
عبدالرزاق العميري مقدما درعا تكرميية للشيخة أمثال األحمد

آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Business

27
اجلمعة 9 مارس 2012

6177.1االقتصادية

0.10%
-6.1

املؤشر السعري

بتغير قدره

1.252 مليون دينار أرباح »الراي«
ذكرت شركة مجموعة الراي االعالمية  )الراي( ان مجلس االدارة اعتمد البيانات 
املالية السنوية للشركة للسنة املالية املنتهية  في 2011/12/31.  وقالت الشركة في 
بيان لها على موقع البورصة انها حققت ارباحا بقيمة 1.252.816 دينار بواقع 5.4 
فلوس، وذلك مقابل ارباح عن نفس الفترة من العام املاضي بقيمة 2.211.669 دينار 
بواقع 9.5 فلوس. وقد أوصى مجلس االدارة بعدم توزيع ارباح عن السنة املالية 
املنتهية في  2011/12/31، علما بان هذه التوصية تخضع ملوافقة اجلمعية العمومية  
واجلهات املختصة. 

نسبة االنبعاثات في حرق الغاز انخفضت من 27% إلى %1.7

الزنكي: املشاريع البيئية تستحوذ على %10 
من ميزانية »مؤسسة البترول« سنويًا

وفيما يتعلق بتعديل إنتاج النفط 
ملستوى يتجاوز 3 ماليني برميل، 
أكد الزنكي أنه لم يتم أي تعديل 
على اإلنتاج والي����زال في نفس 

مستواه البالغ 3 ماليني برميل.
من جانبها تقدمت رئيس����ة 
اللجنة الكويتية للعمل التطوعي 
الش����يخة أمثال األحمد بالشكر 
ملؤسسة البترول الكويتية القامتهم 
هذا امللتقى، مشيرة الى ان البيئة 
جزئية خاصة جدا بالنسبة للكويت 
لكون الدول املنتجة للنفط متهمة 
بتلويث البيئة على مستوى العالم.  
وشددت على ضرورة وضع معايير 
بيئية خاصة فيما يتعلق مبحطات 
تزويد الوق����ود »اعتقد انهم البد 
ان يستخدموا املزيد من األجهزة 
التي حتد من االنبعاثات الغازية 

الناجتة منها«.
من جانبه قال العضو املنتدب 
للتخطيط في مؤسسة البترول 
الكويتي����ة عبداللطيف احلوطي 
ان االهتمام بالصحة والس����المة 
البيئية يع����د احدى أهم الركائز 
األساس����ية التي يحرص القطاع 
النفطي في اس����تراتيجيته على 
تطبيقها، حيث تلتزم املؤسسة 
وشركاتها التابعة بتطبيق معايير 
الصحة والسالمة البيئية مبا يعود 
بالنفع ليس فقط على العاملني في 
القطاع النفطي ولكن على مستوى 
املجتمع ككل. وأشار احلوطي إلى 
أن هناك اهتماما متزايدا بالصحة 
والس����المة البيئية هو جزء من 
املسؤولية االجتماعية التي حترص 
املؤسسة على القيام بها والسعي 
نحو تطبيقها في الكثير من األماكن 

على املدى الطويل.
أحمد مغربي  ٭

إلى تعزيز تلك اإلس����تراتيجية. 
وقال إن عمليات اإلنتاج والتكرير 
تتسم باخلطورة الشديدة ومن ثم 
فإن هناك اهتماما بتأمني الصحة 
والسالمة البيئية لتلك العمليات 
بشكل يومي في املصافي ومحطات 
الغاز وأماكن التجميع، مبينا أن 
ملتقى الصحة والسالمة يتناول 
تلك النقاط بش����دة وكذلك هناك 
اهتمام بالعنصر البشري وصحة 

املوظفني.
وفيم����ا يتعل����ق بخف����ض 
االنبعاثات في املنطقة املقسومة 
مع اململكة العربية السعودية بني 
الزنكي أن هناك تفاهما مشتركا 
بني الهيئة العامة للبيئة وشركة 
نفط اخلليج في املشاريع البيئية 
في املنطقة املقس����ومة، حيث مت 
وضع حلول جذرية لتلك املشاكل 
بني الشركة والهيئة العامة للبيئة 
وهو ما انعكس في توجيه الهيئة 
خطاب شكر لشركة نفط اخلليج 
مؤخرا.وفيما يتعلق بتطوير العمل 
في مشروع البحيرات النفطية، 
بني الزنك����ي أن تطوير األداء في 
البحيرات النفطية تقوم به شركة 
نفط الكويت بخطى ثابتة وهناك 
تقدم كبير في املشروع وهو جزء 

مهم لعالقته بالتعويضات.
 وبني الزنك����ي أن التوترات 
اجليوسياسية في منطقة الشرق 
األوسط بجانب العرض والطلب 
وكذل����ك س����لوك املضاربني كلها 
عناصر تتفاعل جميعها لتحديد 
سعر النفط، مبينا أن سعر 100 
دوالر للبرميل يعتبر عادال ألنه 
سيشجع الشركات العاملية على 
االستثمار الستخراج كميات أكبر 
من اإلمدادات على املدى الطويل. 

قال الرئي����س التنفيذي في 
مؤسس����ة البت����رول الكويتي����ة 
فاروق الزنكي ان مشاريع الصحة 
والسالمة البيئية تستحوذ سنويا 
على 10% من امليزانية الس����نوية 
للمؤسسة وش����ركاتها التابعة، 
مشددا على أن مشاريع الصحة 
والسالمة تعد ضرورة وأولوية 
مهمة من أولويات عمل املؤسسة 

داخل املجتمع الكويتي.
 حديث الزنكي جاء على هامش 
تنظيم دائرة العالقات اإلعالمية 
في مؤسس����ة البترول الكويتية 
بالتعاون مع قط����اع التخطيط 
والتطوير الوظيفي ملعرض وملتقى 
الصحة والسالمة والبيئة والذي 
عقد صباح أمس في مجمع القطاع 
النفطي وحضره العضو املنتدب 
للتخطيط في مؤسسة البترول 
الكويتي����ة عبداللطيف احلوطي 
ورئيسة مركز العمل التطوعي 

الشيخة أمثال األحمد.
وأوض����ح الزنك����ي أن هناك 
اهتماما كبيرا لدى مؤسسة البترول 
بتقليل نسبة االنبعاثات الناجتة 
عن حرق الغاز، الفتا الى أن تلك 
النسبة كانت 27% منذ سنوات، 
إال أننا متكنا من خفضها إلى %1.7 
تقريبا وذلك مع االهتمام املتزايد 
بخفض تلك االنبعاثات متاشيا 
مع استراتيجية تعزيز الصحة 
والسالمة البيئية التي تنتهجها 
املؤسس����ة. ولفت الزنكي الى أن 
هناك مشاريع س����يتم تنفيذها 
في املصافي خالل الفترة املقبلة 
لتقليل نسبة الكبريت في الوقود 
البيئي، مشيرا إلى أن العقد الذي 
مت توقيعه بني شركة نفط الكويت 
والبنك الدولي منذ يومني يهدف 

الزنكي وعلي الهاجري والشيخة أمثال األحمد في مقدمة احلضور فاروق الزنكي

العميري لـ »األنباء«: »الكويتية« تهتم بطرح 
تذاكر سفر وعروض حصرية للقطاع النفطي

قال مساعد مدير دائرة التسويق واملبيعات للدعاية والترويج في 
اخلطوط اجلوية الكويتية عبدالرزاق العميري ان »الكويتية« تسعى بقدر 

اإلمكان الى أن تطرح عروضا مميزة من تذاكر الطيران للقطاع النفطي 
السيما ان عالقة الشركة بكافة شركات مؤسسة البترول الكويتية 

وطيدة للغاية ومتتد لسنوات طويلة. وأوضح العميري في تصريح 
خاص لـ »األنباء« على هامش مشاركة »الكويتية« في معرض وملتقى 
الصحة والسالمة والبيئة الذي نظمته مؤسسة البترول الكويتية أمس، 
أن مشاركة الكويتية في امللتقي كانت من خالل أهم قطاعني وهم قطاع 

التذاكر وقطاع العروض السياحية لإلجابة عن اي استفسارات من 
العمالء على األسعار وبرامج العطالت. وذكر العميري أن »الكويتية« 
قدمت درعا تكرميية الى رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال 

األحمد نظرا جلهودها الكبيرة للمحافظة على البيئة الكويتية وشهرتها 
التي جتوب أصقاع العالم. من جهة أخرى، قال العميري ان املسؤولة عن 

املعرض والعروض في اخلطوط اجلوية الكويتية منيرة احلوطي قامت 
بجهود كبيرة إلجناح مشاركة الشركة في املعرض، وقدم الشكر لها على 

ما قامت بها من جهود.

اخلالد: الصناعات الكيميائية من أهم الصناعات في الكويت
البيئي، وعلم  البيئي والتحكم 
االمتتة وعلم اآلالت وتطويرها، 
النووية،  الفضاء واملواد  وعلم 
وغيرها من املج����االت العلمية 
التي تعتمد اعتمادا كبيرا على 

املهندسني الكيميائيني.
وأوض����ح أن م����ا ميتلك����ه 
املهندس����ون الكيميائي����ون من 
تطبيقات املعرفة املكتسبة من 
العلوم األساس����ية والتجارب 
العملي����ة، ال يتواف����ر لغيرهم، 
جتعل املؤسسات والهيئات تهتم 
بهم لتطوير األعمال ولتحقيق 
التي تعزز  الكبيرة  الطموحات 
من مكانتنا الدولة على الصعد 
املختلفة وخاصة صناعة النفط 

والغاز.
أحمد مغربي  ٭

الصناعات الصيدالنية والغذائية، 
الكيمي����اء احليوية  وهندس����ة 
التآكل  والطب االحيائي، وعلم 

اكد العضو املنتدب للعالقات 
احلكومية والبرملانية والعالقات 
العام����ة واالعالم في مؤسس����ة 
البترول الكويتية الشيخ طالل 
اخلالد ان الصناعات الكيميائية 
والنفطية والبتروكيميائية تعد 
الكويت  من اهم الصناعات في 
ب����ل ه����ي الركيزة االساس����ية 

القتصادنا.
واضاف الشيخ طالل اخلالد، 
خالل كلمته في مسابقة الكويت 
السنوية للتصميم الهندسي، ان 
الهندس����ة الكيميائية هي العلم 
الهندسي ذو القاعدة االوسع بني 
علوم الهندسة كلها، ومن املعروف 
كذل����ك ان املج����االت الصناعية 
التي يش����رف عليها املهندسون 
الكيميائيون واسعة جدا، تبدأ من 

الشيخ طالل اخلالد مكرما أحد الفائزين

الشيخة أمثال 
األحمد: أطالب 

بضرورة وضع معايير 
بيئية خاصة فيما 
يتعلق مبحطات 

تزويد الوقود
عمومية الشركة تقر 

توزيع 13% نقدا
عن 2011

احلوطي: االهتمام 
بالصحة والسالمة 
البيئية يعد إحدى 

أهم الركائز 
األساسية التي 
يحرص القطاع 

النفطي على 
تطبيقها

في تعميم جديد للبنوك وشركات االستثمار والتمويل

»املركزي«: 45 يومًا للرد على نتائج التفتيش
من تاريخ عرضها على رئيس مجلس اإلدارة

علمت »األنب����اء« من مصادر 
مطلعة ان بن����ك الكويت املركزي 
اصدر امس تعميما الى كل البنوك 
احمللية وشركات االستثمار وشركات 
التمويل جاء فيه: باالش����ارة الى 
تعميم بنك الكويت املركزي الصادر 
بتاريخ 1996/8/13 بشأن ضرورة 
ع����رض الكتب املرس����لة من بنك 

الكويت املركزي الى رئيس مجلس 
االدارة في شأن النتائج النهائية 
للتفتيش وذل����ك في اول اجتماع 
الحق لتاريخ تس����لم تلك الكتب. 
واضاف التصميم: يود بنك الكويت 
املركزي ان يؤكد على مضمون ما 
جاء بالتعميم سالف االشارة اليه 
على ان يتم موافاتنا مبا يفيد عرض 

الكتب املذكورة على مجلس االدارة 
خالل فت����رة اقصاها 45 يوما من 
تاريخ ارسال تلك الكتب. وعقبت 
املصادر بان تعميم »املركزي« جاء 
بعد ان رصد البنك جتاهال من بعض 
اجلهات بضرورة سرعة موافاته 
بردود رئيس مجلس االدارة على 
الت����ي يقوم بها  التفتيش  نتائج 

البنك املركزي بشكل دوري على 
تلك اجلهات وهو األمر الذي يعتبر 
تأخيرا غير مبرر نظرا لتجاوز مدة 
الرد لفترات طويلة قد تؤثر على 
الطرق املثلى لعالج الثغرات التي 
تكشفها نتائج التفتيش الدوري.

زكي عثمان  ٭

 »مشاعر القابضة« تدرس عدداً من الفرص االستثمارية 
وأشار الى ان إدارة الشركة تدرس 
حاليا عددا من الفرص االستثمارية 
التي حتقق م����ن اقتناصها عوائد 
مستقرة للش����ركة لالعوام املقبلة 
وتع����زز من قيم أصوله����ا. وذكر 
الهاش����مي ان األرباح األساس����ية 
التي حققتها الشركة جاءت نتيجة 
التخارج من ارض بالسعودية العام 
املاضي. وتوقع الهاشمي ان حتقق 
الشركة ارباحا جيدة خالل العامني 
املقبلني، مشيرا الى ان الشركة دخلت 
في مشاريع جديدة في مصر بالتجمع 
اخلامس مع ش����ريك استراتيجي 
بهدف حتقي����ق دخل ثابت إضافة 
الى دخول الشركة في مشروعني 
بالري����اض. وقال ان هناك ثقة في 
الشركة من قبل البنوك وان املجال 
مفتوح امام الشركة لالئتمان وان 
مطلوبات الشركة »قليلة« وسوف 

تسدد في مواعيدها احملددة.
 وأقرت العمومية بنود جدول 
اعماله����ا عن الفت����رة املنتهية في 
31 ديس����مبر 2011 الت����ي تضمنت 
توزيع ارباح نقدية بنس����بة %13 
للمساهمني املسجلني بتاريخ انعقاد 

العمومية.
عاطف رمضان  ٭

معدل اخلصوم على حقوق امللكية 
74%. وأوضح ان االستقرار املالي 
للشركة خالل العام 2011 ناجت عن 
االرتكاز على اإليرادات التشغيلية 
التي تدرها أصول الشركة ومحفظتها 
العقارية التي مت إنشاؤها بقيمة 10 
ماليني دين����ار وذات عائد يتراوح 
من 8 الى 9% وهي تشمل عقارات 
استثمارية عدة داخل الكويت مما 
ساهم في إيرادات الشركة وثبات 
مركزها املالي، مؤكدا ان الوضع املالي 

واملالءة املالية للشركة ممتازان.

 أكد رئيس مجلس إدارة شركة 
مشاعر القابضة يوسف الهاشمي 
ان الش����ركة حققت أرباحا صافية 
قدرها 5.2 ماليني دينار ما يعادل 29 
فلسا للسهم للفترة املالية املنتهية 
في 31 ديسمبر 2011 مقارنة بخسائر 
صافية قدرها 24.9 مليون دينار 
ما يعادل 139 فلسا للسهم للفترة 

املقارنة من العام 2010.
وأضاف الهاشمي خالل العمومية 
العادية للشركة التي عقدت أمس 
بنسبة حضور 66.36% ان إجمالي 
موجودات الشركة بلغ 79.3 مليون 
دينار للعام 2011 وإجمالي حقوق 
املساهمني بلغ 43.8 مليون دينار 
مقارنة ب� 38.9 مليون دينار للعام 
2010، موضحا ان القيمة الدفترية 
للس����هم 244 فلسا في 31 ديسمبر 
2011. وأوض����ح ان إجمالي أصول 
الشركة بلغ 79.3 مليون دينار للعام 
2011 مقارنة ب� 74 مليون دينار للعام 
2010 بارتفاع 7.21% وبلغت نسبة 

اخلصوم على االصول %44.
ولفت الهاشمي إلى منو املؤشرات 
املالية للشركة حيث بلغ العائد على 
حقوق املس����اهمني 12.5% كما بلغ 
العائ����د على األصول 7% فيما بلغ 

يوسف الهاشمي وجاسم العوضي خالل عمومية »مشاعر القابضة« )سعود سالم(

إندهش���ت مجموعة محمد عبد احملسن اخلرافي وأوالده من 
املعلومات املغلوطة والغير دقيقة التي وردت في نش���رة قائمة 
فورب���س الصادرة فجر يوم أمس والت���ي مت نقلها على جميع 
وسائل اإلعالم ولقد تضمنت أسماء من العائلة ضمن قائمة 
األثرياء في العالم وهي معلومات غير دقيقة وال أس���اس لها 
من الصحة برغم إفادتهم س���ابقًا بعدم رغبة املجموعة نش���ر 

أي معلومات تخص أي فرد من أفراد العائلة .
م���ع كل االحت���رام الكام���ل والتقدي���ر جلميع وس���ائل اإلعالم 
ف���إن املجموع���ة تهيب  بكل وس���ائل اإلع���الم ض���رورة حت����ري 
الدق�������ة واس���تيفاء املعل����وم�����ات من مص���ادره���ا الصحيح����ة 
قبل نش������ره���ا ب���أي وس������ي�ل����ة من وس��ائل النش�������ر املك��توب������ة 
أو املرئي�����ة أو املس���موعة أو االلكترونية مع االحتفاظ بكام�ل 

حقوقنا في اللجوء إلى القضاء. 

فورب���س بقائم���ة  ال����واردة  املع�لوم���ات  لبع���ض 

ب�����ي���������ان ت�وض�ي�ح���ي

م�ج���م��وع��ة اخل���راف�����ي


