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خسائر 2010 بسبب 
مخصصات بقيمة 
37.4 مليون دينار

عموميتها وافقت على عدم توزيع أرباح وإلغاء قرار زيادة رأس املال بنسبة %30

السلطان: استثمار »الوطنية العقارية« في »أجيليتي« إستراتيجي.. ولن نتخارج منه
وأوضح أن العجز في رأس 
املال العامل للشركة هو عجز 
انه  اذ  دفتري وليس حقيقيا، 
وطبقا للمس���تندات الرسمية 
فإن التسهيالت البنكية الدوارة 
والسحب على املكشوف تصنف 
كالتزامات قصيرة األجل نظرا 
الن مدتها التعاقدية ال تتجاوز 
السنة الواحدة ويتم جتديدها 
بشكل س���نوي، مشيرا الى أن 
املؤسسات املالية قد قامت خالل 
العام احلالي بتجديد التسهيالت 
الدوارة قصيرة األجل، وجنحت 
في التفاوض على إعادة جدولة 
أقساط األراضي التي حتل هذا 
العام وجار االنتهاء من اإلجراءات 

الرسمية في هذا الصدد. 
وأوضح السلطان في التقرير 
السنوي ان الشركة ركزت في 2010 
على االعمال العقارية الرئيسية، 
مش���يرا الى انه زادت أنش���طة 
اإليج���ارات واملبيعات العقارية 
خالل العام املاضي بنسبة %71.8، 
مبينا انه رغم األوضاع الصعبة 
السائدة في السوق اال ان عقارات 
الش���ركة احمللية حتظى بنسبة 

اشغال %100.
العمومية  الى ذلك وافق����ت 
على جميع بنود جدول األعمال 
وتقرير مجلس اإلدارة وتقرير 
مراقبي احلسابات وصادقت على 
امليزانية العامة للس����نة املالية 
املنتهية في 31 ديس����مبر 2010، 
كم����ا وافقت على إلغ����اء القرار 
الس����ابق الذي مت اتخ����اذه من 
قبل اجلمعية العامة للش����ركة، 
واخلاص بزيادة رأسمال الشركة 
بنسبة 30% من رأسمال الشركة 
وذلك نظرا لألوضاع االقتصادية 
الراهنة إقليميا وعامليا وتداعياتها 
الس����لبية على األسواق املالية، 
كذلك وافقت على توصية مجلس 
اإلدارة بعدم توزيع أرباح نقدية 
أو اسهم منحة، وجتديد تفويض 
مجلس اإلدارة بشراء وبيع أسهم 
خزان����ة مبا ال يزيد عن 10% من 
الش����ركة طبقا للقانون،  أسهم 
وجتديد تفويض مجلس اإلدارة 
باالقتراض عن طريق س����ندات 
الش����روط والضوابط  ووضع 
واستكمال اإلجراءات القانونية 

لذلك.
شريف حمدي  ٭

غير الذين س���بق ان اشتركوا 
التقارير  في وض���ع أي م���ن 
السابقة إلعادة بحث هذا األمر، 
البحث  واليزال املوضوع قيد 
بإدارة اخلبراء مرة  والدراسة 
أخرى، وكلنا ثقة في أن التقرير 
اجلديد سيصدر لصاحلنا أسوة 
بالتقريرين األولني مما سيثبت 
عدم صحة األسس التي استند 
اليها قرار فسخ العقد وميكننا 

من كسب هذه القضية«.
من جانب آخ���ر ذكر انه ال 
توجد أي تطورات جديدة على 
مجمعي »الوطية« و»الوطنية« 
بعد تسلم الوزارة لهما وتنفيذ 
حكم التمييز اخلاص بهما، كما 
ال يوجد تأثير لهذا احلكم على 
ربحية الش���ركة الت���ي قامت 
بتس���جيل كافة املخصصات 
الالزمة ملواجهة هذا األمر، وال 
ميكن التعليق على أي نتائج 
مالي���ة أو تعويضات محتملة 
قد تنتج للطرفني لعدم وجودة 
قاعدة أساسية أو ثابتة متكن 
الش���ركة من احتس���اب تلك 
النتائج املالية او التعويضات 

احملتملة.

قروض الشركة

وعن خطة الشركة لتجاوز 
األزمة احلالية الى جانب بلوغ 
حجم قروض الشركة 200 مليون 
دينار يخص الشركة الوطنية 
األم منه 190 مليون دينار، أكد 
ان الشركة لديها السيولة الكافية 
ملواجه���ة العملي���ات الدورية 
وفوائد القروض وبالتالي فإن 
العملي���ات الدورية للش���ركة 

مؤمنة بشكل كامل.
وأضاف أن خطة الش���ركة 
ملواجهة األعب���اء املالية جتاه 
املؤسس���ات املالية واقس���اط 
األراضي تهدف الى بيع األصول 
والعقارات غير االستراتيجية 
وغير األساسية، وبيع جزء من 
مشروع بالم س���يتي، وإعادة 
جدول���ة االلتزام���ات قصيرة 
األجل ال���ى طويلة األجل، الى 
جان���ب احل���د م���ن التكاليف 
التشغيلية وزيادة اإليرادات، 
واجتذاب شركاء استراتيجيني 
للشراكة باملشروعات الرئيسية 

بالشركة.

ان  ب�7 ماليني دينار، وأوضح 
هذا املبلغ كان قد مت تس���جيل 
مخصص له بالكامل في السنوات 
السابقة، وعليه فان هذا املبلغ 
ميث���ل ربحا صافيا للش���ركة 
عند القيام بعكس املخصصات 
املتعلقة به في دفاتر الوطنية 
العقاري���ة، ولكن نظ���را ملبدأ 
احليطة واحلذر فان الش���ركة 
لن تقوم بتسجيله كأرباح إال 
عن النف���اذ للحكم غير القابل 
للطعن علي���ه، مبينا ان حكم 
االستئناف بحكم القانون واجب 
التنفيذ، وحان موعد حتصيل 
هذا املبلغ، إال ان اخلصوم قد 
الى إج���راءات قانونية  جلأوا 
معينة قد توقف التنفيذ حلني 
الفصل النهائي بالقضية، ومبا 
ان هذا األمر بيد القضاء فال ميكن 
حتديد او التعليق على املوعد 

املتوقع الستالم هذا املبلغ.

المنطقة الحرة

واوضح السلطان ان احلكم 
السابق ال يتعلق بقضية املنطقة 
احلرة بشكل مباشر، ولكن قد 
يرتبط بها بشكل غير مباشر 
املوانئ  نظ���را الن مؤسس���ة 
الكويتية تعتب���ر خصما في 
القضيتني، وان هذا احلكم يرتبط 
باستغالل مواقع باملنطقة احلرة 
الوطنية  الش���ركة  إدارة  إبان 
العقارية لها دون سداد مقابل 
املتعلق���ة بها، ولكن  االنتفاع 
قضية املنطقة احلرة الرئيسية 
تتعلق بفسخ عقد إدارة املنطقة 
احلرة بداع���ي وجود مخلفات 
تستوجب فسخ العقد وهو ما 
تسعى الشركة حاليا عن طريق 
القضاء الثبات عدم صحة هذا 
االدعاء، حي���ث اصدرت ادارة 
اخلبرة بوزارة العدل تقريرين 
ف���ي هذا الصدد حتى اآلن كانا 
لصالح الش���ركة ف���ي غالبية 
األمور املتعلقة بالقضية إال أن 
احملكمة ارتأت إعادة الدعوى الى 
إدارة اخلبراء بوزارة العدل مرة 
أخرى لتندب بدورها جلنة من 
خارج اإلدارة من اساتذة كلية 
الهندسة والبترول في جامعة 
الكويت وخبراء مختصون في 
شؤون البيئة فضال عن اخلبراء 
احملاس���بني من إدارة اخلبراء 

يتم االنتهاء منها مع نهاية العام 
.2012

وزاد احلديث عن مشاريع 
الشركة ومنها مشروع العقبة 
والذي تق���دم العمل فيه على 
نحو م���رض خاصة مع األخذ 
في االعتبار األوضاع السياسية 
واإلقليمية الراهنة والتي تلقي 
بظاللها على جميع دول املنطقة، 
مبينا ان معدل األشغال حتسن 
في املوقع اجلنوبي من مشروع 
العقبة، وجار حاليا احلصول 
عل���ى املوافق���ة النهائية على 
التصميم االولي للموقع الشمالي 
من املشروع، من جانب آخر ذكر 
ان مشروع تونس اليزال عبارة 
عن ارض لم يتم تطويرها، ومت 
تس���جيل مخصصات لها في 
دفاتر الشركة، معربا عن أمله 
في إمكانية بي���ع هذه األرض 
بسعر مناسب مبجرد استقرار 
األوضاع السياسية في تونس 
املتميز على س���احل  ملوقعها 

البحر املتوسط.

قضية أجيليتي

وعن آخ���ر تطورات قضية 
أجيليتي مع حكومة الواليات 
املتحدة األميركية وتأثيره على 
»الوطنية« أشار الى أن الوضع 
اليزال في مرحلة التفاوض للحل 
ال���ودي لألزمة، مع اس���تعداد 
»أجيليتي« للتقاضي بش���كل 
فعال في ح���ال عدم الوصول 
الى تسوية معقولة إميانا منها 
بقوة وسالمة موقفها، مشيرا 
الى ان تأثير هذه القضية على 
الش���ركة مرتبط مبا ستؤثر 
عليه نتائجه���ا على اجيليتي 
نفسها، مش���يرا الى ان شركة 
اجيليت���ي أك���دت ان نتائجها 
املالية املس���تقبلية يتوقع لها 
ان تعود الى االس���تقرار خالل 
املقبلة، وهو ما يبعث  الفترة 
عل���ى االطمئنان عل���ى األداء 
املستقبلي للشركة وانعكاسه 
االيجابي على نتائج الوطنية 

العقارية.
وتطرق حلكم االس���تئناف 
الذي صدر مؤخرا ضد مؤسسة 
املوانئ وشركة خليفة اجلاسم 
للنقليات وتأثيره على الشركة 
املقدر  املبلغ  وموعد اس���تالم 

احلفاظ عل���ى حجم مبيعاتها 
والذي يسير نحو الزيادة ولكن 
مبعدل أبطأ من املخطط له نظرا 
لالحداث احلالية وترقب اجلميع 
ملا ستسفر عنه األوضاع مبصر 

حتديدا وباملنطقة عموما.
وذكر انه بالنسبة ملشروع 
ال���رمي فق���د مت االنته���اء من 
التس���وية والتجهيز  أعم���ال 
ألرض باملشروع وكذلك الشق 
األعظم من أعم���ال التصاميم 
وج���ار حاليا احلص���ول على 
املوافقات احلكومية املختلفة، 
حيث يتوقف تطوير املشروع 
حاليا على توفير التمويل الالزم 
وكذلك الشركاء االستراتيجيون، 
مشيرا الى ان هناك نوايا جادة 
من بعض املستثمرين للشراكة 
باملشروع وبذلك يظل التمويل 
هو التحدي الصعب حاليا في 

تلك املرحلة.
وكش���ف عن السلطان عن 
االنتهاء من بناء مبنى السوق 
اربي���ل  املرك���زي مبش���روع 
بكردستان وجار حاليا االتفاق 
بشكل نهائي مع احدى الشركات 
العاملية لتأجيره وتشغيله، اما 
مش���اريع لبنان فقد مت توفير 
التمويل ال���الزم لبناء برجني 
للمكات���ب بلبن���ان في منطقة 
وسط بيروت، حيث بدأ العمل 
في بنائهما فعليا ويفترض ان 

اضطرابات سياسية او مواجهات 
مسلحة أكد ان مشاريع الشركة 
باملنطقة آمنة، مش���يرا الى أن 
مشروع بالم سيتي بليبيا اليزال 
قائما ولم يتضرر البنيان رغم 
االحداث واملواجهات املسلحة، 
مش���يرا الى ان هذا املش���روع 
يعد من املشاريع الناجحة جدا 
للشركة ومت اجنازه في املواعيد 
احملددة وحقق نس���بة اشغال 

بلغت 70% نهاية العام 2010.
وتابع احلديث عن مشروع 
جراند هايت���س مبصر قائال: 
»رغم االحداث السياسية مؤخرا 
مبص���ر، اال ان هذا املش���روع 
ميضي قدما محققا نتائج جيدة 
خاصة بالوضع احلالي، حيث 
جنحنا في احلفاظ على معدل 
مبيعات الوحدات السكنية التي 
مت بيعها خالل عام 2010 والتي 
بلغت 99 ڤيلال من اجمالي 390 
ڤيلال باملرحلة االولى باملشروع 
أي بنس���بة تبل���غ 25% م���ن 
املرحلة األولى، كما مت التأكيد 
القانوني  على سالمة الوضع 
للمش���روع مبصر خاصة بعد 
اإلجراءات التي تتخذها احلكومة 
املصرية حاليا ضد املشروعات 
املخالفة، حيث ثبتت س���المة 
وض���ع املش���روع كام���ال من 
الناحية القانونية، األمر الذي 
ساعد »الوطنية العقارية« على 

شدد رئيس مجلس اإلدارة 
املنتدب في ش���ركة  والعضو 
الوطنية العقارية جميل السلطان 
على ان اس���تثمار »الوطنية« 
في شركة »اجيليتي« يعد احد 
أهم االستثمارات االستراتيجية 
للشركة، وانه ال توجد نية لبيع 
حصتها في »اجيليتي« لتوفير 
السيولة، مبينا ان اخلبر الذي 
تناقلته بعض وسائل اإلعالم 
بشأن البيع وتكليف مستشار 
محلي او أجنبي لهذا الغرض 

عار من الصحة.
وقال السلطان خالل انعقاد 
اجلمعية العمومية العادية التي 
انعقدت أمس بنسبة 74%، أنه 
حتى ان كانت هناك نية للبيع 
فليس من املناسب إطالقا محاولة 
الراهن نظرا  الوقت  البيع في 
للظروف االقتصادية واإلقليمية 
والعاملي���ة، إضافة الى ظروف 
الواليات  القضية بني حكومة 
املتح���دة األميركية وش���ركة 

اجيليتي.
وأوضح السلطان ان أسباب 
اخلسائر البالغة 34.4 مليون 
الى املخصصات  دينار ترجع 
الكبيرة التي اتخذتها الشركة 
مببل���غ 37.5 ملي���ون دينار، 
مشيرا الى وجود مخصص عن 
اجيليتي مببل���غ 25.3 مليون 
دينار، ومخصص عن مشروع 
الرمي بقيمة 5.3 ماليني دينار، 
ومخصص مبقدار 6.7 ماليني 
دينار عن بعض االستثمارات 
في أسهم مدرجة وغير مدرجة 
نتيجة انخفاض قيمتها السوقية 
في األسواق املالية، مشيرا الى 
انه في حال عدم احتساب هذه 
املخصصات لكانت الشركة قد 
حققت ارباحا مببلغ 3 ماليني 
دينار عن عام 2010، والتي متثل 
انخفاضا عن ارباح العام 2009، 
انها متثلت بشكل  الى  مشيرا 
رئيس���ي في انخفاض حصة 
أرباح »اجيليتي«  الشركة من 
من 35 ملي���ون دينار في عام 
2009 ال���ى 5 ماليني دينار في 
2010، وكذلك مشروع بالم سيتي 
ف���ي ليبيا في نهاية عام 2009 

بربح بلغ 18 مليون دينار.
وع���ن وضع مش���روعات 
الشركة بالدول التي تعاني من 

)كرم ذياب( جميل السلطان مترئسا اجلمعية العمومية  

»الوطني«: اجلنيه اإلسترليني األفضل أداء 
موقعه هذا األسبوع، فقد ارتفعت 
أسعار الفضة مبا يفوق 10% كما 
ارتفعت أس����عار الذهب بنسبة 
1.5%، أم����ا فيما يتعلق بالنفط، 
فال تزال أسعاره متقلبة بسبب 
االضطرابات احلاصلة في منطقة 
الشرق األوس����ط باإلضافة إلى 
النقص احلاصل في السلع لدى 

الواليات املتحدة.
من جهة اخرى، استقر الناجت 
احمللي االجمالي األميركي خالل 
الربع األول عند نس���بة %1.8 
وذلك بس���بب تراجع معدالت 
انفاق املستهلك، كما ارتفع عدد 
مطالبات التعويض عن البطالة 
من جديد إلى 424.000 مطالبة 
يوم اخلميس، مع العلم أن معدل 
انفاق املستهلك قد تراجع بشكل 
أكبر م���ن التوقعات اخلاصة 
بالرب���ع األول وذلك بس���بب 
االرتفاع احلاصل في تكاليف 
الغذائية، األمر  النفط واملواد 
الذي حد من انفاق املس���تهلك 
األميركي، أما عمليات ش���راء 
ارتفعت بنس���بة  املنازل فقد 
2.2%، أي أقل من نسبة %2.7 
املتحققة خالل الشهر املاضي، 
وذلك خالفا لتوقعات اخلبراء 
االقتصادي���ني والت���ي بلغت 

.%2.8

استمرت عند مستوى 82.00 ينا/ 
دوالر طوال األس����بوع، لترتفع 
بعدها مقابل الدوالر خاصة بعد 
أن اتت مستويات الناجت احمللي 
اإلجمالي ف����ي الواليات املتحدة 
يوم اخلميس على نحو مخيب 
لآلمال، فقد تراجع زوج العمالت 
الدوالر/ الني )USD/JPY( بشكل 
حاد ليصل إلى 80.84 ينا/ دوالر، 
ليقفل األسبوع بعدها عند 80.80 

ينا/ دوالر.
على صعيد اخر، وبعد الهبوط 
احلاد الذي شهده سوق السلع 
خالل األسبوعني املاضيني، متكن 
سوق املعادن النفيسة من حتسني 

قال بنك الكويت الوطني في 
تقريره االقتصادي حول تطورات 
األسواق العاملية، ان األوضاع ال 
تزال مضطربة في أوروبا خاصة 
مع عدم متكن صن����دوق النقد 
الدولي واالحتاد األوروبي حتى 
اآلن من وضع مخطط موثوق فيه 
إلنقاذ اليونان، األمر الذي تسبب 
باضطراب األوضاع في األسواق 

خالل األسبوعني املاضيني. 
وبع����د القي����ام بالعديد من 
اليورو حتت  احملاوالت لدف����ع 
مس����توى 1.4000 دوالر، ف����إن 
التقاري����ر القادمة م����ن املنطقة 
ي����وم اخلمي����س  اآلس����يوية 
املاضي والت����ي أفادت بإمكانية 
قيام الصني بش����راء املزيد من 
الس����ندات األوروبية قد عززت 
من ثقة املستثمرين في السوق، 
وبالتال����ي فقد متكنت من انقاذ 
السوق من تراجع محتم خالل 

األسبوع املاضي.
وقد أقفل اليورو األسبوع عند 
مستوى 0.14319 دوالر وذلك بعد 
أن أفادت صحيفة »فايننش����ال 
تاميز« األوروبية بقيام رئيس 
صندوق االستقرار املالي األوروبي 
إمكانية مبادرة  إلى  باإلش����ارة 
املستثمرين األسيويني مبن فيهم 
الصني بشراء س����ندات اإلعانة 

املالية اخلاصة بالبرتغال.
من ناحية أخرى، حقق اجلنيه 
اإلس����ترليني األداء األفضل بني 
العمالت األخرى هذا  غيره من 
األسبوع، خاصة بعد االرتفاعات 
احلاصلة من نسبة الناجت احمللي 
اإلجمالي ف����ي البالد، باإلضافة 
إلى حصول ارتفاع في نس����بة 
املتعلقة  الصادرات واملؤشرات 
بثقة املستهلك، فقد شهد مؤشر 
ثقة املس����تهلك أعلى ارتفاع له 
منذ ش����هر مايو من عام 1993، 
بالرغ����م من أنه ال يزال يتخبط 
مبستوياته املنخفضة، وبالتالي 
ارتفع اجلنيه االسترليني  فقد 
بنس����بة تتجاوز 2.84%، ليقفل 

األسبوع عند 1.6510دوالر.
الفرنك  ويس����تمر ت����داول 
السويسري مبستويات تاريخية 
على عقب االضطرابات احلاصلة 
في املنطقة األوروبية، كما أن أهم 
املؤش����رات املالية في سويسرا 
تدل على نتائج جديرة باإلعجاب 
خاص����ة بعد أن متك����ن الفرنك 
السويسري من حتقيق ارتفاعات 
قياس����ية له مقابل اليورو ومن 
ق����وي له مقابل  حتقيق موقع 
الدوالر األميركي، ليقفل االسبوع 

عند 1.2159دوالر. 
أما تداوالت الني الياباني فقد 

كونا: قالت شركة وكاالت املالحة 
العربية املتحدة اليوم انها حققت 
ارباح����ا صافية قدره����ا 543.699 
الف دينار للسنة املالية في 2010 
متثل ما نسبته 109% من رأسمال 

الشركة.
 وأضاف مدير عام الشركة وليد 
العبد القادر لوكالة األنباء الكويتية 
)كونا( مبناسبة انعقاد اجلمعية 
العمومية للش����ركة انه خالل عام 
2010 مت استقبال 79 رحلة لسفن 
التابعة لشركة املالحة  احلاويات 
العربية املتحدة وقد قامت مبناولة 
53.288 الف حاوية في عام 2010.  
وأفاد العبدالقادر بان شركة وكاالت 
املالحة اس����تقبلت ايضا رحلتني 
لسفن البضائع العامة اضافة الى 
اربع سفن تابعة ملؤسسة حكومية 
ورحلتني ملعهد الكويت لالبحاث 
العلمية وكذلك سفينة مؤجرة ومت 
تفري����غ 9.185 أطنان من حموالت 

البضائع العامة.
 وأش����ار الى مناقش����ة تقرير 
مجلس اإلدارة عن انشطة الشركة 
وحساباتها لعام 2010 وتقرير مراقب 
احلسابات واحلسابات اخلتامية 
واألرباح واخلسائر ومتت املصادقة 

عليها.
 وذكر ان االجتماع الس����نوي 
للجمعية العمومية حضره رئيس 
مجلس اإلدارة لشركة وكاالت املالحة 
العربية املتح����دة محمد املزيدي 
وممثل عن شركة املالحة العربية 
املتحدة )املساهمني( باسل الزيد 
إضافة الى مدير عام الشركة وليد 
العبدالقادر ومكتب التدقيق وممثلني 

عن وزارة التجارة والصناعة.
 من جانب آخر قال ان الشركة 
العربية للنقل )اراترانس( التابعة 
لشركة وكاالت املالحة حققت ارباحا 
صافية بلغت 388 ألف دينار، مضيفا 
ان الشركة قامت بتوقيع عقد نقل مع 
الشركة الكويتية لصناعة األنابيب 
واخلدم����ات النفطية لنقل أنابيب 
داخل الكويت مل����دة عام ونصف 
العام.  واش����ار الى قيام الشركة 
بنقل املنتجات الكويتية املعروضة 
في املعارض الدولية املقامة خارج 
الكويت وداخلها باالتفاق مع الهيئة 

العامة للصناعة.
 وقال انه بحضور رئيس مجلس 
اإلدارة للشركة صالح احلمود متت 
مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن 
أنشطة الشركة وحساباتها لعام 
2010 وتقرير مراقب احلس����ابات 
واألرباح واخلسائر ومتت املصادقة 

على ذلك.

»املالحة العربية« 
تربح 543.7 ألف 

دينار لـ 2010
مال حسني: صناعة الكيماويات حققت 

90 مليون دوالر فوائض بعد تطبيق »6 سيجما«

قال���ت رئيس مجل���س اإلدارة والعضو 
املنتدب لشركة صناعة الكيماويات البترولية 
)بي.اي.سي( مها مال حسني أمس ان الشركة 
وف���رت حوالي 90 ملي���ون دوالر كفوائض 
مالية بعد تطبيقها لبرنامج »6 س���يجما« 
الذي يعنى بتقليل التكاليف وزيادة الربحية 

للمؤسسات النفطية.
 وأضافت مال حسني لوكالة األنباء الكويتية 
)كونا( عل���ى هامش مؤمتر »6 س���يجما.. 
إس���تراتيجية فائقة من اج���ل أداء متميز« 
الذي عقد أمس ان »بي.اي.سي« بدأت تنفيذ 
البرنامج بالتعاون مع شركة »داو كيميكال« 
األميركية لصناعة البتروكيماويات منذ عام 
2007 بهدف تطوير أساليب العمل واإلنتاج 
ما أدى الى حتس���ن كبير في أداء الش���ركة 

التشغيلي واإلداري.
 وأوضح���ت ان برنام���ج »6 س���يجما« 
ه���و اس���تراتيجية عمل ته���دف الى وضع 
حلول مناس���بة ألي عقبة تواجه ش���ركات 
البتروكيماويات سواء على مستوى العمل 
اإلداري او اإلنتاج���ي ما ي���ؤدي الى تقليل 
التكاليف بنس���بة كبيرة وحتسني ربحية 
الشركة، إضافة الى تطوير مهارات املهنيني 

واإلداريني العاملني فيها.
 وذكرت مال حس���ني ان كوادر الش���ركة 
البشرية استفادت بشكل واضح من تطبيق 
»6 سيجما« حيث س���اعدتهم خالل األربع 
سنوات املاضية في رفع كفاءتهم وقدراتهم 

التحليلية الي مشاكل تتعلق بالعمل.
 واشارت الى ان »بي.اي.سي« تسعى الى 
ان يكون برنامج »6 سيجما« جزءا من عملها 
اليومي وإستراتيجية مستمرة لتطوير األداء 
في املس���تقبل، موضحة ان البرنامج ميتاز 
باملرونة العالية التي تسمح بتجديد أهدافه 

كلما احتاجت الشركة لذلك.
 من جانبه قال مدير تس���ويق مشروع 
العطريات في الشركة كمال بهبهاني ان برنامج 
»6 سيجما« يسعى الى التطوير الدائم ألساليب 
العمل املختلفة ف���ي قطاع البتروكيماويات 
مبا في ذلك أس���اليب التسويق والتصنيع 
وإدارة الش���ركات، موضحا انه أدى بالفعل 
الى تخفيض التكاليف لدى »بي.اي.س���ي« 

منذ تطبيقه وحتى اآلن.
 وأضاف ان اهم االيجابيات التي استفادت 
منها الشركة بعد تطبيقها للبرنامج هو تقليل 
تكلفة اإلنتاج مع زي���ادة الكفاءة وتقليص 
مدة الدورة املستندية مبا ساهم في حتقيق 
عوائد مالية اكبر مقارنة مع الفترة السابقة 

لتطبيقه.
 وقال »بي.اي.سي« حققت عوائد مالية 
تفوق ال� 90 مليون دوالر على صعيد تخفيض 
التكلفة وزيادة املبيعات، مشيرا الى سعيها الى 
تعظيم تلك العوائد من خالل العمل املستمر 
لتطبيق »6 سيجما« في كل مجاالت العمل 
لدى الشركة السيما في املجاالت ذات الطابع 

املالي للوصول الى أعلى ربحية ممكنة.
 من جانبه أشار اختصاصي أول لتطوير 
األعمال لدى الشركة عارف العوضي إلى ان 
الهدف األساسي من وراء البرنامج هو حتسني 
عمليات اإلنتاج من خ���الل وضع اليد على 
املراحل ذات التكاليف العالية التي من املمكن 

إيجاد حلول لتخفيضها بشكل ملحوظ.
 وأوضح ان البرنامج ساعد في حتسني 
جودة املنتج النهائي الذي تسوقه الشركة 
عامليا مع تخفيض تكلفة إنتاجه ما أدى الى 

زيادة ملحوظة في الربحية.
 اما املسؤول التنفيذي األول لدى شركة 
»ايكوي���ت« للبتروكيماويات طارق جعفر 
فقد أوضح ان البرنامج عالوة على فوائده 
املالي���ة فهو يطور اجلهود املبذولة للحفاظ 
على البيئة وإيجاد طاقة نظيفة صديقة لها 
من خالل حتسني أداء التش���غيل واإلنتاج 
إضافة الى ضمان رضاء العمالء عن املنتج 

النهائي للشركة.
 يذكر ان مؤمتر »6 سيجما..إستراتيجية 
فائقة من اجل أداء متميز« يستمر حتى اليوم 
االثنني مبش���اركة خبراء محليني وعامليني 
البترولية  الكيماويات  من ش���ركة صناعة 
)بي.اي.سي( وشركة »ايكويت« للكيماويات 
وش���ركة »داو كيمي���كال« األميركية ويقام 
معرض على هامشه يظهر قصص النجاح 
لشركات عاملية طبقت برنامج »6 سيجما« 

على اعمالها. 
عاطف رمضان  ٭

)محمد ماهر( جانب من جلسات املؤمتر 

االسترليني يحقق أداء متميزا أمام العمالت

خالل مؤمتر »6 سيجما.. إستراتيجية فائقة من أجل أداء متميز«

مها مال حسني

اليونان حديث منطقة اليورو
قال تقرير ان اليونان ال تزال املوضوع األبرز 

على الساحة هذا األسبوع، فقد أفادت احلكومة 
اليونانية بقيامها ببيع حصصها في مصرف 
Hellenic Postbank SA، والذي يعد اخلطوة 
األولى في برنامج اخلصخصة الذي ستقوم 

بتنفيذه، تبلغ القيمة السوقية حلصة احلكومة 
في ذلك البنك حوالي 275 مليون يورو، مع 

العلم أن احلكومة تعتزم إمتام عملية البيع مع 
نهاية العام احلالي، باإلضافة إلى قيامها ببيع 
حصتها في سلطة ميناء بيريه وسلطة ميناء 

تسالونيكي والتي تبلغ 75%، كما تعتزم متديد 
امتياز استثمار مطار اثينا الدولي خالل العام 

احلالي.
وبالتزامن مع ذلك، أصبح وزير األعمال 

البريطاني بحسب صحيفة »ذي غارديان« أول 
وزير بريطاني يصرح علنا بحاجة اليونان إلى 

إعادة جدولة ديونها، وأضاف أن االستمرار 
في حث اليونان على تقليص االنفاق العام 

لن يفيد بشيء، أما وزير املالية الهولندي فقد 
صرح بأن احلكومة اليونانية على دراية تامة 
بأنها لن حتصل على أي إعانات مالية أخرى 

في حال لم تتقيد بالشروط املوضوعة من قبل 

االحتاد األوروبي وصندوق النقد الدولي، كما 
شدد على حاجة البرتغال إلى القيام برفع سن 
التقاعد. وفي اجتماع مع وزير املالية األملاني 

شويبله، أعرب وزير املالية الهولندي يان كايس 
دي ياخر عن أمله في أن يتم النظر في مسألة 
مساهمة البنوك في حل مشكلة ديون اليونان.
وعلى صعيد ذي صلة، أفادت قمة الدول الثماني 

الصناعية الكبرى التي عقدت في فرنسا بأن 
التعافي االقتصادي العاملي في حتسن، فيما 
رفض الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي 

استخدام عبارة »إعادة هيكلة« مبا يتعلق بالديون 
اليونانية، كما أصر على حاجة الدول في املنطقة 

األوروبية إلى دفع الديون املترتبة عليها، »ففرنسا 
لن ترغب في استخدام عبارة إعادة هيكلة«، 

باعتبار أنها شيء ال يجب القيام به بتاتا، وذلك 
بحسب ما صرح به ساركوزي أمام الصحافيني 
عند انتهاء مؤمتر قمة الدول الثماني الصناعية 

الكبرى املنعقد في فرنسا.
وقد أجمعت قمة الدول الثماني الصناعية 
الكبرى على أن »االرتفاع احلاد في أسعار 

السلع وتقلباتها الشديدة يشكل في حد ذاته 
عقبات كبيرة أمام التعافي االقتصادي«.


