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بعد تراجعه امللحوظ العام املاضي

 2017 قطاع املستهلك في الكويت يتعافى  خالل  

قــال تقرير البنك الوطني الصادر امس 
الثالثاء لقد بدأ قطاع املستهلك في الكويت 
باالستقرار والتعافي في العام 2017 بعد 
أن سجل تراجعاً ملحوظاً في العام 2016 
بسبب تراجع أسعار النفط باإلضافة إلى 
بعض التغيرات املالية. وعلى الرغم من 
هذا االستقرار والتعافي النسبي في اإلنفاق 
باستخدام البطاقات االئتمانية إال أن أغلب 
مؤشرات املستهلك ال تزال تشير إلى ضعف 
ملحوظ في 2017 وعند مستويات أقل بكثير 
من النمو الذي حققته في األعــوام السابقة. 
فــي املقابل، ال يــزال منــو التوظيف يشكل 
مصدر دعم قوي للقطاع وذلــك بالرغم من 

اعتدال وتيرة التوظيف احلكومية.  
واســتــعــاد منــو إنــفــاق املستهلك قوته 
في الربع الثاني من العام 2017 ولكن ال 
تــزال وتيرته أبطأ مقارنة بالعام 2015. 
فقد حتسن اإلنــفــاق باستخدام البطاقات 
االئتمانية وبطاقات السحب اآللي في نقاط 
البيع إلى 9.1 ٪ على أســاس سنوي خالل 
الربع الثاني مرتفعاً من 4.3 ٪ على أساس 
سنوي في الربع الثاني من العام 2016. 

كما حتسن أيضاً منو إجمالي اإلنــفــاق في 
الربع الثاني من العام 2017، الذي يشمل 
السحوبات النقدية من أجهزة السحب اآللي، 

متسارعاً إلى ٪4.9 على أساس سنوي.
وبالرغم من التحسن في قطاع املستهلك 
إال أن السلع املعمرة لم تستقر حتى اآلن. فقد 
شهد سوق السيارات تعثراً ملحوظاً متّثل 
في تراجع املبيعات بنسبة تقدر بنحو 20٪ 
إلى ٪25 في العام 2016 وبواقع ٪12 في 
النصف األول من العام 2017. واستمرت 
مشتريات السلع املعمرة بالتراجع بشكل 
ملحوظ وفق مؤشر آراء لثقة املستهلك. فقد 
ارتفع مؤشر السلع املعمرة الثانوي في 
يوليو وظل متوسط الثالثة أشهر متدنياً 

بنسبة ٪10 على أساس سنوي.
وبالرغم من ذلك فقد شهدت ثقة املستهلك 
حتسناً ثابتاً ولكن بوتيرة بطيئة خالل 
اإلثــنــي عشر أشهر املاضية. فبالرغم من 
تراجعها في بداية العام إال أن مؤشر آراء قد 
ظل عند مستوى أعلى من 100 نقطة وذلك 
منذ مايو من العام 2017، وارتفع إلى 106 
نقاط فــي يوليو. فقد شهد املــؤشــر وتيرة 

تراجع استمرت أربــع سنوات ليهبط أكثر 
في العام 2016 بعد أن قامت احلكومة برفع 
أسعار النفط. وبالرغم من التحسن في العام 
2017 إال أن متوسط اإلثني عشر أشهر ال 

يزال متدنياً بنسبة ٪6 على أساس سنوي.
ــي ثقة  ــدو أن التحسن الــبــطــيء ف ــب وي
املستهلك قــد ساهم فــي دعــم استقرار منو 
ــروض الشخصية فــي 2017 بعد أن  ــق ال
سجل تباطؤاً في العام 2016. وبلغ منو 
التسهيالت الشخصية باستثناء االئتمان 
املمنوح لشراء األوراق املالية ٪6.8 على 
أســـاس ســنــوي فــي املــتــوســط وذلـــك خالل 
النصف األول مــن الــعــام 2017 مقارنة 
مبتوسط النصف األول من 2016 البالغ 
٪11.8. وارتفعت الزيادة الشهرية لهذه 
القروض إلى 59 مليون  دينار حتى اآلن في 
العام 2017 مقارنة بالنصف األول من العام 

2016 حينما بلغت 54 مليون دينار. 
وبدأت وتيرة توظيف الكويتيني باالعتدال 
فــي الــربــع األول مــن الــعــام 2017 بعد أن 
شهدت استقراراً في األربــاع املاضية. حيث 
تشير بيانات املؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية إلــى تراجعمعدل املوظفني 
الكويتيني املدنيني اجلدد إلى أقل من 3 آالف 
موظف ألول مرة منذ ثالث سنوات. ويأتي 
هــذا الــتــراجــع مــن القطاع احلكومي نظراً 
لتحسن واســتــقــرار التوظيف فــي القطاع 
اخلاص والقطاع النفطي. فقد أضاف القطاع 
احلكومي 8،900 وظيفة فقط فــي السنة 
املالية 2016-2017 متراجعاً عن العام 
املاضي بواقع ٪17. فقد تراجع التوظيف في 
القطاع احلكومي إلى ٪2 على أساس سنوي 
مسجالً أبطأ وتيرة منو له منذ أكثر من سبع 
سنوات. في الوقت نفسه، تراجع توظيف 
غير الكويتيني إلى أقل من ٪4 على أساس 
سنوي في النصف األول من العام 2017 
بعد أن ظل مستقراً عند مستوى أعلى من 5٪ 

ألكثر من عامني.
مــن احملتمل أن يستمر قطاع املستهلك 
بالتعافي في العام 2017 وذلــك بدعم من 
القرار األخير بشأن رفــع أسعار اخلدمات 
مبستويات معتدلة وبفعل التعافي البطيئ 
الذي يشهده نشاط سوق العقار باإلضافة 

إلى التزام احلكومة بترشيد اإلنفاق.

الصفقات االئتمانية
ــد الرئيس التنفيذى ملجموعة بيت التمويل  اك
الكويتى”بيتك”مازن سعد الناهض على اهمية 
االستثمار فى تطوير املـــوارد البشرية من الشباب 
ــى “بيتك” وتــطــويــر قــدراتــهــم  الــكــويــتــى الــعــامــل ف
وامكانياتهم خللق اجيال من القياديني القادرين على 
حتمل املسئولية وقيادة مراحل التطور فى الفترة 
املقبلة، مشيرا الــى ان “بيتك” لديه فرصا عديدة 
وواعــدة للنمو والتوسع والبــد ان يكون ذلك مرتكزا 
على قاعدة من العنصر البشرى الكفء واملدرب جيدا 

واملؤهل للعمل فى اى مكان على مستوى العالم .
واوضح الناهض خالل لقاء مع مجموعة من املعينني 
اجلــدد املشمولني فى برنامج “ فرصة” التدريبيى 
ان “بيتك” يقدم كل الدعم جلهود التطوير والتدريب 
للموارد البشرية بهدف اوسع واشمل خلدمة السوق 
بشكل عــام والتطور فى مجاالت االقتصاد املختلفة 
ويعتبر ذلك واجبا وطنيا واجتماعيا، حيث يحتاج 
التطور فى االقتصاد الوطنى الى بناء خبرات وقدرات 
وطنية متميزة جتيد التعامل مع حركة االسواق وتنوع 
املنتجات والتوسع فى مجال التكنولوجيا واالنفتاح 

على االسواق العاملية .

وقــال ان الهدف االستراتيجى للعملية التدريبية 
فى “بيتك” هو االنتقال بــاداء املوظفني الى املستوى 
ــذى يــواكــب عمل “بيتك” فــى عــدة اســواق  العاملى ال
ودول حول العام، وتزويدهم باخلبرات واملهارات 
التى جتعلهم قادرين على العمل فى اكثر من مجال، 
ولديهم املعرفة بحركة االسواق العاملية وتطور النظم 
املصرفية واعمال البنوك واملؤسسات املالية مبفهومها 
الــواســع، ومــا ينسجم مــع خصوصية العمل املالى 
االسالمى، باالضافة الى ابرز واهم التطورات التقنية 

واالداريـــة والتنظيمة والرقابية املرتبطة بكل هذه 
املجاالت، مشيرا الى ان فرص التطور الوظيفى فى “ 
بيتك” تغيرات ولم تعد مقتصرة على التدرج الطبيعى 
اواالنتقال من مستوى ادارى الى ما هو اعلى منه، ولكن 
ايضا اصبحت حتمل مزايا االنتقال من سوق الى اخر، 
ومن وحدة من وحدات املجموعة الى وحدة فى دولة 
ثانية، ما يعنى اجلمع بني النظام الراسى واالفقى فى 
الترقى بني وحدات املجموعة، مبا ميثله ذلك من اثراء 
خلبرة املوظف وتطوير معرفى ومهنى، واعالء للروح 
القيادية لدى الشاب الكويتى ، وتقدميه كنموذج ناجح 

على املستوى العاملى .      
ودعــا الناهض املتدربني الــى بــذل اجلهد والعمل 
الـــدؤوب قائال ان ابــرز مفاتيح النجاح هى املثابرة 
واالحلاح فى السعى لتطوير الذات ومواجهة التحديات 
والتغلب عليها واالستهانة بالصعاب مهما عظمت، 
مع التمسك مبؤهالت النجاح والقدرة على املواجهة 
املعتمدة على العلم وااللتزام املهنى واالداء العملى 
املتقن واالطالع الشامل على اجلوانب املختلفة للعمل، 
مشيرا الى ان “ بيتك” ميثل فى هذا الصدد فرصة كبيرة 
حيث تتعدد فيه االعمال بشكل كبير وتتنوع جغرافيا 

ايضا .
واشـــار الــى ان املــوظــف يظل فــى حالة دائــمــة من 
التعلم والتدريب واحلرص على تطوير الذات فى كافة 
مراحل العمل والتطور الوظيفى فى مختلف املستويات 
االدارية، كما انه يكتسب املزيد من املهارات عندما يكون 
فعليا على راس العمل، ومن هنا فان التدريب النظرى 
فى القاعات والتدريب العملى وسط العمالء وفى اماكن 
تقدمي اخلدمة من شانهما تكوين عنصر وظيفى جيد 
اذا ما جنح فى استيعاب مزايا وخصائص كل اشكال 

التدريب .

اكد تغيرمفهوم التدريب والتطور الوظيفى

الناهض: »بيتك« يعد موظفني كويتيني 
مبستوى عاملى الدارة وحدات املجموعة 

مازن الناهض وسط مجموعة املعينني اجلدد فى برنامج  »فرصة«

محلالن كويتيان: برميل النفط الكويتي
50 دوالرا خالل األشهر املقبلة   سيدور في نطاق 

تــوقــع محلالن نفطيان كويتيان امس  
الثالثاء أن يدور سعر برميل النفط الكويتي 
في نطاق ال 50 دوالرا أمريكيا خالل األشهر 
املقبلة مدعوما بتحسن اساسيات السوق 

النفطية وابرزها العرض والطلب.
 واتفق احمللالن في تصريحني منفصلني 
لوكالة األنباء الكويتية )كونا( على أن أسواق 
النفط تسير في اجتــاه تصاعدي لالسعار 
مع حدوث استقرار نسبي نتيجة عدة عوامل 
ابرزها االلــتــزام باتفاق خفض االنتاج بني 
اعضاء منظمة الدول املصدرة للنفط )أوبك( 

وكبار املنتجني من خارجها.
 وقال احمللل النفطي ومستشار اقتصادات 
ــراف املستقبل  ــش ــت ــي مــركــز )اس الــطــاقــة ف
لالستشارات والــدراســات( محمد الشطي ل 
)كونا( ان أسعار النفط اخلام الكويتي شهدت 
تعافيا ملحوظا خالل االشهر الثالث املاضية 
حيث بلغت 2ر44 دوالر للبرميل في يونيو 
و9ر45 دوالر في يوليو و5ر48 دوالر في 

اغسطس.
ــاف ان سعر النفط الكويتي وصل   واض
خالل األيــام االولــى من سبتمبر اجلــاري الى 
5ر50 دوالر للبرميل مسجال اجتاها تصاعديا 
واضحا “يشير الى اننا امــام تعاف مستمر 
وان موجة التعافي تشير الــى حتسن في 
اساسيات السوق النفطية باجتاه استعادة 
ــذي بــدأ في  تــوازن اختالل أســواق النفط ال

النصف الثاني من عام 2014”.
 واوضـــح ان هــنــاك عـــددا مــن التحوالت 
ــاد اجـــواء  ــج ــي اي ـــح ف أســهــمــت بشكل واض
ايجابية والتي جاءت نتيجة لعدة امور منها 
اتفاق خفض االنتاج خــالل مؤمتر اجلزائر 
الــذي عقد في نهاية العام املاضي والتغير 
في استراتيجية منظمة )اوبك( للتعاون مع 
منتجني آخــريــن مــن خارجها بهدف سحب 
الفائض في املــخــزون النفطي وعــودتــه في 
بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

الى مستويات طبيعية.
 وذكــر ان هــذه االستراتيجية هدفت الى 
سحب 8ر1 مليون برميل يوميا من النفط 
ــام بــدايــة مــن شهر يناير 2017 وحتى  اخل
نهاية شهر مارس 2018 للمساعدة في توازن 
االســواق واستقرارها مشيرا الى ان )اوبك( 
واملنتجني من خارجها جنحوا في ذلــك من 
خالل رفع نسب االلتزام باتفاق خفض االنتاج 
عند نسب عالية تقترب من 100 في املئة وهو 

ما اسهم بشكل واضح في دعم أسعار النفط.
 وبني الشطي ان من بني االمور التي اعادت 
للسوق بعض الــتــوازن ايضا تغير اجــواء 

التنافس واإلنتاج في السوق العاملي ووضع 
استراتيجية اكثر مسؤولية جتــاه السوق 

واستقرار االسعار للمصلحة العامة.
 ولفت الى انه من اخلطوات املهمة ايضا 
تــعــاون كــل مــن روســيــا واململكة العربية 
السعودية وهما اكبر منتجني للنفط في 
العالم ودعمهما وتعاونهما بشكل ملحوظ 
الستقرار االسواق حيث كان ذلك عامال مهما 
في إعطاء مصداقية التفاق خفض االنتاج 

وطمأنة االسواق.
 واشــار الى ان اجلهود التي بذلت لتمديد 
اتفاق التعاون خلفض االنتاج بني )اوبــك( 
واملنتجني اكدت ان )اوبك( جادة في استعادة 

توازن السوق وان حتالف املنتجني مستمر.
 واعتبر ان خفض واردات الواليات املتحدة 
مــن النفط اخلــام مــن دول االوبـــك مــن 6ر3 
مليون برميل يوميا في يناير 2017 الى 3ر3 
مليون برميل يوميا في يونيو املاضي كان 

احد اسباب االستقرار في االسواق وحتسنها.
 وحول تباطؤ وتيرة ارتفاع انتاج النفط 
ــاءت نتيجة للتباطؤ في  االمريكي التي ج
ــراج احلفر وإعصار  زيــادة عدد منصات وأب
هارفي الذي اثر على مصافي النفط االمريكية 
اكــد الشطي أن ذلــك كــان عامال مهما لدعم 
االسعار اضافة الى خفض املخزون النفطي 
االمريكي لتسعة أسابيع متواصلة ما اسهم 
في حتول اجــواء السوق ونشاط املضاربني 
ــدوث ارتــفــاع ملحوظ في  واملستثمرين وح

أسعار النفط.
ــار الــى ان من االســبــاب التي دعمت   واش
االسعار ايضا تعهد املنتجني برفع مستوى 
التزامهم الــى 100 فــي املئة خــالل األشهر 
املقبلة والتزامهم باتفاق خفض االنتاج اضافة 
الى اسهام اخلفض في الفائض النفطي في 
بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

بشكل ملحوظ في استعادة توازن السوق.
ــاب االخــــرى لدعم  ــب ــن االس  وبـــني انـــه م
االسعار عدم ثبات تعافي االنتاج في بلدان 
تعاني من اوضــاع جيوسياسية استثنائية 
أسهمت في تقلبات في مستويات االنتاج مثل 
ليبيا ونيجيريا “وهذا أيضا دعم االسعار ألن 
آفاق الزيادة محدودة ومقيدة فنيا وسياسيا 
ــالن نيجيريا استعدادها تثبيت  كما ان اع
االنتاج عند بلوغ وثبات االنتاج عند 8ر1 

مليون برميل ساعد في ذلك”.
 وذكر أن من االسباب االخرى ايضا تعافي 
مستويات الطلب العاملي خالل النصف الثاني 
من هذا العام وكذلك توقعات ارتفاع الطلب 
الصيني على النفط اضافة الى إعصار هارفي 

الذي ادى الى توقف نحو ثالثة ماليني برميل 
يوميا من طاقة التكرير وما تبع ذلك من تاثر 
أســواق العالم بالنسبة للدول التي تصدر 

الواليات املتحدة لها اجلازولني والديزل.
ــم أسعار  ــك اســهــم فــي دع ــان ذل ـــاد ب  واف
اجلازولني والديزل وهوامش أرباح املصافي 
ورفـــع مــعــدالت تشغيل املصافي فــي آسيا 
واوروبـــا موضحا ان عــودة بعض املصافي 
للعمل في الواليات املتحدة يساهم في دعم 

الطلب على النفط “وهو مؤشر إيجابي”.
 ورأى ان كل تلك االسباب تدعم استمرار 
حركة أسعار النفط الكويتي ضمن نطاق 44 
الى 50 دوالرا للبرميل خالل األشهر املقبلة 

مدعوما بتحسن اساسيات السوق النفطية.
 ومن جهته قال احمللل النفطي رئيس شركة 
)الشرق لالستشارات البترولية( الدكتور 
عبد السميع بهبهاني فــي تصريح مماثل 
ل)كونا( ان”املراقب ملنحنيات اسعار النفط 
اآلنية واملستقبلية للمؤسسات االقتصادية 
خــالل االعـــوام الثالثة املاضية يجدها في 

تقلبات ليس لها مثيل من قبل”.
 ورأى ان منظمة )أوبــك( تسببت في ذلك 
منتصف عام 2014 عندما قررت ترك التحكم 
في السوق على غير عادتها بحجة “ان ترك 
الفائض النفطي يقلل من االستثمار في النفط 
ــذي اضحى يهدد انتاج النفط  الصخري ال

التقليدي”.
 واضاف ان”هذا اخللل في االنتاج سبب 
تراكما في املخزونات النفطية حيث وصل 
الى حد االستثمار من قبل دول )أوبــك( في 
بناء مخازن عمالقة طافية وفــوق االرض 
في البلدان االكثر استهالكا للنفط والتي من 
اهمها الصني واليابان وكوريا وسنغافورة”.
 ولفت الى ان السوق فقد تأثره املباشر 
ــات الـــســـوق كــالــطــلــب وســعــر  ــي ــاس ــاس ب
ــدوالر والتقلبات املوسمية وسعر املواد  ال
االستهالكية “فأصبح العامل االساسي 
املؤثر في تقديري اعالميا بالدرجة االولى 
والتي منها قــرار اوبــك في اخلفض ومدى 
االلــتــزام به واملــخــزونــات االمريكية وعدد 

حفاراتها”.
 وتابع ان من العوامل التي لوحظ انها 
مؤثرة في األسعار “تأثر املضاربني الصغار 
نفسيا باملتغيرات مما افقد السوق مرونته 
فأثر ذلــك بالتالي على املنتجني وشركات 

االستثمار الكبرى”.
 واكد بهبهاني ان اساسيات سوق اسعار 
النفط قادمة “ال محالة” فعمليات االستثمار 
ــي االســتــكــشــافــات قــلــت بشكل ملحوظ  ف

واجتهت الشركات الكبرى الــى تطوير ما 
لديها وبيع امتيازاتها الصعبة مما سيسبب 
نقصا حــادا في املــعــروض خــالل السنوات 
اخلمس املقبلة “وحينها يكون نصيب االسد 

في يد دول أوبك ذات النفط السهل”.
ــاك تضخيما فـــي حجم  ــن  وقــــال ان ه
ومستقبل حتديات النفط التقليدي املقبلة 
ومدى فعاليتها مبينا ان اهم هذه التحديات 
هي بدائل طاقة للنفط االحفوري والتي منها 
الطاقة املتجددة وسيارات الكهرباء والغاز 
ــادر طــاقــة اخــرى  ــص الطبيعي املــســال وم
ــذي يــواجــه اعتراض  كالفحم الرخيص ال

انصار البيئة.
ــه ووفــقــا لــالحــصــاءات فان   واضـــاف ان
اآلليات الضخمة تبقى هي املستهلك االكبر 
ــت اخلـــام املستهلك للديزل وباقي  مــن زي
املشتقات والصناعات التكميلية الفتا الى ان 
“فكرة الطاقة البديلة بدأت قبل اكثر من 20 
عاما على فرضية حتدي النقص في امدادات 
ــوري حيث اظــهــرت دراســات  ــف النفط االح

هزيلة حينها ان نفط الذروة قد وصل”.
 وأوضــح ان تلك الــدراســات بنيت على 
فرضيات اثبتت عدم مصداقيتها من خالل 
احصائية منطقية ل)جامعة فرجينيا( مبنية 
على ارقام حقيقية وليست فرضيات كما هو 
النموذج املعتمد في )مؤمتر باريس للمناخ( 
“لذا فان قرارات مؤمتر باريس غلب عليها 

اجلو اجليوسياسي مرة اخرى”.
 ورأى بهبهاني ان الغاز الطبيعي املسال 
هو التحدي االكبر القادم ليغطي نسبة اكبر 
حيث تنامت مخزوناته وخاصة في روسيا 

وايران وفنزويال اضافة الى قطر.
 واضــــاف “من خـــالل تقييم الــعــوامــل 
السابقة ارى ان اسعار النفط ستكون بيد 
املستهلك نتيجة املخزونات الضخمة وليس 
غيرها الــى ثــالث ســنــوات مقبلة حيث لن 
يتجاوز سعر خام برنت 58 دوالرا للبرميل 
كمعدل في عام 2018 و60 دوالرا في 2019 

على أن تبدأ القفزات امللحوظة بعد 2020”.
 وتوقع ان يكون الالعب االساسي املؤثر 
على اســعــار النفط مستقبال هــو العامل 
اجليوسياسي “حيث تسود حالة التوتر 
االقتصادي بني اكبر اقتصادين في العالم 
وهما الواليات املتحدة وحلفاؤها من جانب 
والــصــني مــن جــانــب آخــر وهــو مــا سيفرز 
منظومة اقتصادية جديدة ذات اساسيات 
اقتصادية مختلفة عن الوضع احلالي ومن 
بــوادرهــا التبادل التجاري للسلع ومنها 

النفط بعمالت غير الدوالر”.

صــرحــت شــركــة نقل وجتـــارة املواشياكبر ناقل 
لالغنام احلية في العالم و الشركة االولى في املنطقة 
ــاز ملشروع  ــارة املاشية، بــأن نسبة  اإلجن لنقل وجت
مسلخ العاصمة املركزي وســوق املاشية، قد بلغت 

%65، وهي تسير حسب اجلدول املخطط لها. 
يقع املسلخ والذي يعد اكبر مسلخ من حيث املباني 
و الطاقة االنتاجية في دولة الكويت مبساحة  94،000 
متر مربع،في منطقة الري خلف سوق اجلمعة بجانب 
ســوق اخليام على شــارع مطلق عباس مناور، وهو 
مؤلف من مبنى رئيسي  و مكاتب اداريـــة ومحالت 
جتــاريــة وســـوق مــركــزي ومطعم ومقهى ومطبخ 
لــلــوالئــم، كما يحتوى على ســوق املاشية وساحة 
املزادات املغطاة وجواخير و محاصير و حظائر مغطاة 
للماشية بكافة انواعها، واماكن مخصصة للتحميل 
والتنزيل، ومخازن وثالجات، ومواقف تسع ل 400 
سيارة، ومسجد يسع ل 400 مصل، الى جانب املرافق 
املتعددة االخرى املساندة للمشروع، وله عدة مداخل 
ومخارج لتحقيق االنسيابية في الدخول واخلروج من 

والى املسلخ ومراففه. 
والقاعة الرئيسية للجمهور التي تعتبر االكبر في 
دولــة الكويت مبساحه2،500 متر مربع، توفر جوا 
مالئما للجمهور الكرمي، وجلميع افــراد العائلة، كما 
يضم صالة رئيسية للذبح طاقتها االستيعابية تصل 
الى6،400 رأس في الوردية الواحدة باجمالي 18000 
رأس من االغنام واالبقار واجلمال في اليوم الواحد، 
كما يحتوي املشروع محطة متخصصه ملعاجلة الهواء 
واملياه باحدث التقنيات العاملية اليجاد مسلخ خالي 
من الروائح بنسبة %99.9 ، كما يحتوي على محطات 
ملعاجلة مخلفات الذبح وجتميع اجللود ومعاجلة 
املواد الصلبة والسائله، ووتعمل جميعها وفق احدث 

التقنيات واملواصفات العاملية. 
باالضافة الى مرافق اخلدمات العامة، مثل ورش 
الصيانة ومخازن قطع الغيار وخدمات اجلهاز الفني 
، ومبنى ورشة الغسيل والتعقيم للسيارات، ومبنى 

خدمات التجار والعاملني. 
ومتتد فترة تنفيذ املشروع 21 شهرا، وقد مت توقيع 
العقد مــع مركز الكويت الصناعي لتنفيذ واجنــاز 
االعــمــال املدنية كما مت سابقا اعتماد املــعــدات مع 
احدى اكبر الشركات العاملية املتخصصة في صناعة 
وتــوريــد وتركيب املــعــدات اخلــاصــة بأعمال الذبح 
واعمال معاجلة املــواد الصلبة والهواء واملــاء حسب 
اعلى املعايير واملواصفات والشروط العامة اخلاصة 
باجلهات احلكومية ذات الصلة كالبلدية والهيئة 
العامة للبيئة.  و صرح الرئيس التنفيذي لشركة نقل 
وجتــارة املواشي  املهندس  اسامة خالد بــودي بأنه 
التزاما من شركة نقل وجتارة املواشي لتقدمي افضل 
اخلدمات واملنتجات وفق اعلى معايير ومواصفات 
ــالل، نفتخر اليوم بتقدمي هــذا املشروع  ــودة احل اجل
املتميز والذي يعد رافدا جديدا لتدعيم ارباح الشركة و 

تطوير اعمالها مبا يحقق طموحات املساهمني.
ــاد بــودي بــأن هــذا املسلخ يعتبر نقلة نوعية  واف
في الكويت و املنطقة، من ناحية الكفاءة واجلــودة 
والنظافة، وسيعتبر داعمارئيسيا للتخفيف من 
االعباء والضغط على املسالخ االخــرى خاصة خالل 
املواسم، ومن ناحية اخرى سيوفر هذا املشروع فرص 
وظيفية متنوعة للكوادر الكويتية االداريــة والفنية 
واملتخصصة، و خــالل 44 سنة من عمرها حرصت 
شركة نقل وجتـــارة املــواشــي على حتقيق الــريــادة 
الكويتية و رفــع اســم دولــة الكويت احلبيبة عاليا، 

بسواعد كويتية شابة طموحة.

65 باملئة  نسبة اإلجناز  »املواشي«: 
في مشروع مسلخ العاصمة 

65 باملئة من مسلخ العاصمة  اجناز 

مؤشر ثقة املستهلك

إحدى مصافي النفط في الكويت عبد السميع بهبهانيمحمد الشطي

قام بنك اإلثمار، بتنظيم دورة تدريبية مكثفة ملدة 
يومني جلميع املوظفني في فروع البنك لتعزيز مهاراتهم 

في تقدمي خدمات تركز على العمالء.
ومع 17 فرعاً ذات خدمات متكاملة موزعة محلياً 
على مختلف املواقع االستراتيجية، فإن بنك اإلثمار لديه 
واحــدة من أكبر شبكات التجزئة املصرفية في مملكة 
البحرين. ويأتي تنظيم الدورة التدريبية متماشياً مع 
التزام البنك مبواصلة منوه بشكل يجعله قريباً دائماً 

من عمالئه.    
وقــال الرئيس التنفيذي لبنك اإلثمار السيد أحمد 
عبدالرحيم:” إن بنك اإلثمار يسعى جاهداً لكي يصبح 

واحداً من بنوك التجزئة املصرفية الرائدة في املنطقة. 
ولتحقيق ذلــك، فإننا نركز على االستثمار في حتقيق 
التحسن املستمر ملنتجاتنا وخدماتنا، باإلضافة إلى 

خدمة عمالئنا”.
وأضــاف السيد عبدالرحيم:” نحن نهتم باالستماع 
ملتطلبات العمالء ونعمل على سرعة تلبيتها وأدركنا 
أن أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي من خالل ضمان أن 
املوظفني اللذين يتعاملون مع العمالء مباشرًة يركزون 
بشكل جيد على متطلباتهم. وتؤكد هذه الدورة التدريبية 
املكثفة ملدة يومني، والتي حضرها جميع موظفي الفروع، 

على التزامنا بجدية تامة لتحقيق رضا العمالء”. 

تدريب موظفي فروع بنك اإلثمار على التميز في خدمة العمالء


