






يوسف عبد الحميد الجاسم 
الرئيس التنفيذي

 • بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية – جامعة الكويت 1971 .
 • عضو جمعية الخريجني الكويتية

 • عضو جمعية الصحفيني الكويتية 
 • عضو جمعية الكويتية لإلعالم واإلتصال

 • عضو الجمعية االقتصادية الكويتية 
 • عضو الجمعية الكويتية لحقوق اإلنسان

 • عضو اللجنة املنظمة العليا واللجنة اإلعالمية للمنتدى االقتصادي اإلسالمي الدويل الرابع وذلك يف الفرتة بني التاسع والعرشون 
    من إبريل واألول من مايو 2008 تحت شعار )الدول اإلسالمية رشكاء يف التنمية الدولية(.

 • عضو اللجنة العليا املكلفة باإلعداد للقمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتامعية املنعقدة  يف الفرتة من 19-20 يناير 
    2009م، وعضو اللجنة اإلعالمية املتفرعة عنها .

 • املنسق واملرشف العام عىل املنتدى االقتصادي الكويتي األول 15 مايو 2005
 • املنسق واملرشف العام عىل املركز اإلعالمي النتخابات مجلس األمة ) 2012 ( 

• مستشار إعالمي لعدد من الرشكات واملؤسسات الكويتية
 • حاصل عىل الجائزة الفضية ملهرجان القاهرة الثامن لإلذاعة والتلفزيون عن الربامج الحوارية 2002 . اختري كأفضل مقدم برنامج 

    سيايس تلفزيوين يبث عىل قناة كويتية ضمن استبيان جريدة القبس ألهم أحداث 2006 ، كذلك ضمن نفس االستبيان تم 
   اختيار برنامج 6/6 كأفضل برنامج سيايس تلفزيوين عىل قناة كويتية .

 * ويعاونه يف أعامل الرشكة مجموعة من املوظفني املختصيني يف شتى املجاالت اإلعالمية.



 • شارك يف العديد من األنشطة واملؤمترات اإلعالمية والثقافية داخل الكويت وخارجها. 
 • إدارة حوارات برنامج ) قضايا وردود ( التلفزيوين الذي تعده جمعية الخرجني الكويتية من خالل تلفزيون الكويت من 

   1973 وحتى 1995.
 • كتابة مقاالت صحفية يف زاوية )6/6( يف جريدة ) الرأي العام الكويتية ( من 1996 حتى 1999

 • كتابة املقاالت يف الصحف الكويتية األخرى ويف جريدة صوت الكويت وجريديت أخبار اليوم واألهرام الدويل املرصيتني 
   خالل فرتة االحتالل العراقي للكويت.

 • خربة طويلة يف إعداد وتقديم  وإنتاج الربامج الحوارية التلفزيونية التي تتناول قضايا فكرية وثقافية وسياسية واقتصادية 
   واجتامعية وتوثيقية وهي كام ييل : - 

    - ) قضايا وردود ( تابع لجمعية الخريجني الكويتية من 1973-1995 ) انتاج تلفزيون الكويت (. 
    - ) بدون رقيب ( انتاج قناة  أوربت الفضائية  من يوليو 1996 / أكتوبر 2000 . 

    - ) ستة عىل ستة (  ) 6/6 ( انتاج تلفزيون الكويت  من يوليو / ديسمرب 1995 ثم 
    - أكتوبر 2000 /يناير 2007 ثم تلفزيون البوادي 2009 ) انتاج رشكة ستة عىل ستة (.

    - ) املنتدى ( انتاج قناة العربية ، فرباير 2003 .
    - )ضيفي والجانب اآلخر( تلفزيون الكويت ) شهر رمضان 2005 ( ) انتاج رشكة ستة عىل ستة (.

    - )زيارة شخصية( تلفزيون الكويت خالل ) شهر رمضان 2006 ( إنتاج رشكة ستة عىل ستة .
    - )رسائل( قناة سكوب خالل ) شهر رمضان2007 ( إنتاج رشكة ستة عىل ستة.

    - ) ذاكرة الوطن( خالل شهر رمضان 2008  إنتاج رشكة ستة عىل ستة / البث )تلفزيون الوطن(
    - ) كشكول ( انتاج )  تلفزيون الوطن (  أكتوبر 2010 حتى يوليو 2011 . 

    - وداعاً يا أحمد )وثائقي عن املرحوم د. أحمد الربعي(.
    - متطوعون من أجل الكويت )وثائقي(. 

   - حفالت تخرج جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا )توثيقي(. 
   - رحلة األمل )تعريفي(.

   - السنعويس )فالش تعريفي باإلعالمي محمد السنعويس(.



من خالل خرباتنا واتصاالتنا املحلية والخارجية نعمل عىل تقديم حلول متكاملة يف ميادين االعالم
والعالقات العامة وحرصنا عىل الدقة واملهنية العاليةواملصداقية هو شعارنا يف العمل.

نبذة عن الشركة:
تأسسـت رشكــة ستــة عىل ستـــة )ذ م م( عـــــــام 2005 عىل يد اإلعالمي يوسف عبدالحميد الجاسم إستناداً عىل 
خربات متتد حوايل أربعني عاماً يف مجال اإلعالم محلياً وخارجياً، ورأسمـــالها 100000 د.ك )مائة ألف دينار كويتي(.

وتتركز أعمالها فيما يلي:
 • االستشارات اإلعالمية.

 • اإلنتاج الربامجي والتوزيع والبث.
 • إدارة وتنظيم  املناسبات واملعارض واملؤمترات

• تصميم وتنفيذ وإدارة الحمالت الدعائية واإلعالنية.

.VAS الخدمات التكميلية للهاتف النقال • 
 • التوثيق املريئ.

• اعامل الزينه لجميع املناسبات.





االستشارات اإلعالمية:
تتوىل رشكتنا مسؤولية استشارية مع كل من الجهات التالية :-

 - بنك بوبيان           
 - بيت األوراق املالية 

 - رشكة التسهيالت التجارية 
- جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا

- الفريق الخاص للمعاقني ذهنياً
- إدارة )رحلة األمل(

اإلنتاج البرامجي والتوزيع والبث:
نتوىل إنتاج وإعداد وتقديم الربامج التلفزيونية وتوزيعها عىل القنوات الفضائية وبثها عرب وسائل البث املختلفة حيث

أنتجت الرشكة مجموعة برامج لعدة محطات تليفزيونية ) قناة العربية ، تلفزيون الوطن ، تلفزيون الكويت ، قناة القرين 
 ، قناة سكوب، قناة البوادي ( كذلك نقدم االستشارات اإلعالمية املتعلقة باإلنتاج التلفزيوين. 

تجهيز االستوديوهات بأحدث املعدات التكنولوجية وتوفري أطقم متخصصة بإدارة استوديوهات اإلنتاج التلفزيوين.





برامج أنتجتها وأعدتها شركة ستة على ستة:
)تلفزيون الوطن(  - برنامج كشكول       

2009 ) تلفزيون الكويت / قناة البوادي (   - برنامج 6/6       
خالل شهر رمضان 2005 )تلفزيون الكويت(   - برنامج  ضيفي والجانب اآلخر     
خالل شهر رمضان 2006 )تلفزيون الكويت(   - برنامج  زيارة شخصية      

خالل شهر رمضان 2007 ) قناة سكوب (   - برنامج  رسائل       
خالل شهر رمضان2008 ) تليفزيون الوطن (   - برنامج  ذاكرة الوطن      

خالل االنتخابات النيابية عام ) 2008 (    - برنامج حوار انتخايب      
) عن املرحوم أ د.احمد الربعي  (     - الفيلم الوثائقي  وداعا يا احمد     

) متطوعون من أجل الكويت ( عام 2009     - فيلم وثائقي عن الحملة الوطنية    
   - فيلم وثائقي  عن جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا عام  2009

  - حفل تخرج  جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا عام 2010 
  - فيلم تعريفي عن )رحلة األمل(

  - السنعويس )فالش تعريفي باإلعالمي محمد السنعويس(.





إدارة وتنظيم  المناسبات والمعارض والمؤتمرات:
تعمل رشكتنا يف مجال تنظيم املؤمترات والندوات واالحتفاالت وتجهيز ترتيباتها اللوجستية والفنية واملوضوعية وقد قمنا بتنظيم األنشطة التالية:- 

املشاركة يف اللجنة املنظمة العليا واللجنة اإلعالمية للمنتدى االقتصادي اإلسالمي الدويل الرابع وذلك يف الفرتة بني التاسع والعرشون من   -1
إبريل واألول من مايو 2008 تحت شعار )الدول اإلسالمية رشكاء يف  التنمية الدولية (.

املشاركة يف اللجنة العليا املكلفة باإلعداد للقمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتامعية املنعقدة  يف الفرتة من 19-20 يناير 2009 م،   - 2
وعضو اللجنة اإلعالمية املتفرعة عنها .

امللتقى االقتصادي األول برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح حيث شاركنا بتنظيم امللتقى االقتصادي   -3
األول مع رشكة بيان لالستثامر من 14 / 5 / 2005 إىل 2005/5/15 يف فندق شرياتون الكويت.

املشاركة مع رشكة ماجيستي جروب يف تنظيم منتدى حوار التعاون األسيوي العارش الذي تم افتتاحه يف قرص بيان برعاية وحضور سمو   -4
أمري البالد حفظه الله بتاريخ 10 أكتوبر 2011 وعقد جلساته بتاريخ 8 و 9 و 10 و 11 يف فندق الشرياتون.

5- املشاركة مع رشكة ماجستي جروب بإقامة وتنظيم املركز اإلعالمي واملعرض املصاحب له التابعني لوزارة اإلعالم مبناسبة إنتخابات مجلس 
األمة 2012 بفندق الشرياتون من 11 يناير 2012 وحتى 31 يناير 2012.

املشاركة مع رشكة )ماجيستي جروب( يف تنظيم منتدى )املستقبل الثامن( / قرص بيان بتاريخ 20-3-2011.  –6

تنظيم وإدارة مرشوع )رحلة األمل( وكافة االنشطة املتعلقةبه.  –7

تنظيم حفل تدشني رحلة األمل بتاريخ 19 أكتوبر2011 بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ نارص املحمد األحمد الصباح.  –8

تنظيم حفل تخريج جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا ) GUST( األعوام 2009 إىل 2012 .  –9

مؤمتر دور التحكيم  يف  تشجيع االستثامر، برعاية سمو الشيخ نارص املحمد األحمد الصباح نظمت الرشكة مؤمتر دور التحكيم يف تشجيع   -10
االستثامر من 2008/3/24 إىل 2008/3/26.

املؤمتر األول للجرائم اإللكرتونية، برعاية وحضور وزير املواصالت ووزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية الشيخ أحمد   -11
عبد الله الصباح نظمت الرشكة املؤمتر األول للجرائم اإللكرتونية مع رشكة الهندسة للتقنيات املتعددة من 2005/4/25 إىل 2005/4/26 

يف فندق شرياتون الكويت. 

عبدالله  السيد/  والصناعة  التجارة  وزير  برعاية   15/12/2005 بتاريخ  الكورنيش  نادي  افتتاح  الرشكة  نظمت  الكورنيش،  نادي  افتتاح   -12
عبدالرحمن الطويل.

تنظيم حملة متطوعون من أجل الكويت، وهي حملة إعالمية انتخابية عامة خالل فرتة انتخابات مجلس 2009.   -13

معرض الكويت االقتصادي األول للسفارات العربية واألجنبية 2010، نظمت الرشكة افتتاح معرض الكويت االقتصادي األول للسفارات   -14
العربية واألجنبية املقام يف املقر الرئييس لغرفة تجارة وصناعة الكويت يومي 29/28 نوفمرب 2010 برعاية وحضور معايل الشيخ الدكتور/ 

محمد صباح السامل الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية





تجهيز وإدارة اإلستوديوهات المرئية والمسموعة:
نتوىل تجهيز االستوديوهات املرئية والسموعة  بأحدث املعدات التكنولوجية وتوفري أطقم متخصصة بإدارة استوديوهات 

اإلنتاج التلفزيوين  ، وتدريبها وتأهيلها .

:VAS الخدمات التكميلية للهاتف النقال
 تدير رشكتنا من خالل رشكة ) زين ( حالياً مجموعة من الخدمات املرتبطة بالهاتف النقال  

 والقامئة عىل اشرتاكات الجمهور وهي :- 
- خدمات األخبار الفنية تقدم بالتعاون مع مجلة كوزمو    

- خدمة أخبار الرياضة وكرة القدم    
- خدمة الشيخ الدكتور خالد املذكور - تفقهوا يف دينكم    

- خدمة الدكتور جاسم رمضان    
- خدمة دليل االنرتنت    

- خدمة ماما غنيمة    
- خدمة مطبخ ) عدوله ( عادلة الرشهان    

كام نقوم بخدمات الرتاسل عرب الهاتف النقال ) SMS (  ويتوافر لدينا التجهيزات الفنية املتكاملة لتقديم هذه الخدمة .





الدعاية واإلعالن:

نتوىل تصميم الحمالت الدعائية واإلعالنية الثابته واملتحركة بالتعاون اإلسرتاتيجي مع رشكات متخصصة.

التوثيق المرئي:

 نتوىل أعامل التوثيق املريئ  واملسموع وتنظيم وتحديث 
األرشيف الكرتونيا.





اعمال الزينه لجميع المناسبات:

تقوم رشكتنا  بالتعاون مع رشكة )ماجستي جروب( ورشكة )بريزم( الفرنسية بتوفري مجموعة من الخدمات الخاصة بأعامل الزينة 
 لكافة املناسبات :- 

- توفري الزينة الضوئية ) ليزر ( بكافة أنواعه باحدث التقنيات العاملية .    
- توفري كافه االحتياجات من الديكورات الداخلية والخارجية الخاصة باإلضاءة والتنسيق الداخيل وغريها من متطلبات    

املناسبات املختلفة.  

التحالفات والتعاون الفني :

تقوم من خالل إتفاقات تعاون إسرتاتيجي مع رشكات إعالمية زميلة تتوافر عىل إمكانيات وقدرات مهنية عالية مكملة لخرباتنا 
وإمكانياتناوهذه الرشكات هي:

- النظائز  
- يلوكيب  

- ماجستي جروب  
-دي دي ام  

وتساعد تلك اإلتفاقيات عىل تقدمينا لحلول إعالمية متكاملة لعمالئنا يف شتى املجاالت.








