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عموميتها انتخبت الصالح عضوًا مكماًل في مجلس اإلدارة

105% نسبة نمو أرباح »كي جي إل« 
في النصف األول من 2010

محمود فاروق
عقدت ش���ركة كي جي ال 
لوجستيك جمعيتها العمومية 
العادية برئاسة نائب رئيس 
مجل���س االدارة والعض���و 
المنتدب ميشال صعب وذلك 
النتخاب عضو مكمل لمجلس 
االدارة، حيث تم انتخاب ثامر 
الصال���ح عض���وا مكمال في 
مجلس ادارة الشركة وكذلك 
تم انتخاب شركة كي جي ال 
الس���يارات وشركة  لتأجير 
الفنية  ال للخدمات  كي جي 
كعضوي���ن احتياطيين في 

مجلس االدارة.
وقد بلغ اجمالي عائدات 
الشركة خالل النصف االول 

م���ن العام الج���ارى 10.5 ماليين دينار وبلغ 
اجمالي المصروفات 6.5 ماليين دينار عن الفترة 
ذاتها، ليبلغ بذلك صافي االرباح مبلغا وقدره 
4 ماليي���ن دينار، لتحقق الش���ركة بذلك نموا 
بلغت نسبته 105% مقارنة بالنصف االول من 
عام 2009، والجدير بالذكر أن ش���ركة كي جي 
ال لوجستيك قد منحت جائزة أفضل شركة في 
قطاع االعمال اللوجستية في المنطقة لعام 2010 

حسب تقييم مجلة أرابيان بزنس.
أما فيما يتعلق بخدمات التخزين المقدمة من 
قبل الشركة فهي تتنوع لتتضمن خدمة توفير 
المساحات التخزينية المدارة مباشرة من قبل 
 Second – العميل )خدمات لوجستية لطرف ثان
2PL Party Logistics( وخدمة ادارة مخزون العميل 
من قبل الش���ركة )خدمات لوجس���تية لطرف 
ثال���ث – 3PL Third Party Logistics( باالضافة 
الى خدمة ادارة مخ���ازن وبضائع العمالء في 
مرافق التخزين الخاصة بهم )خدمات لوجستية 
لطرف رابع – 4PL Fourth Party Logistics( وهي 
خدمة مس���تحدثة أضافتها عام 2008 الشركة 
لمجموعة خدماتها المقدم���ة من فريق عملها 
الخبير والتكنولوجيا المتخصصة المتوافرة 

لديها.
بينما تتضمن أعمال الشحن التي تقوم بها 

الشركة خدمات النقل الجوي والبحري والبري 
بما ف���ي ذلك أيضا انهاء اج���راءات التخليص 
الجمركي وتأمين البضائع. ويرتكز محور نجاح 
أعمال الش���حن الخاصة بالشركة على العالقة 
الوثيقة لهذه االخيرة بمجموعة من الش���ركاء 
الدوليين المتخصصين في نقل البضائع الى 

جميع أنحاء العالم بكفاءة عالية.
أما بالنس���بة العمال المناولة، فقد نجحت 
الشركة في اقامة عالقات استراتيجية مع هيئات 
الموانئ وخطوط الشحن على الصعيد المحلي 
في الكويت والصعيد االقليمي ضمن دول مجلس 

التعاون الخليجي.
وتطبق الشركة على جميع أنشطتها أرقى 
معايير التكنولوجيا. فهي تمد زبائنها بمستويات 
عالية من الخدمات التي تس���اهم في الحد من 

التكلفة والرفع من فاعلية الخدمات المقدمة.
هذا، وقد تأسست شركة كي جي ال لوجستيك 
عام 2005 كشركة زميلة لشركة رابطة الكويت 
والخليج القابضة، بعدما ورثت خبرة تتجاوز 
40 عاما في قطاع الخدمات اللوجستية عن شركة 
رابطة الكويت والخليج للنقل. وتقدم شركة كي 
جي ال لوجستيك خدمات التوريد واالمدادات 
ذات الجودة العالية، وتختص الشركة في أعمال 

التخزين والشحن على أنواعه والمناولة.

الشيخ علي اجلابر الصباح والشيخ عبدامللك اخلليلي وعبدالرزاق بن عيسى ومسؤولو البنك يقصون شريط االفتتاح

مسؤولو الشركتني عقب توقيع االتفاقية 

الشيخ سعد اخلريف وفيصل عايش خالل االحتفال

»طفل المستقبل« تطرح بطاقة جديدة
أعلنت شركة طفل املس����تقبل الترفيهية العقارية )فيوتشر كيد( 
عن طرح بطاقة نادي املستقبل لعمالء الشركة الذين يترددون بشكل 
دائم ومس����تمر على فروعها. وقال نائب العضو املنتدب في الشركة 
فيص����ل املطوع ان البطاقة تتمتع بخاصية وضع صور للطفل الزائر 
عليها ويتمتع حاملها بخصم خاص تصل نسبته ل� 20% على جميع 
األلع����اب في جميع فروعها ومبلغ مجاني يص����ل إلى 53 دينارا على 
مدار العام ونقاط إضافية للحصول على هدايا األطفال، مش����يرا إلى 
انه يحق لهم التمتع بجميع العروض التس����ويقية واملهرجانات التي 
تقدمها الشركة علما بان قيمة البطاقة 15 دينارا وتباع حاليا في فرع 
الش����ركة في سوق الس����املية. وأوضح املطوع أن طرح هذه البطاقة 
يأتي انطالقا من توجه الش����ركة لالهتمام بعمالئها املميزين وتوفير 
اخلدمات املناسبة لهم التي تتيح جوا من املرح والبهجة في فروعها 
املنتشرة في جميع أنحاء الكويت، الفتا إلى أن الشركة لديها العديد من 
املنتجات اجلديدة التي سيتم طرحها خالل الفترة املقبلة الستقطاب 

فيصل املطوعالعديد من العمالء من كافة شرائح املجتمع.

بنك مسقط يفتتح أول فرع له في الكويت تحت رعاية الشيخ علي الجابر األحمد الصباح

عبدالملك الخليلي: الكويت وجهة مصرفية 
مستقطبة ألي بنك أجنبي

وقال بن عيسى ان إدارة البنك 
ستقدم الدعم املطلوب لتحقيق 
األهداف املرسومة من افتتاح فرع 
للبنك بالكويت ونتوقع أن كثيرا 
من الشركات التي لديها عالقات 
واس���تثمارات جيدة بالسلطنة 
ستستفيد من اخلدمات املصرفية 
التي سيقدمها بنك مسقط سواء 
املدى  أو  القري���ب  امل���دى  على 
الطويل، مضيفا أن افتتاح فرع 
الكويت هو استكمال خلطة البنك 
في افتتاح فروع في مختلف دول 

املجلس.
يذكر أن بنك مسقط حقق نتائج 
مالية إيجابية في هذا العام بعكس 
املتوقع وذلك بفضل السياس���ة 
املالية التي يتبعها والتي تهدف 
إلى تعزيز رأسمال البنك وزيادة 
الربحي���ة والتقليل من املخاطر 
وطرح خدمات مصرفية متطورة 

تخدم تطلعات الزبائن.

املجال في عمان .
وأض���اف: لن���ا اس���تعداد 
للمشاركة في مشاريع التنمية 
الت���ي أعلنت عنه���ا احلكومة 
الكويتي���ة س���واء م���ن حيث 

االستشارات أو التمويل.
وأكد بن عيس���ى أن الكويت 
م���ن ال���دول املتقدم���ة ولديها 
قطاع مصرفي متميز ومستوى 
األعمال التجارية واالستثمارية 
متق���دم وتوجد عالقات جتارية 
ممتازة واستثمارات جيدة بني 
الى  السلطنة والكويت، مشيرا 
انهمن املتوقع أن يساهم افتتاح 
الفرع في تعزيز هذا اجلانب من 
خالل توفير اخلدمات املصرفية 

املختلفة.
وأعرب عن سعادته بافتتاح 
فرع البنك وبالتجاوب والتعاون 
اجليد من قبل مؤسسات القطاع 

املصرفي بالكويت.

االس���تثمارات والتجارة وتدفق 
األم���وال ب���ني كل م���ن الكويت 
والسلطنة بشكل خاص. وتابع أن 
البنك في املستقبل سيقوم بدراسة 
تقدمي خدم���ات مصرفية أخرى 
تلبية لطلبات املستثمرين ورجال 
األعمال في البلدين، مضيفا: أننا 
نتوقع النج���اح لفرع البنك في 
الكويت تعزيزا لدورنا االيجابي 
والنجاحات الت���ي حققناها في 
الفترة املاضية سواء على مستوى 
السلطنة او املنطقة بشكل عام.

الرئيس  ق���ال  من جانب���ه، 
التنفي���ذي للبنك عب���د الرزاق 
بن علي بن عيس���ى ان توقيت 
افتت���اح فرع البن���ك تزامن مع 
مبادرة احلكومة الكويتية لدعم 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة، 
مضيفا: اعتقد أن هذه الشريحة 
ستكون مستهدفة من طرف بنك 
مسقط كونه له جتربة في هذا 

واالستمرار في منطقة اخلليج 
التي لم تسجل خسارة أو إفالسا 

ألي بنك.
افتتاح  أن  وأوضح اخلليلي 
فرع للبنك في الكويت جاء تلبية 
لرغبة رجال األعمال واملستثمرين 
البلدين بهدف  والش���ركات في 
تقدمي خدمات مصرفية متطورة 
تسهل من تعزيز التبادل التجاري 
بني البلدين، الفت���ا إلى أن بنك 
مسقط يعد من املؤسسات التي 
لها دور كبير وواضح في تقدمي 
اخلدمات املصرفية املختلفة التي 
توفر للزبائن العديد من احللول 
التجارية التي تخدم وتساهم في 

تنمية وتطوير أعمالهم.
ف���رع  وق���ال اخلليل���ي ان 
البنك بالكويت س���يقوم بتقدمي 
اخلدمات املصرفية للشركات إلى 
جانب خدم���ات متويل التجارة 
واخلزينة كما سيقوم الفرع بدعم 

منى الدغيمي
ق���ال رئيس مجل���س إدارة 
بنك مسقط الشيخ عبدامللك بن 
عبداهلل اخلليلي ان افتتاح فرع 
للبنك داخل الكويت ميثل إضافة 
كبرى للبنك، مشيرا إلى أن البنك 
موجود داخل اململكة والرياض 

والبحرين واإلمارات .
وأضاف في تصريح صحافي 
عل���ى هامش افتت���اح فرع بنك 
مسقط أمس حتت رعاية محافظ 
الش���يخ علي اجلابر  العاصمة 
األحمد الصباح، أن اإلضافة املهمة 
للبنك أنه يعتبر من أوائل البنوك 
اخلليجية التي منحت ترخيصا 
لتبدأ نش���اطها املصرفي داخل 

الكويت كبنك متكامل.
وأشار اخلليلي إلى أن الكويت 
له���ا مميزات أمنية وسياس���ية 
ووفرة سيولة نقدية مما يجعلها 
وجهة مصرفية مستقطبة ألي 
بنك وحتفزه ألن يكون مساهما 
في خطط التنمية التي ترصدها 
احلكومة الكويتية س���واء على 
املس���توى القصير أو املتوسط 

أو البعيد. 
وأكد على أن النقطة الهامة في 
املرحلة احلالية للبنك تتمثل في 
التي سيقدمها  نوعية اخلدمات 
لعمالئه، الفتا إلى أن اخلدمات في 
البداية ستكون موجهة للشركات 
ثم سيسعى البنك إلى التوسع 
وفت���ح معامالته لألفراد بزيادة 

عدد فروعه.
وكشف اخلليلي انه سيكون 
هناك فرص جيدة سواء للبنوك 

احمللية أو األجنبية.
وق���ال ان تواج���د البن���وك 
األجنبية في الكويت ميثل تواجدا 
استراتيجيا وليس تكتيكيا ومن 
البقاء  البن���وك  مصلحة ه���ذه 

بن عيسى: البنك مستعد للمشاركة في مشاريع التنمية سواء من حيث االستشارات أو التمويل

مدتها خمس سنوات الستخدام تكنولوجيا حقول النفط

»كويت إنرجي« توّقع اتفاقية مع »شلمبرجير«

»نفط الكويت« توقّع عقداً إلنشاء مركز التجميع »16«

أعلنت ش���ركة »كوي���ت إنرجي« امس عن توقيعها التفاقية مع ش���ركة 
»ش���لمبرجير« العاملية املتخصصة في تقدمي خدمات حقول النفط، والتي 
متكن »كويت إنرجي« من االستفادة من خبرة شركة »شلمبرجير« في مجال 

خدمات حقول النفط وتكنولوجياتها احلديثة على مدى خمس سنوات.
وتعتبر هذه االتفاقية األولى من نوعها بني شركة خاصة تعمل في قطاع 

النفط والغاز في الشرق األوسط وشركة »شلمبرجير« العاملية.
وقالت نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لش���ركة »كويت 
إنرجي«، سارة أكبر في تصريح صحافي: »تستطيع »كويت إنرجي« اليوم 
االس���تفادة من أحدث التكنولوجيا املتوافرة في قطاع النفط والغاز والتي 
تقدمها شركة عاملية رائدة في مجال خدمات حقول النفط، األمر الذي ميكننا 
من مواصلة عملياتنا بفعالية أكبر ومن تعزيز امكانياتنا في تشغيل احلقول 

في أصولنا«.
وتشمل اخلدمات املتوافرة ل� »كويت إنرجي« البرامج االلكترونية لعمليات 
النفط والغاز وحلول البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات التي تعزز أداء 
العمليات وتقلص املخاطر االستكشافية واالنتاجية، باإلضافة إلى حتقيق 
االس���تغالل األمثل حلقول النفط والغاز التي تدفع إيجابيا فعالية »كويت 

إنرجي« في إدارة عملياتها.
وقال مدير عام ش���ركة »ش���لمبرجير« الكويت، معن رزوقي: »هذه أول 
شراكة توقعها »شلمبرجير« مع شركة خاصة مستقلة من الشرق األوسط 
ونحن نتطلع ملشاركة املعرفة واخلبرات في املجاالت التي حققت فيها »كويت 

إنرجي« جناحات عدة«.

كونا: اعلنت ش���ركة نفط الكويت امس 
عن توقيع عقد مع شركة مجموعة اخلريف 
العربية السعودية بقيمة 57.58 مليون دينار 

النشاء مركز التجميع )16( غربي البالد.
وقال رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب 
في الشركة سامي الرشيد في تصريح صحافي 
ان املش���روع يتضمن انشاء مركز للتجميع 
بطاق���ة انتاجية تصل ال���ى 100 الف برميل 
من النفط اخلام و240 الف برميل من املياه 
الفائضة يوميا اضافة الى 75 مليون قدم مكعبة 
من الغاز العالي الضغط و41 مليون قدم مكعبة 

من الغاز املنخفض الضغط يوميا.
واكد الرش���يد اهمية هذا املش���روع في 
احملافظ���ة على الق���درات االنتاجية البالغة 
نصف مليون برميل م���ن النفط يوميا في 

منطقة غربي البالد.
وشدد على ضرورة انهاء املشروع ضمن 
الفترة احملددة لتنفي���ذه نظرا الى ارتباطه 
بتحقيق استراتيجية الشركة لعام 2030 التي 
تهدف الى انتاج 4 ماليني برميل نفط يوميا 
مع التقيد التام بالنظ���م اخلاصة بالصحة 

والسالمة والبيئة.
من ناحيته اكد الرئيس التنفيذي ملجموعة 
اخلريف سعد اخلريف ان شركته حريصة 
على تنفيذ العقد وفقا للجدول الزمني احملدد 
وااللتزام بأنظمة الصحة والسالمة والبيئة 
املطبقة في شركة نفط الكويت موضحا ان 
العقد يتضمن انشاء وتشغيل املركز خالل 
س���نتني كما يتضمن صيانت���ه ملدة خمس 

سنوات.

)سعود سالم(ميشال صعب مترئسا العمومية

»مجموعة الخريف« تحتفل بشراكتها 
مع شركات النفط المحلية خالل 15 عامًا

في الكويت واليمن والسعودية وليبيا 
ومصر والسودان وإيران والعراق. كما 
قمنا بتوقيع اكبر عقد منفرد في الشرق 
األوس��ط لتوريد وتركي��ب املضخات 
الكهربائية الغاطس��ة في حقل الوفرة 
مبنطقة العمليات املشتركة إلنتاج 240 

ألف برميل يوميا«.

في مجال توفير املضخات الكهربائية 
الغاطسة، واملنشآت النفطية.

ومن جهته، قال املدير العام اإلقليمي 
للش��ركة في الكوي��ت فيصل عايش: 
»أصبحنا أكبر شركة في الشرق األوسط 
في مجال تصنيع املضخات الكهربائية 
الغاطسة في الشرق األوسط وخصوصا 

احتفلت ش��ركة مجموعة اخلريف 
السعودية مبرور 15 عاما على استثمارها 
في الكويت باإلضافة إلى الش��راكة مع 

شركات النفط احمللية.
وبهذه املناسبة أكد رئيس مجلس إدارة 
الشركة الشيخ سعد اخلريف خالل احلفل 
الكبير الذي أقامته الشركة ملوظفيها، على 
أهمية العالقات االستثمارية والروابط 
التجاري��ة بني الش��ركات الس��عودية 
والش��ركات الكويتية في إطار تعاون 
القطاع اخلاص والعام في منطقة اخلليج 
من اجل دفع االقتصاد وتوفير اإلمكانيات 
في املجاالت االستثمارية املختلفة وعلى 

وجه اخلصوص الشركات النفطية.
وحول مجاالت الشراكة التي جمعت 
»اخلريف« والشركات الكويتية، أوضح 
ان الشركة وقعت حتى اآلن وخالل 15 
عام��ا عقودا مع ش��ركات النفط بلغت 
قيمتها اإلجمالي��ة حوالي 300 مليون 
دوالر، وتنحص��ر غالبية هذه العقود 

»مايندشير« تفتتح منتدى الستكشاف 
التغيرات بعالقات المستهلكين حول العالم

افتتحت ش���ركة مايندشير الشرق األوسط 
وشمال افريقيا أمس مؤتمرها اإلعالمي السنوي 
األول في دبي الستكشاف التغيرات في عالقات 
المستهلكين حول العالم والذي نظمته شركة 
س���ي س���كويرد، وذلك بحضور متحدثين من 
أهم رواد صناعة اإلعالن واإلعالم من مختلف 

دول العالم.
 يهدف المؤتمر إلى تقديم دليل محدد للتغيرات 
الرئيسية في عالم اإلعالن واإلعالم، حيث استمع 
الضي���وف إلى مجموعة من المحاضرات حول 
تحديد الفرص القادمة للمعلنين كما بينوا كيف 
يمكن التعامل مع القنوات اإلعالمية الجديدة.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي في 
شركة مايندشير الشرق األوسط وشمال افريقيا 
سمير أيوب »إن مؤتمر مايندشير اإلعالمي 2010 
هو تجسيد اللتزامنا بتوضيح األساليب المتاحة 
لالنطالق بالعمل خلف حدود الحلول اإلعالمية 

الموجودة والتفاعل مع متغيرات السوق.
ومن موقعنا هذا، نرى أن إدراك أهمية التعاون 
البناء والتفاعل اإليجابي والتنس���يق المنظم 
بين األسماء التجارية والمستهلكين والقنوات 
اإلعالمية من ش���أنه أن يخلق ميزة تنافسية 

مفيدة لعمالئنا.
إن هذا المؤتمر هو منصة مميزة ستمكننا 
بالتأكيد من استيحاء األفكار من بعضنا البعض 

إلى جانب اإللمام بكل العوامل المهمة المحيطة 
بشراكتنا المستقبلية.

وبصفتها شركة عالمية، ال تكتفي مايندشير 
بتصنيف نفس���ها كاسم يحظى بثقة مجموعة 
كبيرة من أهم المؤسسات العالمية الرائدة في 
مجال اإلعالن واإلعالم، وإنما تعتبر نفسها أيضا 
الثقافي والحضاري المتمثل  تجسيدا للتنوع 

في موظفيها.
 تجدر االش���ارة الى أن مايندش���ير الشرق 
األوسط وشمال افريقيا تدير أعمالها في 16 مكتبا 
في 10 دول، حيث يعمل حوالي 260 موظفا ضمن 

مكاتبها في الشرق األوسط وشمال افريقيا.
إن كل من يعمل لدى مايندشير على اطالع 
دقيق بما يحدث في مدينته ودولته، كما يدرك 
نقاط الخبرة لديه التي تمكنه من تقديم أفكار 
مبتك���رة يتولد عنها نتائج ممتازة للش���ركة 

والمساهمين فيها.
 تجدر االشارة إلى أن من ابرز الحضور مدير 
اإلستراتيجيات وخدمات العمالء في مايندشير 
العالمية نيك إيميري، وراس���ل باكلي، أدموب 
إفانجليست، غوغل، وغيلز ستورم، مدير مبيعات 
EMEA، وأحمد ناصيف، نائب رئيس ياهو الشرق 
األوسط، ومازن حايك، مدير مجموعة العالقات 
العامة والتجارية والمتحدث الرس���مي باسم 

مجموعة ام بي سي.

جانب من جلسات املنتدى


