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صالح الفليج

من اليسار إلى اليمني: ساهر العلمي وكريستيان غوتزه ورويس دسوزا وكالوم بوتوملي

فرعا البنك في الصنايع وبحمدون 

اعلنت ش����ركة الوطني لالستثمار امس ان 
صندوق امليزانني الذي تديره الشركة قد استثمر 
20 مليون دوالر في شركة »متيتو« في مجال 
معاجلة وحتلية املياه ومعاجلة مياه الصرف 
الصحي، وتش����كل هذه الصفقة ، التي ادارتها 
شركة الوطني لالستثمار بالتعاون مع مؤسسة 
التمويل الدولية العض����و في مجموعة البنك 
الدولي، خطوة بارزة في مسار خطط »متيتو« 
التوسعية. وقال املدير التنفيذي لشركة الوطني 
لالستثمار صالح الفليج ان: »هذه الصفقة تأتي 
في اطار استراتيجيتنا لالستثمار في الشركات 
الرائدة في املنطقة وتوفير رأس املال الالزم لها 
للنمو والتوس����ع«. من جهة ثانية، قال املدير 
العام لالستثمارات البديلة في شركة الوطني 

لالس����تثمار امجد احمد ان اهمية هذا القطاع 
بالنس����بة ملنطقتنا وخبرة »متيتو« الطويلة 
واجنازاته����ا وحضورها القوي في هذا املجال 
جميعها عوامل جتعل هذه الصفقة اس����تثمارا 
مثاليا للصندوق. من جهته، قال املدير التنفيذي 
ف����ي »متيتو« رامي غندور ان هذا االس����تثمار 
يؤكد امليزة التنافسية التي تتمتع بها »متيتو« 
وقوة منوذج اعمالها، الس����يما في هذا الوقت 
بالذات، ونحن مسرورون جدا بهذه الشراكة مع 
صندوق امليزانية الذائعة الصيت والذي اظهر 
ثقته في ش����ركتنا. يذكر ان صندوق امليزانني 
تديره شركة الوطني لالستثمار ضمن مجموعة 
االستثمارات البديلة لديها، وهو يوفر متويل 
امليزانني للشركات في منطقة الشرق االوسط 

وشمال افريقيا وتركيا.
اجلدير بالذكر ان »متيتو« هي شركة مملوكة 
بالكامل لش����ركة »متيتو القابضة احملدودة« 
املؤسس����ة التي تتمتع بأكث����ر من 50 عاما في 
مج����ال معاجلة املي����اه، ومع ارتف����اع ايرادات 
الشركة وارباحها )قبل خصم الفوائد والضرائب 
واالستهالك( بأكثر من الضعف خالل العامني 
2008 و2009 من شأن هذا االستثمار ان يدعم 
خطط الشركة التوسعية في الشرق االوسط 
وش����مال افريقيا والص����ني، وتتواجد »متيتو 
القابضة احملدودة« حاليا ف����ي 22 بلدا، وهي 
تعتبر اكبر ش����ركة خاصة في مجال معاجلة 
املياه في املنطقة، ولها العديد من املشاريع في 

كل من االمارات والبحرين ومصر والصني.

تديره »الوطني لالستثمار« بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية

صندوق الميزانين يستثمر 20 مليون دوالر في »متيتو«

أعل��ن بنك الكويت الوطني أن فروعه في لبنان على 
أمت االستعداد خلدمة عمالئه، خصوصا مع ازدياد حركة 

السفر والسياحة أثناء هذه الفترة. 
وقال نائب مدير ع��ام مجموعة اخلدمات املصرفية 
الشخصية في بنك الكويت الوطني عبداهلل النجران ان 
شبكة فروع الوطني في لبنان، التي تنتشر في أهم املناطق 
الس��ياحية، على أهبة االستعداد لتقدمي اخلدمات املالية 
واملصرفية املميزة لعمالئها الكويتيني وغير الكويتيني 

أثناء تواجدهم في لبنان.
وأض��اف النجران أن »الوطن��ي« يتواجد من خالل 

10 ف��روع في لبنان موزعة ف��ي منطقة الصنايع، حيث 
الفرع الرئيسي، واألشرفية، والشياح، والدورة، واحلمرا، 
واملزرعة، وجونيه، وبحمدون، وبرمانا، وعاليه، وجميعها 
مزدحمة هذا العام بالكويتيني واملقيمني في الكويت. ويعتبر 
فرع بحمدون األكثر اس��تقطابا للعمالء نظرا لالرتباط 
التاريخي بني الكويتيني وهذه املدينة اجلبلية، إلى جانب 
ارتباطهم بالبنك الوطني الذي يعتبر املصرف اخلليجي 

الوحيد الذي يتواجد في لبنان بهذه الكثافة.
وأش��ار النجران إلى أن رغبة الس��ائحني إلى لبنان 
في التمتع بأجواء إحدى أفضل بقاع العالم الس��ياحية 

تتقاطع مع احلاجة إلى خدمة مصرفية شاملة وسريعة، 
وهو ما يجعل فروع البن��ك الوطني في لبنان محطات 
مهم��ة في رحلة االصطياف لتلبية جميع اخلدمات التي 

قد يحتاجونها.
وتقدم فروع الوطن��ي اخلارجية للعمالء العديد من 
اخلدمات املتميزة من أهمها احلسابات اجلارية والتوفير 
والودائ��ع وبيع وش��راء العمالت األجنبي��ة واخلدمات 
الش��خصية لألفراد ومتويل املس��تثمرين والشركات 
واملش��اريع، باإلضافة إلى االستش��ارات املالية وغيرها 

من اخلدمات املصرفية الراقية. 

تشمل 10 فروع موزعة على أهم المناطق اللبنانية

فروع »الوطني« في لبنان على أتم االستعداد لخدمة العمالء بالصيف

»فلكس ريزورتس« تمنح عمالءها
فرصة االطالع على آخر عروض الشركات

موظف في مركز »بورشه الكويت«
أول مستشار خدمة مصدق

أعلنت شركة فلكس ريزورتس 
للمنتجعات والعقارات عن اطالق 
مفهوم جديد من شأنه اثراء جتربة 
عمالئها في قطاع األعمال وآخر 
إصداراته املتنوعة حتت عنوان: 
»فلكس.. الس���اعات السعيدة« 
والتي تهدف الى تقدمي الفائدة 
واملتعة للعمالء، عبر تقدمي باقة 
متنوعة من العروض املتميزة 
العاملة في  لعدد من الشركات 

صناعات مختلفة. 

وتشكل »فلكس.. الساعات 
السعيدة«، قاعدة تفاعلية مهمة 
بتقدمي كل ما هو مميز وجديد 
من عروض الشركات اجلديدة. 
التس���ويقية  وم���ع توجهاتها 
اجلديدة أصب���ح متاحا للعديد 
من الشركات عبر رعايتها ملبادرة 
»فلكس« فرصة لقاء عمالء جدد 
وتبصيره���م بآخ���ر عروضها 
ومنتجاتها مما يزيد من فرص 
استقطاب عمالء جدد وبالتالي 

زيادة نسبة املبيعات.
وقد كانت الشركة الوطنية 
لالتصاالت س���باقة في رعاية 
فعالية »الس���اعات الس���عيدة 
من فلكس« ومشاركة خدماتها 
ومنتجاتها ف���ي جميع مرافق 
فلكس وهي: »فلكس« للنساء 
في 27 يونيو، »فلكس« رجال 
االعمال في 28 يونيو، »فلكس« 
اجلهراء في 29 يونيو، و»فلكس« 

»العائلة« في 30 يونيو2010.

حاز املستشار في مركز بورشه الكويت، رويس 
دسوزا مؤخرا أول صفة »مستشار خدمة مصدق 
 Certified Porsche Service Advisor »لبورش���ه
على اإلطالق. ويعتبر نظام التصديق هذا، الذي 
يس���تغرق احلصول عليه حوالى العام، مبادرة 
عاملية تنطبق على جميع املوظفني الذين ميثلون 
بورشه مع عمالئها، وهو يضم وحدات تدريب، إما 
عبر اإلنترنت أو بواسطة أساتذة، تعزز مهارات 

موظفي بورشه وكفاءاتهم السلوكية ومعرفتهم 
بالعالمة التجارية.

 ومبا أن »بورش���ه« تش���دد عل���ى أن يبدي 
مستش���اروها انطباعا ممتازا ف���ي تواصلهم مع 
العمالء، تظهر هذه الشهادة أن عمالء »بورشه« 
القيمني سيحصلون دائما على خدمة استثنائية 
واستشارة موثوق بها، باإلضافة إلى أفضل مستوى 

من خدمة العمالء.

م. إبراهيم الصقعبي

شعار شركة إيكورنتفيصل العويس 

من اليمني محمد البلوشي ومحمد العبهول وسلمى معرفي ومشاري املسلم وعبداهلل اجلساس

اجتمع مدير عام مؤسس���ة 
املوانئ بالوكالة ومدير العالقات 
العام���ة باملؤسس���ة عب���داهلل 
اجلساس مبمثلي الهيئة العامة 
لالستثمار، محمد العبهول مدير 
اس���تثمار أول ومشاري املسلم 
احملل���ل املالي بالهيئ���ة أول من 
أمس، وذلك لتباحث طلب مؤسسة 
املوانئ بشأن متويل الهيئة ل� 6 
مشاريع إنشائية وتوسعية تابعة 
للمؤسسة ومدرجة ضمن خطة 

الدولة للتنمية.

 وقد صرح اجلس���اس عقب 
االجتماع بأن االجتماع املشترك قد 
شهد عرض املشاريع على ممثلي 
الهيئة من اجل تقييم حجم التمويل 
والذي يقدر حسب طلب املؤسسة 
ب� 700 ملي���ون دينار، موضحا 
العام للمش���اريع  الع���رض  أن 
القى استحس���ان ممثلي الهيئة، 
وان املرحل���ة املقبلة هي مرحلة 
دراسة تفصيلية للمشاريع وقد 
تشهد مجموعة من االجتماعات 

املتخصصة.

 وأثنى اجلساس على التعاون 
الدائم بني املؤسس���ة واجلهات 
احلكومي���ة املختلفة، مش���يدا 
بالدور الذي تلعبه الهيئة العامة 
لالستثمار لتحريك عجلة االقتصاد 

ودعم خطة الدولة للتنمية.
 وقد حض���ر االجتماع مدير 
الشؤون اإلدارية محمد البلوشي 
القانوني محمدي  واملستش���ار 
رمض���ان ونائ���ب مدي���ر إدارة 
التخطيط واملش���اريع م.سلمى 

معرفي.

في اجتماع مشترك عرضت خالله المؤسسة مالمح المشاريع

»الموانئ« تطلب من »هيئة االستثمار« 
تمويل 6 مشاريع بقيمة 700 مليون دينار

قال املدير العام لشركة املدير 
الكويتي إلدارة املشاريع العقارية 
التابعة لبيت التمويل الكويتي 
)بيت���ك( م. إبراهيم الصقعبي 
إن الش���ركة وقعت عقدا بقيمة 
8.089 مالي���ني دينار مع وزارة 
األشغال العامة الستكمال إنشاء 
واجناز وصيانة مبنى منطقة 

مبارك الكبير التعليمية.
وأوضح الصقعبي في تصريح 
صحافي أن شركة املدير الكويتي 
العقارية ترى  إلدارة املشاريع 
في ه���ذا العقد خطوة مهمة في 
جهودها لتحقيق قيمة مضافة 
من خالل عملها في السوق احمللي 
وستضع جميع إمكانياتها إلجناز 
املش���روع وفق أفض���ل وأرقى 
املواصفات، حيث سيخدم املبنى 
املقرر إجنازه خالل 30 ش���هرا 
ويض���م 20 طابقا جهود وزارة 
التربية ويعتب���ر مركزا إلدارة 
احلركة التعليمية في محافظة 
مبارك الكبير مبا يعنيه ذلك من 
توفير إمكانيات ووسائل حديثة 
ومتط���ورة تغطي االحتياجات 
احلالية واملستقبلية للعاملني 

أعلن���ت ش���ركة إيكورنت 
لتأجير السيارات، وهي إحدى 
شركات بيت اإلجارة القابضة، 
ع���ن إبرامها صفقة تأجير مع 
إحدى أكبر الشركات الكويتية، 
حيث بلغ إجمالي قيمة العقد 

ما يعادل 3 ماليني دوالر.
وبهذه املناسبة، قال نائب 
التنفيذي في شركة  الرئيس 
القابضة فيصل  بيت اإلجارة 
حم���د العويس ف���ي تصريح 
صحاف���ي، إن الصفق���ة تعد 
خطوة أخرى ناجحة لشركة 
»إيكورن���ت« على صعيد هذا 
القطاع، كما تعزز هذه اخلطوة 
من جناحات الش���ركة وتؤكد 
تواجدها التنافسي في سوق 

التأجير.
وأضاف أن توجهات الشركة 
التوسع في  املس���تقبلية في 
تقدمي خدمات التأجير لقطاع 
الشركات سيمثل محورا أساسيا 
في منهجية عملها املستقبلي، 
موضح���ا أن خدم���ة التأجير 
اخلاصة بقطاع الشركات والتي 
تقدمها إيكورنت، تعتبر من أهم 
احللول العملية واالقتصادية 
ألصحاب األعم���ال، وذلك ملا 
تقدمه من خدمات ومزايا هامة 

املقبلة ترتكز على  الس���نوات 
عدة عناصر مهمة في مقدمتها: 
تعزيز األداء التشغيلي وتوسيع 
احلصة السوقية محليا وإقليميا 
في مج���االت اإلنش���اء والبناء 
والتصنيع وهي مجاالت تتمتع 
فيها الشركة بدعم من منظومة 
ش���ركات تابعة، باإلضافة إلى 
الش���ركة  تنويع اس���تثمارات 
وأنش���طتها للحد من املخاطر 
الربحية  التدفق���ات  وتعزي���ز 
وحتقيق أقصى اس���تفادة من 
الكادر البشري املؤهل واملدرب 
بأداء  العمل  في جميع مجاالت 

مهني متميز.
وش����دد في الوقت ذاته على 
جاهزي����ة الش����ركة للتعامل مع 
أنواع املشاريع والبناء  مختلف 
على ما حققته من نتائج من خالل 
التعاون م����ع العديد من اجلهات 
احلكومي����ة والقطاع اخلاص في 
مش����اريع مت تنفيذها وتسليمها 
للعمالء من اجلانبني وفق املواعيد 
والشروط وااللتزامات احملددة ومبا 
يضمن حتقيق أهداف كل مشروع 

على أفضل شكل ممكن.

للعميل راحة البال طوال فترة 
عقد التأجير.

وختم العويس تصريحه بأن 
شركة »إيكورنت« تفخر بتقدمي 
أفضل عروض اإلجارة، ليس في 
مجال األسعار فحسب، بل على 
صعيد تقدمي خدمات متنوعة 
إضافية وباختيارات متعددة، 
حيث متتلك الشركة تشكيلة 
واس���عة من أحدث موديالت 
إلى  الس���يارات االقتصادية، 
جانب سيارات الدفع الرباعي 
التجارية كباصات  واملركبات 
نقل الركاب وس���يارات النقل 

التجاري.

فيه، وتساعد في حتقيق األهداف 
التي ترجوها الوزارة.

 مؤكدا أن الشركة تستهدف 
املش���اركة في املش���اريع ذات 
التنموي  الربحي���ة والطاب���ع 
احلضاري والت���ي تضيف إلى 
ق���درات املجتمع ف���ي املجاالت 
واألنشطة املميزة، ولديها خبرة 
العديد من املشاريع  في تنفيذ 

داخل الكويت وخارجها.
وأش���ار إلى أن اخلطة التي 
وضعتها الشركة لعملها خالل 

طوال فترة العقد التي تشمل 
الصيانة الش���املة والسيارة 
البديلة خ���الل فترة الصيانة 
والتأم���ني الش���امل وخدمات 

املساعدة على الطريق.
وبني أن اهتمامات الشركة 
في خدمة التأجير املقدمة لقطاع 
الش���ركات ال تقل أهمية عما 
تقدمه م���ن خدمات وعروض 
التأجي���ر املخصص���ة لقطاع 
 Easy األفراد، حيث تقدم خدمة
Rental املخصصة لألفراد حلوال 
تأجيرية متنوع���ة كالتأجير 
اليومي واألسبوعي والشهري 
وكذلك السنوي مبزايا تكفل 

إلنجاز وصيانة مبنى منطقة مبارك الكبير التعليمية

تؤكد التواجد التنافسي للشركة في سوق التأجير المحلي 

الصقعبي: »المدير الكويتي« توقع عقدًا
مع »األشغال« بقيمة 8 ماليين دينار

»إيكورنت لتأجير السيارات«
تبرم صفقة بقيمة 3 ماليين دوالر 

وقع حتالف »رينو-نيسان« 
وش����ركة »بجاج أوت����و« الهندية 
مذك����رة تفاهم لتطوير س����يارة 
جديدة مبتكرة. يأتي التوقيع عقب 
احملادثات التي عقدت بني اجلانبني 
ح����ول تعري����ف املنت����ج، وخطة 
التصنيع، واتفاقيات التوزيع. وكان 
حتالف »رينو-نيسان« وشركة 
»بجاج أوتو« قد أعلن في نوفمبر 
التعاون لتطوير  2009 عن نيته 
سيارة دفع رباعي جديدة للسوق 
الهندية واألسواق الناشئة األخرى، 
ويأتي توقيع املذكرة ليحرز خطوة 
جديدة على طريق التقدم في هذا 

املشروع.

وكم����ا مت اإلعالن من قبل عند 
تأكيد املشروع في نوفمبر املاضي، 
فإن »بجاج أوتو« س����وف تقوم 
وبدعم من حتالف »رينو-نيسان« 
بتنفيذ تصميم وهندسة وتوفير 
اخلبرة لتصنيع هذا املنتج اجلديد 
كليا. فيما سيقود التحالف وبدعم 
من »بجاج أوتو« عملية التسويق 
والتوزيع، حيث لم يطرأ أي تغيير 
على هذا الهيكل التنظيمي املتفق 
عليه منذ البداي����ة بني اجلانبني. 
وس����وف يت����م اإلعالن ع����ن آخر 
املستجدات حول تقدم املشروع في 
الوقت املناسب اعتمادا على حجم 

اإلجنازات التي سيتم حتقيقها.

قال رئيس مجلس اإلدارة لش����ركة الضيافة القابضة الشيخ خليفة 
عبداهلل جابر الصباح انه مت الشروع في أعمال جتديد فندق فيرمونت 
هليوبوليس في مصر والتي تعتبر احد املتطلبات الرئيسية لتحسني 
أداء ش����ركة اخلليج � مصر للفنادق والس����ياحة ووضعها على املسار 
الصحيح في مجال الفندقة مبصر، الفتا الى انه من املقرر االنتهاء منه 

خالل الفترة القليلة املقبلة وفقا ملا هو مخطط له سلفا.
وأضاف الشيخ خليفة الصباح على هامش انعقاد اجلمعية العمومية 
العادية أمس بنس����بة حضور بلغت 95%، ان الش����ركة قامت خالل عام 
2009 بالعديد من الدراسات حول بعض الفرص االستثمارية في السوق 
املصري خاصة في ظل توافر مخزون عقاري لدى شركة اخلليج � مصر 
للفنادق والس����ياحة حيث متتلك قطع أراض تقع في مواقع متميزة في 
القاهرة وشرم الشيخ، الفتا الى انه نظرا للظروف االقتصادية العاملية 
ووضع الشركة احلالي فقد تقرر التأني في الشروع في االجناز الى حني 
االنتهاء من برنامج التمويل للبدء بالتنفيذ في تلك املش����روعات خالل 
املرحلة املقبلة. وأش����ار إلى ان الشركة قامت خالل عام 2009 بالبدء في 
تنفيذ خطتها اإلس����تراتيجية من خالل االستعانة بأكبر بيوت اخلبرة 
العاملية لرفع مس����توى العائد وتعظيم قيمة األصول، مش����يرا الى انه 
بناء على ذلك مت وضع اآلليات املناسبة للتنفيذ فضال عن خطة العمل 
الالزمة التي من املتوقع ان جتني الش����ركة ثمار تلك اإلستراتيجية في 
القريب العاجل. وأفاد بأن الشركة انتهت من التصاميم الهندسية اخلاصة 
مبشروع املبنى السكني الفاخر على ارض الورشة في بيروت واحلصول 
على الرخص الالزمة للبناء، وبناء عليه مت الشروع في عمليات التنفيذ 
وإعداد اخلطة التسويقية الالزمة، وبذلك سيكون هذا املشروع احد أهم 
اجنازات الشركة املس����تقبلية. وأوضح انه نظرا لكون نشاط الشركة 
يتمركز بالقطاع الس����ياحي وكون معظم أصول الشركة مازالت حتت 
التطوير وال تدر دخال تش����غيليا كافيا، فلم تأت نتائج عام 2009 على 
مستوى طموحات الشركة، حيث ان اخلسائر املجمعة للشركة بلغت 1.9 
مليون دينار نهاية عام 2009. الى ذلك وافقت عمومية الشركة العادية 
على جميع البنود املدرجة على جدول األعمال حيث أقرت املوافقة على 

تقريري مجلس اإلدارة ومراقبي احلسابات.

تحالف »رينو - نيسان« و»بجاج أوتو«
يوقع مذكرة تفاهم لتطوير سيارة جديدة 

1.9 مليون دينار خسائر
»الضيافة القابضة« في 2009


