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أفادت مصادر ذات صلة بأن محافظ البيوع املستقبلية 
واآلجلة للشركات منيت بخسائر بالغة، حيث تناقصت كمية 
العقود اآلجلة بشكل ملحوظ خالل جلسة تداول أمس، مما 
يعني أن هناك موجة بيع لعقود املس����تثمرين سواء كانت 
عقود بيوع آجلة )في أثناء الس����وق( أو عقود اآلجل )بعد 
السوق(. وأفادت املصادر بأن هناك عدة عقود أدت إلى خسائر 

لصانع الس����وق جتاوزت نسبتها 70%، مبينة املصادر أن 
هناك موجة بيع طالت كل القطاعات، ما أدى إلى بلوغ تراجع 
العقود نسبه 5.48%، في حني كانت نسبة التراجع لكمية 
العقود في االسبوع املاضي 8.44%. جتدر اإلشارة إلى أن عدد 
صناع السوق الذين يقدمون خدمة البيوع املستقبلية يبلغ 
20 ش����ركة، من بينها شركتان استثماريتان غير مدرجتني 

هما وفرة لالستثمار، ومنافع لالستثمار.

70% نسبة خسائر 20 شركة تعمل في البيوع المستقبلية واآلجل

القطاع يحتاج لتشكيل 
فريق استكشافي لجذب 
الشركات العالمية إلى البالد

زكي عثمان
يعاني قطاع اخلدمات اللوجستية في الكويت 
من حالة ضعف ش����ديدة، فهو ف����ي مفترق طرق 
خطي����ر يتمثل في ضعف االمكانيات وعدم اجراء 
عمليات تطوير له منذ سنوات، وأيضا في احجام 

الشركات العاملية في الدخول اليه.
ففي الوقت الذي تستطيع فيه الكويت تأمني 
الظروف اجليدة لنشاط جتاري كبير في املنطقة 
وذلك من خالل تأمني بنية حتتية عالية املستوى، 
يقف تطوير القطاع التجاري واللوجستي »محلك 
سر« ويبقى متوقفا أيضا على الشركات العاملة 

في هذه املجال.
وقد أوضحت مص����ادر مراقبة ل� »األنباء« ان 
الكويت يتعني عليها الس����عي بإيجابية الى جذب 
الشركات اللوجستية الى كل القطاعات األساسية 
ومن شأن مثل هذا اإلجراء أن يؤمن بالطبع وظائف 
جديدة ويوفر املعرفة اجلديدة واملهارة، ما يؤدي إلى 

زيادة حجم التجارة واإلنتاج العام في الكويت.
وأضافوا انه ميكن توسيع أي قطاع اقتصادي 
عموما عن طريق زيادة حجم الشركات واملشاريع 

املوجودة فيه فضال عن تسهيل اإلجراءات احمللية 
لتأس����يس ش����ركات أخرى وجذب مس����تثمرين 

أجانب.
ومبا أن النشاط التجاري هو عملية مرتبطة 
بشبكة من األعمال التجارية الدولية وتنطوي على 
أهمية بالغة في جذب العبني دوليني كبار، لذا فإن ما 
يحتاجه القطاع التجاري في الكويت اآلن هو املزيد 
من االطالع على النشاطات الدولية والقيام بدور 
اكبر في شبكة العالقات االقتصادية العاملية وقيام 

املستثمرين املعتمدين بتوفير فرص العمل.
ورغم وجود عدد من الالعبني الدوليني البارزين 
في الكويت، فإن الكويت ال تشكل عموما سوى موقع 
في شبكة أعمال مثل هؤالء الالعبني الدوليني الذين 
توجد مقراتهم في أماكن أخرى كدبي والبحرين.

وكانت اللقاءات التي جرت مع بعض الالعبني 
اللوجستيني في الكويت أظهرت أسبابا عدة ملغادرة 
الالعبني الوطنيني الكويت ولعدم اختيار الالعبني 

الدوليني الكويت مكانا لعملياتهم الرئيسية.
وقالت املصادر ان من هذه األشياء وجود عدد 
كبير جدا من النظم املقيدة للعمل، وعدم الوضوح 

في أساليب وإجراءات التقدم بطلب للعمل وصعوبات 
في احلصول على األرض.

وكذلك ليس لدى ادارة االستثمار األجنبي في 
الكويت ميزانية للقيام بأي نشاط رئيسي فيما لم 
ينجح ممثلو التجارة اخلارجية في الكويت وال غرفة 

جتارة وصناعة الكويت في جذب املستثمرين.
وال شك ان رؤساء الشركات التجارية العاملية 
والالعبني اللوجس����تيني بحاج����ة ألن يعرفوا ان 
الكويت مكان جاذب للبدء بالعمليات اللوجستية، 
وباختصار يتعني ان يدرك صناع القرار أن الكويت 
خي����ار مفيد أمامهم ومثل ه����ذه املبادرة يجب أن 
تكون مس����ؤولية غرفة التجارة والصناعة التي 
عليها إطالق حملة تسويق تركز فيها على وسائل 
اإلعالم العاملية وعلى هذه احلملة أن تبرز إمكانات 
الكويت اللوجس����تية املميزة الت����ي منها موقعها 

كبوابة للعراق.
وطالب����ت املص����ادر بضرورة تش����كيل فريق 
استكشافي يعمل جلذب الش����ركات اللوجستية 
الدولية الكبرى. وهدف ه����ذه املبادرة هو جذب 
شركتني لوجستيتني دوليتني كبيرتني على األقل 

توفر الواحدة منهما ما بني 800 و1000 وظيفة في 
الكويت باإلضافة جلذب 5 ش����ركات دولية أخرى 
متوسطة احلجم لتوفير ما بني 300 و500 فرصة 
عمل للشركة الواحدة غير أن تنفيذ هذه املبادرة 
يتعني أن يكون من خالل عقلية خدمات حقيقية 

محترفة.
وه����ذا يعني ضرورة القي����ام بالتالي: اختيار 
فريق من 4 أعضاء طموحني وبخبرة لوجس����تية 

وطنية ودولية.
كما يجب ان يعمل الفريق من اجل فهم أفضل 
للكيفية التي يرى فيه����ا العالم الكويت، هذا الى 
جانب ان الفريق يتعني عليه الوصول إلى الشركات 
املستهدفة لفهم احتياجاتها وإقناعها مبا ميكن أن 
حتققه في الكويت ومن ثم تسهيل إبرام صفقات 
االستثمار. وأخيرا تأسيس مكتب ملساعدة الشركات 
اللوجستية الصغيرة واملتوسطة احلجم. ويتعني أن 
يكون هدف هذا املكتب مساعدة مثل هذه الشركات 
على النجاح في أعمالها وتطوير خططها ومساعدتها 
في تأمني أماكن ملخازنها وفي احلصول على التمويل 

الالزم.

سرور السامرائي يتسلم اجلائزة

وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي مع سرور السامرائي

للمرة الخامسة على التوالي واعترافًا بريادته في مجال توظيف العمالة الوطنية

»الخليج« يفوز بجائزة توطين 
وإحالل الوظائف في دول مجلس التعاون

من جهته، قال مدير عام املوارد 
البش����رية ببنك اخلليج س����رور 
السامرائي: »لطاملا استثمر بنك 
اخلليج بكثافة في برامج التطوير 
الكويتية  املواهب  املهني لتنمية 
ومنح الشباب الكويتي فرصة بناء 
مستقبلهم املهني واإلسهام في تقدم 

اقتصاد وطننا وازدهاره«.
بن����ك  »يلت����زم  وأض����اف: 
اخلليج بتزويد س����وق الكويت 
بخدمات مصرفية تتميز بأرقى 
العاملية، ويكمن سر  املستويات 
جناح بن����ك اخلليج في موظفيه 
الذين يتمتعون مبس����توى عال 
من احلم����اس واخلبرة وينمون 
خبراتهم في بيئة مهنية جتمع بني 
العمل اجلماعي الرائع والشغف 
بالتميز، ليقدم البنك دوما أفضل 
مجموعة من اخلدمات واملنتجات 

املصرفية واملالية«.
وختم: »هذا ويعتز بنك اخلليج 
بكل م����ن موظفيه األكفاء ويؤكد 
التزامه املتواصل بتنمية مستقبل 
الكويتي����ني واملجتم����ع الكويتي 

واالستثمار فيهما«.

اآلن، بل سيعمل جاهدا للحفاظ 
على مكانت����ه الرائدة في القطاع 

املصرفي«.
 وأضاف البدر قائال: »يعكس 
ه����ذا اإلجناز ال����ذي حققه البنك 
اس����تراتيجيتنا طويل����ة األم����د 
والرامية إل����ى توظيف وتطوير 
املواه����ب الكويتي����ة، إضافة إلى 
االستثمار في املبادرات االجتماعية 
التي تشجع الشباب على االنضمام 

إلى القطاع املصرفي«.
وق����د جتاوزت حاليا نس����بة 
الكويتي����ني العامل����ني ف����ي بنك 
اخلليج ال� 60%، بينما تفوق نسبة 
الكويتي����ني العاملني بالفروع ال� 
80%، وتعد هذه النسبة من أعلى 
املعدالت مقارنة مع املؤسس����ات 

األخرى في الكويت.
العديد  وقد عني بنك اخلليج 
من املوظفني الكويتيني اجلدد في 
 مختلف دوائره منذ بداية العام، 
ومازال يثابر لتوفير فرص العمل 
للكويتي����ني م����ن ذوي الكفاءات 
الراغب����ني في بن����اء حياة مهنية 

مجزية مع بنك اخلليج.

للسنة اخلامسة على التوالي، 
فاز بن����ك اخلليج بجائزة توطني 
وإحالل الوظائ����ف التي مينحها 
مجلس وزراء العمل والش����ؤون 
االجتماعية لدول مجلس التعاون 

اخلليجي.
وقد تسلم بنك اخلليج جائزة 
الوظائف في  إح����الل وتوط����ني 
حف����ل أقامه مجلس وزراء العمل 
والشؤون االجتماعية بدول مجلس 
التعاون اخلليجي في مسقط بعمان 

أمس األول.
وتأتي هذه اجلائزة تقديرا ملا 
سجله بنك اخلليج من جناحات 
باه����رة في حتقي����ق إحدى أعلى 
نس����ب التوظيف للكويتيني في 
القطاع اخلاص، واعترافا بريادته 
كأول بنك كويتي يحتل مثل هذه 

املكانة.
كما تأتي اجلائزة اعترافا بتميز 
بن����ك اخلليج في مج����ال توطني 
الوظائف وإحالل العمالة الوطنية 
وتأكي����دا على التزامه الراس����خ 
بتطوي����ر املواطن����ني الكويتيني 

مهنيا.
ويسعى بنك اخلليج دوما إلى 
مساندة الشباب الكويتي لتحقيق 
طموحاتهم الوظيفية في القطاع 
املصرف����ي وذلك من خالل برامج 
البش����رية املوجهة لدعم  املوارد 
الكويتيني والتي تش����مل برامج 
التدريب والتطوير املهني املعدة مبا 

يتوافق واحتياجات املتدربني.
وبهذه املناس����بة، قال رئيس 
مجل����س إدارة بنك اخلليج، علي 
الرش����يد البدر: »يتش����رف بنك 
اخلليج بتسلم هذه اجلائزة الهامة 
التي تعتبر ش����اهدا على اجلهود 
الدؤوبة التي يبذلها فريق املوارد 
البشرية في سبيل بناء قاعدة قوية 
من املواهب الكويتية املدربة خير 
تدريب، وتابع: لكن بنك اخلليج لن 
يكتفي مبا حققه من إجنازات حتى 

الخدمــات اللوجستية  
بين »ضعف اإلمكانيات« 

و»إحجام الشركات العالمية« 


