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افتتح فرعه الـ 47 بمجمع األڤنيوز

اقتربت من إنتاج 40 ألف برميل من النفط المكافئ يوميًاتوقعات بإمكانية بلوغ المؤشر 8 آالف نقطة الشهر القادم 

العمر: »بيتك« حريص على التواجد في أقرب نقطة من العميل

»كيوتل« وبنك الدوحة يدعمان قطاع 
الشركات القطرية بحلول تقنية جديدة 

»دار الخبير«: البورصة تحتاج لتشريعات صارمة
قال التقرير األسبوعي لشركة دار اخلبير لالستشارات 
االقتصادية ان سوق الكويت لألوراق املالية تعرض 
األس����بوع املاضي لصدمة كبيرة بعد حادث انتحار 
»حازم البريكان« الرئيس التنفيذي لش����ركة الراية 
لالستثمار اململوكة بنسبة 10% ملجموعة »سيتي جروب« 
املصرفية إثر أزمة مالية تفجرت في األسبوع املاضي 
تورط فيها البريكان األمر الذي قد يؤدي إلى حالة من 
فقدان الثقة واملصداقية باملؤسسات املالية اخلليجية، 
وكانت جلنة األوراق املالية والبورصات األميركية قد 
رفعت األسبوع املاضي دعوى قضائية ضد البريكان 
وش����ركتني ماليتني أخريني قائلة إنهم كسبوا بشكل 
غير مشروع ماليني الدوالرات من تعامالت في أسهم 
شركتي هارمان انترناشيونال اندستريز وتكسترون 
االميركيتني.وأضاف التقرير الى انه عندما تتعرض 
بعض املؤسسات للمشكالت فهي تظهر للسوق ضرورة 
حتلي إدارة القطاع املالي باملسؤولية ليس فقط جتاه 
مساهميها وعمالئها ولكن جتاه النظام املالي بأكمله 
الذي يجب أن يزيد من ضوابط التمويل وحتس����ني 
آليات الرقابة وهو ما يش����ير أيضا إلى مدى احلاجة 
لتشريعات صارمة للتداول في البورصة حتى ال تتكرر 
فيه تلك املشكالت.ولفت الى انه قد حدثت تلك األزمة 
في الوقت الذي نحن في حاجة إلى اس����تقرار القطاع 
املالي وتنفيذ اخلطة اخلمسية اجلديدة والتي تعتمد 
عل����ى جعل الكويت مركزا ماليا إقليميا واعدا، والتي 
يبدو انها قد بدأت في التنفيذ حيث وافقت اللجنة العليا 

للمشروعات برئاسة وزير املالية مصطفى الشمالي 
من حيث املبدأ على تأس����يس ثالث شركات مساهمة 
عامة تتركز معظمها ف����ي قطاع النقل وبتكلفة تزيد 
عن نصف مليون دينار.وعلى صعيد سوق الكويت 
لألوراق املالية ذكر التقرير انه قد شهد خالل األسبوع 
املاضي ارتفاعا طفيفا في مؤشر األسعار وقد امتد ذلك 

إلى كمية التداوالت وقيمتها.
وقال ان السوق قد أغلق األسبوع املاضي مقارنة 
باألسبوع قبل املاضي على ارتفاع محدود حيث شهد 
ذلك املؤش����ر ارتفاعا ليصل إلى 7.675.0 نقطة.وهو 
ما يعني أن املؤشر قد متكن من تخطي حاجز 7600 
نقطة وهو إش����ارة لتحولها إلى اجتاه دعم والسيما 
بعد اخلروج من األجواء الصيفية الساخنة التي أدت 
إلى إما غياب كثير من املتعاملني أو تردد بعض صغار 
املستثمرين انتظارا لوضوح الرؤى واكتمال اإلعالن عن 
أداء الشركات والتي تعكس اداء أفضل من مستويات 
الربع األول إلى حد ما ولدى بعض الشركات وهو ما 
يعني إمكانية وصول املؤشر إلى حاجز 8000 نقطة 
في الش����هر القادم وعليه فانه من املتوقع أن يعاود 
السوق نشاطه بش����رط عدم وجود ما يعكر األجواء 
وان يتفاعل السوق مع املؤشرات العاملية واإلقليمية 
التي تبش����ر باخلروج من االزمة املالية العاملية وان 
يتم طرح الشركات الثالث اجلديدة في السوق بشكل 
عاجل وان تس����تمر احملفظة احلكومية للحفاظ على 

األسهم القيادية التي حترك السوق.

»التجاري« استقبل الدفعة الرابعة
من دورته التدريبية ألبناء موظفي البنك

العربيد: »دانة غاز« تكتشف حقلين للغاز
 بمصر في بئري »شراباص1« و»سما1«

أعلنت دانة غاز عن حتقيق 
اكتشافني آخرين للغاز ضمن 
إقلي���م دلتا  ف���ي  قطاعاته���ا 
النيل مبصر، وذلك في بئري 
»شراباص1« و»سما1«، لتضيف 
إلى سلس���لة  حلقة جدي���دة 
االكتشافات التي توصلت إليها 
الشركة حسب برنامج احلفر 
الذي  الطموح  واالستكش���اف 
اطل���ق في مصر بداي���ة العام 

.2008
وتقع البئر »شراباص1« في 
قطاع غرب املنزلة، وقد أثبتت 
إنتاج قدره 7  االختبارات عن 
ماليني قدم مكعب���ة من الغاز 
و198 برميال من املكثفات يوميا، 
وتبلغ االحتياطيات التقديرية 
لهذا االكتشاف نحو 28 مليار 
قدم مكعب من الغاز باإلضافة 

إلى املكثفات املصاحبة.
وتقع البئر »سما1« في قطاع 
غرب املنزلة، أثبتت االختبارات 
عن إنتاج قدره 13 مليون قدم 
مكعبة من الغاز اجلاف يوميا، 
وتبلغ االحتياطيات التقديرية 
لهذا االكتشاف نحو 48 مليار 

قدم مكعبة من الغاز.
وقد أثبتت التحاليل املبدئية 
التي مت إجراؤها إمكانية انتاج 
البئ���ر على ما يزي���د على 20 
مليون ق���دم مكعبة من الغاز 

يوميا.
ويتم التخطيط حاليا إلجراء 
عملية مسح س���ايزمي ثالثي 
األبعاد جديد ملنطقة االكتشاف، 
بهدف حتقيق زيادة كبيرة في 

االحتياطي الكامن.
وتتيح طبيعة الغاز اجلاف 

الهايدروكربون املنتج في  من 
بئر »سما1« فرصة البدء باإلنتاج 
املبكر، وذلك بربط البئر مبنشآت 
معاجلة الغاز التابعة للشركة 
في جنوب املنزلة والتي تبعد 

مسافة 30 كيلومترا.
وفي معرض تعليقه حول 
االكتشافات األخيرة قال الرئيس 
التنفيذي لشركة دانة غاز أحمد 
العربيد: »نحن في غاية السرور 
النتائ���ج اإليجابية  مبواصلة 
لبرنامج احلفر واالستكشاف 
في مص���ر وحتقيق املزيد من 
االكتشافات مع دخولنا النصف 
الثان���ي من العام 2009، حيث 
سيسهم اكتشافا »شراباص1« 
و»س���ما1« في تعزيز إنتاجية 
ش���ركة دانة غ���از وربحيتها، 
وفي االقتراب من حتقيق هدفنا 
اإلنتاجي البالغ 40 ألف برميل 
من النفط املكافئ يوميا مع نهاية 
العام 2009، وهو هدف نحن في 
الطري���ق نحو حتقيقه. وكلنا 
ثقة بأن يستمر فريق عمل دانة 

غاز في حتقيق معدالت اإلنتاج 
املتميزة ويعمل على االسراع 
في إنتاج الكميات املكتش���فة 

اجلديدة«.
وأوضح رئيس شركة دانة 
الشرقاوي،  غاز مصر د.هاني 
أن برنامج احلفر واالستكشاف 
يواصل حتقيق تقدم هام على 
كل األصعدة، وقال: »باإلضافة 
إلى اكتشاف بئري »شراباص1« 
و»سما1«، فقد جنحت دانة غاز 
في حفر واختبار موقع تقييمي 
هام في بئر »سلمى دلتا2« الواقع 
في قطاع غرب القنطرة، واختبار 
إنتاجية البئر »توليب1« الذي 
مت اإلعالن عن اكتشافه مؤخرا، 
والواقع في قطاع غرب القنطرة 
أيضا، حيث برهن على إمكانية 

حتقيق إنتاجية جيدة«.

وقعت ش����ركة اتصاالت قطر 
)كيوتل( وبن����ك الدوحة، اتفاقية 
لتقدمي دع����م مخص����ص لقطاع 
الش����ركات القطري����ة الصغيرة 
واملتوسطة وذلك في إطار مبادرة 
حيوي����ة مبتكرة ته����دف لتوفير 

احللول املوجهة للشركات. 
وينظ����ر إل����ى االتفاقية، وهي 
األولى م����ن نوعها اتصاالت قطر 
)كيوتل( وبنك الدوحة، على أنها 
استجابة بالغة األهمية، ستمكن 
الش����ركات في قطر من النهوض 
بأعمالها وتفادي اي تأثير ناجم عن 
مشكلة الركود العاملي الناجتة عن 

األزمة االقتصادية الراهنة.
وتنص بنود مذكرة التفاهم على 
أن توفر كيوت����ل دعما مخصصا 
من الناحي����ة التقنية وفي مجال 
االتصاالت ألعضاء برنامج »تطوير« 
التاب����ع لبنك الدوح����ة، وهو حل 
مصرفي مخصص لبنك الدوحة 
للشركات الصغيرة واملتوسطة. 

تسهم هذه الشراكة بني كيوتل 
وبنك الدوحة في متكني الشركات 
األعض����اء في برنام����ج »تطوير« 
من العمل عل����ى التحكم بنفقاتها 
وحتسني كفاءتها التشغيلية بشكل 
أفضل. وباإلضافة إلى ذلك، سيكون 
لعمالء بن����ك الدوحة القدرة على 
اس����تخدام مجموعة م����ن حلول 
االتصاالت املتخصصة التي تقدمها 
كيوتل، في الوقت الذي سيستفيد 
فيه عمالء كيوتل من الشركات من 

اس���تقبل البن���ك التجاري 
الكويتي الدفعة الرابعة ضمن 
التدريبي���ة للبرنامج  الدورة 
الصيفي ألبناء موظفي البنك، 
وذلك في إطار حرص البنك على 
دوره المجتمعي الرائد واهتمامه 
بتنمية قدرات المتدربين، وكان 
البنك ق���د اختتم الخميس 30 
يوليو 2009 الدورة التدريبية 

الثالثة للبرنامج.
وأكدت مساعد المدير العام 
� إدارة الموارد البشرية بالبنك 
التجاري الكويتي هدى صادق 
أن البنك بدأ برنامج الدورات 
التدريبي���ة الصيفي���ة ألبناء 
العاملين به في الفترة من 21 
يونيو وحتى 27 الجاري، وذلك 
في إطار الدور المجتمعي للبنك 
وحرصه عل���ى تنمية قدرات 
المتدربين وإكسابهم الخبرات 
العم���ل المصرفي،  في مجال 
وكذلك لش���غل أوقات فراغهم 

في مجاالت مفيدة.
وأشارت إلى أنه تم تقسيم 
المتدربين إلى خمس مجموعات 
للعمل في افرع البنك المنتشرة 
المناطق، حيث  في مختل���ف 
يتم إدخالهم في برامج تدريب 
نظري���ة وعملي���ة ف���ي إطار 
التدريب الصيفي للمتدربين 
إلى  التعرف ع���ن قرب  بغية 
س���ير العم���ل داخ���ل إدارات 
واقسام البنك المختلفة وكيفية 

مجموعة واسعة من احللول املالية 
والعروض اخلاصة.

وبهذه املناس����بة صرح املدير 
التنفيذي إلدارة حلول األعمال في 
كيوتل م.خالد اهلل املنصوري: »إن 
توحيد جهود كيوتل املزود األول 
حللول االتصاالت في قطر يتيح 
لنا تطوير حلول متكاملة لألعمال 
صممت خصيصا لتلبية احتياجات 
الشركات الصغيرة واملتوسطة .

وإل����ى جانب الدع����م املتمثل 
في احللول املخصصة، س����تنظم 
اتص����االت قطر )كيوت����ل( وبنك 
الدوحة بش����كل مشترك سلسلة 
من ورش العمل اخلاصة، والتي 

العم���الء والجمهور،  مواجهة 
وأيضا إكساب الشباب مهارات 
التعامل مع األعمال المحاسبية 
الحاس���ب اآللي  واس���تخدام 
والمهارات المرتبطة باألنشطة 
المصرفية المختلفة، وذلك في 
إطار حرص البنك التجاري على 
دعم جميع الطلبة في مختلف 
مراحله���م الدراس���ية وإتاحة 
الفرصة لهم لتلقي معلومات 
وفيرة ع���ن العمل في القطاع 

صممت لدراسة الفرص املتاحة على 
وجه اخلصوص لقطاع الشركات 
الصغيرة واملتوس����طة في قطر، 
ولتس����ليط الضوء على احللول 
املالية والتجارية التي ميكنها أن 

تساعد على منو الشركات.
وم���ن جانبه ق���ال رئيس 
اخلدمات املصرفية التجارية في 
بنك الدوحة كيفن كني: »نحن 
فخورون بهذه الشراكة اجلديدة، 
والتي نؤمن بأنها ستضيف قيمة 
عالية لعمالئنا في قطاع الشركات 
الصغيرة واملتوسطة. وتتمتع 
قطر بتقاليد عريقة في ممارسة 
التجارة واألعمال ولذلك فإننا 

المصرف���ي، كما يت���م منحهم 
ش���هادات وحوافز تشجيعية 
في نهاية الدورة، كما س���بق 
للبنك تنظي���م دورات مماثلة 
خالل السنوات الماضية ألبناء 
البنك، حيث  وأقارب موظفي 

حظيت باقبال متميز.
البنك  المع���روف أن  ومن 
التج���اري الكويت���ي يحرص 
دائما على تفعيل وتأكيد دوره 
االجتماعي كمؤسسة مصرفية 

على ثقة بأن حلولنا املخصصة 
ستساعد في االستفادة من ذلك 
اإلرث العظيم في املستقبل. ومنذ 
إطالقه، ساهم برنامج »تطوير« 
في تقدمي مزايا كبيرة للشركات 
املشاركة فيه، ومبشاركة كيوتل 
سنتمكن من رفع مستوى الدعم 

الذي نقدمه إلى آفاق أعلى«. 
وشكل برنامج »تطوير« منذ 
إطالق����ه نافذة واح����دة للخدمات 
ملجموع����ة واس����عة التن����وع من 
الشركات، وبرهن على أهميته في 
تأمني التمويل، وتطوير اخلدمات، 
ودفع النمو، وزيادة الكفاءة، وتقدمي 

خدمات مصرفية داخل الشركة. 

رائدة ويتجلى هذا خالل اهتمام 
البنك بالمش���اركة في جميع 
االنش���طة المجتمعية، ويأتي 
الذي  الب��رنامج الصيفي  هذا 
يحرص البن���ك على تنظيمه 
سنويا ليؤكد حرص البنك على 
ت��دريب الطلبة والطالبات خالل 
اجازاته���م الصيفية باالضافة 
الع��الق���ات  إل���ى ت��وطي���د 
البنك  القائمة بين  المتمي��زة 

وموظفي��ه.

قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي )بيتك( محمد 
سليمان العمر إن السوق المحلي يظل يحتل موقع الصدارة في 
سلم أولويات »بيتك« رغم استمراره في تنفيذ خططه المدروسة 
في التوسع الخارجي مش���ددا على التزام »بيتك« بتقديم أفضل 
المنتجات والخدمات وفق أرقى معايير الجودة لجمهور عمالئه 

في الكويت.
وأوضح العمر خالل افتتاحه لفرع »بيتك« في مجمع األڤنيوز 
أن خريطة االنتشار المحلي تقوم على جعل شبكة الفروع تغطي 
معظم المناطق السكنية منها أو التجارية بحيث يكون »بيتك« 
في أقرب نقط���ة لتواجد العميل مما يجع���ل الوصول إليه يتم 
بأسرع وأسهل طريق، مضيفا أن افتتاح فرع في مجمع األڤنيوز 
يأتي في هذا السياق حيث يعتبر المجمع واحدا من األماكن التي 
يتردد عليه جمهور كبير من رواده وبشكل يومي، مؤكدا على أن 
خدمات هذا الفرع تتجاوز عمالء »بيتك« إلى خدمة كل من يزور 

الفرع وفق أسس ومهنية العمل المصرفي.

وأضاف العمر أن المنفعة التي تتحقق بهذا التوسع في شبكة 
الفروع تتعاظم مع األهمية الكبيرة التي يوليها »بيتك« للخدمات 
اإللكترونية التي تقدم من خالل أحدث نظم وتطبيقات تكنولوجيا 
 »e-banking« المعلومات وفق ما يعرف ب� »الصيرفة اإللكترونية« أو
 www.kfh.com حيث يقدم »بيتك« في موقعه على شبكة اإلنترنت
أكثر من 150 منتجا وخدمة في مختلف المجاالت التي يعمل بها 
»بيتك« سواء المصرفي منها أو التجاري أو العقاري، ويستطيع 
العميل من خالل الموق���ع إنجاز الكثير من معامالته المصرفية 

على مدار الساعة واأليام ومن أي مكان يكون فيه .
وأكد العمر حرص بيتك المتواصل على تقديم أفضل الخدمات 
والمنتجات لعمالئ���ه وفق أفضل المعايي���ر العالمية واالرتقاء 
بأس���لوب أداء فروعه وموظفيه بما يتناسب مع النمو في حجم 
العم���الء ويتوافق مع احتياجاته���م ومطالبهم التي يتم رصدها 
بشكل مستمر من خالل أسلوب علمي منظم يعمل إلى تصنيف 
هذه االحتياجات ومن ثم وضع السبل والوسائل لتحقيقها، منوها 

في ذلك باألهمية الكبيرة التي يوليها بيتك لعمالئه وفى مقدمة 
ذلك االستماع إلى أرائهم وتصوراتهم ومطالبهم واالستجابة إليهم، 
وقد طور من دور الفروع المصرفية من خالل الخروج عن الدور 
العملياتى التقليدي إلى دور اكبر وأوس���ع يرتكز على تسويق 
خدمات ومنتجات بيتك وتعزيز العالقات مع العمالء وبناء إطار 

من التعاون والتفاهم في البيئة المحيطة بالفرع.
وكان »بيت���ك« قد تصدر البنوك المحلية من خالل التصنيف 
الذي نشرته مجلة ذي بانكر العالمية التابعة لصحيفة فاينانشال 
تايمز FT المرموقة ألكبر ألف بنك في العالم حيث جاء في المرتبة 
الخامسة على مستوى منطقة الشرق األوسط لعام 2009، وتصدر 
أيضا المركز األول عربيا وال� 132 عالميا في قائمة المجلة نفسها 
ألكبر 500 عالمة تجارية مصرفية على مستوى العالم، وكل ذلك 
ه���و محصلة جهد وعطاء جميع العاملي���ن ودعم وثقة العمالء 
والمس���اهمين، كما يعبر عن السياسة االس���تثمارية الحصيفة 
والرؤية الش���املة لتطورات األس���واق وفرص نموها ومجاالت 

تحقي���ق أفضل العوائد بأقل المخاطر مما جنب بيتك الكثير من 
التداعيات الس���لبية، كما أن إستراتيجية »بيتك« في االستثمار 
المت���وازن محدود المخاطر وتنويع مص���ادر الدخل والبعد عن 
األنش���طة ذات المخاطر العالية والتركيز على مجموعة أسواق 
ذات معدالت جيدة وفرص متنوعة من ابرز عناصر تقوية العالمة 

التجارية والدفاع عنها.
 باإلضافة إلى االلتزام بمنهج العمل الذي يعتبر من أهم مميزاته 
وعوام���ل نموه وتطوره ألنه يوفر أرضي���ة صلبة من االحترام 
والقناعة والقبول على المس���تويين اإلقليمي والدولي باإلضافة 

إلى النمو والتوسع في السوق المحلى.
ويذكر أن لدى »بيتك« ش���بكة فروع محلية يصل عددها إلى 
47 ليصل بذلك إجمالي عدد الفروع المحلية والخارجية إلى 176 
فرعا تتبع بيتك في الكويت والبحري���ن وتركيا وماليزيا تقدم 
جميعها خدمات مصرفية ش���املة ومتوافقة مع أحكام الشريعة 

اإلسالمية.

العمر يتوسط موظفي الفرع اجلديد

م.خالد املنصوري وكيفن كني يتوسطان مسؤولي الشركتني

جانب من الطلبة املتدربني

أحمد العربيد

العمر يفتتح فرع األڤنيوز


