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 «ذي بانكر» تختار «الوطني» أفضل بنك في الشرق األوسط لـ ٢٠١٠

 اختارت مؤسسة «ذي بانكر» 
التابعة ملجموعة فايننشال تاميز 
العامليــــة، بنك الكويــــت الوطني 
كأفضل بنك في الشــــرق األوسط 
وأفضل بنك في الكويت للعام ٢٠١٠، 
ضمن قائمتها ألفضل البنوك حول 

العالم لهذا العام.
  وقد تسلم مدير عام بنك الكويت 
الدجاني  فــــوزي  ـ لندن  الوطني 
اجلائزة نيابة عن البنك وذلك في 
أقامته «ذي بانكر»  احتفال كبير 
البريطانية لندن  العاصمــــة  في 
مساء اخلميس املاضي، وحضره 
حشد من كبار املصرفيني والرؤساء 
التنفيذيني ألهم املؤسسات املالية 
اإلقليمية والعاملية.ويعكس هذا 
اللقــــب اجلديد إجماعا عامليا غير 
مســــبوق على أن بنــــك الكويت 
الوطني هو أفضل بنك في الشرق 
األوسط للعام ٢٠١٠ من قبل أكبر 
٣ مؤسســــات عامليــــة هــــي «ذي 
بانكر» و«يوروماني» و«جلوبال 
فاينانس»، وهو ما لم يسبق ألي 
مؤسسة مالية أن حققته في عام 
واحد، إلــــى جانب اختياره أيضا 
البنك األكثر أمانا في العالم العربي 

للعام الثاني على التوالي.
  كما يحتفظ بأعلى التصنيفات 

االئتمانية على مســــتوى الشرق 
األوسط بإجماع وكاالت التصنيف 
العاملية مثل موديز وستاندرد آند 
بورز وفيتش.وقالت «ذي بانكر» 
ان «بنك الكويت الوطني قد حصل 

الساحتني  ريادته املصرفية على 
احمللية واإلقليمية.وأضافت ان هذا 
اللقب يعبر بوضوح عن املكانة التي 
يحتلها الوطني بني مصاف البنوك 
العامليــــة، تتويجــــا ألدائه القوي 

ومتانة قاعدته الرأسمالية وجودة 
أصوله وإستراتيجيته الواضحة، 
كما تأتي هذه اجلائزة مبثابة تقدير 
للبنوك األقوى واألفضل أداء على 

الساحة العاملية. 

 األداء المتنامي وسياسته المتحفظة وإدارته الرشيدة للمخاطر وريادته المصرفية محليًا وإقليميًا وراء االختيار
 اإلجماع العالمي على االختيار يعبر عن المكانة التي يحتلها بين مصاف البنوك العالمية

 فوزي الدجاني مدير عام بنك الكويت الوطني في لندن يتسلم اجلائزة بالنيابة عن البنك

 الشركة تنوي تقديم طلب اإلدراج في البورصة نهاية العام ٢٠١١ مملوكة لـ «هيتس تيليكوم» بنسبة ١٠٠٪

 ١٫٦ مليار ريال سعودي إيرادات 
  «قنوات لالتصاالت» في نهاية ٢٠٠٩ 

 «زاك سلوشنز» تنّفذ ٣ عقود بـ ٢٠ مليون دوالر
  في مصر وتنزانيا لتحويل المؤسسات إلى مباٍن ذكية

 أحمد مغربي
  أعلنت شركة «زاك سلوشنز» 
ألنظمة الكمبيوتر أنها استطاعت 
خـــالل الثالثة أشـــهر املاضية 
احلصول على ٣ عقود ضخمة 
تفـــوق قيمتها الــــ ٢٠ مليون 
دوالر في كل من مصر وتنزانيا 
لتطبيق وحتقيق وحتويل املباني 
واملؤسســـات سواء اخلاصة أو 

احلكومية إلى مبان ذكية.
اإلدارة    وقال رئيس مجلس 
في الشركة جابر الكاظمي خالل 
املؤمتـــر الصحافي الذي عقدته 
الشـــركة من أجـــل اإلعالن عن 
مشروعاتها اجلديدة واملناقصات 
التي حصلت عليها، ان الشركة 
لديها قدرة كبيرة على املشاركة 
في أكبر املشـــاريع التي تتعلق 
املباني واملؤسســـات  بتحويل 
إلى مبان ذكية وكذلك املجمعات 

السكنية.
  وأشار الكاظمي إلى أن الشركة 
تقوم من خالل مشاريع التحويل 
إلى مبان  للمؤسسات واملباني 
ذكية بتحويلها إلى مبان يدمج 
فيها معظم احللول االلكترونية 
اجلديدة واحلديثة، ويستطيع 
العميل التحكم عن بعد في جميع 
األجهزة املوجودة داخل املبنى 
سواء من خالل البلد املوجود به 

أو إذا كان خارج البالد.
  ولفت الكاظمي إلى أن الشركة 
مقبلة على تنفيذ مشروع بنفس 
املستوى في تنزانيا العام املقبل 
أكبر املشــــاريع  ســــيكون من 
الذكية هناك،  املتعلقة باملباني 
مشيرا إلى أن الشركة استطاعت 
من خالل قدرتها على االستمرار 
والعطاء أن حتصل على عقود 
مميــــزة جتعلهــــا متربعة على 
عرش الشــــركات احمللية التي 
تســــتطيع أن تنافــــس وبقوة 
وحتقق مشاريعها في املواعيد 
املتفق عليها وبجودة عالية سواء 
في مشاريع محلية أو مشاريع 

خارج الكويت.
  وكشـــف الكاظمـــي عن نية 
الشركة اإلدراج في سوق الكويت 
لألوراق املالية (البورصة) وتقدمي 
جميع األوراق املطلوبة لإلدراج 
مع نهاية العام املقبل، وستقدم 
طلب اإلدراج في حال وافق جميع 

مساهمي الشركة.

  مناقصات ومشاريع

  من جانبه قال نائب رئيس 
مجلس اإلدارة والشريك أشرف 
أبواخلير ان املناقصات واملشاريع 
التي حصلت عليها الشركة تدل 
على قدرها ومتانتها ونيتها في 
التوسع في دول اخلليج والشرق 

األوسط وأوروبا.
  وأشار أبواخلير إلى أن الشركة 
استطاعت أن توقع عقدا بحدود 
١٠ ماليني دوالر وقامت بتنفيذ 
أكثر مـــن ٩٠٪ منه في حني من 
املتوقع أن تنفذ اجلزء األخير منه 

خالل األشهر القليلة املقبلة.
  وأكد أبواخلير أن الشـــركة 
لديها ما يقارب الـ ٣٠٠ مهندس 
فنـــي ومستشـــار متخصصني 
ولديهم قـــدرة على املنافســـة 
وتنفيذ صفقات الشركة بأعلى 

مستوى.
  وتابع: «الشـــركة أصبحت 
متخصصة ومتميزة في مجال 
تكنولوجيا املعلومات واألبنية 
الذكيـــة والتي تعنـــي التحكم 
االلكتروني والتحكم في الشبكة 
ونظام االتصاالت وكذلك احلماية 

األمنية».
  ولفت أبواخلير إلى أن الشركة 

استطاعت احلصول على مشاريع 
في تنزانيا وخصوصا مشروعا 
خاصا باحلكومة هناك وهو شركة 
تأمينات، باإلضافة إلى تنفيذنا 

مشروع األڤنيوز بالكامل.
  وأكـــد أبواخلير أن شـــركة 
«زاك» هـــي الشـــركة األولـــى 
التي عملت فـــي مجال حتويل 
إلى مباني  املباني واملؤسسات 
ذكية في الكويت واســـتطاعت 
اقتناص فرص ومناقصات من 
بني كبريات الشـــركات العاملية 
سواء في الكويت أو البلدان التي 
لدينا بها مشاريع سواء مصر أو 
تنزانيا أو بعض الدول اخلليجية 
التي لدينـــا فيها فروع لتدعيم 

مركزنا ومتابعة أعمالنا.

  وزارة التربية

  وحـــول مشـــروع املناقصة 
اخلاصـــة بـــوزارة التربية قال 

أبواخليـــر ان القيمة اإلجمالية 
للمناقصة اخلاصة بوزارة التربية 
تصل إلى ما يقـــارب ٧ ماليني 
دينار وهي خاصة مبشـــروع 
اســـتئجار وتشـــغيل وصيانة 
البنية التحتية ألجهزة اخلدمة 
الضخمـــة للمـــدارس واملواقع 

التابعة لوزارة التربية.
  وبني أبواخلير أن املشـــروع 
التحتية للتعليم  البنيـــة  يعد 
العالي االلكتروني وهو أضخم 
املشـــاريع املوجودة في منطقة 
اخلليج والشرق األوسط وكذلك 
من أضخم املشاريع على مستوى 
العالم والذي يخدم أكثر من ١٧٠ 

ألف مستخدم.
  وأشـــار إلى أنه مت تصميم 
املشروع اســـتنادا إلى مفهوم 
 virtualiztion ومفهوم الـ green it
حيث مت إنشاء مركز معلومات 
رئيســـي على أعلى مستوى 

والـــذي يحتوي على أكثر من 
٢٦٠٠ مزود خدمة افتراضي مما 
يوفر الكثير من االستثمارات 
والطاقة واملســـاحة املطلوبة 
للتشغيل متاشـــيا مع خطة 
احلكومة لتوفيـــر الطاقة في 

الكويت.
  وأضاف «يخدم املشروع أيضا 
جميع موظفي الوزارة وكذلك ٣٥٠ 
مدرسة كمرحلة أولى لتطوير 
البنية التحتية ملشاريع تطوير 

التعليم العالي».
  وبني أبواخلير أن املشـــروع 
يوفر أسرع وأدق التقنيات للتحكم 
وحمايـــة جميع املســـتخدمني 
ألجهزة احلاســـوب بالوزارة، 
وكذلـــك يوفر عـــدة اختيارات 
للتفاعل بني الطالب واملدرسني 
وبني املوظفني في الوزارة وإدارات 

املدارس التعليمية.
  وأشار أبواخلير إلى أن الشركة 
تقوم على جتهيز وتوصيل ٣٥٠ 
الثانوية  املراحل  مدرســـة من 
واملتوســـطة باخلدمات الالزمة 
لتطبيق التعليـــم اإللكتروني، 
وتوفير الدعـــم الفني املطلوب 
باإلضافة إلى توفير الدعم الفني 
املطلوب من املهندسني والفنيني 
واملقيمني.وأكـــد أبواخليـــر أن 
مشروع blade system يعتبر ثاني 
أكبر مشروع على مستوى الشرق 
األوسط بعد ارامكو السعودية 

تنفذه الشركة.

  أنظمة الكمبيوتر

  وردا على سؤال بخصوص 
تعرض الشـــركات العاملة في 
مجال األنظمة إلى تراجع وهزة 
كبيـــرة باألزمـــة العامليـــة أكد 
أبواخلير أن الشـــركة لم تتأثر 
بتداعيات األزمة وأنها مستمرة 
في تنفيذ مشاريعها ومناقصاتها 
دون تأثر أو تراجع، مشيرا إلى 
أن األزمة أطاحت بالشركات التي 
ليس لديها قدرة أو خبرة في هذا 
املجال، مشيرا في الوقت نفسه 
الى أن الشركة تستطيع أن تقوم 
بتنفيذ مشاريع كبيرة في ظل 
أزمة أو خالل أجواء عادية كون 
أن الشـــركة استطاعت أن تنفذ 
مشاريع في العراق خالل أسوأ 

فتراتها.
إلى أن  أبـــو اخليـــر    ولفت 
الشـــركة قامت بتنفيذ مشاريع 
خالل السنوات اخلمس املاضية 
بحدود ٣٥٠ مليون دوالر في دول 
عديدة في كل من البحرين ومصر 
وتنزانيا وقريبا في أوروبا، في 
حني حققت ونفذت مشاريع خالل 
العام احلالي بحدود ٨٠ مليون 

دوالر. 

 تنفذ مشروعًا في وزارة التربية الكويتية يعد أضخم مشروع في العالم بـ ٧ ماليين دينار

  الشركة نّفذت مشاريع ومناقصات خالل السنوات الخمس الماضية بـ ٣٥٠ مليون دوالر

 «السور لتسويق الوقود» تحقق المرتبة األولى 
في حجم المبيعات في السوق المحلي

 قال الرئيس التنفيذي لشركة 
هيتس تيليكوم بار اريكســـون 
ان هامش ربح شركة «قنوات»، 
اململوكة بنســـبة ١٠٠٪ لشركة 
هيتس تيليكوم القابضة، للربع 
الثالث ٢٠١٠ قد ارتفع ٤ أضعاف، 
وفقا للتوقعات، مؤكدا: «سنستمر 
بالعمل جنبا إلى جنب مع شركة 
قنوات للوصول إلى نسبة هامش 
ربح ثابتة ومتوافقة مع نسبة 
هامـــش ربح القطـــاع والبالغة 

.«٪٣
  وأضاف أن: «هذا هو الهدف 
الذي سنعمل على حتقيقه خالل 

العام ٢٠١١، حيث بلغت إيرادات شركة قنوات ١٫٦ 
مليار ريال سعودي في نهاية ٢٠٠٩ بنسبة هامش 

ربح ٠٫٢٪».
  واوضح اريكسون أن سوق االتصاالت السعودي 
شهد منوا قويا خالل هذا العام، حيث من املتوقع 
إضافة نحو مليار دوالر كإيرادات لقطاع االتصاالت 
الســـعودي العام احلالي، وهو أكبر من النمو في 
باقي أسواق دول مجلس التعاون اخلليجي مجتمعة 

عام ٢٠١٠. 
  وأفـــاد بأنه التـــزال هناك فرصـــة لنمو قطاع 
االتصاالت في السوق السعودي وخاصة في مجال 
خدمـــات البيانات، حيث ان احلجـــم الكبير لفئة 
الشباب السعودي والوافدين سيساهمون في هذا 
التطوير والنمو، السيما أن هذه اخلدمات تعد من 
خدمات القيمة املضافة املعروفة حاليا في اململكة 
العربية السعودية والتي تشكل اليوم ما نسبته 

٢٥٪ من إجمالي إيرادات خدمات 
البيانات، ومن املتوقع أن تنمو 
هذه النســـبة لتبلغ ٤٠٪ خالل 

عام ٢٠١٤. 
  ولفت الى أنه وبالعمل جنبا 
إلـــى جنب مع الطاقـــم اإلداري 
لشـــركة قنوات، سيتم التركيز 
العمـــل ضمـــن محورين  على 
رئيسيني وهما: تخفيض التكاليف 
واالســـتثمار لتحقيق النمو في 
املستقبل لضمان مكانة متميزة 
في السوق، مشـــيدا باخلبرات 
املتواجدة في شركة قنوات والتي 
تعتبر من أصول مجموعة هيتس 
تيليكوم، حيث ان املجموعة تعمل على توســـيع 

أعمالها مستقبال.
  واشار الى ان: «هناك مســـتقبال واعدا لسوق 
االتصاالت مفيدا بأنه سيتم تطبيق مجموعة من 
األنظمة الضخمة واملتكاملة في قطاع االتصاالت 
بطريقة سلسة لتحل محل األنظمة املطبقة حاليا والتي 

بدورها ستكون جذابة جلميع املستفيدين».
  اجلدير بالذكر ان شـــركة قنـــوات لالتصاالت 
واململوكة بنســـبة ١٠٠٪ لشركة هيتس تيليكوم 
القابضة، تعتبر أكبر شـــركة توزيـــع في قطاع 
االتصاالت في اململكة العربية السعودية وتعمل 
مع شركة موبايلي لالتصاالت – ثاني أكبر مشغل 
شبكة اتصاالت، ومتلك شركة قنوات ٤٫٠٠٠ نقطة 
بيع في جميع أنحاء اململكة، سواء نقاط/معارض 
بيع متلكها شركة قنوات بالكامل أو نقاط/معارض 

بيع باملشاركة مع موزعني آخرين. 

 حققت شركة السور لتسويق 
الوقود املرتبة األولى في حجم 
الوقود بني  املبيعات ملنتجات 
مثيالتها في الشركات احمللية 
في ذلك املجال وذلك النتهاجها 
استراتيجية متطورة بالرغم من 
املنافســـة الكبرى بني شركات 
تســـويق الوقود في الســـوق 

احمللي.
  وقال مدير اول التســـويق 
واملبيعات في الشـــركة سالم 
احلســـاوي ان توصل الشركة 
لتلـــك املرتبـــة جـــاء نتيجة 
للخطوات التي تتبعها الشركة 

وخططها املستمرة لرفع حجم مبيعاتها وتقدمي 
أفضل اخلدمات للمســـتهلك مع احملافظة على 
جميع الشروط البيئة التي يتطلبها العمل في 

مجال التزود بالوقود.
  وأضاف احلساوي في بيان صحافي ان ارتفاع 
حجم املبيعات بدءا من الربع الرابع في عام ٢٠٠٩ 
وحتـــى الوقت الراهن الربـــع الثالث من العام 
احلالي يعد من االجنازات التي تفخر الشـــركة 
بتحقيقها، مبينا ان حتقيق االجناز يعد صعبا 

ولكن احملافظة عليه اكثر صعوبة .
  وأشار الى ان تطوير الشركة حملطات «الفا» 
واســـتمرارها في التوســـع الدؤوب في تقدمي 
اخلدمات للمستهلك يعد من األسباب الرئيسية 
لتحقيق طفرة املبيعات لتلك الفترة، الفتا الى 
ان السور بدأت في طرح منتج «الترا» منذ عام 
٢٠٠٦ في عدد ٦ محطات فقط، مؤكدا وصول عدد 
احملطات التي توفر «الترا» في الوقت الراهن بلغ 

١٥ محطة.
  وأوضح احلساوي ان «السور 
«قامت باعـــداد خطة متكاملة 
لتدعيم عملها في السوق عن 
طريق توفير املنتجات للزبائن 
في جميـــع احملطات على مدار 
الـ ٢٤ ساعة مما ساهم بشكل 
ايجابي في رفع حجم املبيعات 

عن الفترات املاضية.
الى ان    واشار احلســـاوي 
الســـور ألغت خدمـــة التزود 
الذاتية بتوفير كوادر فنية من 
العمالة تقـــوم بتقدمي اخلدمة 
لزبائنها وذلـــك بهدف تقدمي 
خدمات أفضل ســـاهمت أيضا فـــي رفع معدل 

مبيعاتها من الوقود.
  وإضافة إلى ان الصيانة املستمرة للمحطات 
وتزويدها بأحدث املعدات وقطع الغيار املتقدمة 
عامليا كان له اكبر األثر في تقدمي خدمات سريعة 
ومميزة للمســـتهلك، مشـــيرا الى أن «السور» 
دعمـــت بعـــض محطاتها املنتشـــرة في ربوع 
الكويت مبضخات حديثة الصنع ذات ٦ مزودات 
للوقود، موضحا ان الشركة تسعى جاهدة لتوفير 
تلـــك اخلدمة على جميع محطاتها خالل الفترة 

القادمة.
  وقال احلســـاوي ان محطـــات «الفا» وفرت 
العديد من اخلدمات اإلضافية منها خدمة تبديل 
الزيوت والغسيل والتشحيم، باإلضافة الى توفير 
عبوة منتج الكيروسني اآلمنة لرواد البر وهي 
حاصلة على شهادة اجلودة من املعهد األميركي 

للبترول. 

 بار اريكسون

 سالم احلساوي

بجــــدارة على لقب أفضل بنك في 
الشــــرق األوسط وأفضل بنك في 
الكويــــت للعام ٢٠١٠ بفضل أدائه 
املتنامي وسياسته املتحفظة وإدارته 
الرشيدة للمخاطر، باإلضافة إلى 

(كرم ذياب)   جابر الكاظمي وأشرف أبواخلير خالل املؤمتر الصحافي  
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