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شاركت في مؤتمر أمستردام حول اإلعالم الحديث في العالقات العامة واالتصال المؤسسي

767.2 ألف دينار أرباحها لـ 2008 واألصول بلغت 60 مليونًا

الناهض: دمج اإلعالم الحديث بفعالية في مجمل 
العملية االتصالية يشكل مستقبل األعمال التجارية

شاركت مديرة العالقات العامة واالتصال في 
»ڤيڤا« هند الناهض في املؤمتر السنوي الثاني 
لإلعالم احلديث في العالق���ات العامة واالتصال 

املؤسسي في أمستردام، هولندا.
وبهذه املناسبة قالت الناهض انه كان من اجلدير 
باالهتمام دراسة أثر إستراتيجية اإلعالم احلديث 
عن كثب من خالل دراسة عملية لتطبيقات حقيقية 
واللقاء املباشر مع خبراء دوليني ومستشارين في 
اإلعالم اجلديد من ش���ركة داو جونز ودل وإتش 

بي وصن تكنولوجيز.
وأعربت الناهض عن فخرها بأن تكون »ڤيڤا« 
س���باقة في اعتماد وس���ائل اإلعالم احلديث في 
سياساتها التشغيلية والتي جتلت مثال في تدشني 
مدونة الرئيس التنفيذي، استخدام اليوتيوب في 
مختلف النشاطات عبر»vivainq8«، استخدام التويتر 
 »VIVAtelecom« للتفاعل مع محب���ي »ڤيڤا« عبر
واستخدام البوابة االلكترونية الرسمية للشركة 

viva.com.kw في جميع العمليات عبر
وأوضحت الناهض أن املؤمتر عمل على حتديد 
أثر اإلعالم احلديث في ظل الركود االقتصادي، على 
مختلف األعمال التجارية وبالتالي على عائدات 
االستثمار احملتملة )ROI(، باإلضافة الى التعريف 
بوسائل اإلعالم احلديث وميزانياتها وسبل قياس 

فعاليتها.
وأضافت: »علينا أن نقوم بضم وسائل اإلعالم 

احلديث الى اخلط���ط االتصالية لتعزيز فعالية 
العالقات العامة واالتصال لدى املؤسس���ات، ملا 
تتمتع به وس���ائل اإلعالم احلديث من قدرة على 
بناء وحماية صورة تلك املؤسسات عبر اإلنترنت 

في بيئة جتارية متقلبة«.
من جهة أخرى، كشفت الناهض أن التطور في 
عالم األعمال يجري بنمط تقدمي سريع، وبالتالي، 
يجب أن نكون دائمي االستعداد للتكيف مع تلك 

املتغيرات.
وأعربت عن حرصها على معرفة ودراسة مختلف 
االجتاهات واملقاربات اجلديدة مباش���رة، السيما 
عندما يتم عرضها وتقدميها من جانب أصحابها 

ومصمميها من اخلبراء.
وأضافت أن »ڤيڤا« حترص دائما على تنمية 
فريقها وتدريبه كي يس���تطيع العمل جنبا إلى 
جنب مع أحدث التقنيات واألساليب. وشددت على 
اآلفاق التي تقدمه���ا »ڤيڤا« ملوظفيها مبا يعكس 
سياستها الرامية إلى التوصل الى إرضاء عمالئها، 
وإستراتيجيتها بتقدمي خدمات مميزة ومبتكرة 

ذات قيمة مضافة.
وبعد عودتها إلى الكوي���ت، وعدت الناهض 
عمالء »ڤيڤا« باملزيد من املفاجآت واخلدمات التي 
ستقدمها الشركة كعادتها خالل األسابيع القادمة، 
والذي تتمي���ز به ڤيڤا ويجعلها منوذجا متجددا 

في عالم االتصاالت الكويتي.

»الكويتية ـ األلمانية القابضة« تدرس فرصًا 
جديدة واستثماراتها غير محفوفة بالمخاطر

فريق عمل »ڤيڤا« قادر على مواكبة التطور والعمل جنبًا 
إلى جنب مع أحدث التقنيات واألساليب المبتكرة المختلفة

هند الناهض خالل املؤمتر في أمستردام

سليمان السهلي ومحمد القعود في جانب من عمومية »الكويتية ـ األملانية القابضة«

عاطف رمضان
كشف نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية 
� األملانية القابضة سليمان السهلي عن ان الشركة 
تدرس فرصا استثمارية جديدة تتمثل في مشاريع 
صناعية »مميزة« ذات قيمة مضافة، مشيرا الى ان 
نتائج هذه الدراس����ات ستتضح خالل العام احلالي 
وان الشركة ستتخذ قرارها النهائي مع نهاية العام 
2009. واضاف السهلي في تصريحه للصحافيني امس 
عقب انعقاد عمومية الش����ركة العادية بنسبة تزيد 
على 57% بحضور عضو مجلس ادارة »الكويتية � 
األملانية القابضة« محمد القعود، ان الشركة التزال 
ت����درس هذه الفرص اجلدي����دة، معربا عن أمله في 
حتسن الوضع االقتصادي العاملي، مؤكدا ان وضع 
الشركة جيد وان استثماراتها غير محفوفة باملخاطر 
االستثمارية. واشار الى ان األزمة املالية العاملية اثرت 
س����لبا على اقتصادات العالم، وان الهدف االساسي 
من تأس����يس »الكويتية � األملانية القابضة« العمل 
خارج الكويت حيث دخلت في اس����تثمار وحيد هو 
املساهمة في تأسيس شركة أملانية اسمها »واينج« 
ولكن نظرا لظروف األزمة املالية العاملية فإنه كان 
البد من التأني قبل الدخول في اي استثمار جديد. 
وبني ان هذه الش����ركة تتخصص في مجال تصنيع 

املكائن اخلاصة بتقطيع وتصنيع األخشاب.
اجلدير ذكره ان حصة الشركة في »واينج« تبلغ 
45% وان هذه املشاريع متوسطة احلجم وان الشركة 
التزال لديها اموال متاحة لالستثمار »فوائض مالية« 

لم يتم استخدامها بالشكل التام.
واوضح ان أملانيا تشهد حاليا »بوادر« انتعاش 
اقتصادي، مستدركا بالقول: صعب التكهن بانتهاء 
االزم����ة املالية العاملية لكننا نستبش����ر خيرا بناء 
واستنادا الى االرقام والبيانات املالية العاملية وهناك 
ايضا عالمات ايجابية بالنسبة لالسواق العاملية التي 
بدأت تتعافى. اجلدير ذكره ان اسماء كبار املساهمني 
في »الكويتية � األملانية القابضة« هم: شركة الساحل 
للتنمية واالستثمار ونسبتها في الشركة %34.30، 
وش����ركة الغد إلدارة املشاريع ونسبتها في الشركة 
6.50% وش����ركة فؤاد محمد ثنيان الغامن ونسبتها 
5.00%، وشركة ناصر محمد الساير ونسبتها %4.80، 
وشركة االس����تثمارات الصناعية واملالية ونسبتها 
4.00%، وشركة التسهيالت التجارية ونسبتها %1.00 

وشركة بابل القابضة ونسبتها 1.00% وشركة احمد 
حمد احمد احلمد ونسبتها 1.00% وشركة يونيفرس 
لالستثمار ونسبتها 0.50% ليصبح اجمالي مساهماتهم 
في الشركة 58.10%. وفي تقرير مجلس ادارة الشركة 
قال رئيس مجلس االدارة خالد العصيمي: لقد توالت 
األزمات االقتصادية واملالية خالل العام 2008 وأدت 
الى هبوط شديد في كل األسواق االميركية واالوروبية 
والعاملية وبالطبع فقد أثر ذلك على اداء الشركة خالل 
العام، حيث أرجأت الشركة عمليات الدخول في اي 
استثمارات جديدة، كما كان مخططا له في السابق 
الى ان تزول آثار وتداعيات األزمة لعدم التعرض ألي 
خسائر غير متوقعة تؤثر على املركز املالي للشركة 
مستقبال. وزاد قائال: لقد مت خالل العام 2008 وذلك 
بعد اس����تكمال كل اإلجراءات اإلداري����ة والقانونية 
االنتهاء من تعيني اجلهاز االداري والفني في الشركة 
األملانية التابعة »ميليوس« والتي تقوم بعمل مسح 
لكل الفرص االستثمارية املتوقعة واملمكنة في السوق 
األملاني لالستفادة من أي فرص استثمارية مناسبة 
بأسعار مغرية. وبني العصيمي انه على الرغم من 
الهبوط واالنهيار الذي س����اد األسواق العاملية فقد 
حققت الشركة ارباحا بلغت 767.212 دينارا للسنة 
املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2008 وقد بلغ اجمالي 
اصول الش����ركة 60 مليون دين����ار واجمالي حقوق 
املس����اهمني 40 مليون دينار. وأوضح العصيمي ان 
الشركة اس����تمرت في تغطية رأس املال حيث بلغ 
رأس املال املدفوع 38.48 مليون دينار )32.12 مليون 
دينار في 2007( بنسبة تغطية 69% من رأس املال 
املص����رح به )مدفوع بواقع 55%(. هذا وقد صادقت 
عمومية الش����ركة على بنود جدول أعمالها س����ماع 
تقرير مجلس االدارة عن السنة املالية املنتهية في 
31 ديسمبر 2008، وسماع تقرير مراقب احلسابات 
عن الس����نة املالية املنتهية في 31 ديس����مبر 2008، 
ومناقش����ة البيانات املالية للس����نة املالية املنتهية 
في 31 ديس����مبر 2008، واملوافقة على قيام الشركة 
بالتعامل مع أطراف ذات صلة، واملوافقة على اقتراح 
مجلس االدارة بعدم توزيع ارباح عن السنة املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2008، واخالء طرف اعضاء 
مجلس ادارة الشركة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق 
بتصرفاتهم القانونية عن فترة السنة املالية املنتهية 

في 31 ديسمبر 2008.

)أسامة البطراوي(

شريك البنك الوطني في قطر ووفق مجلة »ذي بانكر«

»قطر الدولي« يفوز بلقب أسرع بنوك الشرق األوسط 
ارتقاء بأحدث قائمة للبنوك العالمية

»الوطني«: الدوالر يواصل التراجع أمام العمالت 
مع بدء استعادة األسواق لثقة المستثمرين ببطء

نصرة: خبرة ودعم البنك الوطني سـاهمت في تطور األداء بقوة خالل المرحلة السابقة وفوزه بهذا اللقب
منحت مجل���ة »ذي بانكر« التابعة 
ل�»مجموعة فايننشال تاميز« مؤخرا بنك 
قطر الدولي � البنك الشريك لبنك الكويت 
الوطني في قطر � IBQ لقب أسرع بنوك 
املنطقة من���وا وارتقاء في أحدث قائمة 

أصدرتها املجلة للبنوك العاملية.

أفضل 1000 بنك

وفي النس���خة ال�39 لتقرير »أفضل 
1000 بنك في العالم 2009« الذي صدر 
في عدد يولي���و اجلاري للمجلة، تقدم 
IBQ 192 مرتبة ليح���تل رسمي���ا مركز 
»أس���رع بن��ك ارتق���اء في الش������رق 

األوس���ط«.
 وهذه هي السنة الثانية على التوالي 
التي يتم فيها تك���رمي IBQ على كفاية 

رأسماله األساسي )Capital 1 Tier( ومتانة 
أسس���ه املالية وأدائه املتميز في قائمة 
»أفضل 1000 بنك في العالم« من مجلة 
»ذا بانكر«، التي تصنف البنوك العاملية 
وفقا لرأس املال األساس���ي، ومقاييس 
أخرى مثل حجم األصول، ومعدل أصول 
رأس املال، ومنو األرب���اح، والعائدات 
على األصول، ومعدل كفاية رأس املال 
حسب معايير »بنك التسوية الدولي«، 
ونسبة القروض املتعثرة إلى القروض 

اإلجمالية.
بهذه املناسبة، قال الرئيس التنفيذي 
ل�IBQ جورج نصرة: »يشرفنا أن حتظى 
مسيرة جناحنا املتسارعة بتقدير هذه 

الدراسة املرموقة.
وأضاف ان IBQ قد متكن من حتقيق 

املتمي���زة، بفضل كفاية  النتيجة  هذه 
رأسماله، األمر الذي يعكس ثقة املساهمني 
والعمالء واملستثمرين بإستراتيجيتنا 
للنمو طويل األمد وبكفاءة سياستنا في 

إدارة املخاطر.
و تاب���ع: ال ش���ك ف���ي أن الدع���م 
االستراتيجي الذي نتلقاه من شريكنا 
املتميز »بنك الكويت الوطني«، يلعب 
دورا محوريا في تعزيز أدائنا ومنونا 

املستدام«.
وأضاف نصرة: »س���اهم االستقرار 
املالي الذي يتمتع به IBQ في التصدي 
آلثار تقلبات املناخ املالي العاملي. فعلى 
الرغم م���ن حتديات البيئة االقتصادية 
العاملي���ة، فق���د واصل البن���ك تطبيق 

جورج نصرةإستراتيجيات جديدة للتوسع«.

أوضح التقرير األسبوعي لبنك 
الكويت الوطني عن أسواق النقد ان 
األسواق املالية األميركية قد واصلت 
خالل األسبوع املاضي تركيزها على 
نتائج الشركات الكبرى عن الربع 
الثاني من السنة، إلى جانب بعض 
املؤشرات االقتصادية، حيث واصل 
ال����دوالر األميركي تراجعه مقابل 
العمالت الرئيسية األخرى مع بدء 
استعادة األسواق لثقة املستثمرين 
تدريجي����ا وببطء. هذا وس����جل 
اجلنيه اإلسترليني تقدما واضحا 
مقابل الدوالر األميركي، حيث مت 
تداوله يوم االثنني بسعر 1.6330 
لإلسترليني، وأقفل يوم اجلمعة 
بس����عر 1.6426 لإلسترليني بعد 
أن ارتفع إلى 1.6586 لإلسترليني 
يوم اخلميس. وجاء أداء اليورو 
مماثال خالل األس����بوع، حيث بدأ 
تداوله بسعر 1.4100 للدوالر وعزز 
إلى 1.4291 مقابل  موقفه ووصل 
الدوالر وأقفل في نهاية األسبوع 
عن����د مس����توى 1.4202 للدوالر 
أما ال����ني الياباني، فقد جاء أداؤه 
متنوعا، فبعد أن كان متقدما في 
مطلع األسبوع عند مستوى 93.10 
ينا للدوالر، تراجع موقفه خالل 
األسبوع وأقفل بسعر 94.79 ين 
للدوالر يوم اجلمعة، من جهة أخرى 
سار الفرنك السويسري على خطى 
العمالت الرئيسية األخرى وتغلب 
على الدوالر بعد النتائج اإليجابية 
القوية الت����ي أعلنها بنك كريدي 
سويس، وقد بدأ تداول الفرنك يوم 
االثنني بسعر 1.0765 للدوالر وعزز 
موقفه ليصل إلى 1.0624 للدوالر 
يوم الثالثاء وأقفل بسعر 1.0717 

للدوالر يوم اجلمعة.
هذا وقد افتتح س����عر الدوالر 
األميركي مقابل الدينار الكويتي عند 
مستوى 0.28705 يوم األحد على 
ضوء أداء العملة األميركية خالل 
األسبوع املاضي. وبني التقرير انه 
وبعد األداء املتنوع للشركات التي 

أعلنت نتائجها األسبوع املاضي، 
فقد واصلت الشركات واملؤسسات 
املالية العاملية اإلعالن عن أرباحها 
خالل النصف األول من سنة 2009، 
حيث أعلن مورغان ستانلي عن 
تسجيل خسارة لثالث ربع على 
التوالي، لتزداد الهوة في األداء بينه 
وبني منافسه الرئيسي غولدمان 
ساكس، حيث كانت نتائج أدوات 
الدخ����ل الثاب����ت وإدارة األصول 
ملورغان ستانلي مخيبة لآلمال، 
علما أن البنك ملزم بتس����ديد ما 
قدمت����ه احلكوم����ة األميركية من 
دعم أثناء األزمة املالية العاملية، 
وكذلك باآلثار احملاسبية الناجمة 
عن التحسن الذي طرأ على أسعار 
ديونه، وعلى هذه اخللفية، أعلن 
البنك عن تسجيل خسارة بلغت 
الثاني  1.26 ملي����ار دوالر للربع 
مقارنة بربح بلغ 1.1 مليار دوالر 

لنفس الفترة من العام املاضي.
من جهة ثانية، أعلنت مجموعة 
كريدي س����ويس، أكبر املصارف 
السويس����رية من حي����ث القيمة 
الس����وقية، أن أرب����اح املجموعة 
ارتفعت بنسبة 29% خالل الربع 
الثاني مستفيدة من ارتفاع حجم 
تداوالت األس����هم والسندات إلى 
الضعف خالل الفترة، وقد ارتفع 
صافي الربح إلى 1.57 مليار فرنك 
سويس����ري مقارنة ب� 1.22 مليار 
فرن����ك للفترة ذاتها من الس����نة 
املاضية. وجتدر اإلش����ارة إلى أن 
البنك قد استغنى عن 4900 وظيفة 
منذ ديسمبر املاضي وأقفل عددا 
من األنش����طة غير املربحة التي 
كان ميارس����ها وقلص العمليات 
التي تنط����وي على املخاطرة في 

مس����عى منه للخروج من األزمة 
والعودة لتحقي����ق األرباح هذه 
الس����نة. علما أن كريدي سويس 
ق����د تفوق على بنك »يو بي إس« 
)بنك االحتاد السويسري( ليصبح 
أكبر البنوك السويسرية من حيث 
القيمة السوقية، حيث انه يتمتع 
بقدر كبير من املرونة فيما يتعلق 

بأزمة الرهون العقارية.
 من ناحية أخرى، وبعد استمرار 
ارتفاع أعداد العاطلني عن العمل، 
بدأ املستهلكون يخفقون في تسديد 
فواتيرهم أو قلصوا نفقاتهم، األمر 
الذي انعكس، على سبيل املثال، 
على »أميركان إكس����برس« التي 
هبطت أرباحه����ا إلى النصف في 
آخر فترة ربع سنوية متأثرة بقيام 
عمالق بطاقات االئتمان بتسديد 
القرض ال����ذي حصلت عليه من 
احلكومة ضم����ن برنامج اإلنقاذ 
احلكومي. وق����د أعلنت أميركان 
إكس����برس التي يق����ع مقرها في 
نيويورك، أن أرباحها بلغت 337 
الثاني  الربع  مليون دوالر خالل 
من السنة، متراجعة بذلك بنسبة 
48% ع����ن أرباحه����ا البالغة 660 
ملي����ون دوالر خالل الفترة ذاتها 
من السنة املاضية، بينما استمر 
ارتفاع نسبة القروض التي لم تعد 
قابلة للتحصيل، خاصة في مجال 
بطاق����ات االئتمان الفردية، حيث 
ارتفعت نسبتها إلى 10.76% مقارنة 
ب� 8.5% في ربع الس����نة السابق.

املؤشرات االقتصادية
وحول املؤشرات االقتصادية، 
ارتفع خالل األسبوع املاضي عدد 
األميركيني الذين تقدموا بطلبات 
للحصول على تعويضات البطالة 

للمرة األولى وذلك 30 الف شخص 
)وهو أدنى مستوى له منذ ستة 
أشهر( إلى 554 الف شخص، وقد 
جاء هذا األداء متوافقا مع التوقعات، 
وكان ع����دد الطلبات قد انخفض 
ب�93 الف طلب خالل األسبوعني 
السابقني. وجتدر اإلشارة إلى أن 
مجموع األشخاص الذين يقبضون 
مساعدات الضمان االجتماعي قد 
انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 
ثالثة أشهر ليصل إلى 6.225 ماليني 
ش����خص بعد أن وصل الى أعلى 
مس����توى له، وهو 6.904 ماليني 
شخص في شهر يونيو املاضي. 
من جهة أخرى، ارتفعت مبيعات 
املساكن القائمة في الواليات املتحدة 
في شهر يونيو للشهر الثالث على 
التوال����ي، األمر الذي يدل على أن 
الركود الذي ش����هده هذا القطاع 
واس����تمر أربع سنوات وأدى إلى 
حدوث األزم����ة املالية العاملية قد 
اقترب من نهايت����ه، فقد ارتفعت 
املبايعات بنسبة 3.6% ليصل املعدل 
السنوي 4.89 ماليني وحدة، وهو 
أداء يفوق التوقعات وميثل أعلى 
مستوى يصل إليه هذا املؤشر منذ 

شهر أكتوبر املاضي.

المملكة المتحدة

كم����ا تقلص اقتص����اد اململكة 
املتحدة مبعدل يزيد على ضعف 
املعدل الذي كان متوقعا له خالل 
الربع الثاني من السنة، ليسجل 
بذلك أكبر تراجع سنوي له منذ 
بدء االحتفاظ بسجالت لهذا األداء 
في س����نة 1955، وص����رح مكتب 
الناجت  الوطني بأن  اإلحصائيات 
احمللي اإلجمالي قد انخفض بنسبة 

0.80% عما كان عليه في ربع السنة 
السابق ليصل معدل االنخفاض 
الس����نوي إلى 5.60%، األمر الذي 
يعني أن االقتصاد قد يحتاج لفترة 
أطول مما كان معتقدا ليس����تعيد 
عافيته، ويثير هذا الوضع توقعات 
بأن يلجأ بنك إجنلترا إلى اتخاذ 
املزيد م����ن اإلج����راءات إلنعاش 
االقتصاد، بعد أن خفض أس����عار 
الفائ����دة إلى مس����تويات متدنية 
قياسية وأطلق برنامجا إنعاشيا 

تبلغ قيمته 125 مليارا.

أسبوع هادئ بمنطقة اليورو

اليورو فقد  بالنسبة ملنطقة 
شهدت أسبوعا اتسم بهدوء نسبي 
حيث انصب تركيز األسواق على 
نتائج وأرباح الشركات األوروبية 
الكب���رى، وعلى هذه  والدولية 
اخللفية، جاء أداء اليورو إيجابيا 
لألس���بوع الثاني على التوالي، 
حيث اس���تطاع تعزي���ز موقفه 
مقابل الدوالر األميركي، والمس 
سعر اليورو حاجز ال�1.43 مقابل 
العملة األميركية لكنه لم يستطع 
اختراقه وأقفل في نهاية األسبوع 
بسعر 1.4202. وقد تباطأ خالل 
شهر يونيو معدل تقلص النشاط 
الصناعي واخلدمات، حيث بدأ 
ف���ي املنطقة  الطلب  انتع���اش 
يساعد اقتصادات املنطقة على 
استرداد عافيتها والنهوض من 
هوة الركود العميقة التي أوصلتها 
إليها األزمة املالية العاملية، فقد 
ارتفع مؤش���ر مديري الش���راء 
إلى 46  للصناعات اإلنتاجي���ة 
نقطة من 43.5 نقطة في الشهر 
املاضي، بينما سجل مؤشر مديري 
الشراء لقطاع اخلدمات ارتفاعا 
طفيفا من 45.2 إلى 45.6 نقطة 
في شهر يونيو، وارتفع املؤشر 
املش���ترك للصناعات اإلنتاجية 
اليورو  واخلدمية لدول منطقة 
الست عشرة من 44.6 إلى 46.8 
نقطة في يونيو، علما أن أي قراءة 
دون مستوى ال�50 نقطة تدل على 
تقلص النشاط، ويدل استطالع 
ش���مل القطاعني على أن كليهما 
يتطلعان لتحقيق توسع حقيقي 

في املستقبل القريب.

أسعار العمالت
ثالثة أشهراسبوع واحد المدى المتوقعالفوري24 يوليو 2009

اآلجلاألعلىاألدنىاإلقفالالعملة
1.42021.41501.46501.4205يورو

1.64261.63801.68801.6427جنيه استرليني
94.7993.9598.9594.75ين ياباني
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تسلمت 11.2 مليون دينار أرباحًا نقدية عن حصتها في »إيكويت«

»القرين للبتروكيماويات« تربح 10.3 ماليين دينار للنصف األول

الشيخ مبارك الصباح

أعلنت شركة القرين لصناعة 
الكيماويات البترولية عن حتقيق 
نتائج مالية ممتازة لنصف السنة 
املنتهي في 30 يونيو 2009، فقد 
بلغت اإليرادات اإلجمالية لفترة 
األشهر الستة األولى من العام 
10.32 ماليني دينار، بينما بلغ 
الربح، بعد اس����تقطاع  صافي 
الضرائ����ب، 9.38 ماليني دينار 
أو 8.54 فلوس للسهم الواحد.

ومع استمرار النتائج املمتازة 
التي حققتها شركة إيكويت لعام 
2008، تس����لمت شركة القرين 
لصناعة الكيماويات البترولية 
أرباحا نقدي����ة عن حصتها في 
شركة إيكويت مببلغ 11.2 مليون 
دين����ار. وبهذه املناس����بة، قال 
االدارة للشركة  رئيس مجلس 
الشيخ مبارك الصباح ان الشركة 

احلفاظ على تكاليفها العمومية 
واإلدارية � ليس ضمن امليزانية 
املقررة فحسب � بل وعند مستوى 
أدنى من تكاليف الفترة املقابلة 

من العام املاضي.
أما بخصوص مشاريع الشركة 
األربعة في الكويت، فقد مت إجناز 
مشروع توسعة مصنع إيكويت 
ومشروع األولفينات وبدأ اإلنتاج 

التجاري للمشروعني.
أما مصنع اإليثلني احلديث، 
واململ����وك للش����ركة الكويتية 
لألولفين����ات، فيق����وم بإمداد 
إيكويت بالكميات املطلوبة من 
اإليثلني. كما مت االنتهاء من جميع 
التشييد والبناء ملصنع  أعمال 
العطريات البالغة تكلفته 2 مليار 
دوالر أي ما يعادل 580 مليون 

دينار.

تواصل التمتع بوضع مالي ممتاز 
بفضل عدم وجود أي دين أو أي 
مطلوبات أخرى في دفاترها. وقد 
ارتفعت استثمارات الشركة في 
الشركات الزميلة ارتفاعا كبيرا 
مبعدل 106% نتيجة لالستثمار 
اإلضافي مببلغ 15 مليون دينار 
في رأس����مال الشركة الكويتية 
للعطري����ات، ومبلغ 1.4 مليون 
دينار في شركة اجلزائر ميثانول 

سبا.
وازدادت التكلف����ة الدفترية 
لالستثمارات املتاحة للبيع في 
العمومية كما في 30  امليزانية 
يونيو 2009 مبعدل %10 )8.77 

ماليني دينار(.
 وتأتي زيادة االستثمارات 
في الش����ركات الزميلة، وكذلك 
املتاحة للبيع،  االس����تثمارات 

 ويقوم حاليا الطاقم اخلاص 
باملش����روع بأعمال التش����غيل 
التجريبي للمشروع استعدادا 
لإلنتاج التجاري، كما مت إجناز 
أعمال التشغيل التجريبي املماثلة 

ملصنع الستيرين.
 ومن املتوق����ع أن ينعكس 
إيجابيا  إجناز هذه املش����اريع 
على النتائج املالية للشركة في 

السنوات املقبلة.
وفيم����ا يتعلق مبش����روع 
ميثانول اجلزائر، فقد مت حتقيق 
تطور مهم خالل النصف األول 
من العام مع االنتهاء من مراجعة 
جميع بنود اتفاقية الشراكة مع 
شركة نفط اجلزائر »سونتراك«، 
مما سيمكن الشركة من املباشرة 
ف����ي أعمال إنش����اء املش����روع 

قريبا.

في إطار خطة الشركة لتنويع 
أنشطتها، وزيادة استثماراتها 
األساس����ية، وإضاف����ة قي����م 

الستثمارات املساهمني.
وق����د جنحت الش����ركة في 


