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الشركة تدير أكثر من ٢٠٠ عقار تتركز في املباني اإلدارية والسكنية واألبراج الذكية

«املتحدة إلدارة املرافق»: أحمد الكندري
أفضل رئيس تنفيذي إلدارة املرافق بالكويت

«stc» أفضل مزود حلول تقنية وأفضل شركة
«IFM» اتصاالت في حوكمة الشركات بالكويت.. من

تقديراً جلهــوده املبتكرة وإجنازاته 
املســتمرة في قيــادة الشــركة املتحدة 
إلدارة املرافق (UFM)، فاز نائب رئيس 
مجلــس اإلدارة والرئيس التنفيذي في 
الشــركة أحمد يوسف الكندري بجائزة 
أفضل رئيــس تنفيذي في إدارة املرافق 
بالكويت، وذلك من قبل مجلة «ذا جلوبال 
إيكونومكس» العريقة واملتخصصة في 
تقاريرها وحتليالتها الفصلية في مختلف 
القطاعات حول العالم، والتي تتخذ من 

اململكة املتحدة مقرا لها.
ويعتبــر فوز الكندري بهذه اجلائزة 
العاملية املرموقة تأكيدا جديدا على جناح 
استراتيجية الشركة املتحدة إلدارة املرافق 
في إدارة األصول العقارية وأمالك الغير، 
حيــث تعتبر الشــركة املتحــدة إلدارة 
املرافق إحدى الشــركات التابعة لشركة 
العقارات املتحدة، وتنتشــر أعمالها في 
دول مجلس التعاون اخلليجي ومنطقة 
الشرق األوسط. وقالت الشركة املتحدة 
إلدارة املرافق في بيان صحافي مبناسبة 
الفــوز بهذه اجلائزة، إن الشــركة تعمل 
وفق استراتيجية واضحة املعالم وضعها 
ويشرف عليها نائب رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي في الشركة الكندري، 
وتتلخص فــي تقدمي خدمــات متكاملة 
شــاملة لتســهيل بيئــة العمــل الفعالة 
واملستدامة واآلمنة وإدارة املرافق وفق 
رؤية اســتراتيجية تكنولوجية تتســم 

باملرونة.
 خبرة ٣٥ عامًا

وميتلك أحمد الكندري خبرة واسعة 
وممتــدة في األســواق املاليــة والبنوك 
والشركات العقارية وإدارة املرافق وإدارة 
أمالك الغير ألكثر من ٣٥ عاما في الكويت 
ومنطقة الشرق األوسط، ويعتبر واحدا 
من أفضل مطوري األســواق احمللية في 
صناعة إدارة املرافق، كما أنه أحد مؤسسي 
الشركة املتحدة إلدارة املرافق والشركات 
التابعة لها، وتعتبر الشركة املتحدة إلدارة 
املرافــق عضو مؤســس وعضو مجلس 
إدارة في جمعية الشرق األوسط إلدارة 
املرافق (MEFMA) في دبي. ويقود الكندري 
الشــركة املتحدة إلدارة املرافق منذ عام 

٢٠٠٨ وذلك بأساس مالي قوي مدعوم من 
الشركة األم، شركة العقارات املتحدة، التي 
تعد واحدة من أكبر الشــركات العقارية 
في الكويت، باالضافة إلى اخلبرات التي 
ميتلكها مســؤولو الشــركة وموظفوها 
وخبراتهــم املتنوعــة واملتخصصة في 
إدارة املرافق والتي ســاهمت في توسع 
أعمال الشركة داخل الكويت وخارجها، 
وبعــد مرور تلك الســنوات أصبح لدى 
الشركة املتحدة إلدارة املرافق خبرة متتد 
لنحــو ١٤ عاما في إدارة املرافق مع أكثر 
من ٢٠٠ مرفق. وأشارت إلى أن الشركة 
املتحدة إلدارة املرافق جنحت في تطبيق 
مفهوم شامل إلدارة املرافق وإدارة العقار، 
والذي يشمل احلفاظ على املرفق وحتقيق 
أفضل عائد ممكن على االستثمار، وكذلك 
استخدام أحدث النظم التكنولوجية في 
مجال إدارة املرافق (CAFM) وإدارة العقار 

 .(PMS) وإدارة أمالك الغير
وذكرت «املتحــدة إلدارة املرافق» أن 
تفشي جائحة كورونا في الكويت والعالم 

على مدار العامني املاضيني شــكال فترة 
صعبة، وخالل اجلائحة قامت الشــركة 
بتشــكيل جلنة طوارئ إلدارة العمليات 
خــالل اجلائحة وذلك لضمان اســتمرار 
وتشــغيل املرافــق اخلاضعــة إلدارتها 
وتقدمي الدعم الالزم واملســاندة للعمالء 

واملستأجرين خالل هذه الفترة.
إجناز استثنائي

وفــي حديثــه حــول اجلائــزة، قال 
الكنــدري: «ســعيدون بهــذا اإلجنــاز 
االستثنائي الذي يكلل جهودنا املبذولة 
في ســبيل التميز فــي اخلدمات املقدمة 
إلى العمالء وأيضا االرتقاء بقطاع إدارة 
املرافق في الكويت واملنطقة، حيث يرسخ 
هذا اإلجناز مكانة الشركة املتحدة إلدارة 
املرافق محليا واقليميا، كما تعكس اجلائزة 
جناح استراتيجية النمو والتطوير التي 
تنتهجها الشــركة منذ تأسيسها والتي 
ترتكز على العميل أوال، وستستمر الشركة 
بالتطور واالبتكار وتقدمي خدمات عالية 
اجلودة للمستفيدين بهدف إيجاد قيمة 
مضافة للعمالء». وكشــف الكندري أن 
الشركة متكنت خالل الفترة األخيرة من 
احلصول على ثقة العديد من العمالء في 
اجلهات احلكومية والقطاع اخلاص إلدارة 
العديــد من املرافــق الكبرى في الكويت 
ومنها إدارة وتشــغيل وصيانة خدمات 
ومرافق ســتاد جابــر الدولــي، وأعمال 
التشغيل والصيانة الشاملة لعالم املارينا 
وبرج كيبكو فضال عن تشغيل وخدمات 
األمن ملقر بنك الكويت املركزي وغيرها 
من املرافق املتعددة التي تديرها الشركة.

وأشار إلى أن «املتحدة إلدارة املرافق» 
تستحوذ على النصيب األكبر من إدارة 
أمالك الغير وإدارة العقار وتدير العديد من 
األصول العقارية منها احملفظة العقارية 
اململوكة لبيت التمويل الكويتي واملركز 
املالــي والهيئة العامة لشــؤون الُقصر 

ومحافظ أخرى.
واختتم الكندري حديثه قائال: «تعتبر 
هــذه اجلائزة تتويجًا جلهود وأنشــطة 
الشركة املتحدة إلدارة املرافق طوال الفترة 
السابقة، وتضافر جهود فريق عمل متكامل 
والذي توج باحلصول على هذا التكرمي».

حصلت شركة االتصاالت الكويتية 
stc، علــى جائزة «أفضل مــزود حلول 
تقنيــة M٢M فــي الكويت لعــام ٢٠٢١» 
و«أفضل شــركة اتصــاالت في حوكمة 
الشــركات في الكويت لعــام ٢٠٢١» من 
 ،IFM مجلــة انترناشــيونال فاينانــس
املتخصصــة فــي القطاع املالــي والتي 
تبرز مواهب الصناعة ومهارات القيادة 
وأخبار الصناعة على منصتها الدولية. 
ومت تســليم اجلائزة لشــركة stc خالل 
احلفل الســنوي الذي أقيم في دبي، في 

٢٤ مارس اجلاري.
وبعد دراسة متأنية ومراجعة مكثفة 
 ،IFM قام بها فريق البحث املؤهل التابع لـ
بــرزت stc كفائزة باجلائزتني املعلنتني 
تقديرا لتميز التقرير املقدم من فريق عمل 
كل من stc وsolutions by stc، باإلضافة 
إلى اإلجنازات السابقة لفرق العمل في 
كلتيهما، وخالل حفل اجلوائز الذي أقيم 
في دبي، تسلمت دانة اجلاسم مدير عام 
اتصاالت الشركات في stc جائزة «أفضل 
مزود حللــول تقنيــة - M٢M الكويت 
٢٠٢١»، وجائزة «أفضل شركة اتصاالت 
في مجال حوكمة الشــركات - الكويت 

.stc ٢٠٢١» نيابة عن
وتعليقا على اجلوائز، قال م. مزيد بن 
ناصر احلربي، الرئيس التنفيذي لشركة 
stc: كان العام ٢٠٢١ استثنائيا بكل املعايير 
بفضل اســتراتيجية الشــركة املتجددة 
وتفاني موظفيها لتقــدمي ما هو أفضل 
دائما لتحقيق أهداف الشــركة املرجوة 
وتلبيــة احتياجات العمــالء من األفراد 

والشركات وخلق قيمة مضافة وعوائد 
أفضل للمساهمني، كما أن جناحنا لم يكن 
ليتحقق بدون الدعم املســتمر وتعزيز 
العالقات مع أصحاب املصالح املبنية على 
الثقة واملصالح املشــتركة بني األطراف 
ذات الصلة. لذلك، أولينا اهتماما كبيرا 
بتطوير وتعزيز إطار حوكمة الشركات 
مبا ميكــن stc من خالل التزامنا بهدفنا 
وامتثالنا لقيمنا ومشاركتنا ملساهمينا 
في أعمالنا اليومية واتباعنا الستراتيجية 
جتارية ومالية متكاملة، باتت stc أكثر 
قــدرة على مواكبة أحدث التطورات في 
هــذا املجــال وتقدمي ما يفــوق توقعات 

أصحاب املصالح مبن في ذلك املستثمرون 
واملوظفون واملوردون والعمالء والهيئات 

احلكومية واملجتمع احمللي.
وأوضح: بالنســبة لعمالئنا الكرام، 
سواء كانوا أفرادا أو شركات، فإن تركيزنا 
كمزود رائد لالتصاالت واحللول الرقمية 
ينصب في تقدمي مجموعة متنوعة من 
املنتجات واخلدمات الرقمية املبتكرة. كما 
نولي اهتماما كبيرا بتطوير وتوســيع 
خدماتنا وحلولنــا اخلاصة مبعلومات 
االتصــاالت املتكاملة والرقمية املتقدمة 
وخدمات التقنية احلديثة والتي تتماشي 
مع استراتيجية الشركة لتمكني التحول 
الشــركة  الرقمــي. ومــن خــالل ذراع 
املتخصص في توفير خدمات الشركات 
solutions by stc قدمنا مجموعة متنوعة 
من احللول املرنة واملوثوقة التي تساعد 
في تسريع استراتيجيات التحول الرقمي 
للشركات باستخدام التطبيقات اجلديدة 

في السوق. 
وحول اجلائــزة، قال احلربي، نحن 
فخــورون باحلصول على هذه اجلوائز 
 stc والتي تأتي اعترافا مبكانة IFM من
الرائدة في السوق وتسلط الضوء على 
مجاالت النمو املختلفة التي ركزت عليها 
الشركة في الفترة األخيرة انسجاما مع 
استراتيجيتها املؤسسية. وبالنيابة عن 
stc، أود أن أتقدم بالشكر الى جميع الذين 
لعبوا دورا مهما في تنفيذ استراتيجية 
الشــركة التي أســفرت عن حتقيق هذه 
اجلوائز على الرغم من األوقات الصعبة 

التي واجهناها بسبب أزمة كوفيد.

ً من مجلة «ذا جلوبال إيكونومكس».. وبفضل خبرته الواسعة املمتدة ألكثر من ٣٥ عاما

أحمد يوسف الكندري

stc دانة اجلاسم وأحمد النويبت خالل حفل اجلوائزسفيرنا في اإلمارات ذياب الرشيدي مسلما دانة اجلاسم وأحمد النويبت جائزتي

«بوبيان» يوقع اتفاقية تعاون مع «بوبيان تكافل»
«اجلهاز املركزي للمناقصات»

يحدد نظم وضوابط منع تضارب املصالح
أعلــن بنــك بوبيــان عن 
توقيــع اتفاقيــة شــراكة مع 
شركة بوبيان للتأمني التكافلي 
لتقدمي مجموعة واســعة من 
العروض والتغطيات املميزة 
التأمــني بأســعار  ملنتجــات 
تنافســية لعمالئــه من إدارة 
األعمــال املصرفية، وذلك في 
إطار العمل على استراتيجية 
التوسع في طرح اجلديد من 
املنتجات واخلدمات للعمالء.

وقال املدير التنفيذي إلدارة 
مصرفية األعمال للشــركات 
الصغيــرة واملتوســطة زيد 
الســعدون إن هــذه االتفاقية 
تأتي كخطوة مهمة لترسيخ 
واستكمال استراتيجية بنك 
بوبيان نحو دعم عمالئه من 
أصحاب األعمال مــن األفراد 
والشركات ومنحهم العديد من 
املزايــا التي ميكن أن تســهم 
فــي منــو أعمالهــم وحتقيق 
مســتويات إنتاجيــة عاليــة 

وحتفيز بيئة األعمال.
وأضاف أن بنك بوبيان بكل 
إداراته ال تألوا أي جهد لدعم 
املشاريع الصغيرة واملبادرات 

أحمد مغربي

أصدر األمني العام للجهاز 
املركــزي للمناقصات العامة 
باإلنابــة م.أســامة الدعيج ٣ 
تعاميم بشأن نظام وضوابط 
منع تضارب املصالح. ونص 
التعميم األول رقم ٢٠٢٢/٥ على 
أنه «استنادا لقانون املناقصات 
العامة رقم ٢٠١٦/٤٩ وتعديالته 
التنفيذية الصادرة  والئحته 
 ٢٠١٧/٣٠ رقــم  باملرســوم 
وتطبيقا ألحكام املادة رقم ٨٢ 
من القانون أعاله بشأن منع 
تضارب املصالح واملادة رقم 
٤٥ من الالئحة التنفيذية لذات 
القانــون وحتقيقا للمصلحة 
العامة يرجى االلتزام مبا يلي:

أوال: يتعني على كل موظفي 
اجلهــاز املشــاركني بأعمــال 
املناقصة االمتناع عن املشاركة 

وحول مضمون االتفاقية، 
أوضح السعدون أنها تستهدف 
عمالء بنك بوبيان من اإلدارة 
املصرفية للشركات الصغيرة 
واملتوســطة احلاليني لتقدمي 
حلــول وتغطيــات تأمينيــة 
مبتكرة ومستحدثة خصيصا 
لهم توفــر احلمايــة الالزمة 
واألمان والطمأنينة لالستمرار 
فــي إدارة أعمالهم دون عناء 
وتفكير جتاه الناحية التأمينية 

ملشروعهم.
أنــواع  أن مــن  وأضــاف 
املنتجــات التأمينيــة املقدمة 
مــن قبــل شــركة بوبيــان 
التكافلــي لعمالئنا  للتأمــني 
فــي إدارة املصرفية لألعمال 
عرض خاص علــى احلرائق 
املرتبطــة، حيث  واألخطــار 
توفر هذه اخلدمــة التغطية 
الكاملة للحماية من احلرائق 
واألعاصيــر  والعواصــف 
والفيضانــات  والــزالزل 

واألضرار.
الســعدون  واســتكمل 
التأمينية  سلســلة اخلدمات 
املتمثلــة فــي عــرض خاص 

واإلفصاح عن وجود مصلحة 
مباشــرة وغير مباشــرة في 
العمليــة املطروحــة لرئيس 

مجلس إدارة اجلهاز.
منــاذج  حتفــظ  ثانيــا: 
اإلفصاح عن تضارب املصالح 
مبكتب األمني العــام للجهاز 
ويسلم مقدم اإلفصاح نسخة 

عنه بعد استالمه.
وذكر نــص التعميم رقم 
٢٠٢٢/٦، أنه «أوال: يتعني على 
نائب الرئيس وأعضاء مجلس 
اإلدارة االمتناع عن املشاركة 
إذا كانت لديه مصلحة مباشرة 
أو غير مباشــرة في العملية 
املطروحــة وأن يفصح عنها 
كتابة وفورا لرئيس املجلس 
في اجللسة التي يتم فيها بحث 
املوضوع وذلك من خالل تعبئة 
منوذج اإلفصاح، وعلى رئيس 
املجلس االمتناع عن املشاركة 

العمــال والتي  لتعويضــات 
تعوض عن اإلصابة اجلسدية 
ملوظفي العميل والناجتة عن 
احلــوادث التي حتــدث أثناء 
العمل وبســبب العمل، كذلك 
وفر بنك بوبيان لعمالئه من 
أصحاب املشــاريع الصغيرة 
واملتوســطة واحــدة من أهم 
احللول التأمينية وأبرزها وهي 
تغطية تعويضات الشاملة عن 
األضرار التي تلحق بالطرف 
الثالث (عميــل بنك بوبيان) 
والتي ميكن متديدها لتجنب 
الناشئة  االلتزامات احملتملة 
عن انتهاك شروط السياسة.

يذكر أن اخلدمات املصرفية 
إلدارة مصرفية األعمال صممت 
مصرفيــة  حلــوال  لتكــون 
ذكيــة تفهــم احتياجات هذه 
املشــروعات وتقدم مجموعة 
متنوعة من املزايا االستثنائية 
التي تتيــح إدارة العديد من 
املعامالت املصرفية بسالسة 
وسهولة مع مجموعة واسعة 
من اخلدمات املصرفية سهلة 
االستخدام واملتاحة على مدار 

الساعة.

واإلفصاح عن وجود مصلحة 
مباشــرة او غير مباشرة في 
العملية املطروحة لنائبه او 
املكلف بأعمال رئيس مجلس 

اإلدارة».
ودعــا بالتعميــم الثالــث 
رقــم ٢٠٢٢/٧ اجلهات العامة 
اخلاضعــة ألحــكام قانــون 
املناقصات «لاللتزام بالتنبيه 
على موظفيها كل املشــاركني 
بأعمال املناقصة أو املمارسة 
او التعاقد املباشــر إذا كانت 
لديه مصلحة مباشرة أو غير 
مباشرة في العملية املطروحة، 
باإلفصاح فــورا عنها وإبالغ 
اجلهة املختصــة لديهم بذلك 
كتابة واالمتناع عن املشاركة 
بأي عمل متعلق بعملية الشراء 
وفقا ملا تضمنته املادة رقم ٨٢ 
من القانون واملادة رقم ٤٥ من 

الالئحة التنفيذية».

لتزويد عمالئه من املشاريع الصغيرة بخدمات تأمينية

زيد السعدون

م.أسامة الدعيج

الكويتية الشــابة والشركات 
الناشــئة الراغبة في حتقيق 
تطلعاتها في السوق الكويتي 
الذي يشهد منوا متزايدا لقطاع 

األعمال اخلاصة.
وأكــد الســعدون أن بنك 
بوبيان يعد أكثر البنوك احمللية 
التي تولي الشــباب اهتماما 
خاصا انطالقــا من اخلبرات 
التي اكتســبناها في التعامل 
معهــم علــى مدار الســنوات 
املاضية والتي أهلتنا ملعرفة 
كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم 

واحتضان أفكارهم.

إذا كانت لديه مصلحة مباشرة 
أو غير مباشــرة في العملية 
املطروحــة وأن يفصح عنها 
كتابــة وفــورا لألمــني العام 
للجهاز، وذلك من خالل تعبئة 
منــوذج اإلفصــاح واالمتناع 
عــن املشــاركة وعلــى األمني 
العام االمتناع عن املشــاركة 

«أوابك»: الدول العربية ثاني أكبر مصّدر للغاز إلى أوروبا في ٢٠٢١
شــاركت األمانــة العامــة 
ملنظمة األقطار العربية املصدرة 
للبترول (أوابك) في فعاليات 
الــدورة التاســعة ملجموعــة 
خبراء الغاز باألمم املتحدة التي 

االقتصادية األوروبية وممثلون 
عن املفوضية األوروبية وعدد 
مــن املؤسســات واملنظمــات 
األوروبية والدولية من بينها 
االحتاد الدولي للغاز، ومنتدى 

الطبيعي املســال حققت منوا 
كبيرا خالل عــام ٢٠٢١ بلغت 
نسبته نحو ٧٪ بإجمالي ٣٨٠ 
مليون طن ومبعدل تشــغيل 
حملطات اإلسالة ٨٥٪، في إشارة 
واضحــة إلى تعافي الســوق 
العاملي مــن تداعيات جائحة 
ڤيروس كورونا. كما تطرقت 
إلى االرتفاع احلاد لألسعار في 
السوق األوروبي كونه يعتمد 
بنسبة ٨٠٪ على التسعير في 
الســوق الفوري، مما يعرض 
املستهلكني لتقلبات األسعار 
مع أي ديناميكية أو مخاوف 

تشهدها األسواق.
وتعد الدول العربية ثاني 
أكبر مصدر للغاز إلى أوروبا، 

حيث تشــكل صادرات الدول 
العربية من الغاز الطبيعي عبر 
خطوط األنابيب من اجلزائر 
وليبيا، والغاز الطبيعي املسال 
(من قطر واجلزائر ومصر)، 
حصــة بلغت ١٤٪ من إجمالي 
إمدادات الغاز في أوروبا عام 

.٢٠٢١
كما يشهد السوق األوروبي 
ارتفاعــا فــي درجــة اعتماده 
على واردات الغاز (من خارج 
أوروبا) بنسبة بلغت ٦٣٪ عام 
٢٠٢١ مقارنة بـ ٣٧٪ عام ١٩٩٠، 
وذلك بســبب تزامــن تراجع 
اإلنتــاج في هولنــدا واململكة 
املتحدة، مــع انتعاش الطلب 

األوروبي على الغاز.

الدول املصدرة للغاز، ومؤسسة 
الهيدروجني في أوروبا، عالوة 
علــى ممثلي شــركات النفط 
العاملية، وخبراء وأكادمييني. 
وقد طرحــت األمانــة العامة 
رؤيتهــا حــول مكانــة الدول 
العربية في توفير إمدادات الغاز 
لألسواق العاملية والتوقعات 
املســتقبلية، من خالل تقدمي 
ورقــة بعنوان «الدور احلالي 
واآلفاق املســتقبلية للمنطقة 
العربية في تلبية احتياجات 
أوروبــا مــن الغــاز»، قدمهــا 
املهندس وائل حامد عبداملعطي، 
خبير صناعات غازية باملنظمة.

وأوضحــت ورقــة أوابــك 
أن التجــارة العامليــة للغــاز 

خالل مشاركتها في الدورة التاسعة ملجموعة خبراء الغاز باألمم املتحدة في جنيڤ

جانب من اجتماع الدورة التاسعة ملجموعة خبراء الغاز باألمم املتحدة

عقــدت مبقر األمم املتحدة في 
جنيڤ خالل الفترة من ٢٤ - 

٢٥ اجلاري.
شارك في االجتماع ممثلو 
الــدول األعضــاء فــي اللجنة 


