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عمر راشد 32
علم����ت »األنباء« من مصادرها أن ش����ركة الوطنية 
للتنظيف بصدد التقدم ل� 17 مناقصة بقيمة 280 مليون 
دينار تطرحها جلن����ة املناقصات التابعة للبلدية خالل 

فترة تتراوح من 6 أشهر إلى سنة. 
وبينت املصادر أن جلنة املناقصات قامت بإلغاء تلك 
املناقصات لوضع معايير وش����روط جديدة للتقدم لها 

من قبل الش����ركات املؤهلة على أن يتم إعادة طرح تلك 
املناقصات خالل الفترة املذكورة. 

وأضافت أن عدد الشركات املؤهلة للدخول في مثل 
تلك املناقصات ال يتعدى 10 ش����ركات من إجمالي أكثر 
من 50 ش����ركة في السوق. وتوقعت املصادر أن حتصد 
»الوطنية للتنظيف« الكثير م����ن تلك العقود في حال 

دخولها للفوز بتلك املناقصات.

»الوطنية للتنظيف« بصدد التقدم لـ 17 مناقصة تابعة لـ »البلدية«  بقيمة 280 مليون دينار

ابراهيم حمد اإلبراهيم

األمير الوليد بن طالل

موظفو إدارة التدريب والتطوير وادارة الفروع في »زين« مع مدرب لغة اإلشارة 

»أريبيان بزنس«: »زين« أكثر شركات الكويت كفاءة

»زين« تقيم دورات لتأهيل موظفيها  للتواصل مع العمالء »الصم«

الوليد بن طالل أكثر المديرين كفاءة في الخليج

انطالقًا من اهتمام الشركة بجميع عمالئها من مختلف الفئات 

حاز األمير الوليد بن طالل لقب 
أكثر املديرين كفاءة في اخلليج 
في دراسة جديدة ألريبيان بزنس 
وحازت شركة »زين« لقب أكثر 

شركات الكويت كفاءة.
وشملت الدراسة األرباح التي 
يحققها كل موظف في الشركات، 
وتبني أن شركة اململكة القابضة 
التي يديرها األمير الوليد حققت 
أرباحا بلغت 2.96 مليون دوالر 

لكل موظف فيها.
تناولت الدراسة أرباح الربع 
األول من العام احلالي في أكبر 50 
شركة في دول مجلس التعاون 
اخلليجي وفقا للقيمة السوقية 

لكل منها.
واحتسبت »أريبيان بزنس« 
الكفاءة من خالل استخدام معادلة 
أرباح الربع األول مقسمة على 

عدد املوظفني.
ويوجد لدى اململكة القابضة 

قالت شركة زين انها بصدد 
إقام���ة دورات تدريبية مكثفة 
لبعض موظفيها في مجال تعلم 
لغة اإلشارة اللغة التي يفهمها 
ذوو االعاقة م���ن الصم، وذلك 
لالرتقاء بهذه الفئة الغالية على 
اجلميع ومساعدتها على االندماج 

احلقيقي في املجتمع.
وكشفت الش���ركة في بيان 
صحافي أنها تسعى إلى تأهيل 
مجموعة من العاملني لديها خلدمة 
فئة الصم من املشتركني، وذلك 
متاشيا مع طموحات الشركة في 
تطوير خدماتها ونوعية اخلدمات 
التي تقدمها، وم���ن ثم التأكيد 
على االهتمام بكافة العمالء على 

حد سواء.
وفي هذا الصدد، قالت املديرة 
التنفيذية لقطاع املوارد البشرية 
باإلنابة في الشركة نوال بورسلي: 
»تتطلع زين باستمرار إلى تقدمي 
خدم���ة مميزة وش���املة لكافة 
عمالئها، وهذه الدورة جاءت في 
إطار هذا الس���ياق، فهدفنا هو 
الفئة  تقدمي خدمة مميزة لهذه 

األول من العام.
وحل ثانيا في القائمة محمد 
غامن مدير عام شركة الناقالت، 

حاليا 19 موظفا يعملون مباشرة 
أرباحا  التي حققت  للمجموعة 
بلغت 56.2 مليون دوالر للربع 

شركة قطر لنقل الغاز احملدودة، 
من خالل أرباح بلغت 696.923 
دوالرا لكل موظ���ف، فيما حل 

نفكر في ضرورة تأهيل كوادر 
متخصصة من املوظفني«، مبينة 
أن تأهيل موظفي الش���ركة من 
خالل هذه الدورات من شأنه أن 
يساعد على فهم لغة الصم، ومن 

العزيزة علينا جميعا«.
وأضافت: »حتى نضمن أن 
نقدم خدمة مميزة لكافة عمالئنا 
على جميع املستويات وبنفس 
الكف���اءة، كان لزام���ا علينا أن 

ثم التواصل معهم والتعرف على 
حاجاتهم والوقوف على جميع 
األمور املتعلقة بنوعية اخلدمات 

املقدمة.
وأك���دت بورس���لي أن هذه 

اندري صايغ الرئيس التنفيذي 
في بنك اخللي���ج األول )أعلى 
ش���ركة في اإلم���ارات في هذه 
الدراس���ة( في املرتب���ة الثالثة 
بأرباح بلغ���ت 558.179 دوالرا 

لكل موظف.
القطري��ة  هيمنت الشركات 
على القائمة ومن بينها خمس 
شركات ضم����ن ال� 10 األوائل، 
وحل���ت دار األركان ثانية بني 
الس���عودية مبردود  الشركات 
أرباح بلغ 445.600 دوالر لكل 

موظف.
أما أكث�ر شركات الكويت كفاءة 
فكانت شركة زين التي حققت 

207.200 دوالر لكل موظف.
وأظه���رت آخر 4 ش���ركات 
ف���ي القائمة كفاءة س���لبية مع 
زين الس���عودي����ة في املرتبة 
50 وقدم���ت - 759.382 دوالرا 

لكل موظف.

الدورات ستكسر احلاجز الذي 
الش���ركة في  يع���وق موظفي 
التواص���ل مع فئ���ة الصم، بل 
س���تفتح حوارا جدي���دا معها، 
مش���يرة إلى أن تق���دمي خدمة 
مميزة وشاملة لفئة الصم حق 

مشروع لهم.
واوضح���ت انه: »في الفترة 
األخيرة اهتمت زين كثيرا بتأهيل 
وصقل مهارات موظفيها من خالل 
دورات وورش العم���ل التي ال 
تتوقف مع مجموعة مميزة من 
اخلب���راء واملتخصصني، وهذه 
الدورة ستساعد موظفي الشركة 
على اكتس���اب القدرة على أداء 
وطرق التواصل مع فئة الصم 

وكيفية التعامل األمثل معها«.
واك���دت أن ش���ركة زي���ن: 
»ستواصل جهودها نحو تنفيذ 
أحدث البرامج التي تهتم برضا 
العمالء، وكذل���ك بطرح أحدث 
اخلدمات للمحافظة على املكانة 
التي وصلت إليها في الس���وق 
الكويتي مبا يرضي طموحات 

ورغبات كافة الشرائح«.

»بلتون المالية«: البنوك الكويتية والمصرية 
األفضل أداء حتى أغسطس الماضي

أداء البنوك المحلية تحّسن نتيجة أنباء تمويل
خطة التنمية عبر البنوك 

واستثنت »بلتون« البنوك القطرية حيث توقعت 
أن تشهد امليزانيات العمومية منوا صحيا، وحتقق 

أرباحا معتدلة. 
أما بالنسبة للبنوك املصرية واللبنانية، أيضا 
فتوقعت أن تشهد امليزانيات العمومية منوا صحيا، 
وان تستمر البنوك في إظهار مستويات سيولة 

عالية جدا. 

دبي � األسواق.نت: قالت شركة »بلتون املالية« 
في تقرير حديث عن أداء البنوك في املنطقة، إن 
بن���وك الكويت ومصر حققت زيادة كبيرة خالل 
األسابيع العشرة املاضية، حيث احتلت البنوك 
املصرية املرتبة األولى في املنطقة من حيث األداء 
حتى منتصف أغسطس. ومع ذلك، بدأت البنوك 
الكويتية بالتفوق حيث بلغت ذروتها في سبتمبر 
اجلاري، مع التحسن العام في معنويات السوق 
نتيجة أنباء متويل خط���ة التنمية عبر البنوك 

احمللية. 
ولفت التقرير إلى أن قطر ش���هدت أيضا أداء 
إيجابيا، وأيضا اململكة العربية السعودية واإلمارات، 

لكن أداءها اليزال أقل من مصر والكويت.
وتوقعت »بلتون« بطء منو امليزانيات العمومية 
للبنوك اخلليجية مقابل حتس���ن السيولة الذي 
س���وف يستمر مس���تقبال، إال أنها ستتأثر سلبا 
بأحجام املخصصات املرتفع���ة التي أخذتها في 
مواجهة الديون املتعثرة مقابل انخفاض صافي 

عوائد االستثمار. 

بنوك الخليج تعاني من ارتفاع أحجام المخصصات

 تأسيس »األحمدية األولى العقارية« 
برأسمال 5 ماليين دينار

كونا: قال����ت جريدة »الكويت اليوم« الرس����مية انه مت 
تأسيس ش����ركة االحمدية االولى العقارية برأسمال قدره 

خمسة ماليني دينار.
واوضحت اجلريدة في عددها االخير ان الشركة تأسست 
كش����ركة مساهمة كويتية مقفلة برأس����مال يبلغ 5 ماليني 
دينار كويتي موزعة على 50 مليون سهم نقدي بقيمة 100 

فلس للسهم الواحد.
واضافت ان من اغراض هذه الشركة متلك وبيع وشراء 
العق����ارات واالراضي وتطويرها حلس����ابها داخل وخارج 

الكويت وكذلك ادارة امالك الغير.
وميكن للشركة متلك وبيع وش����راء سندات الشركات 
العقارية حلسابها فقط في الكويت وخارجها واعداد الدراسات 
وتقدمي االستشارات في املجاالت العقارية بكل انواعها على 
ان تتوافر الشروط املطلوبة في من يزاول تقدمي هذه اخلدمة. 
كما ميكنها متلك وادارة الفنادق والنوادي الصحية واملرافق 
السياحية وايجارها واستئجارها والقيام باعمال الصيانة 
املتعلقة باملساكن والعقارات اململوكة للشركة وللغير اضافة 
الى ادارة وتشغيل واس����تثمار وايجار واستئجار الفنادق 
والن����وادي و»املوتيالت« وبيوت الضيافة واالس����تراحات 
واملتنزهات واحلدائق واملعارض واملطاعم واملجمعات السكنية 

وغيرها من اخلدمات.
وتس����تطيع الشركة تنظيم املعارض العقارية اخلاصة 
مبشاريعها العقارية واقامة املزادات العقارية اضافة الى متلك 
االسواق التجارية واملجمعات السكنية وادارتها واملساهمة 
املباشرة لوضع البنية االساسية للمناطق واملشاريع السكنية 
والتجارية والصناعية وادارة املرافق العقارية بنظام البناء 

.)B.O.T( والتشغيل والتحويل

اإلبراهيم مديرًا عامًا للسوق خلفًا لصالح الفالح 
 أصدر وزي���ر املالية ووزير التج���ارة والصناعة 
رئيس جلنة السوق باإلنابة مصطفى الشمالي، أمس، 
ق���رارا وزاريا بتكليف ابراهيم حم���د اإلبراهيم نائب 
مدير الس���وق لقطاع الش���ركات ونائب مدير السوق 
للشؤون اإلدارية واملالية بالقيام بأعمال ومهام مدير 
س���وق الكويت لألوراق املالية في حدود ما يتفق مع 
أحكام مرس���وم تنظيم الس���وق وما يراعي القرارات 

واللوائح املعتمدة. 
 وأشار القرار الى أن تكليف اإلبراهيم مبنصب مدير 
عام الس���وق يأتي في ضوء صدور املرسوم رقم 338 
لس���نة 2010 واملنشور في اجلريدة الرسمية وشغور 
منصب مدير السوق لتعيينه رئيسا ملجلس مفوضي 

هيئة أسواق املال. 

بعد صدور المرسوم رقم 338 لسنة 2010 بتشكيل مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

20 مليون دينار أرباح »كيبكو« المتوقعة 
من بيع 39.2% من حصتها في »الخليج للتأمين«

»جلوبل األردن«: صندوق فلسطين االستثماري 
يتفوق على مؤشر القدس بنسبة %3.8

أعلن بيت االس���تثمار العاملي )جلوبل( في 
األردن ان صندوق فلسطني االستثماري حقق 
منذ بداية العام احلالي وحتى نهاية اغسطس 
املاضي عوائد بلغت 3.6% متفوقا على مؤشر 
القدس بنسبة 3.8% والذي بدوره حقق تراجعا 

مقداره 0.2% خالل نفس الفترة.
يأتي هذا األداء اجليد للصندوق تأكيدا على 
قوة وسرعة منو االقتصاد الفلسطيني، حيث 
حقق نسبة منو بلغت 6.8% خالل عام 2009 من 
5% خالل عام 2008، وقد جاء هذا النمو مدعوما 
من استمرار االستثمارات األجنبية في مختلف 

قطاعات السوق الفلسطيني.
وتعليقا على هذا األداء قال الرئيس التنفيذي 
ل� »جلوبل« في األردن خالد زكريا في تصريح 
صحاف���ي: »ان اداء الصن���دوق يؤك���د امياننا 
بنمو وازدهار الس���وق الفلس���طيني وحرص 
»جلوبل« على توفير افضل الفرص االستثمارية 

لعمالئها«.
وأضاف ان التصحيح احلالي في أس���واق 
املنطق���ة والذي كان نتيجة أزم���ة الديون في 
أوروبا، أثبت ان اقتصادات املنطقة ليست مبنأى 

عن أداء األسواق العاملية.

أقصى جه���د لتنفيذ الصفقة 
حسب اجراءات سوق الكويت 
لألوراق املالية بأس���رع وقت 

ممكن.
كما ان اتفاق البيع ال يتضمن 
التزامات او جزاءات على اي 
طرف في حال اإلخالل بتنفيذ 
الصفقة فيما عدا ما قد يلزمه 
قانون سوق الكويت لألوراق 

املالية.
وأفادت »مش���اريع« على 
الكويت لألوراق  موقع سوق 
املالية بأن املشتري هو شركة 
فيرفاكس ميدل ايست هولدنغ، 
وهى شركة قائمة حسب قوانني 
باربادوس، وه����ى شرك����ة 
تابع���ة لش���ركة فيرفاك���س 
فاينانش���ال هولدنغ ليمت����د 
وهي مجموعة عاملية تعمل في 
قط���اع التأمني وإعادة التأمني 
ومقرها كندا، حيث ان أسه����م 
فيرفاك����س فاينانشال هولدنغ 
مدرجة في بورصة تورنتو � 
كندا لالوراق املالية حتت رمز 
»اف اف اتش« و»اف اف اتش 

يو«.

األسهم محل البيع ربحا وقدره 
20 مليون دينار، وسيقيد في 
ميزانية الشركة للربع الثالث 
م���ن العام احلال���ي، هذا وان 
ملكية املش���اريع ستنخفض 
دون 50% من رأسمال الشركة، 
وعليه لن يتم جتميع البيانات 
املالية للشركة بعد تاريخ البيع 
وستعامل كشركة زميلة حسب 
الدولي���ة للتقارير  املعايي���ر 

املالية.
علما ان نسبة متلك شركة 
مشاريع الكويت القابضة بعد 
الى  تنفيذ الصفقة س���تصل 
نس���بة 37.42% من رأسمال 
شركة اخلليج للتأمني علما ان 
إجمالي نسبة التملك للمجموعة 

ستكون %43.
كما أفادت الشركة بأن اتفاق 
البيع ال يذكر مدة زمنية لتنفيذ 
الصفق���ة ولك���ن يتطلب بذل 

أفادت شركة مشاريع الكويت 
»كيبكو« بانه قد مت التوصل الى 
اتفاق مع شركة فيرفاكس ميدل 
ايست ليميتد، وهي شركة تابعة 
لشركة فيرفاكس فاينانشال 
هولدين���غ ليمتد، وذلك لبيع 
عدد 66.502.800 سهم من اسهم 
شركة اخلليج للتأمني والتي 
متثل نسبة 39.20% من رأسمال 
الشركة وذلك بقيمة إجمالية 
قدرها 59.8 مليون دينار بواقع 

900 فلس للسهم الواحد.
وتفي���د الش���ركة بأن هذه 
الصفقة هي نتيجة االتفاق مع 
الشركة للتعاون االستراتيجي 
في شتى مجاالت قطاع التأمني 
الش���رق األوسط  في منطقة 
وشمال أفريقيا من خالل شركة 
اخلليج للتأمني، ما س���يكون 
مصلحة مش���تركة بالنسبة 
مللكية الشركتني االستراتيجية 

في شركة اخلليج للتأمني.
كما تفيد الشركة بانه من 
املتوق���ع ان يتحقق لها جراء 
إمتام الصفقة ووفقا إلجراءات 
سوق الكويت لألوراق املالية في 

الهارون يصدر قرارًا بتعيين سامي الجريوي
مديرًا إلدارة المراجعة والتقييم في »التجارة«

عاطف رمضان
علمت »األنباء« أن وزير التجارة والصناعة 
أحمد الهارون أصدر قرارا وزاريا بتعيني سامي 
علي اجلريوي مديرا إلدارة املراجعة والتقييم 
بالوزارة والتي تعتبر إدارة جديدة تابعة ملكتب 
الوزير مباشرة مت استحداثها مؤخرا بعد موافقة 
ديوان اخلدمة املدنية، وذلك للقيام بإبداء الرأي 
وإعداد الدراسات والتوصيات واملتابعة ألعمال 
جميع قطاعات الوزارة حيث يلحق بهذه اإلدارة 

مكتب للمستشارين.
ولفتت املصادر إلى أن من ضمن مهام هذه 
اإلدارة مراجعة املقترحات واملشروعات بقوانني 

التي يتم إحالتها الى »التجارة« من قبل مجلس 
الوزراء وذلك إلبداء الرأي فيها ومن ثم إحالتها 
للوزير إضافة إلى التأكد من مدى التزام إدارات 
الوزارة بتنفي���ذ القرارات واللوائح والتعاميم 
اإلدارية الصادرة عن ال���وزارة وقياس درجة 
اجلودة عن أداء اخلدمات العامة التي تقدمها، 
وتق���دمي الدراس���ات والتوصي���ات التمهيدية 
لتقليص الدورات املستندية لتيسير اإلجراءات 
وتبس���يطها على املراجعني في إجناز األعمال 
ووضع التوصيات واملقترحات الالزمة للتطوير 
العملي ألسلوب العمل بالوزارة في إطار تنفيذ 

برنامج احلكومة وخطة التنمية.

من مهامها إبداء الرأي في مقترحات مجلس الوزراء


