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واتمان لـ »األنباء«:التدفق التجاري 
مع  اإلمارات يضمن فرصًا لـ »المشرق« وعمالئه

ناصر: »الدولية لإلجارة« في تواصل مستمر 
مع دائنيها إلعادة هيكلة مديونياتها

فواز كرامي 
املدي����ر اإلقليمي  قال 
في بن����ك املش����رق فرع 
الكويت ساميون وامتان 
ان السوق الكويتي سوق 
الكثير من  واعد ويحمل 
البنوك  التحديات لقطاع 
مش����يرا الى ان فرع بنك 
املشرق في الكويت استطاع 
ان يجذب شريحة جيدة من 

العمالء من الشركات واألش����خاص بعد مرور اقل من شهر على افتتاح فرعه 
في  الكويت الفتا الى ان البنك باألس����اس يتمتع بعالقة جيدة جدا مع العديد 
من العمالء الكويتيني من حيث املصداقية واخلدمات املصرفية املتعددة التي 
يقدمها البنك قائال: »أنا أرى ان اس����تمرارية التجارة وتدفق االستثمارات بني 

البلدين توفران الفرص لفرع بنك املشرق في الكويت ولعمالئه«.
واضاف وامتان في تصريح ل� »األنباء« ان فرع بنك »املشرق« في الكويت 
يعمل وفق اخلطة املوضوعة من قبل البنك التي تتضمن التوس����ع االقليمي 
للبنك في الدول العربية ودول املنطقة ذات األداء التش����غيلي العالي الفتا الى 
ان البنك اس����تقبل العديد من املؤسسات املالية الكويتية كعمالء جدد منذ ان 
افتتح فرعه في الكويت. ويذكر ان بنك املش����رق االماراتي افتتح اول فرع له 
في الكويت بداية ش����هر نوفمبر املاضي ليصل ع����دد فروعه الى 94 فرعا في 
منطقة الشرق األوسط وذلك خالل احتفال حضره رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي والرئيس التنفيذي للبنك عبدالعزيز الغرير وعدد من الشخصيات 

الكويتية واالماراتية.

ص����رح رئي����س 
اإلدارة  مجل����س 
التنفيذي  والرئيس 
الدولي����ة  للش����ركة 
لإلجارة واالستثمار 
س����مير ناص����ر بأن 
ق����د بدأت  الش����ركة 
فعليا باتخاذ خطوات 
جادة ومدروسة في 
التواصل املستمر مع 
دائنيها ملناقشة إعادة 
هيكل����ة املديونيات 
القائمة، حيث مت عقد 

عدة اجتماعات مع جلنة دائني الشركة 
والتي كان آخرها في الشهر املاضي، 
وذلك ملناقشة مجموعة مواضيع كان 
من أهمها مدى إمكانية إعادة هيكلة 
البن����وك والش����ركات وكذلك  ديون 
الوصول إل����ى اتفاق إلعادة اجلدولة 
مبا يلقى القبول واملوافقة من الدائنني 
ومبا يحقق االستمرارية للشركة وفق 
مقومات بقاء ممكنة وملموسة، وأكد 
سمير ناصر أن املصلحة املشتركة التي 
جتمع الدائنني واملس����اهمني واإلدارة 
التنفيذية هي اإلطار الذي نعمل من 
خالله، مش����يرا في الوق����ت ذاته إلى 
ضرورة تفهم وضع كل االطراف في 
هذه املعادلة وأن االزمة احلالية التي 
مير بها العال����م واالقتصاد الوطني 
أوجدت ظروفا قاهرة وحتديات كبيرة 

تتطلب التعاون من اجلميع.
كما أوضح ناصر أن اإلدارة احلالية 
للشركة قد ورثت كثيرا من املشاكل 
أعاق����ت تقدمها  التي  والصعوب����ات 
وانطالقه����ا، ولكن ف����ي نفس الوقت 

ورغ����م ه����ذا اإلرث 
فإننا على اس����تعداد 
لالس����تمرار  ت����ام 
التص����دي لهذه  في 
املشاكل ومواجهتها 
مؤكدا ضرورة دعم 
كبار املس����اهمني في 
لعملي����ة  الش����ركة 
إعادة الهيكلة وداعيا 
إل����ى توفي����ر الدعم 
من اجله����ات الدائنة 
آثار  لتجاوز اجلميع 
هذه املرحلة. كما أشار 
ناصر إلى ان االجتماعات التي متت مع 
الدائنني قدمت خاللها الشركة خطة 
مقترحة لتصحيح االوضاع، وكذلك مت 
تقدمي مسودة البيانات املالية للشركة 
كما في نهاية سبتمبر، باإلضافة إلى 
أن ه��ذه االجتماعات شهدت اختيار 
وتعيني ج���هة است���شارية عاملي��ة 
 Price WATERHOUSE coopers PWC
وذلك للعمل على تقييم مهني معتمد 
ألصول الشركة ووضع خطة العمل 
املقترحة للتطبيق، وبالفعل فقد باشر 
 Price WATERHOUSE فري����ق عم����ل
coopers PWC  وهو اآلن بصدد االنتهاء 
من املهمة املوكلة اليه حيث من املتوقع 
اصدار مسودة تقريره في شهر ديسمبر 
اجلاري. وأضاف أن الشركة الدولية 
لإلجارة واالس����تثمار قد سعت إلى 
تخفيض التكاليف وتقليل اخلسائر 
من خالل إعادة تنظيم مجموعة من 
االعمال واملشاريع ومن خالل اتخاذ 
سياسات مدروسة تساهم في تطوير 

كفاءة األداء وحتسن من الفعالية.

فرع املشرق بالكويت

سمير ناصر

أخبار الشركات

شيخة البحر في لقطة تذكارية مع مدير وأعضاء إدارة التمويل التجاري

للعام الخامس على التوالي

خالل مؤتمر صحافي لإلعالن عن المعرض األول للصناعات النفطية الصغيرة 13 الجاري

»جلوبال فاينانس« تمنح »الوطني« لقب
أفضل بنك للتمويل التجاري لعام 2009

160 مليار دوالر حجم الصناعات النفطية التحويلية
في العقدين القادمين بمنطقة الخليج العربي

الحربي: االستثمار في القطاع النفطي يعد األفضل بين مختلف القطاعات باعتباره العمود الفقري لالقتصاد المحلي
أحمد مغربي

أعلن���ت ش���ركة ومعهد وارة 
غلوبل للتدريب واالستش���ارات 
ع���ن تنظيمها ملؤمت���ر ومعرض 
الكويت األول للصناعات النفطية 
الصغيرة واملتوسطة خالل يومي 
13 و14 ديسمبر اجلاري في غرفة 
التجارة والصناعة حتت رعاية 
وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ 
العب���داهلل وبالتعاون مع  أحمد 
مؤسسة البترول الكويتية وشركة 
ايكويت للبتروكيماويات وشركة 
الصناعات املتحدة وشركة القرين 

للبتروكيماويات.
وفي هذا الس���ياق، قال مدير 
ادارة العالقات العامة في مؤسسة 
البترول الكويتية م.علي مراد ان 
القضايا  النفطية من  الصناعات 
امللحة ضم���ن اهتمامات الدولة، 
موضحا ان املؤمتر سيعزز ثقافة 
االس���تثمار االيجابي في املجال 
النفطي باعتباره واحدا من اكبر 
وأهم االنشطة النفطية التي تعقد 
ف���ي الكويت وذلك من حيث عدد 
النفطية املشاركة فيه  الشركات 
الرسميني  الى املسؤولني  اضافة 
واملختصني ف���ي مجال الصناعة 
النفطية. وأش���ار م���راد الى ان 
رعاية مؤسسة البترول الوطنية 
ألنشطته تأتي كشكل من أشكال 
التأكي���د لدوره���ا الرائد واملميز 
محليا وعامليا في مختلف أنشطة 
القطاع النفطي التي تضطلع بها 
املؤسس���ة وش���ركاتها النفطية 
النفط  التابعة في أوجه صناعة 
والغاز املتنوعة بدءا من اكتشاف 
حقول جديدة إل���ى إنتاج وقود 
الس���يارات والطائرات والبواخر 
ووقود األغراض الزراعية ومحطات 

توليد الطاقة الكهربائية.
وبني ان املؤمتر سيناقش آخر 
القضايا املتعلقة بصناعة النفط 
وفاعلية املقاييس احلديثة في هذا 
املجال اضافة الى تسليط الضوء 
على األساليب التي مت استحداثها 
في العديد من دول العالم لتحسني 
النفطية  وتنظي���م الصناع���ات 
التحويلي���ة املتمثلة في إنش���اء 
املصافي ومصانع البتروكيماويات 

ومعامل الغاز الطبيعي. 
وذكر ان أهداف املؤمتر ستركز 
على التوعي���ة بأهمية الصناعة 
النفطية وحتديد االدوات الالزمة 
لقيامها وإنشاء وتفعيل صناعات 
نفطية صغيرة ومتوسطة يديرها 
القطاع اخلاص وتساهم في دعم 
االقتصاد الوطني الكويتي صناعة 
وتوظيفا والتركيز على االستفادة 
من وسائل التكنولوجيا احلديثة 
النفطية املختلفة  في الصناعات 
كالنانو تكنولوجي الذي يعد من 

زميلة لشركة الصناعات املتحدة 
في مؤمتر ومعرض الكويت األول 
النفطية الصغيرة  للصناعات 
واملتوسطة تعد مشاركة مهمة 
جدا، كونها تتيح فرصة لتسليط 
األض���واء على ش���ركة القرين 
وإجنازاتها خالل سنواتها األربع 
األول���ى، خصوصا أنها حديثة 

العهد نسبيا.
وأوضح���ت ان املش���اركة 
تعتبر فرصة جديدة لتعريف 
املستثمرين الراغبني في البحث 
عن مجاالت استثمارية في القطاع 
الصناعي، فشركة الصناعات 
املتحدة ش���ركة اس���تثمارية 
متخصصة في القطاع الصناعي 
وبصف���ة خاص���ة صناع���ات 
الرغم  البتروكيماويات. وعلى 
من أن تركيزنا األساسي خالل 
العامني املنصرمني قد انصب على 
قطاع الطاقة ومجاالته املتنوعة، 
إال أننا نرحب بجميع املستثمرين 
على أمل تق���دمي اخلبرات لهم 

بشكل عام.
وأشارت الى أن هذا املؤمتر 
واملعرض يضع »القرين« على 
الطري���ق الصحيح ف���ي عالم 
امل���ال واألعمال واالس���تثمار، 
خصوصا أن���ه يعكس صورة 
تليق مبركز ومكانة »القرين« 
ومينح املستثمرون احملليون 
واألجانب ق���درة االطالع على 
كل م���ا هو جديد ومهم وإيجاد 
ف���رص التعاون ب���ني اجلميع 
وتبادل اخلب���رات واملعارف. 
جتدر االش���ارة الى ان املؤمتر 
سيتم مبشاركة وفود من أكثر 
من 19 دولة عربية وعاملية وعدد 
من احملاضرين واملتخصصني 
النفطية املختلفة  في املجاالت 
ومن ابرزهم مدير بحوث معهد 
النفطية في  ليكس للبح���وث 
بوس���طن مارك بنج���ر ومدير 
قطاع النفط والغاز في شركة 
مايكروسوفت للبرمجيات م.عمر 
صالح ومؤسس شركات نفطية 
صغيرة ومستش���ار في شركة 
نفط الكويت رودني بالكفورك، 
ومؤسس ورئيس شركة وصالت 
النفط والغاز األملانية الكسندر 
ويستمان، ومدير معهد تطوير 
االبح���اث النفطية ف���ي ايران 
د.محمد رضا كمال���ي، ومدير 
التكنولوجيا الكيمائية في معهد 
النفط والغاز الپولندي ليسزيك 
زميانسيكي، ومن املتحدثني من 
الهندس���ة  الكويت عميد كلية 
والبت���رول في جامعة الكويت 
د. طاهر الصح���اف والرئيس 
التنفيذي بشركة الكويت للطاقة 

م.سارة أكبر.

املكلفة  التقنيات احلديث���ة غير 
مقارن���ة بنظيرتها التقليدية كما 
ان عوائدها االقتصادية مرتفعة 
جدا. ولفت الى ان املتحدثني في 
املؤمتر سيطرحون مواضيع عدة 
على جانب كبير من االهمية من 
خالل ابحاث وأوراق عمل أمال في 
اخلروج بنتائج وتوصيات تسهم 
في االرتق���اء باجلوانب املتعلقة 
بقط���اع النفط والغ���از والطاقة 
والقضايا املتصل���ة بهذا القطاع 
احليوي الذي يدفع بعجلة التنمية 
املستدامة واالقتصاد في الكويت 
بصفة خاصة ودول مجلس التعاون 
اخلليجي املنتجة واملصدرة للنفط 

بصفة عامة.
العدي���د م���ن  وأوض���ح أن 
العامليني  احملللني االقتصادي���ني 
طالبوا بالتوسع في استثمارات 
الصناعات التحويلية النفطية من 
أجل مواجهة الطلب املتوقع على 
املنتج���ات البترولية املكررة في 
ظل التنامي الكبير في مش���اريع 
الصناعات التحويلية في املجاالت 
الصناعي���ة والتعدينية األخرى 
والتوقعات بان يستقطب هذا النوع 

من الصناعات في منطقة اخلليج 
العربي أكثر من 160 مليار دوالر 
القادمني معظمها  العقدين  خالل 
اس���تثمارات في بن���اء املصافي 
ومد خط���وط األنابيب ومصانع 
البتروكيماوي���ات ومعامل الغاز 
الطبيعي الذي يعد الوقود األنظف 
بيئيا رغم شح احتياطياته وقلة 
استثماراته والعقبات التي تعتري 
مراحل استكشافه وإنتاجه وعراقيل 
اخل���زن والتصدير الذي يتطلب 
تقنيات عالية، وفي املقابل يتراوح 
رأس املال التشغيلي للصناعات 
النفطية الصغيرة واملتوسطة من 

مليون الى 10 ماليني دينار.

فرصة مثالية

من جانبه، أك���د املدير العام 
لش���ركة وارة غلوب���ل للتدريب 
واالستشارات د.أنور احلربي أن 
مؤمتر ومعرض الصناعات النفطية 
الصغي���رة واملتوس���طة يعتبر 
فرصة مثالية للمهتمني بالقطاع 
النفطي والراغبني في االستثمار 
في مجاالته املختلفة السيما انه 
سيشارك في انشطته نخبة من 

اخلبراء واملتخصصني من مختلف 
دول العالم وعدد كبير من الشركات 
النفطية احمللية والعاملية واألفراد 
ايضا مما سيهيئ أجواء مناسبة 
لتبادل األفكار واآلراء حول آخر 
مستجدات الصناعات النفطية كما 
س���يناقش أحدث وأهم البحوث 
التي تتعلق بالصناعات التحويلية 

النفطية.
وبني احلربي ان االستثمار في 
القطاع النفطي يعد األفضل على 
اإلطالق بني مختل���ف القطاعات 
األخرى باعتباره العمود الفقري 
لالقتصاد الكويتي بشكل خاص 
ودول مجلس التعاون اخلليجي 
عامة اضافة الى أنه أحد أهم السبل 
الفعالة وااليجابية في دفع عجلة 
النش���اط الصناعي واالقتصادي 

وتنويع مصادر الدخل. 

مشاركة مهمة

من جهتها، قالت مدير العالقات 
العامة ف���ي ش���ركة الصناعات 
املتح���دة س���ميرة بهبهان���ي إن 
مشاركة ش���ركة القرين لصناعة 
الكيماويات البترولية � ش���ركة 

منحت مجلة »جلويال فاينانس« بنك الكويت الوطني 
هذا العام لقب »أفضل بنك للتمويل التجاري في الكويت 

لعام 2009«، وذلك للعام اخلامس على التوالي.
وقالت نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني 
خالد البحر في تكرمي خاص إلدارة التمويل التجاري بالبنك: 
»انه ملن دواعي س���رورنا البالغ أن نفوز مجددا بجائزة 
أفضل بنك للتمويل في الكويت لعام 2009، وال ريب أن 
ه���ذا اإلجناز يؤكد مجددا على تفرد الوطني ومتيزه في 
مجال التمويل التجاري وخدمات االعتمادات املستندية 
وخطابات الضمان«، مشيرة إلى أن حجم عمليات البنك 

في هذا املجال وخبراته الفريدة في مجال تنظيم عمليات 
اإلقراض والتمويل التجاري املباشر، ناهيك عن امتالكه 
لشبكة واسعة النطاق من العالقات عبر فروعه اإلقليمية 
والعاملية املنتشرة في مختلف أرجاء العالم كرسته على 
مدى الس���نوات املاضية ليكون االختيار املصرفي األول 
لكبريات الشركات املرموقة احمللية واألجنبية التي تنشط 
في الكويت إضافة إلى أبرز مؤسسات الدولة وشركات 

القطاع العام.
وأضافت البحر أن منتجات التمويل التجاري تشكل 
العصب األساسي للنشاط التجاري، وميكن القول ان تضافر 

اخلبرات املهنية التي ينفرد بها فريق التمويل التجاري 
لدى الوطن���ي وحرصه على تبني أرفع املعايير املهنية 
ومواكبة أحدث التقنيات العاملية من أجل توفير املزيد 
من اخلدمات ذات القيمة املضافة لعمالئنا من الشركات 
والسيما في مجال االستشارات على مستوى الصفقات 

الضخمة هو ما مييز البنك الوطني عن سواه.
وأوضحت البحر أن هذه اجلائزة تأتي أيضا مبثابة 
تأكي���د جديد على متانة الوضع املال���ي للبنك وقدراته 
املتنامي���ة في مجال التمويل التجاري على املس���تويني 

احمللي واإلقليمي.

علي مراد وأنور احلربي خالل املؤمتر الصحافي

جانب من احلضور خالل املؤمتر الصحافي

سميرة بهبهاني )أحمد باكير(


