
االثنين 24 مايو 2010   39اقتصاد

ف����ي ظ����ل التح����ول اجلذري 
العالم اإلسالمي،  الذي يش����هده 
السياسيني  الزعماء  أبرز  اجتمع 
ورجال األعمال في املؤمتر العاملي 
السادس لالقتصاد اإلسالمي في 
التي  كواالملبور، ووفقا للدراسة 
أجرتها »أوغلفي آند ماذر« بشأن 
»التسويق اإلسالمي للعالمات«، 
فإن اجليل اجلديد من املس����لمني 
يعيد تعريف معنى أن يكون املرء 
مسلما عصريا، مما يخلق مفاهيم 
جديدة للفخر بالدي����ن والتقدم 
االقتصادي والش����عور باالنتماء 

العاملي.
فبعد عامني من الدراسة التي أجرتها »أوغلفي آند 
ماذر« بالتعاون مع شركة TNS، أظهرت النتائج دوافع 
املستهلكني من املس����لمني في ظل اخللفية الواسعة 
من التنوع العرقي واالقتصادي والسياسي والديني 
في العالم اإلسالمي، ونظر الباحثون إلى اإلسالم من 
حيث تأثيره امللموس على أساليب احلياة وكيفية 
تأثيرها على العالمات واألعمال، وحددت األبحاث كال 
من االجتاهات والفرص التي يوفرها السوق األكثر 
ديناميكية وإثارة لالهتمام واجلدل على مس����توى 

العالم.
وكان تقرير »العالمات واإلس����الم واملستهلكون 
املس����لمون اجلدد« مبنزلة قاعدة راس����خة إلطالق 
»أوغلفي نور«، الشركة العاملية متعددة االجتاهات 
للتسويق اإلسالمي للعالمات، والتي تهدف إلى دعم 
العالمات للتفاعل بشكل أفضل مع املستهلكني املسلمني 
حول العالم، وميثل هؤالء املستهلكون شريحة هامة 
جدا بالنس����بة للمسوقني، وذلك أن قطاع »احلالل« 
وحده تبلغ قيمته 2.1 تريليون دوالر وينمو بقيمة 

500 مليار دوالر سنويا.
ويكشف التقرير عن الكثير من السلوكيات النمطية 
املتعلقة مبواقف املسلمني جتاه العالمات واتصاالتها 
التسويقية، فعلى سبيل املثال رغم وجود امللصقات 
التي تثبت أن املنتج »حالل«، إال أن هذه امللصقات لم 
تعد دليال كافيا إلقناع املستهلكني املسلمني اجلدد بأن 
الشركة التي توفر املنتج تدير أعمالها مبا يتوافق مع 
القيم اإلسالمية. في هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي 
ل� »أوغلفي آند ماذر« حول العالم مايلز يونغ »نادرا 
ما مت التعرض إلى سوق املستهلكني املسلمني الذين 

يبلغ عددهم 1.8 مليار ش����خص، 
لكن سوقا بهذا احلجم يوفر فرصا 
هائلة للشركات حول العالم، وذلك 
إذا مت إدراك قيم مستهلكيه بالشكل 
األمثل، ومع وج����ود االختالفات 
الواسعة واملتنوعة للسكان الذين 
شملتهم الدراسة، إال أننا حددنا 
االجتاهات الس����لوكية واملفاهيم 
التي من شأنها أن تكون ذات قيمة 
للمسوقني في تطوير عالقات هادفة 
مع هذا السوق العاملي الناشئ«.

م����ن جانبه����ا، قال����ت مديرة 
الثقافي����ة لدى  االس����تراتيجية 
»أوغلف����ي آند ماذر« حول العالم 
نادية حسني »انطالقا من دوافعهم الطموحة لتحقيق 
النجاح، فإن املس����تهلكني املس����لمني الشباب اليوم 
منفتحون نحو التغيير اإليجابي واالبتكار متاما مثل 
أقرانهم من املس����تهلكني في كل مكان، لكن يجب أن 

يتماشى هذا التغيير مع قيمهم منذ البداية«.
باإلضافة إلى ذلك، توفر الدراسة نظرة متعمقة 
لقيم الشريعة اإلسالمية وكيف ميكن للعالمات أن 
تتوافق مع هذه القيم، وتسلط الضوء على التقارب 
الوثيق بني هذه القيم واملثل العليا العاملية القائمة 
ملمارسات األعمال النزيهة، مثل املوثوقية والشفافية 
التي أصبحت أكثر أهمية بالنسبة لألعمال العاملية 

في السنوات األخيرة.
وتبدأ الدراسة بتوضيح أوجه التشابه بني تطور 
ممارسات األعمال نحو االس����تدامة واالمتثال لقيم 
الش����ريعة، مما يخلق فرصا متميزة للشركات كي 
حتصل على حصة في السوق اإلسالمي مع حتقيق 
مبادرات االستدامة وممارس����ات األعمال األخالقية 

في الوقت ذاته.
وتكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة نظرا خلطر 
ظاهرة مقاطعة املستهلكني املسلمني لبعض العالمات 
التجارية في حال متت إثارتهم بشكل سلبي، فعلى 
سبيل املثال، بالرغم من اإلمكانات االقتصادية الواضحة 
لهذا السوق، إال أن العالمات التجارية العاملية غالبا 
ما تتجاهل استقطاب املس����تهلكني املسلمني تالفيا 
لس����وء الفهم، وتهدف »أوغلفي نور« إلى توضيح 
هذه النقطة اخلالفية من خالل تسليط الضوء على 
األس����اليب املالئمة الستقطاب املستهلكني املسلمني 

املعاصرين.

مايلز يونغ

بول يوهانس يتسلم واحدة من العديد من اجلوائز التي فازت بها »القطرية«

 )أسامة البطراوي(سليمان العميرى مترئسا اجلمعية العمومية

من اليمني إلى اليسار: فوزي الثنيان والشيخ طالل الفهد وهديل الفضلي وزياد النصار 

»أصول لالستثمار« لجأت إلى القضاء لتحصيل مرابحات 
بقيمة 10.8 ماليين دينار

امتداد خسائر السوق وسط مخاوف من أزمة منطقة اليورو

محمود فاروق 
أك���د رئيس مجل���س االدارة 
املنتدب لشركة اصول  والعضو 
العميري ان  لالستثمار سليمان 
الشركة تتحلى بدرجة عالية من 
الشفافية واإلفصاح، وانها تضع 
مصلحة مساهميها في املقام االول، 
وهذا ما ظهر من خالل محاولتها 
تس���وية املرابحات م���ع اطراف 
ذات صلة، الفتا الى ان الش���ركة 
جلأت الى القضاء لتحصيل هذه 

املبالغ.
واوضح العميري في تصريحات 
صحافية عق���ب انعقاد اجلمعية 
العمومية للش���ركة أمس ان هذه 
االطراف كانت لديها مالءة مالية 
قبيل االزم���ة االقتصادية، ولكن 
الى  الظروف تغيرت بعد االزمة 
ان وصلت في النهاية للمطالبات 
القضائية الت���ي اتفق عليها كال 
ال���ى ان هذه  الطرفني، مش���يرا 
املرابحات بلغت قيمتها 10.8 ماليني 
دينار قابلتها مخصصات بقيمة 

8.5 ماليني دينار.
واضاف ان خسائر »اصول« 
التي انخفضت بنسبة 78.5% الى 
3.8 ماليني دينار فقط ترجع الى 
تكوين املخصصات باالضافة الى 
انخفاض قيمة بعض االستثمارات، 
مؤكدا ان الش���ركة لن تتحمل اي 
اعباء متويلية اضافية هذا العام، 
وانها ركزت على حتسني مستويات 
السيولة واحملافظة على حقوق 

وض���������ح  أ
التقري���������ر 
األس����ب�وعي 
لشركة املثنى 
لالستثمار واخلاص ل� »األنباء« ان 
الكويت لألوراق  مؤشرات سوق 
املالية انتهت في املنطقة احلمراء 
امتدادا خلسائره األخيرة. كما أظهر 
مؤش����ر MUDX انخفاضا بسيطا 
مبقدار 0.58% في حني انخفض كل 
من املؤشر السعري واملؤشر الوزني 
للسوق مبقدار 1.28% و1.29% على 
التوالي، يأتي ذلك وسط املخاوف 
املتعلقة بأزمة مديونيات املنطقة 
األوروبية واحلظر املفروض على 
صفق����ات البيع قصيرة األجل في 
بعض األدوات املالية من قبل أملانيا 
والتي أدت إلى هبوط قيمة اليورو 
إلى أدنى مس����توى لها منذ أربع 
سنوات مقارنة بالدوالر وتراجع 
حماس املستثمرين بالنسبة لألسهم 
والنفط اخلام. وقال التقرير انه على 
صعيد احلساسية اإلجمالية بلغ 
MUDX املؤشر األكثر حساسية في 
املجموعة )14.49%( حيث تبعه في 
ذلك املؤشر الوزني للسوق بنسبة 
11.02% في حني مت اعتبار املؤشر 
السعري للسوق األقل حساسية 

خالل األسبوع بنسبة %7.47.
ولفت التقرير إلى ان الس����وق 
قدمت����ه حال����ة من احل����ذر خالل 
األس����بوع كما هو مبني من خالل 
معايير التداول خالل األس����بوع. 
انخف����ض إجمالي حجم الس����وق 
بنس����بة قليل����ة 4.8% ليبلغ 1.02 
مليار سهم خالل األسبوع احلالي 

على توفيق األوضاع وحتس���ني 
مستويات السيولة واحملافظة قدر 
اإلمكان على قوة حقوق املساهمني، 
وأن الفترة املقبلة تتطلب التحوط 
واالحتفاظ ب� »الكاش« واألصول 
التي ميكن حتويلها إلى »كاش« 
بأفضل األسعار حتى نهاية العام 
احلالي، كما أن موازنة أصول مت 
حتصينها بشكل جيد باملخصصات 
الالزمة ومبا يتوافق مع تعليمات 

اجلهة الرقابية واإلشرافية.
العميري أن إجمالي  وأضاف 
أصول الشركة بلغت 27.3 مليون 
دين���ار ف���ي حني بلغ���ت حقوق 
املساهمني 19.416 مليون دينار في 
الوقت الذي ال يتعدى فيه إجمالي 
مطلوبات الشركة 29% من إجمالي 

أصول الشركة.

تقدما في حني سجلت 109 شركات 
تراجعا في أدائه����ا، حيث حققت 
23 شركة من الشركات اإلسالمية 
البالغ عددها 62 شركة مدرجة في 
سوق الكويت لألوراق املالية تقدما 
ملحوظا، في حني سجلت 18 شركة 
تراجعا في أدائها. وذكر ان حركة 
البيع بني شركات االستثمار أدت 
إلى تنشيط حركة القطاع وجعله 
القطاع األكثر نشاطا في السوق 
خالل األسبوع. مت خالل األسبوع 
بيع 286 مليون سهم في القطاع 
مقارنة بعدد 312 مليون سهم عن 
القطاع  األسبوع املاضي. وخسر 
القيمة السوقية خالل  1.62% من 
القطاع غير  األسبوع. وقد احتل 
الكويتي املرتبة الثانية في النشاط 
حيث بلغ حجم األسهم املتداولة 184 
مليون سهم، كما أدت حركة البيع 
الكبيرة على أسهم بيت التمويل 

مساهميها، مشيرا الى ان اجمالي 
مطلوبات الشركة ال يتعدى %29 
من اصولها في حني يبلغ معدلها 
الفعلي في شركات االستثمار نحو 

 .%55
واشار العميري الى أن املركز 
املالي لشركة أصول متني وجيد 
وأنه���ا ال تعاني من أي مش���اكل 
مالية، ولقد قامت بإعادة جدولة 
التزاماتها بتواريخ استحقاقها كما 
حرصت الشركة على عدم اضافة 
أي أعباء متويلية اضافية تذكر 

خالل العام.
املالية  النتائج  وتعليقا على 
للش���ركة قال العمي���ري: ان عام 
2009 كان عاما صعبا فالتخارجات 
كانت صعبة للغاية، في ظل توقف 
عجلة النمو حيث ركزت الشركة 

في حني انخفضت القيمة املتداولة 
بنس����بة 14.2% لتصل إلى 172.70 
بالقيمة  مليون دين����ار مقارن����ة 
املتداولة خالل األس����بوع املاضي 
والبالغ����ة 201.33 مليون دينار. 
القيمة السوقية  ان إجمالي  وبني 
انخفض قليال بنسبة 1.3% ليبلغ 
33.85 مليار دينار مقارنة مببلغ 
34.31 مليار دينار لألسبوع املاضي. 
وقال التقرير ان التحسن النسبي 
ف����ي أداء القطاع املصرفي مقارنة 
بأداء الس����وق اإلجمالي أدى إلى 
رفع حصته السوقية إلى %35.12 
القطاع األقوى واألضخم  وبقائه 
في الس����وق، حيث تاله في ذلك 
قطاع اخلدمات الذي بلغت حصته 
السوقية 29.33%. وأما من حيث 
مدى إجمالي حركة السوق، فقال 
التقرير ان 38 شركة )18.72% من 
إجمالي الشركات املدرجة( حققت 

وأفاد بأن الشركة قامت بإعادة 
الهيكلة عن طريق ترتيب القطاعات 
وتوزيع األعمال وخفض التكلفة 
العامل���ني، وأن  وزيادة كف���اءة 
انعكاسات إعادة الهيكلة ستظهر 

ايجابيا خالل العام احلالي.
وح���ول اخلطة املس���تقبلية 
للشركة قال انه خالل عام 2010 
س���يتم التركيز على األنش���طة 
التشغيلية من خالل تفعيل نشاط 
التمويل، مبينا أن الشركة تتفاوض 
حاليا لفتح قنوات متويلية جديدة 
مع البنوك واملؤسسات املالية ما 
سوف ينعكس ايجابيا على الوضع 
املالي، كما س���تقوم باالستفادة 
من الفرص االستثمارية اجليدة 
واملدرة لتنويع وتوسيع قاعدة 
استثماراتها، واصفا العام احلالي 

اخلليجي خالل األسبوع إلى جعله 
السهم األكثر نشاطا وتداوال حيث 
س����جل هبوطا في القيمة بنسبة 
21.7% في السعر. واحتلت شركة 
الساحل لالستثمار والتنمية املركز 
الثاني حيث حققت ارتفاعا بنسبة 
التداول. وأشار  50.6% من حجم 
التقرير الى ان شركة استراتيجيا 
لالس����تثمار حققت تقدما بنسبة 
15.15% لتصبح بذلك السهم األفضل 
أداء خالل األس����بوع. كما حققت 
القيمة  مجموعة السالم منوا في 
السوقية في حني احتلت مجموعة 
الك����وت لألغذية املركز الثالث في 
قائمة الشركات احملققة لألرباح.، 
الكويتي  التمويل  كما احتل بيت 
»بيت����ك« رأس القائمة بالنس����بة 
للشركات احملققة للخسائر خالل 
األسبوع، حيث تبعه في ذلك شركة 

منا القابضة.

بالتحدي ل�»أصول« لتعظيم حقوق 
املس���اهمني وتخفيض مديونية 
الشركة ولتصبح امليزانية نظيفة 

خالية من اخلسائر.
أص����ول  ش����ركة  وكان����ت 
لالستثمار أعلنت عن بياناتها 
املالية السنوية املنتهية في 31 
ديسمبر 2009 والذي استطاعت 
أن تقلص خسائرها إلى 3.8 ماليني 
دينار »18.1 مليون دينار في عام 
2008« أي ما نسبته 78.5% ترجع 
هذه اخلسائر بش����كل رئيسي 
إلى تكوين مخصصات اضافية 
متثل 80% من مبلغ اخلس����ائر 
والتي س����وف تكون دعامة لها 
للسنة القادمة، وما تبقى يعود 
إلى االنخفاض في قيمة بعض 

االستثمارات.
وفي سياق انعقاد اجلمعية 
العمومية للشركة وافق مساهموها 
على عدم توزيع ارباح باالضافة 
الى انتخاب مجلس ادارة جديد 
لل� 3 سنوات القادمة على النحو 
التالي: شركة االجنازات الكويتية 
للتجارة العامة واملقاوالت، شركة 
املجموعة الدولية لالس����تثمار، 
بدر حمد عبداهلل الربيعة، عادل 
ابراهيم يعقوب الهاجري، مساعد 
عبداهلل علي الدخيل، طارق بدر 
محمد امليلم وبدر سليمان داود 
الدويسان، كما مت تأجيل اجلمعية 
العمومي����ة غي����ر العادية لعدم 

اكتمال النصاب القانوني.

مطلوبات الشركة ال تتعدى 29% من أصولها البالغة 27.3 مليون دينار

في التقرير األسبوعي لـ »المثنى لالستثمار« الخاص لـ »األنباء«: 

أبحاث »أوغلفي آند ماذر« تظهر ارتفاع 
المستهلكين المسلمين الجدد عالميًا

1.1 مليون دينار صافي أرباح »أوفست« عن 2009

 »القطرية« ضمن أفضل 3 شركات طيران عالمية 

دعمًا وتشجيعًا للشباب الكويتي

» الخليج« يرعى الملتقى األول »ألني كويتي«

ضمن إطار جهوده الرامية إلى حتويل السلوك 
االستهالكي للش����باب الكويتي إلى سلوك إنتاجي، 
يحرص بنك اخلليج على رعاية وترويج فكرة األنشطة 
واملشروعات الصغيرة التي يبدأ بها الشباب الكويتي 

سيرته املهنية.
وفي هذا الس����ياق، اختتم بن����ك اخلليج مؤخرا 
رعايته للمتلق����ى األول »ألني كويتي«، الذي انعقد 
برعاية الشيخ طالل الفهد، وقد هدف هذا امللتقى الذي 
مت تنظيمه خالل الفترة 13-15 مايو اجلاري بفندق 
موڤنبيك، إلى توفير فرص واعدة للشباب الكويتي 
لعرض مواهبهم ومشاريعهم الصغيرة ومنتجاتهم 

على اجلهات العارضة املشاركة في امللتقى.
وبهذه املناسبة، تلقى مدير عام شؤون مجلس 
اإلدارة في بنك اخلليج فوزي الثنيان الشكر والتقدير 

على دعم البنك وتشجيعه للشباب الكويتي.

وتعليقا على رعاية البنك لهذا امللتقى، قال الثنيان: 
»نعتز باملش����اركة في هذه املبادرة على مس����توى 
البالد ألنها تلقي الضوء على ضرورة وأهمية تقدير 
مبادرات جيل الشباب الكويتي الواعد نحو اإلنتاجية 
التي تعود بالنفع واملزايا عليهم وعلى مجتمعهم. 
فنحن نؤمن بالقدرات اإلنتاجية الكبيرة التي ميتلكها 
الشباب الكويتي، ونحرص بنفس القدر على تطوير 
مهاراتهم وإنتاجيتهم في نطاق متنوع من القطاعات 
االقتصادية«. وتأتي رعاية بنك اخلليج مللتقى »ألني 
كويتي« في إط����ار رؤيته الرامية إلى خلق وتوفير 
القنوات املناسبة والتحديات احملفزة للشباب الكويتي، 
مبا ميكنه من بناء سيرة وظيفية أكثر إنتاجية، ومن 
هذا املنطلق يؤكد البنك التزامه بترويج وتشجيع 
املش����روعات الصغيرة دعما الس����تمرارية التطور 

االقتصادي في البالد. 

أعلن����ت الش����ركة الوطني����ة 
انها حققت  لالوفست )اوفست( 
النش����اط  صافي ربح ناجتا من 
بل����غ 1.075 مليون  التش����غيلي 
دينار للسنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2009 بنسبة زيادة قدرها 
76% عن الفترة املالية املنتهية في 

العام 2008.
وق����ال رئيس مجل����س ادارة 
الشركة د.عادل عاصم ل� »كونا« 
امس ان اجمالي املوجودات الثابتة 
واملتداولة بلغ 546ر4 ماليني بزيادة 

قدرها 35% عن عام 2008.
وأضاف ان اجمالي االيرادات 
السنوية بلغ 2.328 مليون بنسبة 
زيادة قدرها 52.8% عن عام 2008 
وبلغ اجمالي املصروفات العمومية 
الس����نوية 1.252 مليون بنسبة 
زيادة قدره����ا 37% مقارنة بعام 
2008 مع االخذ في االعتبار زيادة 
عدد العاملني في الشركة والتوسع 
امللحوظ في نش����اطها خالل عام 

.2009
وأوض����ح أن الش����ركة كثفت 
نش����اطها خالل الع����ام على كل 

االصعدة واستطاعت ادارة املرحلة 
االنتقالية للعمل بالهيكل التنظيمي 
املطور مبا يتوافق مع مخرجات 
خطة العمل االولى للشركة )2008 
� 2010( مع تس����ريع االنتقال الى 
تطبيقات البنية املعلوماتية ألمتتة 
عملياتها. وذكر د.عاصم ان الشركة 
شهدت العديد من االجنازات فيما 
يتعلق بعملها الرئيسي في ادارة 
برنامج االوفست الكويتي متثلت 
في تزايد عدد املناقصات احلكومية 
التي مت رصدها سواء املطروحة 
أو الت����ي متت ترس����يتها والتي 
تعادل 1011 مناقصة واخضاع 11 
عقد توريد لبند »االوفست« مع 

3 جهات حكومية.
وأضاف انه مت توقيع 18 مذكرة 
اتفاق م����ع الش����ركات االجنبية 
امللتزمة باالوفس����ت واستيفاء 8 
التزاماتها من  ش����ركات أجنبية 
»االوفست« الناجتة عن 9 عقود 
توريد مضيفا انه مت تس����لم 43 
مقترحا ملش����اريع أوفست متت 
املوافقة املبدئية على 19 مقترحا 
16 منها مقدمة من القطاع اخلاص 

احمللي كما متت املوافقة املبدئية 
على 16 مشروعا لتنفذ خالل 2010 
واالعوام املقبلة نصفها مشاريع 

أوفست مباشر.
وكان د.عاصم قال في كلمته 
امام اجلمعية العمومية التي عقدت 
اخلميس املاضي ان الشركة تابعت 
مبادرة »خط اخلدمة السريعة« 
لتسهيل اجراءات تنفيذ مشاريع 
االوفست بالتنسيق مع االطراف 

احلكومية املعنية.
وذك����ر ان الش����ركة واصلت 
جهودها خالل العام لتفعيل »حملة 
بناء العالقات« للتعريف بدورها 
في ادارة برنامج االوفست واهم 
اجراءاته اضاف����ة الى حضور 11 
مؤمترا ومعرضا مختصا باالوفست 
نظمتها أطراف دولية واقليمية.

وأعرب عن االمل في ان يوفق 
مجلس االدارة اجلديد املكلف من 
الهيئة العامة لالستثمار في مهامه 
املختلفة معبرا عن الشكر العضاء 
مجلس االدارة السابق على اجلهود 
الكبيرة التي بذلوها خالل فترة 

التأسيس وما بعدها.

دليل واضح يؤك���د ذلك«. الفتا 
الى »انن���ا نصنف ضمن أفضل 
العالم  ثالث شركات طيران في 
هو إجناز هائل بالنسبة للقطرية 
يدفعنا خطوة إل���ى األمام نحو 
حتقيق هدفنا األول ومن الواضح 
أننا نسير على الطريق الصحيح 

نحو ذلك«.
ومن جانبه، قال نائب الرئيس 

التجارية  التنفيذي للعملي����ات 
للخطوط اجلوي����ة القطرية في 
أوروبا بول يوهانس، الذي تسلم 
اجلوائز بالنيابة عن الشركة وقال: 
»يشرفني أن اتسلم هذا الكم من 
اجلوائز من إحدى أهم مؤسسات 
التدقيق في صناعة السفر. إنها 
وبكل تأكي����د نقط����ة عالية في 

مسيرتي املهنية مع الشركة«.

صنف���ت اخلط���وط اجلوية 
القطرية ضمن أفضل ثالث شركات 
طيران في العالم خالل حفل توزيع 
جوائز س���كاي تراكس العاملية 
لش���ركات الطيران 2010، وبهذه 
املناسبة، قال الرئيس التنفيذي 
للخطوط اجلوية القطرية أكبر 
الباكر ان ه���ذه اجلوائز القيمة 
هي تقدير رائع اللتزام موظفينا 
املتواصل بتقدمي أعلى مستوى 
من اخلدمات في صناعة السفر، 
مضيفا: »مما يثل���ج الصدر أن 
نحقق هذه اإلجنازات التي تقدر 
اجلهود التي يبذلها موظفونا في 
األجواء وعلى األرض ونحن نتطلع 
لتقدمي أعلى مستوى من اخلدمات 
وأن نحافظ عليه���ا على جميع 
مستويات عملياتنا«. واستطرد 
قائال: »لقد ذكرت مرارا لسنوات 
أن مس���توى اخلدمات في درجة 
رجال األعمال على منت القطرية 
تفوق تلك الت���ي تقدمها العديد 
من شركات الطيران األخرى في 
الدرجة األولى، وما جائزة أفضل 
درجة رجال أعمال في العالم إال 

»أوغلفي نور« أول شركة عالمية متعددة االتجاهات للتسويق اإلسالمي للعالمات

بزيادة قدرها 76% عن نفس الفترة من 2008

خالل حفل جوائز سكاي تراكس العالمية لشركات الطيران 2010

»الخدمات العامة« وّقعت عقودًا مع شركات 
تأمين محلية إلدارة محافظها التأمينية

أحمد مغربي
ق����ال نائب رئيس مجلس االدارة في ش����ركة اخلدمات العامة نايف 
الهزال ان مشروع ادارة النفقات واخلدمات الطبية )MEDCONNECT( مت 
افتتاحه رسميا، ومت التعاقد مع مزودي اخلدمة الطبية من مستشفيات 
ومراكز طبية وتوقيع عقود ادارة الطرف الثالث مع بعض شركات التأمني 
احمللية إلدارة محافظها التأمينية، متوقعا التوسع في انشطة املشروع 

بنهاية 2010 لتشمل الدخول في بعض األسواق اجلديدة.
وأوضح الهزال خالل انعقاد اجلمعية العمومية العادية للشركة التي 
عقدت امس في وزارة التجارة والصناعة بنس����بة حضور بلغت %100 
ان مركز االتصال في الش����ركة الذي يتولى احلمالت التسويقية لبعض 
املنتجات اتسعت انشطته مع شركات االتصاالت احمللية، باالضافة الى 

تولي املركز لبعض مراكز االتصاالت للجهات الطبية في الكويت.
وذكر الهزال في التقرير السنوي ان الشركة متكنت من حتقق نتائج 
مالي����ة جيدة خالل العام املاضي متثلت في زيادة صافي ربح الش����ركة 
بنس����بة 29% لتبلغ 948.5 ألف دينار للعام املالي 2009، وعلى مستوى 
حقوق املس����اهمني فقد استقرت حقوق املساهمني عند قيمة 5.9 ماليني 

دينار بنسبة زيادة قدرها 7% عن العام املالي 2008.
وأوضح ان جهود االدارة التنفيذية للشركة أثمرت في التخفيف من 
اآلثار املترتبة على األزمة املالية العاملية، وجاءت هذه النتائج تتويجا 
جلهود حثيثة تبذلها الشركة في العديد من املشروعات على رأسها مشروع 
الضمان الصحي، حيث انخفضت نس����بة التكاليف املباشرة للمشروع 
بنسبة 17%. هذا وقد وافقت اجلمعية العمومية العادية للشركة على جميع 
بنود جدول األعمال، حيث وافقت على توصية مجلس االدارة بتوزيع 

أرباح نقدية على املساهمني بنسبة 50% من رأس املال املدفوع.

عمومية الشركة وافقت على توزيع أرباح نقدية بنسبة %50

أبرز األخبار المؤثرة 
علي السوق

 تخطط شركة املصالح 
العقارية للخروج من بعض 
اس��تثماراتها، وستبدأ هذا 
األس��بوع في بيع وحداتها 
السكنية في مشروع سيفي 
ك��راون البالغ��ة قيمته 60 
ملي��ون دوالر في بيروت. 
تتوقع شركة املصالح بيع 
20 – 30% م��ن املش��روع 

قريبا.
كم��ا قام��ت الش��ركة 
باحلصول على قرض بقيمة 
11 مليون دينار، حيث ستقوم 
باس��تثماره في مش��روع 
عقاري في منطقة بنيد القار 
في الكويت والذي تبلغ كلفته 

15 مليون دينار.
 قامت شركة بوبيان 
للبتروكيماويات، وهي شركة 
كويتية قابضة تستثمر في 
الصناع��ات البتروكيماوية 
بش��راء 24% من مش��اريع 
الكوت الصناعية مقابل 8.15 
مالي��ني دين��ار. كما قامت 
شركة شعاع ببيع حصتها 
البالغة 48.35% في الكويت 
مقابل 16.42 مليون دينار 
إلى مركز الكويت املالي الذي 
قام بشراء احلصة نيابة عن 

عمالئه.
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