولي انه 
في إطار إستراتيجيته الهادفة 
إلى توثيق وتأكيد العالقة مع 
مؤسس���ات الدول���ة املختلفة، 
البنك ف���ي احلفل  سيش���ارك 
السنوي لنادي ضباط اجليش، 
والذي سيقام مساء يومي 27 
و28 مايو اجلاري في مقر نادي 
ضباط اجليش، وذلك مبناسبة 
افتتاح املوسم الصيفي للنادي، 
وسيشارك في احلفل موظفو 
بنك الكويت الدولي وعائالتهم، 
وكذلك ضباط اجليش وعائالتهم، 
ويتميز احلفل بفقراته املتنوعة 
التي تشمل مس���ابقات ثقافية 
وترفيهية مميزة، وكذلك تقدمي 

هدايا وجوائز للحضور.
املناس���بة، قالت   وبه���ذه 
مديرة العالقات العامة بالبنك 
هدى الش���ايع ان مشاركة بنك 
الكويت الدولي في حفل نادي 
ضباط اجليش تهدف لتوفير 

قال مدير عام ش���ركة النظم 
الصناعية واإلدارية املتخصصة 
م.هيث���م عرف���ات ان »أكادميية 
س���يمز« للتدريب األهلي قامت 
بتنظيم دورة اإلدارة اإلستراتيجية 
ملديري شركة أنظمة البناء خالل 
الفت���رة من 15 وحت���ى 19 مايو 

اجلاري.
وأض���اف أن ال���دورة تهدف 
إلى متكني مديري الش���ركة من 
استشراف املستقبل برؤية واضحة 
مما يساعدهم على اتخاذ القرارات 
اإلس���تراتيجية، من حيث توقع 
األحداث املس���تقبلية اإليجابية 
والسلبية على السواء في السوق 
احمللي، واالستعداد للتعامل معها، 
وهذا يساعد بال شك على استقرار 
الشركة، فضال عن السيطرة على 
مس���تقبلها، ومن ثم العمل على 
زيادة منوها، باإلضافة إلى وضع 
السياسات واإلجراءات والقواعد 
واألنظم���ة، وتقدي���ر ما حتتاج 
العاملة  القوى  إليه الشركة من 
بالنحو الذي يزيد من قدرتها على 
التميز في املنافس���ة، فضال عن 
إدارة موارد الشركة بكفاءة أكثر 
وفاعلي���ة أرفع من خالل حتديد 
النس���بية  األولويات واألهمية 
ألعمال الش���ركة املختلفة سواء 
داخل أو خارج الس���وق احمللي، 
ووضع األه���داف طويلة األجل 
واألهداف السنوية والسياسات 

التنفيذية لتلك األعمال. 
وأكد ان التعاون بني أكادميية 
سيمز للتدريب األهلي وشركة 
أنظم���ة البناء يتمث���ل في عقد 

أول من طرح تطبيقات »بالك بيري« و»آي فون«

يعرض آخر منتجاته المصرفية 


