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عبداحملسن الطيار

لجنة الشراء الجماعي بـ »المالية«
تنتهي من إرساء عروض األجهزة المكتبية 

على 9 شركات كويتية

احلكومية ملعاينة املواد فعليا 
إذا ما رغبت في ذلك.

وب���ن ان ع���دد اجله���ات 
التابعة  احلكومية واألجهزة 
التي اس���تفادت من الش���راء 
اجلماع���ي قد جت���اوز )50( 
جهة علم���ا بأنه يوجد حاليا 
4 أدلة مستخدمة وهي: دليل 
مواد القرطاسية في إصداره 
السابع، ودليل أجهزة احلاسب 
اآللي والالب توب في اصداره 
الثاني، ودليل األثاث املكتبي 
وجار إصدار النسخة الثالثة 
منه، ودليل األجهزة املكتبية 
النس���خة  حيث جار إصدار 

الثامنة منه.
إجمال���ي  أن  وأوض���ح 
مش���تريات هذه اجلهات من 
أدل���ة الش���راء اجلماعي منذ 
البدء بطرح أول دليل وحتى 
اآلن س���جل مبلغا وقدره 16 
مليون دين���ار، حيث بلغت 
في عام���ه األول 2002/2001 
نحو )148.344/000( دينارا 
لعدد 30 جهة حكومية، وقفز 
هذا الرقم الحقا في آخر سنة 
مالية 2009/2008 ليصل إلى 
5.665.531 دينارا في عدد 48 
جهة حكومي���ة، الفتا الى أن 
ارتفاع ه���ذه األرقام يعطي 
انطباعا جيدا بارتياح وتقبل 
اجلهات احلكومية ألدلة الشراء 
اجلماعي، معربا عن أمله في 
أن يتم االستفادة القصوى من 
قبل اجلهات احلكومية األخرى 
ملزايا الشراء من األدلة حتى 
تتمكن من أداء مهامها املوكلة 

لها بأكمل وجه.

التعاقد م���ع املوردين  فترة 
والتي تتراوح ما بن س���نة 
وسنتن ماليتن يلتزم فيها 
جمي���ع املوردي���ن بتثبيت 
األسعار، كما ان عملية التوريد 
موجهة على أن تكون فورية 
مما يحقق السرعة وال يستدعي 
التخزين إال في أدنى احلدود، 
كذلك متتاز املواد املدرجة في 
األدلة بدرجة عالية من اجلودة، 
حيث يتم فحصها ميدانيا من 
قبل فريق فني مختص قبل 

البت في الترسية.
واض���اف النويف أنه من 
ضمن ه���ذه املزايا ان جميع 
املواد مكفولة من قبل املوردين 
الكفالة ما بن  وتتراوح مدة 
سنة و3 سنوات بحسب املادة، 
كم���ا ان جميع املواد املدرجة 
في األدلة موصفة بشكل كاف 
ويش���تمل الدليل على صور 
املواد، باإلضافة  جلميع تلك 
إلى احتفاظ وزارة املالية، إدارة 
نظم الشراء، بعينات عن جميع 
تلك املواد بهدف ضبط عملية 
التوريد وإفساح املجال للجهات 

قال مدير إدارة نظم الشراء 
بوزارة املالية ورئيس جلنة 
الشراء اجلماعي عبداحملسن 
اللجنة انتهت من  الطيار ان 
ترس���ية اس���تدراج عروض 
األجهزة املكتبية رقم)2011/1- 
2012( والتي سيبدأ العمل بها 
اعتبارا م���ن األول من ابريل 
املقبل حيث متت ترس���يتها 
على 9 شركات كويتية، وقد 
روعي ف���ي اختيار املواد في 
جميع األدلة اجلودة العالية 

واألسعار التنافسية.
الطيار في تصريح  وأفاد 
الش���راء  صحافي بأن جلنة 
اجلماع���ي تتك���ون م���ن كل 
م���ن: وزارات املالية والعدل 
الكويت  واألشغال، وجامعة 
واإلدارة العامة للجمارك، مبينا 
الشراء اجلماعي  ان مشروع 
يهدف إل���ى حتقيق األهداف 
االس���تراتيجية للوزارة من 
خالل ترشيد اإلنفاق وتنويع 
قاعدة الشراء اجلماعي والذي 
يساهم بطريقة سلسة وبفترة 
توريد قصيرة مما يس���اعد 
على توفير اجله���د اإلداري 
والوقت على جميع اجلهات 

احلكومية.
م���ن جانبه، ق���ال مراقب 
الشراء اجلماعي ونائب رئيس 
الشراء اجلماعي نايف النويف 
ان لتطوير فكرة الشراء من 
األدلة أثرا كبيرا في تبسيط 
واختصار اإلجراءات، ولتحقيق 
أدلة الشراء اجلماعي عدة مزايا 
ملستخدميها من أهمها: تبسيط 
الدورة املس���تندية  إجراءات 
للمشتريات، وجميع أسعار 
املواد املدرجة فيها ثابتة طوال 

زيادة رأسمال »وثاق ـ مصر« إلى 10 ماليين جنيه

تعقد عمومية عادية في 20 الجاري

»الدولية لإلجارة«: أرسلنا لـ »المركزي« الخطة التفصيلية
إلعادة هيكلة الديون وكيفية زيادة رأس المال

على أكبر جزء من حصة التأمن 
في السوق احمللية هناك.

من جهة أخرى، أوضح العلي 
أن الشركة بصدد طرح منتجات 
تأميني����ة جدي����دة خ����الل العام 
بالتأمن على  اجلدي����د متعلق����ة 
األف����راد والعائالت، كم����ا تعتزم 
افتتاح فروع جديدة لها في أماكن 
الكويت، باإلضافة  مختلفة داخل 
إلى تدش����ن موقع انترنت متميز 
لعمالئها به����دف تطوير خدماتها 
وتلبية احتياجاتهم، مؤكدا أن هذا 
التميز ف����ي تقدمي خدمات التأمن 
التكافلي، إمنا يأتي انطالقا من إميان 
الشركة بتعميق التجربة التكافلية 
في الكويت والدول العربية والعالم، 
والتوس����ع في تق����دمي املنتجات 
واخلدمات التأمينية بشكل عصري 
التأميني  الوعي  انتشار  وتدعيم 

بن األفراد والشركات. 

الراهن، كونه يجذب اهتمام عمالء 
جدد من الراغبن في الدخول ضمن 
وثائق تأمينية متوافقة مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية، منوها مبا قالته 
مؤسسة »موديز« في العام املاضي 
بأن صناعة التأمن التكافلي تنمو 
بنحو 20% س����نويا، وأن حجمها 
قد يصل إل����ى 4.7 مليارات دوالر 

بحلول العام 2015.
وبن العلي أن استثمارات »وثاق 
� مصر« خالل النصف األول من عام 
2010 بلغت 100 مليون جنيه، وأنها 
قامت باالستثمار بنسبة ضئيلة 
البورصة وذلك  ف����ي  أموالها  من 
جتنبا حلدوث خسائر في األموال، 
مشيرا إلى عزم وثاق التوسع داخل 
أنح����اء مصر، وأنها تس����تعد في 
الفترة املقبلة لفتح فروع جديدة 
لها داخل احملافظات، موضحا أنه 
يجري التوسع حاليا واالستحواذ 

املقبلة، والذي يندرج ضمن أهداف 
الش����ركة وأولوياتها، فضال عن 
حرص الشركة على االستمرار في 
إستراتيجيتها للتوسع عبر التواجد 
في أسواق أخرى ومتنوعة، موضحا 
أن نش����اط التأمن التكافلي حول 
العالم هو األعلى منوا في الوقت 

فيه خ����الل املرحل����ة املقبلة، إلى 
جانب اس����تمرارها في التوس����ع 
محليا، مشيرا في الوقت ذاته إلى 
أن النتائج املالية ل�»وثاق« في مصر 
خالل 2010 كانت مبشرة باخلير، 
حيث حققت الشركة هناك نسبة 
منو كبيرة في صافي األرباح خالل 
األشهر التس����عة األولى من 2010 
إذا ما قورنت بالعام الذي سبقه، 
وذلك في ظل االنتعاش الذي يشهده 
س����وق التأمن في مصر، خاصة 
مع التعديالت التي حصلت هناك 
على قانون التأم����ن والذي عزز 
من تواجد الش����ركة ودفع بعجلة 
عملها وأنشطتها وتقدمي خدماتها 

هناك.
 وأكد العلي أن ما حققته الشركة 
في مصر، يجدد عزمها على مواصلة 
جناحاتها واالس����تمرار في النمو 
التصاعدي ألرباحها خالل السنوات 

أعلنت ش����ركة وثاق للتأمن 
التكافلي أن شركة »وثاق � مصر« 
زادت رأسمالها الى 10 مالين جنيه 
مصري، ويكون بذلك نصيب »وثاق 
� الكويت« منها 60% أي 6 مالين 

جنيه مصري.
وبهذه املناسبة، قال املدير العام 
للش����ركة ماجد يوسف العلي في 
تصريح صحافي، ان هذا النجاح 
الذي حققت����ه وثاق � مصر يعود 
إلى اإلس����تراتيجية اجلديدة التي 
اتبعتها الشركة وحددتها للحفاظ 
على جودة األداء وقوته وتطوره، 
الفتا إلى أن ه����ذا األمر يدل كذلك 
على املالءة املالية للشركة األم في 

الكويت.
التطور يؤكد  وأضاف أن هذا 
أيضا جناح »وث����اق« في خطتها 
التوسعية لألس����واق اخلارجية، 
األمر ال����ذي يدفعها للمضي قدما 

أعلنت الشركة الدولية لإلجارة واالستثمار 
أنها قد حددت 20 يناير اجلاري موعدا الجتماع 
اجلمعية العمومية العادية للشركة في وزارة 
التجارة والصناعة حيث سيتم خاللها  مناقشة 
بيانات السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 
2008 باإلضافة إلى بنود أخرى على جدول 

األعمال املرسل للمساهمن.
 وقالت الشركة في بيان نشر على موقع 
البورصة أمس إنها قد تسلمت كتابا من بنك 
الكويت املركزي بتاريخ   10 نوفمبر املاضي 

يطلب فيه من الشركة القيام باتخاذ بعض 
اإلجراءات الضرورية ملقابلة املصاعب املالية 
التي تواجهها، وهي على النحو التالي: إعادة 
بناء رأسمال الش����ركة بالقدر الذي يسمح 
بإطفاء كامل اخلسائر املتراكمة لدى الشركة 
حتى تاريخ زيادة رأس املال، وبحيث يتوافر 
رأسمال   للش����ركة بعد اإلطفاء ال يقل عن 
املعادل ملبل����غ 15 مليون دينار وذلك خالل 
فترة   ال تتجاوز ستة أشهر من تاريخ كتاب 
البنك املركزي شاملة كافة اإلجراءات  املطلوبة 

إلمتام زيادة رأس املال.
 وضرورة موافاة بنك الكويت املركزي 
بخطة تفصيلية إلعادة الهيكلة واقتراح  سبل 
املعاجلة املناسبة بعد زيادة رأس املال، مبا 
في ذلك حجم األم����وال الالزمة ومصادرها 
ومتطلبات إصالح الوضع الفني واإلداري 
للشركة، واجلدول الزمني   املطلوب لتنفيذ 

تلك اخلطة.
 وأفادت الش����ركة بأنها قد قدمت بيان 
التزاماتها بتنفيذ تلك اخلطوات   ومعاجلة 

مشكلة تآكل رأس املال وكذلك اعادة هيكلة 
مديونيات الشركة، وعبرت عن هذا االلتزام 
بخطاب ارسلته بتاريخ 2 ديسمبر املاضي 
والذي  يتضمن اخلط����ة التفصيلية إلعادة 
هيكلة الديون وكيفية قيام الشركة بزيادة   
رأس املال الى احلد املطلوب وكيفية استخدام 
تل����ك الزي����ادة الى جانب بع����ض   مصادر 
 التمويل األخرى والتي ستمكن الشركة من
العودة الى ممارس����ة انش����طتها   بصورة 

طبيعية.

ماجد العلي

التويجري: والء العمالء وثقتهم في »الوطني« وراء
اإلجماع العالمي على اختياره أفضل بنك في الشرق األوسط

البنك أطلق أوسع حملة إعالنية تحت شعار »لماذا الوطني«

حضور إعالمي مميز خالل إطالق حملة »الوطني«

بوسترات مختلفة حلملة »ملاذا الوطني«

عبداهلل التويجري وكيفني تيرنر خالل املؤمتر الصحافي

شهادة عميل وفي
ق��ال أح��د العم��الء االوفي��اء 
عبدالعزيز منصور الصراف الذي 
حرص عل��ى احلضور في املؤمتر 
اول حس��اب  فتحت  الصحاف��ي: 
ف��ي »الوطني« وق��د منحني الثقة 
ووجدت املعاملة الطيبة في جميع 
أفرعه ف��ي الكويت وخارجها لذلك 
اخت��رت »الوطن��ي« وه��و »ويانا 
م��ن عمر« وحرص��ت على غرس 
محبت��ه وال��والء ل��ه ف��ي جمعي 
افراد اس��رتي، لذلك اعتبره »بنك 
االسرة«. وتابع: شاركت في حملة 
بجودة خدماته  »الوطني« المياني 
ومتي��زه، وأرجوا ان تنجح احلملة 
ف��ي توصيل رس��الة ح��ب عمالء 

»الوطني« الى كل الناس.

الرابع، الفتا الى ان بعض العمالء 
يعتبرون »الوطني« بنك االسرة 
وأغلب املقيمن خارج أرض الوطن 
يعتبرون فروع »الوطني« عبارة 

عن »سفارة للكويت«.
وتوجه التويجري بالشكر الى 
كل العمالء الذين شاركوا في احلملة 
وأظهروا حماسا صادقا في التعبير 
عن آرائهم ف����ي البنك وعالقاتهم 

املميزة به.

العمالء واس����تطالع آرائهم بهدف 
تطوي����ر خدمات����ه ومنتجاته مبا 
يلبي احتياجاته����م ومتطلباتهم 

املتنامية.
وأكد أن ثقة العمالء دعمت ريادة 
»الوطني« على املستوين احمللي 
واالقليمي، من حيث استحواذه على 
احلصة السوقية الكبرى في الكويت 
أو من حيث املجموعة املتنوعة من 
املنتج����ات واخلدمات التي ينفرد 

بنك األسرة
وأوضح التويجري على هامش 
املؤمت����ر الصحاف����ي ان احلمل����ة 
االعالنية سيشارك فيها أكثر من 
30 عميال س����يعبرون عن سبب 
اختيارهم »الوطني«، وتفضيله 

عن غيره من البنوك.
وكشف ان حجم اإلنفاق االعالمي 
للحملة س����يكون كبير وستروج 

الوطني، توج باختياره أفضل بنك 
في الشرق االوسط بإجماع عاملي 
غير مس����بوق، وحافظ فيه على 
تصنيفاته االئتمانية االعلى بن 
كل بنوك املنطق����ة وعلى موقعه 
كالبنك االكثر أمانا في العالم العربي 
للعام الثاني على التوالي. وما كانت 
هذه االجنازات لتتحقق لوال والء 
العمالء ورضاهم عن خدمات البنك 

ومنتجاته.

عبر كل وسائل االعالم املسموعة 
الى  واملرئية واملكتوب����ة، إضافة 
الالفتات االعالنية التي س����تزين 
كل محافظ����ات الكويت بداية من 
يوم االحد املقبل، مش����يرا الى ان 
عدد عمالء »الوطني« على مستوى 

الكويت جتاوز 300 ألف عميل.
وق����ال ان عم����الء »الوطني« 
الوالء ألبنائهم وأحفادهم  ورثوا 
ليتواص����ل وفاؤهم للبنك للجيل 

التزام الوطني
وأضاف التويجري ان احلملة 
تأت����ي بصوت وش����هادة العمالء 
لتسلط الضوء ع لى هذه العالقة 
الوثيقة الت����ي تربطهم بالوطني 
والتي تشكل صلب عملنا املصرفي 
ومحور اهتمامنا، مش����يرا الى ان 
احلملة تعبر عن التزام »الوطني« 
وحرصه الدائم عل ى التواصل مع 

بتقدميها على مستوى املنطقة.
من جانبه، قال مس����اعد مدير 
عام مجموعة اخلدمات املصرفية 
الشخصية في بنك الكويت الوطني 
كيفن تيرنر في كلمته ان جودة 
خدمات ومجموعة الفرص املمتازة 
والنصائح املختلف����ة التي قدمها 
الوطني لعمالئه منذ تأسيسه الى 
اليوم أثمرت تكوين قاعدة عريضة 

من العمالء االوفياء.

منى الدغيمي
الوطني،  الكوي����ت  أطلق بنك 
أفضل بنك في الش����رق االوسط، 
حملة إعالنية واسعة في مبادرة 
فريدة من نوعها حتت شعار »ملاذا 
الوطني« بصوت وشهادة عمالئه، 
ارتباطهم  يتحدث����ون فيها ع����ن 

بالوطني وعالقاتهم الوثيقة به.
وتقوم احلمل����ة بالكامل على 
آراء عمالء البنك الوطني، يعبرون 
خاللها عن سبب اختيارهم الوطني 

كالبنك األنسب لهم.
وقد ش����ارك في ه����ذه احلملة 
العم����الء من مختلف  العديد من 
اجلنس����يات وم����ن كل االعم����ار 
والشرائح االجتماعية، وذلك في 
مب����ادرة هي االولى من نوعها في 

املنطقة.
وبهذه املناسبة، قال نائب مدير 
عام مجموعة اخلدمات املصرفية 
الشخصية في بنك الكويت الوطني 
عب����داهلل التويجري خالل مؤمتر 
صحافي أقامه البنك ان »الوطني« 
أطلق هذه احلملة تعبيرا عن شكره 
وامتنانه ل����كل العمالء الذين لهم 
الفضل االكبر في مسيرته احلافلة 
بالنجاح����ات واالجن����ازات، منذ 
تأسيس����ه في العام 1952 وحتى 

اليوم.
وأك����د التويج����ري ان الع����ام 
2010 كان عاما اس����تثنائيا للبنك 

أكثر من 300 ألف عميل لـ »الوطني« على مستوى الكويت والحملة تسلط الضوء على العالقة الوثيقة التي تربطه بعمالئه وتعبر عن شكره وامتنانه لهم


