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معتمد من األكاديمية األميركية 

 اتحاد الشركات االستثمارية 
اختتم برنامج محلل محافظ مالية

عقد احتاد الشركات االستثمارية برنامجا تدريبيا بعنوان »محلل 
محافظ مالية واملعتمد من االكادميية االميركية« بالتعاون مع شركة إمي 
انترناشيونال للتدريب والتطوير واالكادميية العاملية إلدارة املشاريع 
ومببادرة من الشركة الوطنية لألوفست، وقدم االحتاد منح مجانية 
للكويتيني العاملني في الشركات االستثمارية األعضاء في االحتاد بلغت 
16 مقعدا مجانيا. وقد قام على تقدمي البرنامج محاضرون من اخلبراء 

الدوليني املؤهلني في مجال االستثمار وإدارة احملافظ املالية. 
وقد حضر البرنامج مشاركون من الشركات االستثمارية األعضاء 
في االحتاد مثل شركة االستشارات املالية الدولية، الشركة اخلليجية 
الدولية لالستثمار، بيان لالس����تثمار، بيت االستثمار العاملي، املركز 
املالي الكويتي، كامكو، املال لالستثمار، االمتياز لالستثمار، وشركة 

أعيان لإلجارة والتمويل.
وقد صرح الش����يخ يوس����ف الصباح، رئيس مجلس إدارة شركة 
إمي انترناش����يونال: »إن مهمة إمي انترناشيونال هي تعزيز وتطوير 
عملية التدريب الوظيفي لرجال ونس����اء الكويت في جميع قطاعات 
االقتصاد املنتجة، مبا يعزز النمو االقتصادي ويس����اهم في حتسني 
احلياة االجتماعية وبيئة العمل في الكويت من خالل توفير التدريب، 
الشهادات، واالعتمادات العاملية خللق قوة عمل منتجة، دائمة، عالية 

الكفاءة، وقادرة على التنافس«.
وأضاف الشيخ يوسف »إن إمي انترناشيونال تعد شراكة أميركية، 
بريطانية وعربية فريدة من نوعها في تقدمي التعليم والتدريب وتنمية 
املوارد البش����رية واحللول االستشارية املعتمدة واملعترف بها عامليا 
للنخبة من الش����ركات والعمالء في الشرق األوسط وشمال افريقيا. 
وهي الوكيل احلصري في الكويت لعدد من األكادمييات العاملية تشمل 
األكادميية العاملية لإلدارة املالية األكادميية العاملية إلدارة املشاريع، 
األكادميية العاملية إلدارة املوارد البش����رية، املعهد اإلس����المي لإلدارة 
املالية، باإلضافة التفاقيات التعاون مع غرفة التجارة والصناعة في 

لندن، واس اتش ال جلوبال«.
وصرح السيد بدر السبيعي، رئيس مركز الدراسات االستثمارية 
واخلدمات املالية بأن املركز يس����عده التعاون مع الشركات املتميزة، 
والتى ال تألو جهدا في تقدمي خبراتها للعاملني في شركاتنا االستثمارية، 
ومتن����ى املزيد من هذه النوعية من البرام����ج املتخصصة، متمنيا أن 

يترجم املشاركني حصيلة البرنامج إلى واقع عملى.

50% من شركات االستثمار غير منكشفة 
على مديونيات »دبي العالمية« حتى اآلن 

»التجاري«: يجري اليوم سحب »حساب النجمة«

العلي: خطة إعادة هيكلة »الدار« تحقق 
للبنوك والمستثمرين أفضل النتائج

باستثناء 5 شركات منها

عمر راشد
 تتوالي ردود الشركات االستثمارية 
بشأن الكتاب الذي أرسله احتاد شركات 
االستثمار إلى 100 شركة استثمارية 
تابعة لبنك الكويت املركزي بش����أن 
تعرض تلك الشركات على مديونية 
دب����ي العاملية ونخيل العقارية حيث 

أوضحت مصادر استثمارية أن نصف 
تلك الشركات أرسلت ردودها متضمنة 
في معظمها أنها غير منكش����فة على 
مديونيات دبي العاملية ونخيل، حيث 
أكدت مصادر استثمارية أن 5 شركات 
من بني الردود أشارت إلى أنها منكشفة 

على تلك املديونية. 

يتم اليوم في املبنى الرئيس���ي 
للبنك التجاري إجراء السحب الشهري 
ل� »حس���اب النجمة« لعمالء البنك 
التجاري الكويتي والذي يجري كل 
ش���هر، حيث يكون هناك 81 فرصة 
للفوز لعمالء البنك التجاري املشاركني 
بحس���اب النجمة لرب���ح مائة الف 
دينار كجائ���زة أولى، حيث تتوزع 
اجلوائ���ز الثمانون ل���كل منها على 
النح���و اآلتي: اجلائزة م���ن الثاني 
الف دينار،  الواحد والعشرين:  الى 
واجلائزة من الثاني والعشرين الى 

الواحد والثمانني: 500 دينار.
اجلدير بالذكر أنه باستطاعة أي 

النجمة«  شخص أن يفتح »حساب 
بإيداع مبلغ 150 دينارا فقط في أي 
الكويتي،  التجاري  البنك  من فروع 
فكلما ازداد رصيد حس���اب العميل 
في »حساب النجمة« ازدادت فرص 
الربح، حيث يحتسب كوبون للسحب 
مقابل كل 50 دينارا باحلساب، كما 
يتميز هذا احلساب بأنه ميكن السحب 
واإليداع فيه في أي وقت إضافة إلى 
إمكانية إصدار بطاقة سحب آلي عليه 
واحلصول على كل اخلدمات املصرفية 
م���ن خالله مثل خدمة التجاري اون 
الين واخلدمة الهاتفية وخدمات مركز 
االتصال وخدمة الرسائل القصيرة.

اللجنة  أعلن���ت 
للبنوك  التنسيقية 
في  واملس���تثمرين 
شركة دار االستثمار 
)اللجنة التنسيقية( 
أنه���ا عرضت خطة 
إعادة هيكلة شاملة، 
تقضي بإعادة جدولة 
وهيكل���ة االلتزامات 
املالية لش���ركة دار 
االس���تثمار، عل���ى 

البنوك واملستثمرين املعنيني في 
كل من الكويت ودبي في يومي 24 

و25 من شهر نوفمبر املاضي.
وأفادت اللجنة التنسيقية بأن 
خطة إعادة الهيكلة املقترحة جاءت 
بعد دراسة متأنية من قبل اللجنة 
التنسيقية ومستشاريها بالتنسيق 

مع شركة دار االستثمار.
ودعت اللجنة التنسيقية البنوك 
واملستثمرين إلى االطالع على خطة 
إعادة الهيكلة وتقدمي دعمهم لها قبل 
حلول الثالث والعشرين من شهر 

ديسمبر اجلاري.
اللجنة  الناطق باس���م  وق���ال 

ب���در  التنس���يقية 
عبداهلل العلي »ترى 
اللجنة أن خطة إعادة 
الهيكل���ة من املرجح 
أن حتق���ق للبنوك 
واملستثمرين أفضل 
النتائ���ج املمكن���ة، 
آخذين بعني االعتبار 
جميع البدائل األخرى 
املتاح���ة ف���ي ظ���ل 
الظ���روف احلالية. 
وعلى الرغم من التحديات الكبيرة 
التي واجهت اللجنة التنسيقية في 
بداية األمر نتيج���ة األزمة املالية 
العاملية وتداعياتها إال إنها استطاعت 
بعد مرحلة من املفاوضات والنقاشات 
املستفيضة والتعاون البناء من قبل 
شركة دار االستثمار، أن تصل إلى 
خطة إعادة هيكلة توافقية مرضية 
للطرفني«، وأض���اف: »نتمنى من 
جميع البنوك واملستثمرين ونحثهم 
عل���ى املصادقة عل���ى خطة إعادة 
الهيكلة حتى يتسنى لنا املضي قدما 
نحو مرحلة التنفيذ النهائي وإقرار 

اخلطة بأسرع وقت ممكن«.

اخبار الشركات

بدر العلي

مطر: قمنا بجولة خليجية ومفاوضات مع قطر ودبي وأبوظبي لبناء مصانع فيها

مفاوضات بين »عارف للطاقة« و»سينفيولز« التابعة 
وشركة أميركية لبناء مصنع بتكلفة 200 مليون دوالر

زيادة في االنتاج وصلت الى %20 
التكنولوجيا  بسبب استخدام 
احلديثة كما ان الكفاءة االنتاجية 
للمصانع ارتفعت الى 95% مما 
دفع بش����ركة »بيكر أو براين« 
الى رفع تقرير جديد في شهر 
إمكانات  أغسطس املاضي عن 
املصنع اجلديدة والذي تلقفته 
الش����ركات العاملة في القطاع 
النفط����ي والبتروكيماوي����ات 
األميرك����ي بس����رعة وأج����رت 
االتصاالت معنا للقيام بتمثيلنا 

باخلارج.
وتابع مطر في كش����فه عن 
مفاوضات جتريها سينفيولز 
مع ش����ركتني أميركيت����ني رائدتني في مج����ال الطاقة 
والبتروكيماويات إلنشاء مصانع في الدول التي تعمل 
بها هاتان الشركتان مشيرا الى ان الشركتني االميركيتني 
اللتني رفض الكشف عن اسميهما مدرجتان في سوق 

نيويورك لألوراق املالية.
وقال مصدر ان شركة سينفيولز هي الشركة الوحيدة 
في العالم الت����ي بإمكانها حتويل غاز امليثان املتواجد 
بنس����بة تتراوح بني 70 و90% م����ن الغاز الطبيعي أو 
املسال الى مادة االيثيلني وان الشركة االميركية »كيم 
سيستمز« املختصة هندسة الكيماويات قدمت تقريرا في 
شهر أكتوبر املاضي أشادت فيه بإمكانية تكنولوجيات 
سينفيولز بإنتاج مادة االيثلني التي تستخدم في صناعات 
البالستيك وحوى التقرير مقارنة بني التكنولوجيات 
املوجودة حاليا النتاج االيثيلني وتكنولوجيا سينفيولز 
وكانت النتيجة ان تكنولوجيا سينفيولز تفوق جميع 
التكنولوجيات من حيث كفاية االنتاج وتكلفة املصانع 

التي تنتج من نصف مليون طن وأقل سنويا.
وأنهى مطر حديثه بأن عام 2009 كان مهما بالنسبة 
لسينفيولز من حيث التكنولوجيا حيث اكتشفت الشركة 
العدي����د من املزاي����ا اجلانبية التي ح����ازت من خاللها 
براءات اختراع جديدة يزي����د عددها على 5 عام 2010 
فهو عام النجاح التجاري للشركة والعوائد املتوقعة 

من النجاح.

من الغاز احملروق تعود بالفائدة املالية والفائدة البيئية 
على حد سواء وكان من ضمن الوفد ممثلون عن شركة 

عارف للطاقة كاشفا عن استمرارية املفاوضات.

قصة نجاح

وتطرق مطر الى قصة سينفيولز مع شركة عارف 
للطاقة منذ ان اشترت األخيرة حصة تبلغ 25% منها قائال: 
حال دخول شركة عارف للطاقة في شركة سينفيولز 
قمنا باستثمار مبلغ يصل الى 13 مليون دوالر في معملنا 
من حيث تطوي����ر تكنولوجيا لرفع الكفاءة اإلنتاجية 
وتوسيع املعمل في بداية عام 2007 السيما ان شركة 
لالستشارات الهندس����ية العاملية هي شركة »بيكر او 
براين« BAKER O BRAIN زارت املصنع بداية ذاك العام 
وعاودت الزيارة في فبراير ومارس وأبريل املاضي مشيرا 
الى ان الزيارة األولى ل� »بيكر أو براين« والتي كانت 
في عام 2007 جاءت بتقرير طلب فيه من املصنع رفع 
الكفاءة اإلنتاجية الى نسبة جتارية وتوسيع املصنع 

إلثبات وتأكيد الكفاءة.
واضاف مطر انه مع االستفادة من دخول شركة عارف 
للطاقة على الشركة مت توسيع املصنع من خالل استثمار 
13 مليون دوالر في توسيع املنشأة وتطوير تكنولوجيا 
جديدة حيث حدثت االنتهاء من عمليات التوسيع بداية 
العام احلالي الفتا الى ان النتائج كانت مدهشة حيث مت 

فواز كرامي
كشف نائب الرئيس في شركة 
سينفيولز األميركية تشارلز مطر 
عن مفاوضات جتريها الشركة مع 
شركة أميركية عاملية مختصة 
في مجال الطاقة والبترول والغاز 
إلنش����اء مصنع لتحويل الغاز 
الى وقود س����يارات في منطقة 
الشرق األوسط كاشفا عن دخول 
ش����ركة عارف للطاقة القابضة 
في هذا املصنع دون الكش����ف 
عن اس����م الشركة األميركية أو 
الدولة املزمع تشييد املعمل بها 
مضيفا ان تكلفة املصنع تبلغ 

200 مليون دوالر.
وف����ي تصريح ل� »األنباء« كش����ف مطر الذي متلك 
شركة عارف للطاقة حصة تبلغ 25% من الشركة التي 
يعمل بها عن ان توقيع العقد للبدء بتش����ييد املصنع 
من املتوقع ان يتم خالل شهر يناير املقبل على ان يبدأ 
العمل في املصنع في الربع األول من عام 2013 كاشفا عن 
قدرة املصنع اإلنتاجية حيث يستطيع املصنع حتويل 
45 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا الى 2500 برميل 

من بنزين السيارات عالي األوكتني.
كما كشف مطر عن جولة خليجية قامت بها شركة 
سينفيولز على دول اخلليج العربي في شهر نوفمبر 
املاضي شملت كال من دبي وأبوظبي وقطر اضافة الى 
الكويت قام خاللها الوفد باجراء مفاوضات مع شركات 
عاملة ومستثمرة في قطاع الطاقة في هذه الدول لبناء 
مصانع بتروكيماويات فيها حيث مت االجتماع مع شركة 
اينوك االماراتية ودبي غاز على أمل انهاء املفاوضات خالل 
وقت قصير واالتفاق على انشاء مصنع بتروكيماويات في 
منطقة جبل علي كما مت التفاوض مع املدينة التعليمية 
في قطر على بناء مصنع لتحويل الغاز الطبيعي الى 

بنزين ووقود طائرات ومادة ايثيلني.
وبني مطر ان الوفد قام بزيارة الى مؤسس����ة النفط 
الكويتية )كي او سي( للتفاوض معهم بشأن االستفادة 
من الغاز احملروق في آبار النفط الس����يما ان الشركة 
متتلك أحدث تكنولوجيا في العالم في مجال االستفادة 

توقيع عقد المعمل الجديد يناير المقبل وبدء اإلنتاج في الربع األول من 2013

تشارلز مطر

استخدمنا 13 مليون 
دوالر من أموال »عارف 

للطاقة« لتطوير 
وتوسيع معملنا 

في الواليات المتحدة 
األميركية

المصنع الجديد يحول 
45 مليون قدم مكعبة 
من الغاز إلى 2500 
برميل يوميًا من بنزين 
السيارات عالي 
األوكتين

مصنع الشركة في والية تكساس


