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أرباحها لـ 2010 قفزت 140% وعموميتها أقّرت عدم توزيع أرباح

املوسى: »املعادن« تطلق مشروع النوير في 2011 
إلدارة النفايات من بالستيك وورق ومعادن

كشف رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة املعادن 
والصناعات التحويلية طارق 
املوس���ى عن إطالق الش���ركة 
العام  النوير خالل  ملش���روع 
احلالي، مش���يرا إل���ى أن هذا 
املشروع عبارة عن برنامج بيئي 
وطني إلدارة النفايات املختلفة 
من بالستيك وورق ومعادن، 
ويتضمن تقدمي خدمات متكاملة 
م���ن نقل وتوصي���ل وتدريب 
عل���ى عملية إع���ادة التدوير، 
وذلك لضمان مشاركة األفراد 
واملؤسسات لتعزيز مسؤوليتهم 

االجتماعية.
وأض���اف املوس���ى خالل 
عمومية الش���ركة التي عقدت 
أمس بنس���بة حضور بلغت 
أن الشركة حققت زيادة   %73
في إجمالي أرباحها خالل عام 
2010 بنسبة 140% مقارنة بالعام 
2009، وذلك بالرغم من توقف 
نشاط تقطيع احلديد ملدة ثالثة 
أشهر ونصف خالل العام بسبب 

عطل مفاجئ.
وذك���ر أن قي���ام الش���ركة 
باالنتهاء من مشروع شركة نفط 
الكويت وتس���ليمه في يوليو 
املاضي كان من أهم اجنازاتها 
خ���الل الع���ام 2010، مبينا أن 
الشركة تعكف حاليا على القيام 

على حتسني أداء الشركة.
وبنينّ املوسى »أنه بالرغم من 
أن العام 2010 مليء بالتحديات 
الش���ركة اس���تطاعت  إال أن 
التحديات  التغلب على تل���ك 
التي واجهتها وقامت بدراسة 
مشاريع واستثمارات داخلية 
وخارجي���ة وبإع���ادة ترتيب 
أولوياتها للتركيز على نشاط 
الشركة الرئيسي املعني بإعادة 

تدوير وإدارة املخلفات.
وأعرب املوسى عن تطلعه 
ألن تكون اخلطوات التي اتخذتها 
الش���ركة خالل عام 2010 هي 
العامل األساسي لالستمرار في 
معدل النمو للشركة خالل عام 
2011، مؤكد أن الشركة ستعمل 
على تركي���ز جهودها إلطالق 
املنتجات  إعادة تدوير  مصنع 
العمليات  البترولية وحتسني 
احلالية والتركيز على أنشطتها 
األساسية وإضافة خطوط انتاج 

جديدة ملصنع البالستيك.
ووافقت اجلمعية العمومية 
للشركة على كافة البنود الواردة 
على جدول األعمال ومن أهمها 
املوافقة على توصية مجلس 
اإلدارة بعدم توزيع أرباح عن 
الس���نة املالية املنتهية في 31 

ديسمبر 2010.
عاطف رمضان  ٭

من البالستيك.
الى أن  ولف�����ت املوس���ى 
الش���ركة عملت عل���ى تفعيل 
التابع�����ة  الش���رك���ات  دور 
لش���ركة »املعادن والصناعات 
التحويلية« وك���ان حلصول 
الش���رك��ة املتح���دة للخدمات 
الهندس���ية إحدى الش���ركات 
التابع���ة على عدة مش���اريع 
صيانة كبرى دوره اإليجابي 

بالصيانة والتي ستنتهي في 
يونيو اجلاري.

وأشار إلى أن الشركة قامت 
خالل عام 2010 بتطوير مصنع 
البالستيك الس���تيعاب أنواع 
مختلفة من البالستيك وزيادة 
طاقته االنتاجية من 900 طن 
س���نويا إلى 4500 طن سنويا 
مما س���ينعكس ايجابا خالل 
إنتاجيتها  املقبلة على  السنة 

)سعود سالم( طارق املوسى مترئسا عمومية »املعادن« 

يستضيف الصالون اإلعالمي 
اليوم الرئيس التنفيذي لشركة 
ايكويت للبتروكيماويات حمد 
التركيت ونائب رئيس مجلس 
اإلدارة ف���ي ش���ركة بوبيان 
دب���وس  للبتروكيماوي���ات 

الدبوس.
اللق���اء  وس���يتم خ���الل 
التص���ورات  اس���تعراض 
املس���تقبلية لواقع ومستقبل 
البتروكيماويات في  صناعة 
الكويت والصعوبات والعقبات 
التي تواجهها، كما ستتناول 
ندوة الصالون دور ش���ركات 
البتروكيماويات في التكويت 
وايجاد فرص عمل للش���باب 
الكوادر  الكويت���ي وتهيئ���ة 

احمللية.
التركيت دور  وسيعرض 
شركة ايكويت في خدمة املجتمع 

ش���ركة بوبيان املجتمعي من 
خالل مش���اريعها ف���ي قطاع 
البتروكيماويات، وما اخلطة 
التي تس���ير عليه���ا لتحقيق 
أهدافها، كما سيتطرق الى جانب 
التكويت وتهيئة الكوادر احمللية 
في قطاع البتروكيماويات في 

الكويت.
ح األمني  في هذا اإلطار، صرنّ
امللتقى اإلعالمي  العام لهيئة 
ان  العربي ماض���ي اخلميس 
ندوة الصالون اإلعالمي ستكون 
للتعري���ف بأهمي���ة صناعة 
الكويت  البتروكيماويات في 
ودورها في التكويت وتهيئة 
الشباب الكويتي للعمل في هذا 
القطاع، ومن هنا جاءت دعوة 
التركيت والدبوس ليتوليا مهمة 
تناول هذا املوضوع من خالل 

ندوة الصالون اإلعالمي.

دور شركات البتروكيماويات 
الوطني���ة  ف���ي الصناع���ات 
والصعوب���ات والعوائق التي 

تواجهها.
كما سيتناول الدبوس دور 

وذلك ضمن حملتها التوعوية 
األخيرة مبرض السكري »خلك 
طبيعي« التي استضافتها ندوة 
الصالون اإلعالمي في األسبوع 
املاضي، كما سيتناول الدبوس 

ماضي اخلميسدبوس الدبوسحمد التركيت

الصالون اإلعالمي يستضيف ندوة عن البتروكيماويات

»املركز«: انخفاض األسواق اخلليجية في مايو بسبب موجة البيع

في أميركا وبريطانيا واألردن بقيمة 30 مليون دينار

»األمراء العقارية« تطلق 6 مشاريع عقارية جديدة
أعلنت شركة األمراء العقارية 
عن طرح 6 مشروعات عقارية 
جديدة في الكويت والسعودية 
واألردن وسلطنة عمان وأميركا 
وبريطانيا بقيمة تصل إلى 30 
ملي����ون دينار خ����الل حملتها 

اجلديدة التي تطلقها كل عام.
وبهذه املناسبة، قال رئيس 
مجلس اإلدارة في الشركة حسني 
دشتي ان الشركة تقوم كل عام 
بضخ مجموعة جديدة ومميزة من 
العقارات بشتى أشكالها وبأسعار 
الفئات حتى  مناس����بة جلميع 
يتسنى للمواطن الكويتي متلك 
العقار في دول عديدة وبأسعار 

كبي����رة من الڤل����ل واملجمعات 
التجاري����ة والفنادق والبنايات 
واألراضي والشقق السكنية في 
األردن بأسعار لم تقدمها شركات 
منافسة، حيث تبدأ اسعار تلك 
املشاريع من 380 دينار حتى 1400 
دينار وهي اسعار قد تكون في 

متناول اجلميع.
ودعا دش����تي عمالء الشركة 
واملهتمني بشراء العقارات سواء 
داخل الكويت وخارجها إلى اقتناء 
تلك الفرص التي قد تكون مناسبة 
للغاية في الوقت الراهن سواء 
من خالل سعرها أو املناطق التي 

تقع بها املشاريع.

بناء على أسس دراسية وافية 
للعقارات لتحقيق أعلى فرص 

استثمارية منوذجية.
وأشار دشتي إلى ان الشركة 
تتمتع حاليا بثقة كبيرة وحصلت 
على مرك����ز متقدم على خارطة 
العقار داخ����ل وخارج الكويت، 
في حني ان أهداف الشركة تتمثل 
في خلق فرص استثمارية فريدة 
والبحث ع����ن كل ما هو أفضل 
وأحدث وتقدميه بطريقة مهنية 
للمس����تثمر في منطقة اخلليج 
والش����رق األوس����ط وأمي����ركا 
وأوروبا. وأشار الى ان ابرز ما 
تقدمه الشركة حاليا هو مجموعة 

وعروض فريدة.
وأشار دش����تي في تصريح 
صحافي إلى أن الش����ركة تقدم 
خدمة متل����ك العقارات في دول 
عديدة بتسهيالت مميزة سواء عن 
طريق املعارض أو من خالل زيارة 
مقر الشركة، الفتا إلى أن جملة 
املشاريع التي تعرضها الشركة 
لن تتش����ابه في شركات أخرى 
نظرا لتميزها بأسعارها وموقعها. 
وأوضح ان الشركة تعتبر إحدى 
الشركات املتخصصة في تسويق 
العقار داخل الكويت وخارجها، 
حي����ث يت����م اقتناء املش����اريع 
عبر خبراء متخصصني، وذلك 

حسني دشتي

ق���ال املركز املالي الكويتي 
)املركز( في تقرير له ان أسواق 
املال في دول مجلس التعاون 
اخلليجي عكست خالل شهر 
التي  أرباحها  املاض���ي،  مايو 
ابريل، مع موجة  حتققت في 
البيع التي اجتاحت األسواق، 
إضافة إلى ضع���ف نظيرتها 

العاملية.
فقد هبط مؤشر ستاندرد 
 S&P( آند بورز لدول التعاون
GCC( بنسبة 1.72%، بينما كانت 
السعودية السوق الوحيدة التي 
حققت مكاسب، وأغلقت مرتفعة 
عند 0.40%، في حني أن األسواق 
األخرى منيت بخسارة تراوحت 

بني -2% و-%5.
إلى أن  التقري���ر  وأش���ار 
العمانية والكويتية  السوقني 
قادتا هذه اخلسائر، إذ هبطت 
األولى مبع���دل 5.2% تقريبا، 
بني انخفض املؤش���ر الوزني 

في األخيرة بنسبة %5.
على الصعيد ذاته، تفاعلت 
األسواق اخلليجية مع نظيرتها 
العاملية خ���الل مايو املاضي، 
وتأثرت باألداء الضعيف خالل 

أن أشارت البيانات إلى أن الربع 
الثاني كان أضعف من حيث 

النمو العاملي.
أما مؤشر مورغان ستانلي 
كابيتال إنترناشيونال ألسواق 
العالم فهبط هو اآلخر بنسبة 
2% في ماي���و، األمر الذي أثر 
على تراجع العائد منذ بداية 
العام وحتى تاريخه بنس���بة 

.%6.6
من جهة أخرى، منا االقتصاد 
األميركي بنسبة 1.8% في الربع 
األول، في ح���ني منت منطقة 
اليورو بنسبة 1%، على الرغم 
من النمو الق���وي في أملانيا، 
جاء ذلك في الوقت الذي عادت 
فيه قضية ديون اليونان إلى 
الواجه���ة، بعد تعرض البالد 
ملعاناة في تلبية جميع متطلبات 
الشريحة اخلامسة من اتفاقية 
إنقاذها عبر سلسلة إضافية 
من معايير التقشف، أما أسعار 
النفط اخلام فعكست أرباحها 
في ابريل، وتكبدت خس���ارة 
بنسبة 7% في مايو، لكنها تبقى 
مرتفعة بنسبة 26% منذ بداية 

العام حتى تاريخه.

األساس الشهري.
في غضون ذلك، انخفض 
مؤشر املركز للتقلب في دول 
التعاون )MVX GCC( بنسبة 
17% خالل مايو املاضي، وشهد 
مؤشر املركز للتقلب في السوق 
أكبر انخفاض في  السعودية 
املنطقة بنس���بة 40% تقريبا، 
العمانية  بينما كانت السوق 
الوحيدة بني دول املنطقة التي 
تشهد زيادة في املخاطر، وارتفع 
مؤشر املركز للتقلب بنسبة %18 

خالل الشهر املاضي.
من جهتها، بقيت التقييمات 
في الكويت عند حدود 15 إلى 
20 ضعفا، في حني انخفضت 
االجتاهات مع منو األرباح، أما 
السوق العمانية فبلغ التداول 
فيها نحو 10 أضعاف، وزادت 
التقييمات في السوق القطرية 
بنحو طفيف لتغلق عند حدود 

15 مرة.
العالم  مراجعة ألس���واق 
تعرضت أسواق العالم خالل 
النصف األول من الشهر املاضي 
إلى انخفاض قب���ل أن تعود 
لتستقر حتى نهاية مايو، بعد 

الربع الثاني من العام.
من جهة أخرى، ارتفع حجم 
تداول األسهم اخلليجية في شهر 
مايو بنسبة 2%، بينما ارتفعت 
قيمة األسهم املتداولة بنسبة 
5% لتصل إلى 39 مليار دوالر، 
وكانت السيولة مدفوعة بزيادة 
حجم األس���هم في السعودية 
والكويت، حيث صعدت مبعدل 
التوالي، في  24% و32% على 
وقت انخفض فيه حجم التداول 
في جميع األسواق األخرى على 

العوائد الشهرية

خالل حفله التكرميي الثاني لـ »صناع الفرق« 

 »املتحد« يكّرم املوظفني املتميزين بجودة 
اخلدمة من إدارة الفروع ومركز خدمة العمالء

االرتقاء بجودة اخلدمة على رأس 
أولويات املتحد.

كما أعربت رئيسة إدارة مراقبة 
اجلودة ف����ي البنك األهلي املتحد 
سحر دشتي عن فخرها وسعادتها 
بتميز موظفي املتحد، وأكدت أن 
طموح موظفي املتحد ال حدود له 
وان »املتحد.. غير«، بقولها: »إحنا 
غير« فه����و أول بنك في الكويت 
منذ عام 1941 وقد عاصر مراحل 
عدة من العمل املصرفي احلكومي 
والتقليدي ثم العمل وفق أحكام 
الشريعة اإلسالمية وهذه اخلبرة 
أهلته للحفاظ على متيزه طوال 

هذه املراحل.
وتناول الشيخ مشاري اخلراز 
في كلمته التي كان لها أبلغ األثر 
ف����ي القلوب أن موظف����ي املتحد 
املعاملة  ب����أن  يتميزون بوعيهم 
احلس����نة للعمالء ال ترتبط فقط 
مبتطلب����ات الوظيفة وال بطموح 
املوظ����ف للترقية، بق����در ما هي 
مرتبطة باجلانب األخالقي للدين 
اإلسالمي والذي يحض على حسن 
املعاملة باعتبارها جزءا ال يتجزأ 

من شخصية املسلم.
وقدم احلفل املوظف بقس����م 
التسويق في البنك األهلي املتحد 
عبد الوهاب البابطني الذي حرص 
عل����ى تأكي����د أن »املتح����د غير« 
واس����تطاع أن يضف����ى جوا من 
السرور والتشويق من خالل برامج 
املسابقات املتميزة واجلوائز القيمة 

التي أسعدت موظفي املتحد.

الذين كانوا خل����ف تاريخ عريق 
س����طره البنك على مدى 70 عاما، 
وأكد أنه بفضل وتوفيق من اهلل 
تعالى ثم بجه����ود املوظفني، فقد 
حقق املتحد ارتقاء ملموس����ا في 
ش����تى املجاالت ليك����ون ترجمة 
حقيقية إلس����تراتيجية البنك من 
شريعة وحسن معاملة، موضحا 
البنك  التي خاضها  التحديات  أن 
على مدى األعوام املاضية زادت من 
قوته وعززت مكانته اإلستراتيجية 
كونه جزءا من مجموعة مصرفية 
إقليمية متميزة لها فروع في عدة 

دول عربية وأجنبية.
وأشار املرزوق إلى أن املنافسة 
في قطاع البنوك ل����م تعد قائمة 
على املنتجات بقدر ما هي قائمة 
العمالء بخدمة  على كيفية جذب 
مميزة وحسن معاملة، مؤكدا أن 

انطالق����ا من تقدي����ره ألهمية 
جودة اخلدمة، نظم البنك األهلي 
املتح����د احلفل التكرمي����ي الثاني 
من نوعه باس����م »صناع الفرق« 
لتكرمي املوظفني املتميزين بجودة 
اخلدمة م����ن إدارة الفروع ومركز 
خدمة العمالء، وذلك بحضور رئيس 
مجلس إدارة والعضو املنتدب للبنك 
حمد عبد احملسن املرزوق وحشد 

من املسؤولني وموظفي البنك.
وقد هن����أ رئيس مجلس إدارة 
والعضو املنتدب للبنك حمد عبد 
احملسن املرزوق املوظفني املتميزين 

مشاري اخلراز حمد املرزوق 

 .. والبنك يطرح بالتعاون مع  »مركز سلطان« 
أول بطاقة خاصة مدفوعة مسبقًا في الشرق األوسط

أعلن البنك األهلي املتحد ومركز سلطان للمواد 
الغذائية أمس عن طرح بطاقة البنك األهلي املتحد 

ومركز سلطان املدفوعة مسبقا املصممة خصيصا 
لبيت الزكاة وهي منظمة تعمل على تقدمي معونات 

غذائية شهرية ملستفيديها في الكويت.
وبرنامج البطاقة معزز بحلول الدفع املبتكرة وشبكة 

نظم إجناز دفعات البطاقة من ماستركارد.
ومن خالل تقدمي برنامج البطاقة املدفوعة مسبقا، 
يصبح البنك األهلي املتحد ومركز سلطان األولني 
في الشرق األوسط اللذين يقدمان بطاقة حصرية 

مصممة خصيصا ملثل هذا الغرض.
وبفضل اخلصائص املميزة التي تتمتع بها بطاقة 
البنك األهلي املتحد ومركز سلطان وبيت الزكاة 

املدفوعة مسبقا، لم يعد املستفيدون من خدمات بيت 
الزكاة في الكويت بحاجة إلى الوقوف في صفوف 

االنتظار لتسلم قسائم معوناتهم الغذائية.
وقد مت تصميم بطاقة البنك األهلي املتحد ومركز 
سلطان املدفوعة مسبقا لتحل مكان نظام قسائم 
املعونات الورقية احلالي، حيث يتم تعبئة البطاقة 

تلقائيا كل شهر برصيد األموال املخصصة 
للمستفيدين املسجلني، وكل ما يحتاجه املستفيدون 

هو اصطحاب هذه البطاقة معهم إلى محالت مركز 
سلطان واالستفادة من األموال املخصصة لهم لذلك 

الشهر بشراء املواد الغذائية الالزمة لعائالتهم.
وتتسم البطاقة بأدائها الفعال ضمن نطاق محدد، كما 

تدعم ماستركارد عمليات تفويض وإجناز وتسوية 
املعامالت التي تتم باستخدام بطاقة البنك األهلي 

املتحد ومركز سلطان املدفوعة مسبقا، مما يضمن 
صالحية املعاملة وتوافر األموال وإجراء اإليداع 

واخلصم من احلسابات على النحو األمثل.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس اإلدارة والعضو 

املنتدب للبنك األهلي املتحد حمد عبداحملسن 
املرزوق: »من املعروف عن البنك األهلي املتحد 
ريادته في إطالق منتجات وخدمات مبتكرة من 

خالل أحدث التقنيات املتوافرة في القطاع البنكي 

األمر الذي من شأنه تعزيز التزامنا املتواصل بتوفير 
حلول ذات قيمة لعمالئنا، وانه من دواعي فخرنا أن 
نكون من مقدمي هذا املنتج املميز في الكويت وذلك 

من خالل التعاون مع بيت الزكاة ومركز سلطان 
وماستركارد في تقدمي بطاقة بالستيكية تغني عن 

كافة املعامالت الورقية السابقة«.
من جهته، قال رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 

ملجموعة مركز سلطان، أمين سلطان: »يسعدنا 
املساهمة في برنامج حلول الدفع هذا الذي يتماشى 

مع برنامج توسعنا في الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا والتزامنا بتقدمي أفضل خدمات التجزئة 

من حيث اجلودة واخلدمة وتنوع املنتجات والقيمة 
املضافة للمستهلك في الكويت«.

وأردف قائال: »يفخر مركز السلطان أن يكون جزءا 
من ابتكار بناء وذلك كوننا مركزا مسؤوال مرتبطا 

باملجتمع الكويتي«.
بدوره، قال مدير إدارة املشاريع والهيئات احمللية 

في بيت الزكاة محمد العمران ان مشروع مصرف 
اإلطعام يعتبر من أكبر املشاريع احمللية التي 

ينفذها بيت الزكاة بالتعاون مع األمانة العامة ومركز 
سلطان، حيث يتم إصدار بطاقات بنكية »البنك 

األهلي املتحد«، ومبوجبها تقوم األسر املستفيدة 
بشراء املواد الغذائية من مراكز سلطان املنتشرة 

في أغلب محافظات الكويت. ويهدف املشروع إلى 
توفير مواد غذائية ذات جودة عالية تقدم لألسر 
املستفيدة وفق مواصفات اخلدمة املتميزة، حيث 
يتاح لألسر املستفيدة اختيار املواد الغذائية في 

األوقات التي تناسبها.\ كما أن املشروع في حقيقته 
يعتبر تطويرا لنظام التبرعات العينية املعمول به منذ 

نشأة بيت الزكاة، حيث كانت تقدم من خالله املواد 
الغذائية لألسر املستفيدة من مخازن بيت الزكاة 

وفق البطاقات التموينية، فتقدم لها املواد الغذائية 
الرئيسية كاألرز والدجاج واحلليب والزيت النباتي 

والسكر وغيرها، لذا فاملشروع يعتبر قفزة تطويرية 
تضاف إلى سجل إجنازات بيت الزكاة في الكويت.


