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ريهام العيار 

عبدالوهاب النقيب

فهد اإلبراهيم

»الدر المنثور« تعاقدت على نوع
جديد من دهن العود الهندي

الزيوت  إلى  التاريخ، إضافة 
العطري���ة واألطياب الدهنية 
واخللطات التي متثل مزيجا 
من العصارات التي تنتج من 
أخشاب البخور، وفي مقدمتها 
دهن العود. ففي الكويت يحظى 
البخور بأهمية كبيرة وبقدر 
جودة املستخدم من ذلك يتبارى 
الكثيرون للتميز من خالل هذا 
الدهن واالنفراد بالرائحة الطيبة 
الكثيرون  الزكية. ويتباي���ن 
في استعراض مواقفهم جتاه 
ذل���ك اإلقبال عل���ى مثل تلك 
املنتجات فالبعض يراه طيبا 
النفس���ية،  الراحة  يخلق له 
وآخرون يتميزون من خالله 
أو يستمتعون بجودته وثبات 
رائحته الطيبة الزكية احملبوبة 
إسالميا. مؤكدا ان دهن العود 
يعتبر من الزيوت التي تتمتع 
بالعديد م���ن الفوائد ويعتبر 

ملك األطياب الشرقية.

كشف مدير عام شركة »الدر 
املنث���ور« ضرار الطراروة ان 
الشركة تعاقدت مؤخرا على 
ن���وع مميز من ده���ن العود 
الهندي وأنه���ا بدأت بطرحه 
في جميع فروعها املنتش���رة 
في مختلف أرج���اء الكويت، 
وفي جناحها مبعرض العطور 
املقام حاليا على ارض املعارض 
الدولية مبشرف، والذي تنتهي 
أنش���طته في 3 اجلاري، وقد 

القى قبوال طيبا.
الط���راروة ان  وأض���اف 
النوعي���ة اجلدي���دة من دهن 
العود الهندي التي مت التعاقد 
عليها تتميز بأنها ذات جودة 
عالية، والتي يفضلها املستهلك 
الكويتي، ويطلق عليها »دهن 
عود هندي أميري« وهو من 
األنواع الفاخرة جدا من دهن 
العود. الفتا إلى أن دهن العود 
الهندي والبخور الهندي بصفة 
عامة يلقى إقب���اال كبيرا من 
املجتم���ع الكويت���ي لرائحته 
الطيبة والتي تبعث انشراحا 
في الصدور، وكذلك الرتباط 
الكويت بالهند منذ قدمي األزل، 
ويذكر باآلباء واألجداد، لذلك 
حرصت الش���ركة على جلب 
هذه النوعية املمتازة من دهن 
العود الهندي التي حتمل عبق 
التاريخ وتعي���د إلى األذهان 

املاضي اجلميل.
وأش���ار إلى إقبال املجتمع 
الكويت���ي على أنواع البخور 
ودهن العود التي حتمل عبق 

ضرار الطراروة

15 فلسًا األرباح المتوقعة لـ»الكويت للتأمين« في الربع األول

3.8 ماليين دينار خسائر الشركة في 2009 

»مؤسسة البترول« تقدمت به للحكومة الصينية

البحر لـ »األنباء«: بعض شركات التأمين 
لن تستمر لعدم قدرتها على خدمة ديونها

المريخي: مخصصات »جيزان« 
كان لها أثر كبير على تراجع األرباح 

االنتهاء من دراسات الجدوى االقتصادية 
لمصفاة التكرير في الصين

أحمد يوسف
توقع املدير العام في شركة 
الكويت للتأمني د.علي البحر ان 
حتقق الشركة ارباحا جيدة عن 
الربع األول من العام احلالي في 
الواحد  حدود 15 فلسا للسهم 
مقابل خسائر عن الفترة نفسها 
من العام املاضي تقدر ب� 30 فلسا 

بواقع 5.951 ماليني دينار.
واك����د البحر ف����ي تصريح 
خاص ل� »األنباء«  ان قطاعي 
املص����ارف والتأمني هما األكبر 
استفادة من صفقة بيع أصول 

»زين � أفريقيا«.
واضاف ان قطاع التأمني سيس����تفيد بشكل 
غير مباشر من مس����ارين احدهما صفقة »زين« 
بقيمة 10.7 مليارات دوالر والتي تستحوذ على 
حصة سوقية قدرها 15% من القيمة الرأسمالية 
لس����وق الكويت لالوراق املالية، واملسار الثاني 

طرح مش����اريع خطة التنمية 
والتي من املرتقب االعالن عن 

مشاريعها.
وتوقع البحر عدم استمرار 
شركات تعمل في قطاع التأمني 
بشقيه وكذلك في قطاعات اخرى 
في ظل عدم قدرتها على خدمة 
الدين لها األمر الذي س����يرهق 
كاهلها وعليها س����يكون خيار 
او  التصفي����ة  او  االندم����اج 

االستمرار بصعوبة بالغة.
الكوي����ت للتأمني  ان  وقال 
اس����تطاعت احملافظ����ة عل����ى 
الصدارة في املركز االول رغم 
حتديات االزمة االقتصادية العاملية واملنافس����ة 
الشرسة في قطاع التأمني بشقيه، مشيرا الى ان 
الشركة في مسارها الصحيح نحو حتقيق اعلى 
ربحية للمس����اهمني وايضا احملافظة على املركز 

املالي والصدارة في السوق.

أعلنت شركة جيزان القابضة 
ع���ن نتائجها املالية للس���نة 
املنتهية في 31 ديسمبر 2009 
 حيث تكبدت خس���ائر بلغت 
3.8 ماليني دينار أي ما يعادل 

14 فلسا للسهم الواحد.
وبهذه املناسبة قال رئيس 
مجلس االدارة والعضو املنتدب 
خالد عبداهلل املريخي لقد كان 
لقيام الشركة بأخذ العديد من 
املخصصات نحو استثماراتها 
املتاح���ة للبي���ع والعقارات 
أثر  االس���تثمارية واالراضي 
في تراجع أرباحنا للعام 2009 

باإلضافة إلى عدم استقرار الوضع االقتصادي 
والعديد من التغيرات واالحداث العاملية واحمللية 
نتيجة لالزمة املالية واالقتصادية العاملية حيث 

اليزال تاثيرهما كبيرا على أداء 
املؤسسات والشركات وعليه 
قررت إدارة الشركة التحوط 

في معامالتها.
هذا، وقد قرر مجلس اإلدارة 
التوصية بعدم توزيع ارباح 
عن السنة املالية املنتهية في 
2009/12/31 عل���ى ان تخضع 
هذه التوصية ملوافقة اجلمعية 
العمومية واجلهات املختصة، 
هذا وتتم حاليا اجراءات الدمج 
بني شركة جيزان القابضة وكل 
من الشركة الدولية للتمويل 
وشركة كويت انفست القابضة 
لتكوي���ن مركز مالي قوي ينهض بالش���ركات 
املندمجة نحو مس���تقبل واعد للمحافظة على 

حقوق املساهمني وتنميتها.

فواز كرامي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في مؤسسة 
البترول الكويتية ان املؤسسة ومجموعة سينبوك 
الصينية النفطية العمالقة انتهتا األسبوع املاضي 
من دراسة اجلدوى االقتصادية لبناء مصفاة تكرير 

عمالقة في مدينة تشاجنيانغ جنوب الصني.
وأضافت املصادر ان الدراس���ة مت تقدميها الى 
اللجنة الوطنية الصينية للتطوير واإلصالح ألخذ 

املوافقات الالزمة للبدء في تنفيذ املشروع.
وكش���فت املصادر عن وجود إسراع من قبل 
اجلانب الصيني لتنفيذ املشروع، السيما مع تزايد 

الطلب على مشتقات النفط داخل السوق الصيني، 
متوقعة ان يتم االنتهاء من تنفيذ املش���روع قبل 
املوعد احملدد في عام 2015 حسب اخلطة املوضوعة 

للمشروع.
وكانت مجموعة سينبوك الصينية وقعت مع 
الكويت اتفاقا أوليا لبناء مصفاة تكرير عمالقة 
ومجمع للبتروكيماويات جنوب الصني، كما قامت 
احلكومات احمللية بالتوقيع على املشروع ليكون 
تقدمي الدراس���ة عن املشروع خطوة إضافية الى 
األمام، السيما ان تكلفة املشروع تبلغ 9 مليارات 

دوالر.

تم اختيارها من بين 1300 ماركة تجارية وصلت إلى مرحلة التصفيات

سجلت تراجعًا بقيمة 18.48 فلسًا للسهم الواحد في 2009

»الوطنية لالتصاالت« »سوبر براند« كأفضل عالمة تجارية

رفع التصنيف االئتماني لـ »ضمان االستثمار« إلى »AA/مستقر« 
قامت وكالة ستاندرد آند بورز إحدى ابرز 
وكاالت التصني����ف العاملي����ة برفع التصنيف 
االئتماني للمؤسسة العربية لضمان االستثمار 
وائتمان الصادرات )ضمان( إلى »AA/مستقر« لكل 
من جدارتها االئتمانية وقوتها املالية كمؤسسة 
تأمينية تقدم خدمات ضمان االستثمار وتأمني 
ائتمان الص����ادرات وذلك مقارن����ة بتصنيفها 
 االئتمان����ي الس����ابق حصولها علي����ه بدرجة 

ص»-AA/مستقر«.
وعبر مدير عام املؤسسة فهد اإلبراهيم في 
بيان صحافي بهذه املناسبة عن شعوره بالرضا 
إزاء جناح املؤسسة في رفع تصنيفها االئتماني، 
وخاصة في ظل استمرار تداعيات األزمة املالية 

واالقتصادية العاملية، وإن خفت حدتها إال أن 
آثارها السلبية مازالت تنذر بخطورة األوضاع 
املالية الهش����ة لبعض املؤسسات املالية حول 

العالم.
وأض����اف اإلبراهيم أن ارتف����اع التصنيف 
االئتماني للمؤسسة كان نتاجا طبيعيا للسياسات 
االحترازية التي انتهجتها املؤسسة في اآلونة 
األخيرة والتي ترتب عليها تطورات ايجابية 
انعكس����ت بوضوح على قوة مؤشرات أدائها 
املالي، والتي أكد عليها تقرير وكالة ستاندرد 
آند بورز، حيث برزت قوة مؤشرات رأسمالها، 
مؤشرات وفرة الس����يولة املالية لديها، عالوة 
على متتعها بدرجات مرتفعة من املرونة املالية 

تستمدها من وضعها كمنظمة عربية إقليمية، مبا 
يؤكد الثقة في املؤسسة ويفسح الطريق لزيادة 
حجم عملياتها واتساع نطاقها إقليميا وعامليا. 
وأوضح أن املؤسسة التي تضم في عضويتها 
جميع األقطار العربية وبعض الهيئات العربية 
والدولية باستثناء جمهورية القمر املتحدة تفخر 
بأنها حققت هذا االجناز في الوقت الذي تواصل 
في����ه تعزيز خدماتها وأنش����طتها الرامية إلى 
تشجيع وتيسير التدفق لالستثمارات العربية 
وغير العربية للمنطقة بعد أكثر من 3 عقود من 
العمل واالجناز في هذا املجال من خالل تقدمي 
الضمانات حلماية حقوق املستثمرين في الدول 

العربية واملصدرين العرب.

النقيب: »الديرة القابضة« ستعمل جاهدة للبحث 
عن الفرص الواعدة لتحقيق نتائج جيدة للشركة ومساهميها

الذي يجعل الوطنية في مصاف 
التجارية في  أقوى العالمات 

الكويت.
وأضافت: »إن كوننا سوبر 
مهما  اعترافا  يمثل  ب��ران��د، 
ج��دا ف��ي ق��ط��اع االت��ص��االت، 
الى  كما يشكل حافزا يدفعنا 
المتواصلة  مضاعفة جهودنا 
وتعزيز نقاط قوتنا وتقديم 
الى عمالئنا في  قيمة مضافة 

السنوات المقبلة«.
الجدير بالذكر أن »الوطنية« 
قد ح��ازت جائزة من جانب 
»م��ج��ل��س س��وب��ر ب��ران��د في 
الكويت«، وقد جاء الفوز بلقب 
سوبر براند عقب مرحلة طويلة 
من عملية تقويم خدمات الشركة 
وأدائها، تبعا لقواعد »سوبر 

براند« وأدوات قياسها.

القابضة في  الدي���رة  ش���ركة 
المتح���دة األميركية  الواليات 
لمتابعة اس���تثمارات الشركة 
الوالي���ات  ف���ي   المتنوع���ة 
المتحدة. مثل بي بي أل جلوبال، 
ش���ركة بولو كامبيرو، شركة 
شارت فينتشر بارتنر، شركة 
ش���ارت جروب، ش���ركة سي 

موبيل.
أض���اف  الخت���ام  وف���ي 
 النقي���ب قائ���ال: »إن المرحلة 
مليئ���ة  س���تكون  المقبل���ة 
بالتحدي���ات التي تفرض على 
القطاع االستثماري مزيدا من 
الحذر والحيطة لكننا سنعمل 
جاهدين على االس���تمرار في 
البحث عن الفرص الواعدة التي 
ستعود على الشركة ومساهميها 

بنتائج جيدة«.

واهتمامها بمبادرات المسؤولية 
االجتماعية فضال عن تقديم 
مغرية.  ومنتجات  ع��روض 
وبالتزامها بهذه المبادئ وتقيدها 
بها، كرمت منظمة »سوبر براند« 
المشهود لها في كل أنحاء العالم 
مستقلة  »هيئة  باعتبارها 
المميزة«،  التجارية  للعالمات 
»الوطنية« بمنحها لقب »سوبر 

براند«.
صرحت  المناسبة  وبهذه 
مديرة االتصاالت في الشركة 
انتخابنا  ب��أن  العيار  ريهام 
بمنزلة  يعتبر  كسوبربراند 
اعتراف وإقرار في غاية األهمية 
بجودة أدائنا. وإننا نشعر بالفخر 
الختيار الوطنية للسنة الثانية 
على التوالي في النسخة الثانية 
من »سوبر براند« الكويت، األمر 

الماضي، وبلغ  الع���ام  دينارا 
الش���ركة  إجمال���ي مطلوبات 
68.620.290 دينارا لعام 2009 
مقارنة ب���� 45.152.142 دينارا 

لعام 2008.
الش���ركة  هذا وق���د قامت 
باالس���تفادة من انتهاء عملية 
الدمج التي تمت بين ش���ركة 
الديرة القابضة والشركة الدولية 
للمشروعات االستثمارية والتي 
أدت إلى زيادة رأسمال شركة 
الديرة القابضة من خالل إصدار 
219 مليون سهم ليصبح رأس 
مال الش���ركة بع���د الدمج 74 
مليون دينار. كما عزز الدمج من 
إمكانيات شركة الديرة القابضة 

اإلدارية والمالية.
الديرة  وس���تقوم ش���ركة 
القابضة في 2010 بتأس���يس 

 : ر لعيــــا ا
الشـركة  اختيـار 
الثانـي   للـعــام 
على التوالي دليل 
على جـودة أدائنا

انتقاؤها وفق معايير تتعلق 
باألداء والبراعة في إبراز العالمة 
التجارية والبقاء على تواصل 
مع المستهلكين باإلضافة الى 
والموثوقة  الحسنة  السمعة 

172.805.200 دينار لعام 2009 
ب� 105.084.184 دينارا  مقارنة 
لعام 2008، كم���ا بلغ إجمالي 
حقوق المساهمين 104.184.910 
دنانير مقارنة ب�104.932.042 

مرحلة  ال��ى  وصلت  تجارية 
التصفيات.

ت��ج��در االش�����ارة ال���ى أن 
العالمات التجارية التي وصلت 
الى مرحلة التصفيات قد تم 

دراسة األوضاع اإلستراتيجية 
والتخطيط لالستعداد للمرحلة 
المقبلة بخطى أثقل والتركيز 

على تحقيق األهداف.
والجدير بالذكر ان مثل هذه 
التداعي���ات قد أظه���رت بداية 
حدوث تباطؤ ع���ام في األداء 
العالمي وهو ما  االقتص���ادي 
انعكس أثره على أداء القطاعات 
االقتصادية بشكل عام وعلى 
القطاع االس���تثماري بش���كل 
خاص، ولكن مع بداية استقرار 
األوضاع االقتصادية العالمية، 
فاننا نأمل بأن يكون عام 2010 
أفضل من س���ابقه وس���نعمل 
بكل ما لدينا من خبرة ومهارة 
لتحويل تلك الخسائر ألرباح 

باذن اهلل للسنوات المقبلة«.
وقد بل���غ إجمالي األصول 

ت����ص����درت »ال��وط��ن��ي��ة 
لالتصاالت« من جديد عناوين 
وسائل اإلعالم من خالل حصولها 
على لقب »سوبر براند« للعام 

الثاني على التوالي.
فقد سطع اسم »الوطنية« 
عمالئها  مع  التزامها  بفضل 
الى معايير  مستندة في ذلك 
راسخة حددها مسبقا مجلس 
ب��ران��د« في  إدارة »س��وب��ر 

الكويت.
الوطنية  ت��ف��وق��ت  وق���د 
أسماء  على  اللقب  نيلها   في 
كبيرة في صناعة االتصاالت 
والتواصل والتجارة وغيرها 
القطاعات، وجاء تكريمها  من 
بفضل اإلنجازات التي حققتها 
طوال عامي 2009 و2010 حيث 
تم اختيارها من بين 1300 ماركة 

أعلنت شركة الديرة القابضة 
امس عن نتائجها المالية لعام 
2009 بخسائر إجمالية بلغت 
12.448.052 دينارا بواقع 18.48 
الواحد مقارنة  فلسا للس���هم 
 58.049.311 بخس���ائر قدرها 
دينارا عام 2008 بواقع 111 فلسا 
الواحد، وبذلك أوصى  للسهم 
اإلدارة بع���دم توزيع  مجلس 

أرباح لعام 2009.
وصرح رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو المنتدب لشركة الديرة 
النقيب،  القابضة عبدالوهاب 
قائال: »ان العالم يش���هد اقوى 
تح���د للخ���روج م���ن األزمة 
االقتصادية التي ش���هدها في 
األعوام القليلة الماضية، حيث 
سعت جميع قطاعات األعمال 
لتخفيف وطأة تلك األزمة وإعادة 

د.علي البحر

خالد املريخي


