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 حققت أفضل أداء ربعي منذ تأسيسها قبل ٥ سنوات متفوقة على توقعات المحللين 

 خالل افتتاح المحطة النموذجية لـ «األولى للوقود» غرب مشرف

 ٤٫٤ ماليين دينار أرباح «الجزيرة» في الربع الثالث
 بودي: النتائج تعكس المبادرات التي وضعناها منذ بداية ٢٠١٠ بدءًا باالستحواذ 

  على «سحاب لتأجير الطائرات» ثم خطة العودة إلى الربحية 

 العبداهللا: إسناد إدارة محطات الوقود المحلية 
التابعة لـ «البترول الوطنية» إلى «البترول العالمية»

  أحمد مغربي 
  قال وزير النفط ووزير اإلعالم 
العبداهللا ان شركة  الشيخ أحمد 
البترول الوطنية الكويتية قررت 
إسناد جميع محطات الوقود احمللية 
البترول  إلى شــــركة  التابعة لها 
الكويتية العاملية حتت شعار «كيو 
٨» لالستفادة من خبراتها العاملية 

في مجال إدارة محطات الوقود.
  حديث العبداهللا جاء على هامش 
تصريحه للصحافيني خالل رعايته 
الفتتاح احملطة النموذجية األولى 
للشركة األولى للتسويق احمللي 
للوقود في منطقة غرب مشــــرف 
بحضور الرئيس التنفيذي ملؤسسة 
البترول الكويتية فاروق الزنكي 
ورئيــــس مجلس إدارة الشــــركة 
األولى لتسويق الوقود عبداحلسني 
املنتدب في  الســــلطان والعضو 
الشركة حمزة بخش والعديد من 

الشخصيات النفطية.
البترول    وأوضح أن مؤسسة 
الكويتية تعمل حاليا على االنتهاء 
من اإلجراءات القانونية لنقل ادارة 
محطات الوقود إلى شركة البترول 
العاملية في أقرب وقت ممكن، مشيرا 
إلى أن احلكومة حترص كل احلرص 
على دعم القطاع اخلاص ومبادراته 
في شتى املجاالت، كما أن مؤسسة 
البترول بصفة خاصة حترص دائما 
على دعم دور القطاع اخلاص في 
القطاع النفطــــي لقناعتها بالدور 
احليوي الذي يلعبه القطاع اخلاص 
في خطة التنمية ويستطيع تقدمي 
أفضل اخلدمات وتسهيل إيصالها 

تطوير احملطات بقوله: «تعد محطة 
غرب مشرف منوذجا مشرفا للقطاع 
اخلاص ودليال على جناح مبادراته 
في القطاع النفطي وخدماته، والشك 
أن هذه احملطة تعد نقلة نوعية في 
طريقة تقدمي خدمات تعبئة الوقود 
وال تختلف عن مثيالتها في الدول 
املتقدمة، حيــــث قمت بجولة في 
عدد من احملطات التابعة ملؤسسة 
البترول في عدد من الدول األوربية 
وال يوجد أي فرق بني هذه احملطة 

وبني تلك احملطات».

  خطة مستقبلية

  من ناحيته، أكد العضو املنتدب 
في الشركة األولى للتسويق احمللي 
للوقود حمزة بخش أن الشــــركة 
لديها خطة مســــتقبلية لتطوير 
وحتديث باقي احملطات التابعة لها 
وتأمل االنتهاء من عملية التطوير 
بالكامل في غضون خمس سنوات 
تقريبا شريطة أن تسير اإلجراءات 

دون تعطيل.
  وبني أن الشركة تستهدف إنفاق 
مابني ٤ و٥ ماليني دينار لتطوير 
وإعــــادة تهيئة لـــــ ٦ – ٨ محطات 
ســــنويا فضال عن تقليل النفقات 
اخلاصة بتطوير احملطات احلالية 
من خالل كسب اخلبرة من التجربة 
األولى، الفتا إلى أن الشركة ستنتهي 
من تطوير عدد ٢ محطة خالل الربع 
األول من العام ٢٠١١ في منطقتي كبد 
وغرب الشعيبة، حيث مت االنتهاء 
من أعمال البناء وجار اســــتكمال 

استخراج التصاريح الالزمة. 

إلى املواطنــــني وحتقيق التنمية 
املستدامة.

  وأكد العبداهللا ع دور القطاع 
اخلاص الفاعل فــــي تنفيذ خطة 
التنمية وتوفير املزيد من فرص 
العمل أمام الشــــباب الكويتي في 
شــــتي املجاالت، الســــيما القطاع 
النفطــــي الذي يســــعى إلى جذب 
املزيد من االســــتثمارات اخلاصة 

في الفترة املقبلة.
  ولفت إلى أن مؤسسة البترول 
تقوم حاليا بدراســــة املشروعات 
التي ســــيتم طرحها أمام القطاع 

اخلاص وتذليل كل العقبات أمام 
مبادرات القطاع اخلاص وشركاته 
لتحسني اخلدمات املقدمة للجمهور 
وتوفير األراضي الالزمة بالتنسيق 

مع البلدية.
  وبــــني العبــــداهللا أن للقطاع 
بــــارزة على  اخلاص إســــهامات 
إلى مركز  الكويت  طريق حتويل 
مالي وجتاري عاملي في املنطقة، 
حيث تعول احلكومة كثيرا على 
دور القطاع اخلاص وإســــهاماته 
التنموية وهي عازمة  في اخلطة 
على تذليل كل العقبات أمام تقدمه 

وإبداعاته.
  وأوضح قائــــال: «متثل خطة 
التنمية فرصة ثمينة أمام القطاع 
اخلاص لزيادة حجم استثماراته في 
شتي القطاعات، والقطاع النفطي 
على وجه التحديد يقوم بدراسة 
مجموعــــة من املشــــاريع متهيدا 
القطاع اخلاص في  أمام  لطرحها 

املستقبل القريب».

  نموذج مشرف

  وتطرق الوزير إلى احلديث عن 
جهود الشركة األولى للوقود في 

 بخش: «األولى» لديها خطة لتطوير وتحديث باقي المحطات التابعة لها بالكامل في غضون خمس سنوات

 بدر اخلرافي

 الخرافي: ٢٣٫٩ مليون دينار أرباح 
  «الخليج للكابالت» في ٩ أشهر

 قال رئيس مجلس اإلدارة العضو املنتدب لشركة اخلليج للكابالت 
والصناعات الكهربائية م.بدر ناصر اخلرافي أن مجلس إدارة الشركة 
اعتمد، خالل اجتماعه أمس، البيانات املالية للشركة للفترة املنتهية 
في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠، حيث بلغت األرباح في هذه الفترة ٢٣٫٩٨٠ 
مليون دينار مقارنة بـ ٨٫٨٤٠ ماليني دينار خالل الفترة املماثلة من 
العام املاضي، وبلغت ربحية الســـهم ١١٤ فلسا مقارنة بـ ٤٢ فلسا 

لنفس الفترة من العام املاضي بزيادة مقدارها ١٧١٪. 

 عبداهللا السميط

 أعلن البنك األهلي الكويتي عن 
بدء تطبيقه لنظام إيبان، (رقم 
احلساب املصرفي الدولي)، وفقا 
لتعليمات بنك الكويت املركزي، 
والذي ســـيتم إصداره جلميع 
عمالء البنك وذلك الســـتخدام 
نظام موحد ألرقام احلســـابات 
املصرفيـــة احملليـــة والدولية 
عن طريق إضافة أرقام محددة 
للحســـابات املصرفية احلالية 
والتي تتضمن معلومات عن بلد 
ومصرف العميل باإلضافة إلى 
رقم احلساب ذاته، مما سيساعد 
على تطوير عمليات التحويالت 
املصرفية احمللية والدولية بشكل 
أكثر أمانـــا وأكثر دقة، وقد بدأ 
تطبيق هذا النظام فعليا مع دول 
إيبان  التي تعتمد نظام  العالم 
وبخاصة دول االحتاد األوروبي 

وبعض الدول العربية.
  وتعقيبـــا على إجنـــاز هذا 
املشروع املهم، قال نائب رئيس 
املديرين العامني بالبنك عبداهللا 
الســـميط: «ان جتهيـــز جميع 
األنظمة واألجهزة اخلاصة بالبنية 
التحتية ملشروع إيبان كان حتديا 
واضحا بالنسبة للبنك، حيث 
البنك  إدارات  تعاونت جميـــع 

من قبل بنك الكويت املركزي وهو 
األول مـــن يناير ٢٠١١. والنظام 
يعمل اآلن بشـــكل كامل ليس 
فقـــط إلصدار رقـــم إيبان لكل 
عميل مـــن عمالئنا ولكن أيضا 
ميكنـــه التحقق من صحة رقم 
إيبان جلميع عمالء البنك األهلي 

الكويتي».
  وأشار الى ان استخدام رقم 
احلساب املصرفي الدولي سيدشن 
الدخول إلى عصر جديد ملعامالت 
التحويـــل املصرفية منخفضة 
التكلفة بالنســـبة للبنك، كما 
أن عمليات التحويل املصرفية 
ستصبح سهلة وأسرع وأكثر 
أمانا بالنســـبة للعميل عن ذي 
انه ســـيتم اإلعالن  قبل. وبني 
قريبا وبشـــكل رسمي عن بدء 
تطبيق نظام إيبان لعمالء البنك 
الكويتي، كما يستطيع  األهلي 
العميل حاليا االستعالم عن رقم 
ايبان اخلاص به وذلك من خالل 
قنوات االتصـــال التالية: مركز 
خدمة العمالء (أهال أهلي) على 
الرقـــم ١٨٩٩٨٩٩، وموقع البنك 
على شـــبكة االنترنـــت، وعن 
طريق كشف احلساب اخلاص 

بالعميل 

مبا لديها من معلومات وخبرات 
لتسخير كل أنظمة البنك والبنية 
التحتية إلجناز هذا املشروع في 

وقت قياسي».
  وأضـــاف: «فـــي احلقيقة، 
البنك األهلي يسعى دائما  فإن 
الستخدام أحدث التكنولوجيات 
لكي يواكب متطلبات الصناعة 
املصرفية احلديثة، وهو يعتبر 
من أوائل البنوك الســـباقة في 
تطبيق نظام إيبان (IBAN) في 
الكويت وإصدار رقم احلساب 
املصرفي الدولـــي لكافة عمالء 
البنك قبل املوعد النهائي احملدد 

 السميط: «األهلي» بدأ تطبيق نظام «إيبان»

 (قاسم باشا) علي الغامن مترئسا وفد الغرفة خالل اللقاء

 .. ومكرما عمدة مدينة لندن

 محمود فاروق
  أكـــد رئيس غرفة جتـــارة وصناعة الكويت 
علي الغامن ان بريطانيا تعتبر احد اهم الشركاء 
التجاريني للكويت كونها حتتل املركز العاشر بني 
الدول املصدرة للكويت واملركز السابع عشر للدول 
املســـتوردة منها، مبينا ان الشراكة التجارية ال 
تشمل النفط واملنتجات النفطية التي لو اضيفت 
حلققت الشـــراكة التجارية بـــني البلدين مراكز 

أفضل بكثير.
  وقال الغامن خالل كلمته التي ألقاها مبناسبة 
زيارة اللورد عمدة مدينة لندن ألد رمان نيكوالس 
والوفد املرافق له لغرفة التجارة انه بني الكويت 
وبريطانيا توأمة دميوقراطية واضحة القسمات 
والدالالت رغم اختالف الهوية، األمر الذي يدل على 
قوة ومتانة العالقات االجتماعية واالقتصادية 

التاريخية وعمق جذورها بني البلدين.
  واستعرض الغامن السمات األساسية للكويت 
قائال: ان البالد تنعم باســـتقرار سياسي ونهج 
دميوقراطي رصني، وحتظى بنظام قضائي عادل 
وقطاع مصرفي واستثماري حديث، وقد شرعت 

الدولـــة حديثا في تنفيذ خطـــة تنموية طموح 
اقرتها السلطة التشريعية وتتبناها احلكومة، 
تناهز تكلفتها مائة مليار دوالر وتعتمد اساسا 
على اخلصخصة وحترير قوى السوق وتشجيع 
االستثمارات في املشاريع ذات التقنية احلديثة 
وثمة مشـــاريع كبرى بانتظار التنفيذ في اطار 
هذه اخلطة تتضمن انشاء مدن وموانئ جديدة 
واعمار اجلزر وتطويـــر حقول النفط وقطاعي 
االتصـــاالت واملواصالت واقامة محطات جديدة 

للطاقة وانشاء مجمع كبير للعطريات.
  وتابع قائـــال ان اململكة املتحـــدة تقف بكل 
تراثها االنســـاني العريق وقوتهـــا االقتصادية 
الراسخة ســـندا لتجارب االصالح والتنمية في 
الدول النامية، ومنهال للخبرة املتنوعة والتقنية 
املتقدمة في متويل وتنفيذ مشـــروعات البنية 
التحتية املتطورة وهو الهدف الرئيســـي الذي 
يجمعنا في هذا اللقاء، والذي نتطلع الى ان يكون 
ايذانـــا لبدء مرحلة جديدة من التعاون تتجاوز 
املجاالت التقليدية الى آفاق ارحب من الشراكة 

االقتصادية االستراتيجية. 

 (محمد ماهر) .. ويحتفلون بأولى احملطات النموذجية لـ «األولى للوقود»  الشيخ أحمد العبداهللا وفاروق الزنكي وقيادات «األولى للوقود» يقصون شريط االفتتاح

 أكد على هامش زيارة عمدة لندن أن بريطانيا تحتل المركز الـ ١٠ للدول المصدرة للكويت

 الغانم: بريطانيا أحد أهم الشركاء 
التجاريين للكويت

 مروان بودي 

 أبرز اإلنجازات التشغيلية للربع الثالث  أبرز النتائج المالية للربع الثالث 

 ـ اإليرادات التشغيلية: ١٤٫٠٤٦٫١٨٥ مليون دينار.
  ـ األرباح التشغيلية: ٣٫٤٢٦٫٦١٧ مليون دينار.

  ـ صافي األرباح: ٤٫٤١٣٫١٢٠ مليون دينار. 

 ـ عدد املسافرين: ٣٦٥٫١٦٣.
  ـ نسبة االلتزام في جدول مواعيد السفر: ٩٤٪.

  ـ احلصة السوقية في ٣٠ سبتمبر: ٤٠٪.
  ـ معدل حمولة الركاب: ٧٠٪ 

 حصة طيران الجزيرة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ 
 الحصة السوقية  الوجهة  الحصة السوقية  الوجهة 

 الكويت ـ اسكندرية
 (ALY+HBE)   ٪١٠٠٪  الكويت ـ دير الزور  ٤٣ 

 ١٣٪  الكويت ـ الدوحة  ٣٤٪  الكويت ـ عمّان 
 ١٨٪  الكويت ـ دبي   ١٠٠٪  الكويت ـ حلب  

 الكويت ـ اسطنبول ٦٤٪  الكويت ـ أسيوط 
 (SAW+IST)   ٪١٨ 

 ٥٤٪  الكويت ـ األقصر  ٢١٪  الكويت ـ البحرين 
 ٢٨٪  الكويت ـ مشهد  ٣٥٪  الكويت ـ بيروت 
 ٤٢٪  الكويت ـ شرم الشيخ  ٤٢٪  الكويت ـ دمشق 

 أعلنت مجموعة طيران اجلزيرة 
أمس عن حتقيق أرباح بلغت ٤٫٤ 
ماليني دينار خالل الربع الثالث من 
العام احلالي، محققة بذلك أفضل ربع 

لها منذ تأسيسها عام ٢٠٠٥.
  وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة 
املجموعة مروان بودي، في تصريح 
صحافي: «تعكس نتائجنا املبادرات 
التـــي وضعناها منـــذ بداية العام 
احلالي، بدءا بعملية االســـتحواذ 
بالكامل على شركة سحاب لتأجير 
الطائـــرات في فبراير املاضي ومن 
ثم خطة العـــودة الى الربحية في 
مايو». واضاف: «هدفت خطة العودة 
الى الربحيـــة لتخفيض التكاليف 
وتعزيز شبكة وجهاتنا باإلضافة 
إلى تشـــغيل العدد املناســـب من 
الطائـــرات حلجم الســـوق آخذين 
في عني االعتبـــار الزيادة الكبيرة 
في املقاعد التي طرحت في السوق 
في العام املاضي والربع األول من 
العام احلالي والتي كانت فوق طاقته 
االستيعابية للسوق»، مشيرا الى ان 
عملية االستحواذ على شركة سحاب 
لتأجير الطائرات كانت متوافقة مع 
هذه اخلطة حيث انها وفرت منفذا 
لتأجير طائرات لناقالت عاملية وعلى 
املدى الطويل، األمر الذي وفر للشركة 
إيرادات إضافية وفورية. واوضح: 
«تدعم جميع هذه املبادرات التي قمنا 
بها عودة املجموعة إلى ربحية شركة 
طيران اجلزيرة من ناحية وربحية 
شركة سحاب لتأجير الطائرات من 
ناحية أخرى، ولم يكن ذلك ليحقق 

طويل األمـــد لتأجير أربع طائرات 
إيرباص من طراز A٣٢٠ لشـــركة 
«فيرجن أميركا»، وهي من شركات 
الطيران األسرع منوا في الواليات 
املتحدة.  وقد واصلت طيران اجلزيرة 
االستحواذ على حصة سوقية قيادية 
من بني جميـــع الناقالت الكويتية 
إلى أغلبية الوجهات التي تشـــغل 
إليها في الربع الثالث، عدا الرحالت 
إلى مدينتي الرياض وجدة كونها 
محدودة بعدد املقاعد املسموح بها 
مقابل الشركات الكويتية األخرى. 
اجلدير بالذكر ان طيران اجلزيرة، 
احلاصلة على جائزة «أفضل طيران 
لعـــام ٢٠١٠» من قبل مجلة أربيان 
بزنس وعلى اجلائزة الذهبية من 
«ماجنوم اوبس» لعام ٢٠١٠، تشغل 
رحالتها إلـــى ١٧ وجهة في منطقة 

الشرق األوسط. 

دون متلك األسطول». وقال: «تشغل 
طيران اجلزيرة اليوم حجم أسطول 
مناسب إلى وجهات من األكثر طلبا، 
حيث تلتزم ملسافريها بتقدمي أفضل 

األسعار وأعلى معايير اخلدمة إلى 
جميع الوجهات في شبكتها، وتلتزم 
ملوظفيها ومساهميها بأن أولويات 
الشركة هي حتقيق ربحية ثابتة قبل 

العودة إلـــى النمو». وضمن خطة 
«العودة الى الربحية»، دخلت شركة 
الطائرات» قطاع  «سحاب لتأجير 
التأجير العاملي حيث أبرمت عقدا 

 الوزير يصل إلى بكين في زيارة رسمية 
  لتوطيد العالقات الثنائية مع الصين

  بكني ـ كونا: وصل وزير النفط ووزير اإلعالم 
الشيخ أحمد العبداهللا الى العاصمة الصينية بكني أمس 
في زيارة رسمية إلجراء محادثات مع نائب الرئيس 
ــؤولني الصينيني.   الصيني لي كيغيانغ وكبار املس
ويتوقع ان تعطي زيارته احلالية الى الصني، والتي 
ــهري ابريل ومايو  ــي في أعقاب زيارتني في ش تأت
من العام املاضي، املزيد من الزخم للعالقات الثنائية 
في مجال الطاقة باإلضافة الى التعاون في مجاالت 
أوسع. وتؤكد الزيارة احلالية للوزير العبداهللا الدعم 
ــترك بني مؤسسة  ــروع املش الكويتي القوي للمش
البترول الكويتية وشركة (سينوبيك) الصينية لبناء 

مصفاة تكرير نفط عمالقة بتكلفة ٩ مليارات دوالر 
في مدينة (زاجنيانغ) في اقليم (غوانغدونغ) جنوب 

الصني.
ــتكون املصفاة قادرة على انتاج ٣٠٠ ألف     وس
برميل يوميا اضافة الى انتاج مليون طن من االيثيلني 
سنويا. ومن املقرر أن يبدأ تشغيل املصفاة التي تكرر 
ــبة ١٠٠٪ بحلول العام ٢٠١٣ على  نفطا كويتيا بنس
ان تبلغ سعته االنتاجية من النفط ٣٠٠ ألف برميل 
يوميا، اضافة الى انتاج مليون طن ايثيلني من وحدة 
تكسير االيثيلني على ان يتم رفع سقف انتاجه خالل 

العام ٢٠١٥ الى ٥٠٠ ألف برميل يوميا. 

املؤشر 
السعري   اعتمد مجلس إدارة شـــركة املصالح العقارية 

البيانات املالية املرحلية للشركة لفترة الـ ٩ اشهر 
املنتهية في ٣٠ سبتمبر املاضي، خالل اجتماعه اول 
من امس، وأظهرت النتائج حتقيقها ارباحا قدرها 
٧١٦٫٤ ألف دينار، مبا يعادل ٣٫٣ فلوس للسهم مقارنة 
بأرباح قدرها ٣٠٫٩ ألف دينار مبا يعادل ٠٫١٤ فلس 

للسهم للفترة املقارنة من العام ٢٠٠٩. 

 أفادت شركة دانة الصفاة الغذائية مبوافقة 
جلنة املناقصات املركزية على ترسية مناقصة 
توريد أسماك وروبيان لصالح وزارة الدفاع 
ملدة عامني بقيمة تقـــارب مليون دينار على 
شركة األسماك الكويتية املتحدة وهي احدى 
الشـــركات اململوكة بنسبة ١٠٠٪ لشركة دانة 

الصفاة الغذائية. 

 ترسية مناقصة على شركة تابعة لـ «دانة الصفاة» ٧١٦ ألف دينار أرباح «المصالح العقارية»
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بتغير قدره
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