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املصفاة لديها مشروع 
طموح لتطوير 

املفاعلني في وحدة 
التكسير الهيدروجيني 

بتكنولوجيا جديدة 
بتكلفة 4 ماليني

أعلن البنك »التجاري« أمس عن إطالق حملته 
الترويجية التي تتيح ملتصفحي صفحته الرسمية 
على موقع اإلعالم االجتماعي »تويتر« التواصل 
مع البنك والفوز بجه���از iPad2، علما أن هذه 
احلملة ستبدأ اعتبارا من اليوم وتستمر حتى 

22 يونيو اجلاري.
جاء ذلك، في مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز 
سبل التواصل املباشر مع البنك التجاري الكويتي 
على صفحة البنك الرسمية على موقع تويتر.

وبهذه املناسبة، قالت املدير التنفيذي � إدارة 
اإلعالن والعالقات العام���ة في البنك التجاري 
أماني الورع: »ان التجاري كان قد أطلق أخيرا 
صفحته الرسمية على قنوات التواصل االجتماعي 
ال� »فيس بوك« و»تويتر« و»يوتيوب« لتطوير 
وسائل اتصاله مع اجلمهور بصفة عامة وعمالء 
التجاري بصفة خاصة، من أجل الوقوف على 
آرائهم وتطلعاتهم والرد على استفساراتهم عن 
منتجات وخدمات البنك املصرفية، السيما أن 
قنوات التواصل االجتماعي باتت تكتسب أهمية 

وشعبية متزايدة لدى كل شرائح املجتمع«.
وأضافت الورع في تصريح صحافي انه »من 
 iPad2 هذا املنطلق رصد البن���ك عدد 6 أجهزة

ملتصفحي صفحة البنك على موقع تويتر«.
وأشارت الى أنه ميكن ألي زائر االنضمام إلى 
صفحة البنك عل���ى موقع تويتر والدخول في 
السحب للفوز بأحد أجهزة iPad2 وذلك بإرسال 
اجلملة التي تؤهل الزائر للدخول في السحب، 
مبينة أن البنك سيقوم بإجراء سحب الختيار 
3 فائزين يوم 16 يونيو اجلاري وس���حب آخر 
بتاريخ 23 من نفس الشهر الختيار 3 فائزين 
آخرين للفوز بأجهزة ال���� iPad2 التي رصدها 

البنك لهذه املناسبة«.
وبين���ت الورع أن الهدف م���ن هذه احلملة 
الترويجية هو ترسيخ الصورة العامة للبنك 
التج���اري الكويتي عبر ه���ذه القنوات املهمة، 
واستقطاب قاعدة واسعة من الزوار الطالعهم 
على منتجات وخدمات التجاري وتعزيز حضوره 
في كل هذه املنتديات والفعاليات ضمن جهوده 
التسويقية، فضال عن تعزيز احلوار مع العمالء 
وبث اإلعالنات واحلمالت التسويقية للبنك عبر 
هذه القنوات املهمة للتواصل االجتماعي، حيث 
ميكن للعم���الء متابعة مثل هذه الفعاليات في 
أي وقت ومن أي مكان عبر هواتفهم احملمولة 

أيضا.

 iPad2 البنك رصد عدد 6 أجهزة

»التجاري« يطلق حملته الترويجية 
على صفحته الرسمية ملوقع »تويتر« 

بوستر احلملة الترويجية للبنك على »تويتر«أماني الورع 

خاصية التقدمي على الوظائف 
التي تعلن عنها الشركة«.

واضاف املنيفي في تصريح 
صحافي: »تلتزم شركة ايكويت 
التطورات  مبواكبة مختل����ف 
التي تطرأ على وسائل االعالم 
االلكتروني����ة مب����ا يتماش����ى 
م����ع احتياج����ات الصناع����ة 
البتروكيماوية وكافة االطراف 
ذات العالقة مب����ا يحقق قيمة 
مضاف����ة تع����ود بالنف����ع على 
اجلميع«. وجنبا الى جنب مع 
املوق����ع اجلديد، قامت ش����ركة 
ايكويت بإطالق صفحاتها عبر 
مواقع التواصل االجتماعي، مثل 
الفيس بوك والتويتر، للتواصل 
املباش����ر مع كافة الراغبني في 
متابعة آخر االخبار والتطورات 

ذات العالقة بشركة ايكويت.

فروع الشركة.
وتعليق���ا على إطالق تلك 
التنفيذي  املدير  اخلدمة، قال 
للمبيعات والتسويق وخدمة 
العم���الء بالش���ركة جوليان 
إبراهيم: »نح���ن نثمن وقت 
عمالئنا ل���ذا فقد صممنا تلك 
اخلدمة توفيرا للوقت واجلهد، 
نس���عى في جلف نت لنوفر 
لعمالئنا الكرام خدمات مبتكرة 
حتظى بإعجابه���م وقبولهم 

وتلبي تطلعاتهم«.
وأضاف إبراهيم في تصريح 
صحاف���ي: »ميك���ن ألصحاب 
الشركات الصغيرة االشتراك 
في خدمات االنترنت املتنوعة 
التي توفرها جلف نت لعمالئها 
www. عبر موقعنا اإللكتروني

gulfnet.com.kw لنقوم بإرسال 
املندوب الفني للشركة إلمتام 
اجلوانب التقنية بينما يتم الدفع 

»إيكويت« تطلق موقعها اإللكتروني اجلديد

»جلف نت« تطلق خدمة جديدة 
وجتديد أو تعديل االشتراك عبر 

املوقع اإللكتروني«.

اعلن����ت ش����ركة ايكوي����ت 
للبتروكيماوي����ات عن اطالق 
موقعها االلكتروني اجلديد الذي 
الكثير من املعلومات  يتضمن 
الش����ركة وانش����طتها  ح����ول 
باستخدام العديد من الوسائل 
التفاعلية وآخر املس����تجدات 

التكنولوجية.
وبهذه املناسبة، قال مساعد 
التنفي����ذي لالعالم  الرئي����س 
وعالقات الشركاء عادل السعد 
املنيفي: »يعتبر هذا املوقع من 
الوس����ائل املتكاملة التي تلبي 
رغبة املهتمني في التعرف على 
شركة ايكويت ودورها الريادي، 
حيث يتمك����ن زوار املوقع من 
احلصول على كافة املعلومات 
ذات العالقة بخدمات ومنتجات 
الى  الش����ركة وغيرها، اضافة 

أعلن���ت ش���بكة اخلليج 
لالتص���االت )جلف نت( عن 
إطالق أحدث خدماتها العملية 
واخلاصة بالشركات صغيرة 
احلجم والتي متنحهم فرصة 
االشتراك في باقات اإلنترنت 
املتنوعة التي توفرها جلف نت 
عبر املوقع اإللكتروني للشركة 
لتعد بذلك اخلدمة األولى من 

نوعها في املنطقة.
ومن خالل ه���ذه اخلدمة 
ميكن للشركات الصغيرة التي 
يبلغ عدد موظفوها 5 إلى 25 
موظفا االش���تراك في خدمات 
الس���رعة  االنترنت واختيار 
املناسبة إلى جانب دفع قيمة 
االش���تراك من خ���الل املوقع 
www.gulfnet.com. اإللكتروني
kw وإجراء أي تعديالت الزمة 
وفي أي وقت بكل بساطة ويسر 
دون احلاجة إلى زيارة أي من 

عادل املنيفي

جوليان إبراهيم

»أكسنتشر« توقع اتفاقية مشروع مشترك 
مع »مجموعة الفيصلية« السعودية

أعلنت »أكسنتشر« عن توقيع اتفاقية مشروع 
مشترك مع »مجموعة الفيصلية« التي تتخذ من 
اململكة العربية الس����عودية مقرا لها، وذلك في 
إطار سعي الشركة إلى تعزيز موقعها وتطوير 
إمكانياتها في منطقة الشرق األوسط. ومبوجب 
هذه االتفاقية، ستقوم »أكسنتشر« باالستحواذ 
على غالبية احلصص في »شركة الفيصلية لألعمال 
والتقنية« FBT التابعة ل� »مجموعة الفيصلية«. 
وستس����اهم االتفاقية اجلدي����دة عند إمتامها في 
تعزيز مكانة »أكسنتش����ر« في الشرق األوسط 
من خالل اجلمع بني مهارات »ش����ركة الفيصلية 
لألعمال والتقنية« في البنية املؤسسية، وتطبيق 
األنظمة واالستش����ارات الفنية من جهة، وخبرة 
»أكسنتشر« الواس����عة في مجال االستشارات، 
والتكنولوجيا والعقود اخلارجية من جهة أخرى، 
وتركيزها املعمق على مفاهيم االبتكار واالستفادة 

من إمكانيتها العاملية في تقدمي اخلدمات.
وف����ي هذا اإلطار، قال املدير التنفيذي األول � 
اس����تراتيجية التوسع اجلغرافي والعمليات في 
»أكسنتش����ر« ديفيد توملينسون: »نحن سعداء 

للغاية بإبرام هذه االتفاقية مع »مجموعة الفيصلية« 
وكلنا ثقة بأن هذا املشروع املشترك سيتيح لنا 
فرصة مهمة لتحقيق التكامل بني خبرات »شركة 
الفيصلية لألعمال والتقنية« ومهاراتها املتخصصة 
في السوق احمللية والشبكة العاملية واإلمكانيات 
االستثنائية التي تتمتع بها »أكسنتشر«، وتسلط 
هذه االتفاقية الضوء على التزامنا جتاه اململكة 
العربية السعودية، وتهدف إلى تعزيز قدرتنا على 
تأمني مجموعة أوسع نطاقا من اخلدمات الرائدة 

للعمالء في كافة أنحاء الشرق األوسط«.
 بدوره، أفاد املدير التنفيذي ل� »أكسنتشر« 
في الش����رق األوسط عمر بولس بالقول: »نولي 
في املرحلة الراهنة أولوية قصوى لتعزيز موقع 
»أكسنتش����ر« في اململكة العربية الس����عودية، 
وسينصب تركيزنا، كما كان دوما، على مد عمالئنا 
بالدعم الذي يحتاجون����ه لتحقيق أهدافهم على 
مختلف املستويات، وسيسهم املشروع املشترك 
مع »مجموعة الفيصلية« في تسريع تنفيذ خططنا 
االستراتيجية، إلى جانب كونه مؤشرا قويا على 

مدى التزامنا جتاه السوق السعودية«.

8 ماليني دينار القيمة اإلجمالية للمشروع ... وسيسّوق في مصر وتركيا

»كويت إلدارة املشاريع« توقع عقدًا تسويقيًا 
ملشروع »روضة الصفوة« في السعودية مع »مرابحات«

وّقعت ش����ركة كويت إلدارة 
املشاريع عقدا مع شركة مرابحات 
العقارية لتس����ويق  للحل����ول 
مش����روع روض����ة الصفوة في 
الس����عودية  العربية  اململك����ة 
وذلك في كل من جمهورية مصر 
العربي����ة وتركيا والذي يتوقع 
افتتاح����ه بداية ش����هر رمضان 

املبارك املقبل.
وكشف رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة كويت 
إلدارة املش����اريع دعيج خليفة 
اجلري أن قيمة املشروع تفوق 
100 مليون ريال سعودي أي ما 
يعادل 8 ماليني دينار، مش����يرا 
إلى أن املشروع يحتوي على 10 
طوابق ويضم 24 وحدة وقريب 

من احلرم الشريف.
وأضاف في تصريح صحافي 
عل����ى هامش توقي����ع العقد ان 
الشركة تستهدف اململكة العربية 
السعودية في مشاريعها احلالية، 
الفتا إلى أنها ستباشر قريبا في 
مشروع في مكة املكرمة بقيمة 

400 مليون ريال.
وأشار اجلري إلى أن مشروع 
الصفوة عب����ارة عن فندق يقع 
على س����احة احلرم الشريف ما 
بني اس����تديو وملكي، باإلضافة 
إلى انه يتمتع بإطاللة كاملة على 
احلرم والبقيع، ومساحته تصل 
إلى 2000 متر مربع، موضحا أن 
املشروع يقع في املنطقة اجلنوبية 
اخلالية من اإلزاالت واملسافة بني 
الفندق واحل����رم بحدود ال� 100 
متر تقريب����ا، كما انه قريب من 

ابوظب����ي، والبحري����ن، وقطر، 
وماليزيا واندونيسيا.

ولفت بوعليان إلى أن الشركة 
تعتب����ر الوحيدة في الس����وق 
التي تس����تخدم نظام الصكوك 
وستسلم الوحدات مباشرة إلى 
كل مشتر ويحتوي الفندق أيضا 
على سلسلة من املطاعم واحملال 
التجارية الرائدة وبعض املراكز 

التجارية.
وأكد بوعليان ان العقار في 
السعودية ال يتأثر بأي أحداث 
سياسية كما انه يعد من أقوى 
األسواق في املنطقة وانه خال من 
التعقيدات واإلجراءات احلكومية 

املعقدة مبنأى عن الروتني.
وأكد بوعليان على ان التعاون 
مع »مرابحات« جاء ألنها تتمتع 
بخبرة كبيرة في مجال تسويق 
السياحة الدينية في مكة واملدينة 

في السعودية.
من جانب آخ����ر، قال املدير 
العام في شركة مرابحات للحلول 
العقارية محمد كحيل أن العقد 
الذي مت توقيعه مع شركة كويت 
إلدارة املشاريع سيكون من أجل 
تسويق املشروع في تركيا ومصر 
وان »مرابحات« ستكون وكيال 
حصريا لها في هاتني الدولتني.

ورحب كحيل بالتعاون مع 
»كويت إلدارة املش����اريع« الذي 
أكد انه س����يكون تعاونا مثمرا 
بني الطرفني من أجل تعاون أكثر 
في املستقبل ومشاريع أخرى في 

دول كثيرة.
منى الدغيمي  ٭

املشاريع على املستوى احمللي، 
الس����يما منها مشروع سياحي 
في منطقة اخليران ستباش����ر 
قريب����ا بتس����ويقه، إضافة الى 
مشاريع عقارية اخرى في منطقة 

ابوحليفة واملهبولة.
من جانب آخر، قال املدير العام 
في الش����ركة عالء بوعليان ان 
الشركة تقوم بتسويق املشروع 
بنظام صكوك االنتفاع والتمليك 
ملدة 20 عام����ا، ونظام الصكوك 
واإلدارة والتش����غيل، يض����اف 
إلى ذلك أن الش����ركة س����تقوم 
بتسويق املش����روع في جميع 
الدول اإلس����المية مثل الكويت، 

مصلى النساء.
وأفاد اجلري بأن العائد من 
مشروع الصفوة للعمالء سيصل 
إل����ى 10%، في حني أن نس����بة 
اإلش����غال املتوقعة ستصل إلى 

نحو %90.
وكش����ف اجلري ان الشركة 
لديها مشاريع كثيرة في كل من 
الكويت ومصر وسورية ودول 
اخلليج، الفتا في الوقت نفسه 
الى أن حجم املشاريع التي تقوم 
على تنفيذها وإدارتها الشركة 

تصل إلى 30 مليون دينار.
وأض����اف ان الكويت إلدارة 
املش����اريع لديه����ا مجموعة من 

دعيج اجلري وعالء بوعليان عقب توقيع العقد

محمد املطيري متحدثا خالل امللتقى

توقع بلوغ أرباح املصفاة 71 مليون دوالر في يونيو اجلاري

املطيري: 93 مليون دوالر أرباح مصفاة عبداهلل في أبريل
وصافي أرباح السنة املالية 2011/2010 بلغ 477 مليونًا

أك���د نائب العض���و املنتدب 
ملصفاة ميناء عبداهلل في شركة 
البترول الوطنية محمد املطيري 
ان مصفاة عبداهلل حققت أرباحا 
بلغت 93 مليون دوالر خالل ابريل 
املاض���ي وهو الش���هر األول من 
السنة املالية 2012/2011 متوقعا 
انخفاض أرب���اح املصفاة خالل 
الشهر اجلاري، مرجعا ذلك ألسعار 

املنتجات النفطية عامليا.
وأضاف املطيري في تصريحات 
صحافية على هامش االجتماع 
السنوي ملصفاة ميناء عبداهلل 
أمس ان األرب���اح الصافية التي 
حققته���ا املصفاة خالل الس���نة 
املالية 2011/2010 بلغت 477 مليون 
دوالر وهو ما يعد إجنازا حقيقيا 
في ظل أوضاع السوق العاملية، 
مضيفا ان املصفاة حققت العديد 
من اإلجنازات خالل العام املالي 
املنقضي ومنه���ا احلصول على 
جائزة الصحة والسالمة والبيئة 
الذهبية من اجلمعية  وامليدالية 
امللكي���ة البريطانية وهو اجناز 
يتحق���ق للمرة االولى وحصلت 
على شهادة السالمة من املجلس 

البريطاني.
وقال ان مصفاة عبداهلل لديها 
مشروع طموح لتطوير املفاعلني 
في وحدة التكسير الهيدروجيني 
بتكنولوجيا جدي���دة بتكلفة 4 
مالي���ني دوالر معتبرها االولى 
من نوعها وسوف تسجل كبراءة 

اختراع أوائل العام املقبل.
يذكر ان االجتماع الس���نوي 
ملصفاة ميناء عبداهلل مت خالله 
مناقش���ة اجنازات الع���ام املالي 
املاضي وحتديات ومش���روعات 
املالي اجلدي���د اخلطط  الع���ام 

ولفت املطيري إلى ان مبيعات 
املصفاة خالل العام املالي املاضي 
بلغت 8 مليارات دوالرا كمبيعات 
خارجية وحجم املبيعات الداخلية 
للمصافي 2 مليار دوالر بإجمالي 
10 ملي����ارات دوالر، الفتا الى ان 
التكلف����ة اإلجمالية للمدخالت في 
املصفاة ومنها النفط اخلام والغاز 
واملواد احلفازة وغيرها بلغت 9.3 

مليارات دوالر.
وأكد املطيري ان هامش الربح 
اإلجمالي للمصفاة خالل الس����نة 
املالية املاضية بل����غ 823 مليون 
دوالر بنسبة 27% من إجمالي أرباح 
شركة البترول الوطنية، موضحا 
ان ما مت تكريره في مصفاة ميناء 
عبداهلل خالل العام املالي املاضي 
بلغ نحو 96 مليون برميل وبلغت 
ربحية البرميل 5 دوالرات في حني 
بلغت في العام السابق له 2 دوالر 
نظرا لالختالف في اسعار السوق 
العاملية. وقال املطيري نس����عى 
الستمرار العمل بالطاقة القصوى 
للمصفاة والبالغة 270 ألف برميل 
يوميا متوقعا ان تتراوح اسعار 
النفط خالل الشهور ال� 3 املقبلة بني 
113 و115 دوالرا للبرميل عالوة على 
زيادة هامش الربحية في النافاثا 
والكيروسني وتغيير بنفس املعدل 
في الديزل مع انخفاض في أسعار 

البنزين.
وتوقع املطيري ان تصل األرباح 
في شهر يونيو اجلاري في مصفاة 
ميناء عبداهلل إلى 71 مليون دوالر 
خالل شهر يونيو و72 في شهري 
أغسطس وسبتمبر نتيجة ألسعار 
النف����ط واملنتجات في االس����واق 

العاملية.
عاطف رمضان  ٭

باإلضاف���ة إلى تنفي���ذ عدد من 
املش���اريع الطموحة على رأسها 
مش���روع الوق���ود البيئي الذي 
س���يزيد من الطاق���ة التكريرية 
للمصف���اة وس���يجعل املصفاة 
والش���ركة تنتج م���واد مطابقة 
العاملية واحملافظة  للمواصفات 

على البيئة.
وأوضح املطي���ري ان حجم 
ميزانية مشروع الوقود البيئي 
4.5 مليارات دينار جزء كبير منها 
في مصفاة ميناء عبداهلل باإلضافة 
إلى تنفي���ذ عدد من املش���اريع 
األخرى الصغيرة واملتوس���طة 
ومنها مش���روع معاجل���ة مياه 
الصرف في املصف���اة، الفتا الى 
ان هناك دراسات جترى لتحسني 

كفاءة وحدة إنتاج الفحم.

الطموحة للصيانة في املصفاة 
خالل السنة املالية احلالية منها 
الثقيل  النف���ط  صيانة وح���دة 
الرئيسية رقم 11 بكلفة 560 ألف 
دينار ووحدة استخالص الكبريت 
في اكتوبر املقبل بكلفة 515 ألف 

دينار.
وصيان���ة وح���دة تكس���ير 
الهيدروج���ني بكلف���ة 560 ألف 

دينار.
وأشار إلى ان املصفاة حصلت 
على أعلى رقم في الفحص امليداني 
التأمني مقارنة بجميع  لشركات 
منشآت القطاع النفطي معتبره 
اجنازا غير مس���بوق، مؤكدا ان 
هناك العديد من التحديات خالل 
العام املالي 2012/2011 أهمها جتنب 
أي إغالق غير مجدول للمصفاة، 

 »wi–fi«السور« توفر خدمة »كي نت« و»ڤيزا« و»ماستر« و«
أعلن���ت ش���ركة »الس���ور« 
لتس���ويق الوقود ع���ن إضافة 
خدم���ة البطاقات االئتمانية كي 
نت، ڤيزا، وماستر كارد باالضافة 
الى »wi-fi« في محطاتها وذلك 
تسهيال على عمالئها واملستهلكني 
في خطوة لتشجيع رواد محطاتها 
الطرق  الوقود بكل  على تعبئة 

املتاحة.
وبهذه املناسبة، قال مدير أول 
التس���ويق واملبيعات بالشركة 
سالم احلساوي ان الشركة انتهت 
فعليا من تدش���ني خدمات الكي 
 »wi-fi«نت، ڤيزا، ماستركارد و
في جميع محطاتها املنتشرة في 
ربوع الكويت، وذلك تسهيال على 
الذين ال يحملون  املس���تهلكني 
سيولة نقدية وذلك في خطوة 
لتطبيق مراح���ل التطوير التي 
الش���ركة لتحسني  إليها  تهدف 
مس���توى خدماتها ف���ي جميع 

حي���ث ترتفع معدالت البيع في 
محطات »الفا« مب���ا يتالءم مع 
مستهدف الشركة لتحقيق أفضل 

العائدات للمساهمني.
وزاد احلس���اوي ان محطات 
»الفا« أصبحت حتى اآلن معززة 
بكل اخلدمات والتقنيات العاملية 
احلديثة والت���ي حتظى بقبول 
واس���ع م���ن العمالء ف���ي إطار 
تطوير وحتسن اخلدمات على 
أعلى مستوى في ال� 40 محطة 

اخلاضعة إلدارة الشركة.
ولفت الى ان خدمة التعبئة 
احلديثة بواسطة »الكي نت« ال 
تتجاوز 6 ثوان، مما يسهل على 
املستهلك بس���رعة األداء وعدم 
التأخي���ر جتنبا حلدوث تكدس 
من رواد احملطات، مؤكدا ان هدف 
»الفا« من حتسني خدماتها يصب 
في صالح املس���تهلك والشركة 

معا.

البترولية  للوقود واملنتج���ات 
األخ���رى ورف���ع حصته���ا من 

املبيعات.
وأوض���ح ان اضافة خدمات 
التسويق يأتي انطالقا من املضي 
قدما لرفع حصة الشركة السوقية، 

محطات »ألفا« التابعة لش���ركة 
السور لتسويق الوقود.

وأضاف احلساوي في بيان 
صحافي ان ه���ذه اخلدمة تأتي 
تلبية لرغبات املس���تهلكني الى 
جانب تعزيز عمليات التسويق 

خدمات »السور« اجلديدة متوافرة في 40 محطة تابعة لها سالم احلساوي


