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خالد الزنكي

 »التوظيف الخليجية«: استمرار حملة توفير
5000 باحث ميداني للتعداد العام للسكان 2011

أعلنت شركة التوظيف اخلليجية 
عن اس���تمرار حملتها الترويجية 
لتوفير عدد 5000 باحث ميداني 
البيانات اخلاصة بالتعداد  جلمع 
العام للسكان واملساكن واملنشآت 

للعام 2011 في الكويت.
وكانت الش���ركة ق���د تعاقدت 
م���ع اإلدارة املركزي���ة لإلحصاء، 
عل���ى مش���روع توفي���ر وإدارة 

املوارد البش���رية الالزمة للتعداد 
وال���ذي يعتبر األضخم من نوعه 
على املس���توى احملل���ى، والذي 
التوظيف  تتولى مبوجبه شركة 
اخلليجية توفير وإدارة عدد 5000 
باحث ميدان���ي للعمل على جمع 
البيانات اخلاصة باألفراد واألسر 
من مواطنني ومقيمني واملس���اكن 
واملنشآت بإشراف اإلدارة املركزية 

لإلحصاء.
وفي ه���ذا الصدد، قال نائب 
رئي���س فريق العم���ل امليداني 
العام للسكان  التعداد  ملشروع 
بش���ركة التوظي���ف اخلليجية 
خالد ن���وري الزنك���ي ان آلية 
العمل ستتم حتت إشراف اإلدارة 
املركزية لإلحصاء، عبر مجموعة 
من اخلطوات األساس���ية، طبقا 
التي تعتمدها  لإلس���تراتيجية 
الشركة في إدارتها للعمل امليداني 
من تدريب األفراد، وجمع البيانات 
في اس���تمارة التعداد، ومن ثم 
البيان���ات على األنظمة  إدخال 

اآللية اخلاصة بالتعداد.
وأش���ار الزنكي في تصريح 
صحافي إلى ان اختيار الباحثني 
امليداني���ني س���يكون من حملة 
الثانوي���ة العامة على األقل مع 
إعط���اء األفضلي���ة للجامعيني 
من املواطن���ني واملقيمني، الفتا 
انه سيتم استقبال طلبات  الى 
الراغبني في االنضمام إلى العمل 
امليداني واملشاركة به عبر املوقع 
اإللكترون���ي. ليتم االتصال به 
وحتديد مقابلة شخصية معه.

الش���باب  الزنك���ي  ودع���ا 
والشابات إلى املشاركة في هذا 
املشروع الوطني الهام، والذي من 
شأنه املساهمة في االرتقاء في 
خدمة املجتمع الكويتي، وحتقيق 
األهداف الكبرى على مس���توى 
الدولة بقطاعيها العام واخلاص، 
الفتا إلى انه مت تخصيص مكافأة 
املواطنني  مالية للمشاركني من 
واملقيمني، وفقا لسياسة الشركة 
في املس���اهمة في دعم العمالة 
الوطنية وتطبيقا ملسؤوليتها 
االجتماعية. وأكد حرص الشركة 
على توظي���ف خبرتها العريقة 
وإمكاناتها املتخصصة في إدارة 
املشاريع وتوفير املوارد البشرية 
إلجناح التعداد العام للسكان مبا 
يضمن ضبط جودة ودقة العمل 
على جمع البيان���ات املطلوبة. 
وذلك من خالل منظومة مبتكرة 
ومتطورة تعم���ل ضمن أحدث 
املعايير العاملية على املستويني 

البشري والتقني.

»الوطني« يمنح عمالء حساب الذهبي
تجربة قيادة أحدث سيارات بورشه الرياضية

املنتجات  على توفير أفض���ل 
واخلدم���ات املصرفي���ة املعدة 
خلدمة هذه الش���ريحة املميزة 
من العمالء ومنحهم كل االهتمام 
الالزم عبر تخصيص مسؤولي 
احلسابات الش���خصية إلدارة 
جميع تعامالتهم املصرفية عالوة 
على ما يوف���ره لهم البنك من 
عروض مجزية ومزايا تفضيلية 

مغرية.

التفضيلية على نحو  واملزايا 
مييزهم، حيث يعتبر هذا احلدث 
جزء من مجموعة واسعة من 
املكافآت واالمتيازات التي يتمتع 

بها عمالء الذهبي«.
وقد ش���ارك عمالء حساب 
الذهبي لدى البنك الوطني في 
هذا احلدث العاملي غير املسبوق 
الذي أع���د حصريا لهم، حيث 
استمتعوا بقيادة أحدث موديالت 

س���يارات بورش���ه الرياضية 
الفاخرة في جو متيز باحلماس 
واملرح، وعبر املش���اركون عن 
امتنانهم لبنك الكويت الوطني 
ملنحهم هذه التجربة الفريدة التي 
تنظمها شركة بورشه العاملية 

في مختلف أنحاء العالم.
 يذكرأن حس���اب »الذهبي« 
الوطني  املخص���ص لعم���الء 
من ذوي الدخ���ل املرتفع دأب 

الوطني  الكويت  أعلن بنك 
ان أكثر من 100 عميل من عمالء 
حساب الذهبي استمتعوا بقيادة 
س���يارات بورش���ه الرياضية 
اجلديدة في جتربة فريدة نظمها 
البن���ك ألول مرة ف���ي الكويت 
بالتع���اون مع مركز بورش���ه 

الكويت.
 وقال البنك في بيان صحافي 
ان هذا احلدث العاملي املميز جاء 
ألول مرة ف���ي الكويت ملكافأة 
عمالء حساب الذهبي ومنحهم 
الفرصة لقيادة أحدث موديالت 
س���يارات بورش���ه الرياضية 

الفاخرة لثالثة أيام متتالية.
وقال مس���اعد مدي���ر عام 
مجموعة اخلدم���ات املصرفية 
الش���خصية في بن���ك الكويت 
الوطن���ي ع���ادل اجلناعي، في 
تصري���ح صحاف���ي: »إن هذا 
احلدث الذي تش���هده الكويت 
للم���رة األولى يأت���ي في إطار 
حرص بنك الكويت الوطني على 
مكافأة عمالء حس���اب الذهبي 
من املواطنني واملقيمني وتلبية 
متطلباتهم وتطلعاتهم مبنتهى 
السهولة وضمن أفضل الشروط 

ألول مرة في الكويت وبالتعاون مع مركز بورشه

لقطة جماعية للمشاركني في التجربة من عمالء »الوطني«

عادل اجلناعي في لقطة تذكارية مع مسؤولي مركز بورشه الكويت و»الوطني«

البدر: »كي نت« نّفذت 50.69 مليون عملية
بقيمة 3.34 مليارات دينار وبنمو 14% في 2010 

العجمي بأن  الشركة عبداهلل 
الشركة تسعى لتطوير قدراتها 
في املرحل���ة املقبلة من خالل 
زيادة عدد نقاط البيع وتدريب 
كوادرها بشكل جيد ميكن من 
تطوير أداء األفراد وزيادة حجم 
التوسع في األعمال مع البنوك 
غي���ر الكويتية العاملة والتي 
متخض عنها توقيع عدد من 
العقود مع بنك أبوظبي الوطني 
وبنك الدوحة وبنك املش���رق 
وبنك الراجحي في السعودية 

 .HSBC وكذلك بنك
 وقال العجمي إن الشركة 
بص���دد التوقيع م���ع البنوك 
التالي���ة مبا يخ���دم مصلحة 
استراتيجيات الشركة وحتقيق 
رؤية واس���تراتيجية البنوك 
األعضاء وإدارة الشركة والتي 
الوطني  تتمثل في: بنك قطر 
وبنك مس���قط وس���يتي بنك 
City Bank وب���ي إن بي باريبا 

 .BNP
 يذكر أن عمومية الشركة 
أق���رت توزي���ع أرب���اح على 
ألف  املس���اهمني بواقع 97.2 
دينار بنس���بة 108% من رأس 
املال املدفوع، كما أقرت توزيع 
مكافأة عل���ى أعضاء مجلس 
اإلدارة بقيم���ة 110 آالف دينار 
واملوافق���ة عل���ى التعامل مع 

أطراف ذات صلة.

املقبلة حيث وصلت  املرحلة 
الزيادة إلى 61% لعمليات الدفع 

االلكتروني في الكويت. 
 وبني أن العام احلالي شهد 
كذلك تدشني خدمة »تسديد« في 
مشروع احلكومة االلكترونية 
ومت توقي���ع عق���ود فرعي���ة 
م���ع 13 جهة حكومي���ة منها 
جهات خدماتي���ة مثل وزارة 
املواصالت والداخلية والكهرباء 
والشؤون وغيرها من اجلهات 

احلكومية. 
 وقد استمرت »كي نت« في 
الريادة بني الشبكات اخلليجية 
املماثلة، حيث مت إجناز الوثيقة 
الفنية والتشغيلية لشبكات 
اخللي���ج GCC-NET والت���ي 
احتوت على خدمات إضافية 
ومت تكليف الشركة باالستمرار 

بالدعم الفني لها. 
 وفيم���ا يتعل���ق بدرج���ة 
اإلجناز على املستوى احمللي، 
أشار البدر أنه مت التوقيع مع 
مجموعة من البنوك اخلليجية 
العاملة في الكويت الستخدام 
الش���بكة وتقدمي الدعم الفني 
الالزم لسرعة التشغيل وبالفعل 
مت تش���غيل 4 بنوك خليجية 

خالل العام احلالي.

توقيع عقود جديدة

 وبدوره، قال املدير العام في 

طرح األجهزة متعددة العمالت 
في املطارات والفنادق. 

 وبني أن عدد العمليات التي 
متت على أجهزة السحب اآللي 
14.5 مليار عملية خالل العام 
احلالي بنس���بة منو 3% عن 
العام السابق، كما بلغت القيمة 
اإلجمالية للمبالغ املس���حوبة 
782.9 مليار دينار بزيادة قدرها 

7% عن العام السابق. 
 وق���ال البدر إن الش���ركة 
متكنت من حتقي���ق عدد من 
اإلجنازات خالل العام احلالي 
منها تطوي���ر مراكز االتصال 
للش���ركة وتدري���ب املوظفني 
وتنفي���ذ عدد م���ن احلمالت 
التوعوية واملشاركة في عدد 
من املعارض وتفعيل وتطوير 
نقاط البيع من خالل تزويدها 
بأحدث تقنيات االتصال السريع 
املتمثلة في  العالية  واجلودة 
خدمة GPRS IP، حيث جنحت 
الشركة في اس���تبدال الكثير 
من األجه���زة القدمية بأجهزة 
 أكث���ر تقدم���ا وكذل���ك تقدمي
تقني���ات جديدة ف���ي WIFI و

 .IPOS
 وأضاف أن من بني اإلجنازات 
التي حققتها الشركة هذا العام 
استمرار خدمة الدفع االلكتروني 
على االنترن���ت بنجاح والتي 
تتوقع الشركة لها االنتشار في 

عمر راشد
إدارة  أكد رئيس مجل���س 
شركة اخلدمات املصرفية اآللية 
املشتركة »كي نت« عبدالعزيز 
الب���در عل���ى قيام الش���ركة 
بتطبيق 6 استراتيجيات من 
أدائها  شأنها تعزيز وتطوير 
ف���ي الع���ام املقب���ل، الفتا أن 
تلك االستراتيجيات تتضمن 
التركيز على العنصر البشري 
والتنظيمي للشركة وحتسني 
جودة اخلدمة والتركيز على 
إرضاء العمالء وتطوير األنظمة 
والبنية التحتية والتركيز على 
التسويقي ومعاينة  العنصر 
وتطوير العالقات االستراتيجية 
الش���ركاء االستراتيجيني  مع 
ودراس���ة وتطوي���ر وتفعيل 
خدمات اس���تراتيجية جديدة 

للدفع االلكتروني.
 وقال البدر في تصريح على 
هامش عمومية الشركة العادية 
للع���ام املالي املنته���ي في 31 
أكتوبر 2010 بأن حجم العمليات 
املنجزة في 2010 من خالل نقاط 
البيع بلغ 50.69 مليون عملية 
بنسبة منو قدرها 14% وبقيمة 

3.34 مليارات دينار.
 وأض���اف أن���ه مت تركيب 
10325 جه���ازا جديدا ليرتفع 
ع���دد األجه���زة العاملة حتى 
نهاية أكتوبر من العام احلالي 
إلى 23543 جهازا بزيادة قدرها 
12.5% عن عام 2009، الفتا أن 
عدد العملي���ات املنجزة حقق 
رقما قياسيا جديدا للعمليات 
املنجزة على أجهزة نقاط البيع 
والذي بلغ قرابة 3.94 ماليني 
عملية وذلك في يونيو من العام 

احلالي.
 واستدرك البدر قائال بأن 
اليومية  العمليات  مس���توى 
صعد إلى احلد األقصى خالل 
نوفمبر من العام احلالي والذي 
شهد فترة إجازة عيد األضحى 
املبارك، حيث بلغ حد العمليات 
اليومية أقصاه في 25 نوفمبر 
2009 بع���دد 238 ألف عملية 

بقيمة 14.2 مليون دينار. 
 ولفت الب���در إلى أن عدد 
التابعة  أجهزة الصرف اآللي 
للشركة بلغ 235 جهازا، ومت 

عموميتها وزّعت 97.2 ألف دينار أرباحا على المساهمين بالتساوي 

)سعود سالم( عبدالعزيز البدر وعبداهلل العجمي يتوسطان عمومية الشركة  

العجمي: الشركة بصدد توقيع عقود مع »قطر الوطني«
و»مسقط« وبنك بي إن بي باريبا خالل المرحلة المقبلة


