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عثمان توفيقي وخلفه املوقع االلكتروني اجلديد للبنك

جانب من احلضور في »عمومية الصناعات الوطنية«

أكد خالل »عمومية« الشركة ارتفاعها بنسبة 10% خالل الربع األول

افتتاح أربعة مصانع العام الماضي سيزيد األداء التشغيلي للشركة
خطة التنمية ستنعكس علينا إيجابيًا.. ولكن يصعب تحديد حصتنا منها

الصبيح: 45 مليون دينار المبيعات المتوقعة
لـ »الصناعات الوطنية« في 2010

مجلس اإلدارة الجديد

استثمارات الشركة

لقطات من »العمومية«

وافقت اجلمعية العمومية على ترشيح 
كل من عبدالرحمن شيخان الفارسي وحمد 
التخصيص املعتمدة  محمد السعد وشركة 
العقارية وشركة  الثقة املش���تركة  وشركة 

التخصيص العاملية ملجلس اإلدارة للسنوات 
الثالث املقبلة، كما وافقت اجلمعية على اختيار 
الشركة التخصصية للخدمات البيئية كعضو 

احتياط.

في اطار خطة الشركة االستثمارية التي 
تركز على االستثمار في القطاعات الصناعية 
التشغيلية الواعدة كقطاعات النفط والطاقة 
والغاز الطبيعي والبتروكيماويات وتوليد 
الكهرب���اء والقطاع العق���اري، فقد دخلت 
الشركة كشريك استراتيجي مؤسس في 
العديد م���ن كبرى الش���ركات الصناعية 

والعقارية في دول املنطقة مثل: 

� شركة دانة غاز.
� شركة الراية العاملية العقارية.

� ش���ركة قط���ر األول���ى للتطوي���ر 
العقاري.

� مؤسسة كهرباء كراتشي.
� شركة بيان القابضة.

� شركة ايكاروس للصناعات النفطية.
� شركة كويت انرجي.

 أكد الصبيح عل���ى أنه حت���ى اآلن ال 
توجد اسهم تابعة للش���ركة ق����يد االدراج 
في اس���واق مالية كما ان التخارج من اي 
استثمار لدى الشركة هو امر قيد البحث 
دائما وال يوجد شيء محدد ميكن احلديث 

عنه.
 ذكر ان النشاط التشغيلي هو األهم بالنسبة 

للش��ركة في الوقت الراهن، حيث افتتحت 4 
مصانع خالل املرحلة األخيرة الفائتة وتعتزم 

افتتاح مصانع اخرى قيد اإلنشاء.
 أوضح ان الش���ركة كان���ت تدخل في 
استثمارات مكملة في وقت توافر السيولة 
التش���غيلية بس���بب  وتعثر املش���اريع 

البيروقراطية في بعض األحيان.

شريف حمدي
أكد رئيس مجل���س اإلدارة 
والعض���و املنتدب في ش���ركة 
الوطني���ة د.عادل  الصناع���ات 
الصبيح ان التوسعات الكبيرة 
التي اجرتها الش���ركة مع نهاية 
العام املاضي وبداية العام احلالي 
واملتمثلة في إجن���از مصنعني 
للطاب���وق الع���ازل احدهما في 
جدة واآلخر في الرياض ومتتلك 
الشركة في كل منهما نسبة %50 
ومت تش���غيلهما بالفعل، فضال 
عن مصن���ع للبولي إيثيلني في 
عمان متتلك الشركة فيه نسبة 
30% س���يكون لها اكبر األثر في 
زيادة مبيعات الشركة خالل 2010 

و2011.
وقال الصبيح في تصريحات 
صحافية عقب اجلمعية العمومية 
العادية التي عقدت امس بنسبة 
حضور بلغت 80.7% ان الشركة 
لديها مصنع للسيراميك سيبدأ 
انتاجه خ���الل الربع الثالث من 
العام احلالي وهو ما س���يعزز 
مبيعات الشركة في 2010 خاصة 
ان الربع األول شهد ارتفاعا جيدا 

في مؤشرات املبيعات.
وحول انعكاس خطة التنمية 
الش���ركة أوضح  على نش���اط 
الصبي���ح ان الش���ركة توقعت 
ان  ضمن خطتها ملبيعات 2010 
املبيعات  ايرادات  يصل اجمالي 

)أسامة البطراوي(د.عادل الصبيح أثناء اجلمعية العمومية

ال���ى 39 مليون دينار، الفتا الى 
ان هذا الرقم يعتبر حتفظيا في 
ظل خط���ة التنمية املرتقبة من 

احلكومة.
واشار الى انه يصعب حتديد 
حصة الش���ركة من هذه اخلطة 
الفتا الى ان اكثر املستفيدين من 
اخلطة هو الذي ميلك اكبر قدرة 
على توفير مواد البناء بكميات 

مناسبة.
وذكر الصبيح في هذا السياق 
ان خطة التنمية ستنعكس على 
الشركة بشكل إيجابي وان بلغت 
نسبة الطرح 25% من املعلن عنه، 
الش���ركة تعتمد  الى ان  مشيرا 

في خطة زي���ادة املبيعات على 
املش���اريع املطروحة في كل من 
الس���عودية والعراق الى جانب 

خطة التنمية في الكويت.
وتوقع الصبيح ان يصل حجم 
مبيعات الشركة خالل 2010 الى 
45 مليون دينار على اقل تقدير 
على ان يتزاي���د حجم املبيعات 
في السنوات املقبلة، حيث تشير 
التوقعات الى زي���ادة املبيعات 
بنسبة 10% مع نهاية العام احلالي 

مقارنة بالعام املاضي.
وحول تخارجات الشركة من 
بعض استثماراتها أفاد الصبيح 
بأن الشركة تركز خالل املرحلة 

احلالية على األنشطة التشغيلية 
التي أثبت���ت جدواها وان كانت 
عوائده���ا أقل م���ن الدخول في 
استثمارات غير تشغيلية، الفتا 
الى ان الشركة كانت حتقق أرباحا 
مجزية من هذه االس���تثمارات 
قبل األزمة، غير ان تراجع قيمة 
األص���ول ابان األزم���ة العاملية 
انعكس على الشركة سلبا وهو 
ما عزز التوجه نحو التوسع في 

األنشطة التشغيلية.

مصانع ميناء عبداهلل

وذك���ر تقرير مجلس اإلدارة 
لعام 2009 ان اجمالي املبيعات 

ملجموعة مصانع ميناء عبداهلل 
بلغ 8.18 مليون دينار في 2009 
مقارنة ب� 17.2 مليونا في 2008، 
بارتف���اع بل���غ 9.4% للمبيعات 
الفعلية وبنسبة 3.5% عن املبيعات 
التقديرية، كما ارتفعت مبيعات 
اجلير بنسبة 12.1% وانخفضت 
مبيعات الطابوق اجليري بنسبة 
16.6% وانخفض���ت مبيع���ات 
املسحوق اجليري بنسبة %28.8 
الطابوق  ارتفعت مبيعات  فيما 
األبيض بنسبة 16.6% وانخفضت 
مبيع���ات تكس���ية الصناعات 
واألصباغ واملونة بنسبة %1.4 
البالستيك  وانخفضت مبيعات 

PVC بنسبة %30.9.
ال���ى ان  التقري���ر  وأش���ار 
مبيعات منتجات البولي ايثلني 
عالي الكثافة زادت بنسبة %107 
وارتفعت مبيعات التصدير بنسبة 
74.2% وبلغ���ت قيمة املنتجات 
املصدرة 6.8 ماليني دينار في عام 
2009 مقابل 4.9 ماليني دينار في 

عام 2008 بزيادة قدرها %75.

مصانع الصليبية

وأوضح التقرير ان اجمالي 
املبيعات في مصانع الصليبية 
بلغ 18.4 مليون دينار مقارنة 
ب� 16.4 مليون دينار في 2008 

بارتف���اع 12.7%، كما ارتفعت 
مبيعات اخللط اجلاهز بنسبة 
0.8%، وارتفعت مبيعات مصانع 
األنابيب اخلرس���انية بنسبة 
95.2%، كم���ا ارتفعت مبيعات 
البالط املتداخل بنسبة %22.3 
ف���ي حني انخفض���ت مبيعات 
الش���ك  البالط وحجر  مصنع 
بنس���بة 4.6% وذلك باملقارنة 

مع 2008.
وبالنسبة للجمعية العمومية 
فقد وافقت على توصيات مجلس 
االدارة بعدم توزيع أرباح على 
املساهمني عن الس���نة املنتهية 
في 31 ديس���مبر 2009، واطفاء 

اخلسائر املتراكمة والبالغة 10.7 
ماليني دينار من خالل االحتياطي 
االختياري مببلغ 5.6 ماليني دينار 
واالحتياطي القانوني مببلغ 5.1 

ماليني دينار.
العمومية على  كما وافق���ت 
تفويض مجلس االدارة لش���راء 
اس���هم الش���ركة في حدود %10 
من رأس املال وملدة 18 ش���هرا، 
وصادقت العمومية على تقرير 
مجل���س االدارة وتقرير مراقب 
احلس���ابات واعتمدت امليزانية 
العمومية للش���ركة ع���ن العام 
املنتهي في 31 ديس���مبر 2009 

بعد االطالع عليه.

مشاريع قيد التنفيذمشاريع تم إنجازها في 2009
 مصنع للطابوق العازل في الرياض � نس���بة امللكية 

.%50
مت التشغيل واالنتاج اعتبارا من نهاية العام 2008.

 مصن���ع للطاب���وق العازل في جدة � نس���بة امللكية 
.%50

متت مباشرة االنتاج اعتبارا من فبراير 2010.
 مصن���ع البالط املتداخل اجلديد )الكويت( � نس���بة 

امللكية %100.
مت بدء االنتاج اعتبارا من مايو 2009.

 مصنع البولي ايثيلني )س���لطنة عمان/ مس���قط( � 
نسبة امللكية %30.

� مت التشغيل منذ بداية العام احلالي 2010.
� مت شراء اراض اضافية لتوسعة املصنع.

� جار استيراد معدات اضافية.
� بوشر بالبيع ملشاريع البنية التحتية في السلطنة.

رغم االزمة املالية العاملية، اال ان الش����ركة ماضية قدما في 
استكمال املشاريع التالية اجلاري تنفيذها:

 مصنع السيراميك )الكويت(.
مت االنتهاء من البناء وتركي����ب املعدات وبانتظار توصيل 

الكهرباء ملباشرة التشغيل واالنتاج.
 مصنع الطابوق اخلفيف )مملكة البحرين(.

� مت االنتهاء من االعمال املدنية وترسية عقد انشاء الهيكل 
احلديدي. � مت طلب املعدات وستصل منتصف شهر ابريل اجلاري. 

� بدء التشغيل املتوقع في الربع االخير من هذا العام.
 مصنع الطابوق اخلفيف )س����لطنة عم����ان/ صحار( � 

نسبة امللكية %30.
� مت توقيع العقد االنش����ائي للمصنع كما مت شراء املعدات 

الالزمة له. � متوقع ان ينجز املشروع بنهاية العام 2010.
 مصنع الطابوق اخلفيف )س����لطنة عمان/ مس����قط( � 

نسبة امللكية %50.

أطلق البن����ك األهلي الكويتي 
النس����خة اجلديدة واملطورة من 
موقعه االلكتروني على ش����بكة 
اإلنترنت، بتصميم عصري جديد 
بالكامل، يواكب آخر مس����تجدات 

التكنولوجيا احلديثة.
وقال رئي����س قنوات االتصال 
عثمان محمد توفيقي: »لقد حرصنا 
أن يلبي املوق����ع املطور حاجات 
وتطلعات العمالء على مس����توى 
الشرائح وعلى مستوى اخلدمات 
التي يقدمها البنك، وذلك من خالل 
التركيز على ثالثة عناصر أساسية 
متت مراعاتها عند تطوير املوقع 
وهي: التصميم األنيق واحلديث، 
واحملتوى الشامل، وسهولة تصفح 

املوقع وخدماته«.
وب����ني قائ����ال: »يعتب����ر موقع 
البنك األهلي الكويتي االلكتروني 
على االنترنت من أش����مل املواقع 
اإللكتروني����ة التي يت����م حتديثها 
بشكل دوري، حيث يغطي املوقع 
جميع األخبار واألنشطة واملنتجات 
البنك  التي يقدمه����ا  واخلدم����ات 
مما يحقق وصوال س����ريعا وآمنا 
للمعلوم����ات، وفي نف����س الوقت 

»األهلي« يطور موقعه اإللكتروني على اإلنترنت

15 مليون دوالر أرباح بنك تونسي تابع لـ »كيبكو« 

توفير ص���ورة شاملة ومتكاملة 
ع����ن البنك تكون حت����ت تصرف 
متصفحي املواقع أينما كانوا وعلى 
مدار الساعة«. وأضاف: ان تط���وير 
موق�������ع الب���نك األهلي الكويتي 
االلكتروني www.eahli.com ينبع 
من تلمسنا لإلقبال الكبير عليه 
من قبل عمالئنا الكرام وزي��ادة 
الوعي لديهم بأهميته مبا يلبي 

لهم احتياجاتهم مع توفير للوقت 
واجلهد والدقة والسرية وباإلضافة 
إلى اخلدمات املصرفية املباشرة 
التي يقدمها البنك األهلي الكويتي 
من مصرفي���ة، فق���د مت توفير 
صفحات وروابط إضافية مهمة 
للعميل، فهناك روابط للفروع، 
ومواق���ع أجهزة الس���حب اآللي 

وغيرها من اخلدمات.

تونس � كونا: أكد نائب رئيس مجلس اإلدارة 
والعض���و املنتدب لبنك تون���س العاملي التابع 
ملجموعة »كيبكو« االس���تثمارية د.محمد الفقيه 
ام���س حت��قيق الب����نك نه��اي���ة العام املاضي 
أرباحا صافية ق���درت ب� 15 مليون دوالر أي ما 
يعادل 20% كعائد صاف على حقوق املساهمني 

في البنك.
وقال د.الفقيه في تصريح ل� »كونا« ان اجللسة 
العامة للبنك قررت في دورتها العادية املنعقدة 
مؤخ���را في تونس توزيع 20% من هذه األرباح 
كعائد على رأس املال، الفتا الى ان البنك »متكن من 
حتقيق النتائج املشجعة لسياسته احملافظة في 
ادارة أصوله رغم الصعوبات العاملية بسبب األزمة 
االقتصادية الناجمة عن أزمة الرهن العقاري«.

وأكد تأس���يس بنك تونس العاملي مبساهمة 

مؤسس���ات تابعة ملجموعة »كيبكو« وش���ركة 
»اخلليج املتحد للخدمات املالية لشمال افريقيا«، 
مبينا ان الشركة اجلديدة املذكورة تقوم بإدارة 

األصول واحملافظ االستثمارية.
وذكر الفقيه ان الش���ركة متكنت خالل فترة 
قصيرة نسبيا منذ تأسيسها من إنشاء صندوقني 
)الصندوق التونس���ي لألسهم( بقيمة 8 ماليني 
دينار تونس���ي أي ما يعادل نحو 6.153 ماليني 
دوالر و)الصندوق التونسي للتنمية( بقيمة 15 
مليون دينار تونس���ي أي ما يعادل حوالي 11.5 

مليون دوالر.
وأوضح ان الش���ركة بصدد إنشاء صندوق 
ثالث )الصندوق التونسي للتطوير( بقيمة 25 
مليون دينار تونسي أي ما يعادل حوالي 19.23 

مليون دوالر. 

»نكست نتوورك« توّقع عقدًا مع »المزايا«
لتركيب خدمة اإلنترنت لمجمع الرؤيا

وّقعت ش���ركة نكس���ت نتوورك مع شركة املزايا 
بالتعاون مع الشيخ مبارك دعي���ج الص���باح بصفته 
رئيس مجلس اإلدارة عق���دا لتوفي���ر خ����دمة االنترنت 
داخل مجمع الرؤيا ال��تابع للش������ركة والذي تصل 
س���رعته إلى 8 مي��غا، وذلك ب��ع���د أن تفوقت على 
نظيراتها من الش���ركات الكبرى واملن���افس���ة ألخذ 
مش������روع تركي����ب خدمة االنت���رنت داخل مجمع 
الرؤي���ا ضمن املرح��لة األولى م���ن م���راحل توفير 
خدمات البنية التحتية التي تقدمها ش���ركة نكست 

نتوورك.

وتهدف ش���ركة املزايا التي تعتبر إحدى شركات 
التطوير العقاري األكثر متيزا والتي جنحت في ترسيخ 
مكانتها في أس���واق الشرق األوسط من خالل تنفيذ 
العديد من املش���اريع العقارية احليوية والرائدة أن 
تكون جتسيدا لرؤية استثمارية خالقة في نيل ثقة 
كبار املستثمرين في السوق الكويتية وخارجها على 

حد سواء.
والهدف املشترك والذي يجمع شركة املزايا ونكست 
نتوورك في نيل ثقة كبار املستثمرين يدفع بشركة 
نكست نتوورك وهي الشركة الكويتية الشبابية إلى 

جمع أفضل اخلدمات واحللول في نطاق تكنولوجيا 
املعلومات مبا يؤدي إلى تطوير األداء العملي للشركات 
واملؤسسات، وهذا الهدف سوف يتحقق بتوافر حلول 
عالية اجلودة مجتمعة مع متثيل شركات عاملية رائدة 
في تقني���ة املعلومات وفريق عمل متخصص مدرب 

على حتقيق هذا الهدف.
وقال نائب املدير العام لدى شركة نكست نتوورك 
نواف الشالل »إن هذا العقد الذي وقعته الشركة يضيف 
لنا نقطة جدي���دة في عالم تطور األعمال وازدهارها 

وحتقيق التطور التكنولوجي للكويت«.

طرحت »وانس���ا« سلس���لة منتجها اجلديد من التلفزيونات 
اخلفيفة الوزن )الرش���يقة( إل سي دي في كل معارض سايت من 

إلكترونيات الغامن.
مبينة انه لفخر لنا تقدمي سماكة شاشة يقارب حجمها بوصة 
واحدة، وان تقنية عالية كهذه م���ن X التلفزيونات تضيف ميزة 
رائع���ة لنظام البيت التلفزيوني. إن تقنية الطاقة في تلفزيونات 
وانسا إل سي دي الرشيقة، واملتمثلة في نظام التحكم األمثل، قد 

مكن توفير معدل استهالك للطاقة بنسبة تصل إلى %30.
كما أن التلفزيون يحتوي على كفاءة HDMI وتقنية معلومات 
مبا فيها واجهة الوسائط العالية اجلودة للمرة األولى تتمكن وانسا 
من تقدمي منتج مميز بتقنية جزئية كهذه. إن جهاز تلفزيون إل سي 
دي الرش���يق مت تصميمه، ليقابل طموحات ورغبة العمالء الذين 
يبحثون عن جهاز راق ومتطور ال يقبل املس���اومة على مستوى 
األداء. في احلقيقة، إن سلسلة أجهزة إل سي دي من وانسا تعتبر 
من رواد مستوى األداء حني يتعلق األمر بالنسبة العالية في املقارنة 
مع مثيالته. وكذلك السرعة العالية حملرك الرسومات التي تضمن 

تقنية وجودة صورية أوضح.
ومبناسبة إطالق هذه التقنية من تلفزيون وانسا، فإن معارض 
»X س���ايت« قد عرضت احلصول مجانا على تلفزيون إل سي دي 
19 بوصة عند ش���راؤكم تلفزيون وانسا إل سي دي الرشيق ألي 
من موديالته 42 بوصة أو 47 بوصة )العرض س���ار حتى تاريخ 

11 أبريل 2010(.

»X سايت« تطرح تلفزيونات »إل سي دي« من »وانسا«


