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أكدت أن تقديم استثمارات الشركة كضمانات للدائنين ال يشمل أصولها أو األنشطة التشغيلية أو الجهات التابعة لها

في لقاءات متفرقة مع بعض مسؤولي وموظفي الوزارة

الغنيم: 2% عوائد سنوية متوقعة لـ »جلوبل« من إدارتها لصندوق »ماكرو«

 »MEGLOBAL «مدير تنفيذي جديد لـ
»EQUIPOLYMERS« و

موظفو »التجارة« يشكون همومهم لـ »األنباء«: الترقيات
والمكافآت و»منح الصالحيات« و»توزيع المهام« عراقيل تواجهنا

 عاطف رمضان
مما ال شك فيه ان علماء اإلدارة 
اهتموا بوضع املبادئ واألسس التي 
القصوى  تساعد على االستفادة 
من كل فرد في أي مؤسس����ة وان 
هذه األس����س تبدأ من التخطيط 
واالختي����ار والتدريب واحلوافز 
والتقييم وكل ما له صلة بالعنصر 
البشري، كما ان األفراد هم استثمار 
إدارته وتنميته ميكن  إذا ُأحسن 
ان يحقق أهداف املؤسسة ويزيد 

إنتاجيتها.
»األنباء« جتول����ت في مبنى 
وزارة التجارة والصناعة ورصدت 
العراقيل واملشكالت التي تواجه 
بعض املس����ؤولني واملوظفني من 

خالل لقاءات متفرقة معهم.
يقول أح����د املتخصصني في 
علم اإلدارة: »اسم وظيفتك ال يهم 
قدر ما يهم دورك الذي متارس����ه 
والعمل الذي تقوم به، فأنت تعتبر 
مساهما حيويا في عملية إجناح 
الفريق الذي ترأسه أو القسم الذي 
تعمل في����ه أو حتى القطاع الذي 

تديره«.
في البداية قالت مسؤولة بوزارة 
التجارة والصناعة ان من ضمن 
املالحظات التي لفتت انتباهها خالل 
الفترة األخيرة ان ديوان اخلدمة 
املدنية »على سبيل املثال« يصدر 
عقوبات عل����ى بعض املوظفني ب� 
»التجارة« أو ب����أي وزارة أخرى 
في الدولة، مشيرة الى ان الديوان 
ال ينظر الى حقوق املوظفني بقدر 

تلك العقوبات.
وطالبت املسؤولة بضرورة ان 
تنتخب أيضا نقابة العمال التابعة 
لوزارة التجارة والصناعة من قبل 

املوظفني بالوزارة.
وقالت ان هناك بعض القرارات 

التعسفية بالوزارة الصادرة لبعض 
الوظائف، مما نتج عنها ان بعض 

املوظفني جلأوا الى القضاء.
م����ن جان����ب آخر، ق����ال احد 
املس����ؤولني بال����وزارة ان العامل 
النفسي يؤثر »س����لبا وايجابا« 
على إنتاجية العمل في أي وزارة 

أو شركة.
وأض����اف ان هن����اك مش����كلة 
أخرى تواجه البعض في موضوع 
الترقيات، موضحا ان هناك شروطا 
موضوعة للترقيات، ومنها على 
سبيل املثال »املؤهل األعلى« األمر 
الذي دفع كثيرا من الش����باب الى 
»شراء شهادات علمية« بطرق غير 

مشروعة.
الترقي����ة  ان  إل����ى  وأش����ار 
ص����ارت باألقدمية مما يؤدي الى 

وجود تقاع����س باملهارات و»عدم 
االنتاجية«.

وذكر املسؤول ان هناك سؤاال 
موجه����ا لديوان اخلدم����ة املدنية 
وهو »م����اذا ينظر الدي����وان إلى 
موضوع القض����اء على اإلجازات 

املرضية«؟
وزاد قائ����ال: حت����ى احلضور 
واالنصراف من خالل »البصمة« 

أمر ال يعطي مفعوله.
م����ن جان����ب آخر، أف����اد أحد 
املس����ؤولني بال����وزارة بأن هناك 
معوقات تواجهها بعض األقسام 
ب����� »التج����ارة« تتمث����ل في عدم 
وجود العناصر املؤهلة واملدربة 
تدريبا جي����دا، كذلك عدم وجود 
دورات خارجي����ة واقتصار هذه 
الدورات على جهة معينة بالوزارة 

وأشخاص معينني.
وأضاف املس����ؤول قائال: من 
ضم����ن املعوقات األخ����رى التي 
تواجهن����ا بالوزارة ع����دم وجود 
تنسيق بني جهات ذات صلة، كما 
ان أي مسؤول بالوزارة ال توجد 
لديه »صالحي����ات كاملة« وذلك 
لوجود جلنة تختص مبهام قسمه 
وإدارته حيث تفرض س����يطرتها 

على األقسام بالوزارة.
ومن ضمن املعوقات كذلك عدم 
وجود ش����بكات ربط الكترونية 
بني األقس����ام في اإلدارة الواحدة، 
ووجود مكاف����آت ألناس معينني 
»دون باقي املوظفني واملسؤولني«، 
ضاربا مثاال على ذلك بفائض في 
امليزانية املالية للعام املاضي ولم 

يوزع على املوظفني.

وأفاد املسؤول بأن من ضمن 
املعوقات أيضا احتكار توزيع املهام 
الوظيفية فيما بني املسؤولني »في 
أقس����ام اإلدارة الواحدة«، أي ان 
هذه املهام توزع على مس����ؤولني 

معينني.
وأضاف املسؤول أن من ضمن 
ب����� »التجارة«  املعوق����ات ايضا 
وجود العديد من العمالة الوافدة 
التي تش����غل مناصب مهمة دون 
استخدام كوادر وطنية مؤهلة لتلك 
املناصب، باإلضافة الى االنتقائية 
في تعيني القيادات الوسطى مثل 
»املراقبني« حيث ال يجوز ان يتم 
تعيني أو ترقي����ة موظف أمضى 
عامني الى مراقب »دون أي تسلسل 

وظيفي«.
ومن املعوقات كذلك عمل تقارير 

وانتداب خبراء من اخلارج لعمل 
استراتيجية عمل معينة في حني 
ان هذه االستراتيجية متت بشكل 

خاطئ في بعض من أجزائها.
من جهة أخرى، أفاد مسؤول 
بالوزارة بأن من املشكالت واملعوقات 
التي تواجه املوظفني »تداخل في 
االختصاصات بالوزارة« خاصة 
ان الهيكل التنظيمي بالوزارة قد 
حدد االختصاص����ات واملهام بني 

املسؤولني بالوزارة.
وفي اإلطار ذاته، أفاد مسؤول 
أيضا بوزارة التجارة والصناعة 
بأن من ضمن املشكالت صعوبة 
البيانات  احلصول على بعض 
اخلاصة بإجنازات بعض األقسام 
بالس���رعة املطلوبة، الى جانب 
كثرة وتك���رار تنقالت موظفي 
بعض اإلدارات وبشكل مستمر 
مما يؤدي الى عدم ثبات وبيانات 
أعداد املوظفني، كذلك عدم مالءمة 
املسميات الوظيفية للموظفني مع 
طبيعة العمل الذي يقومون به، 
وعدم وجود حوافز للموظفني 
بالرغم من اجنازهم أعماال تفوق 
طاقاتهم »في بعض األقس���ام«، 
كذلك سوء تخزين وحفظ امللفات 
في بعض األقسام وهي في متناول 
املراجع مع أنها ملفات سرية مما 
يؤدي الى مشاكل للموظفني وعدم 
حضور بعض املوظفني في دورات 
تدريبية وتخصصية، ونقص 
في ع���دد املوظف���ني في بعض 

اإلدارات.
اجلدير ذكره ان هذه املشكالت 
قد تكون موجودة في العديد من 

الوزارات.
وكما ان الوزارة تقع على عاتقها 
»املسؤولية« فإن املوظفني أيضا لهم 
دور بناء في إزالة هذه العراقيل.

»ديوان الخدمة« يصدر عقوبات عل ى بعض الموظفين وال ينظر بعين االعتبار إلى حقوقهم
التخطيط والحوافز والتقييم واالختيار والتدريب أسس تساعد على االستفادة من كل فرد في أي مؤسسة

األفراد هم استثمار إذا ُأحسنت إدارته وتنميته يمكن أن يحقق أهداف المؤسسة ويزيد إنتاجيتها

اختير راميش راماتشاندران، رئيس شركة داو الكيميائية الدولية 
اخلاص����ة احملدودة، ومديرها التنفي����ذي األول، ليكون الرئيس واملدير 
التنفيذي األول لشركتي MEGLOBAL وEQUIPOLYMERS، وهما مشروعان 
مشتركان بني شركة داو الكيميائية وشركة صناعة الكيماويات البترولية 
 MEGLOBAL الكويتية. وسيحل راماتشاندران محل هنري روث رئيس
وEQUIPOLYMERS احلالي واملدير التنفيذي األول، والذي اختير مؤخرا 

لكي يشغل منصب رئيس شركة داو الكيميائية الشرق األوسط.
وتعد شركة MEGlobal الشركة الرائدة عامليا في مجال تصنيع وتسويق 
م����واد املونوايثيلني غاليكول والداي ايثيل����ني غاليكول، في العالم، اما 
 .PET �فهي متخصصة في تصنيع وتسويق حبيبات ال Equipolymers
وذكرت الش����ركة في بي����ان صحافي امس ان مفع����ول قرار التعيني 
يسري فورا، وس����ينتقل راماتش����اندران من مومباي، الهند، الى املقر 
الرئيس����ي لش����ركة MEGlobal في دبي، دولة االمارات العربية املتحدة، 
 MEGLOBAL والذي يرجع في اعماله مباشرة الى مجلس ادارة شركتي

.EQUIPOLYMERSو

 زكي عثمان
العمومية  وافقت اجلمعي���ة 
العادية لشركة بيت االستثمار 
العامل���ي »جلوبل« على حتويل 
ملكية استثمارات الشركة غير 
الى صندوق »جلوبل  العقارية 
ماكرو« واالستثمارات العقارية 
اململوكني  العقارية  الى الشركة 
بالكامل من قبل »جلوبل«، كما 
وافق مساهمو الشركة على تقدمي 
استثمارات الشركة العقارية وغير 
العقارية كضمانات الى الدائنني 
وفقا لشروط اتفاقية اعادة جدولة 

ديون الشركة.
وخالل اجلمعية العمومية التي 
عقدت امس بنسبة حضور بلغت 
75.7%، اكدت رئيس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب ل� »جلوبل« مها 
الغنيم ان جميع البنود الواردة 
في جدول االعم���ال جاءت وفقا 
ملتطلبات سوق الكويت لالوراق 

املالية.
واضافت ان���ه وضمن خطة 
اعادة جدولة ديون »جلوبل« فقد 
مت منح اجلهات الدائنة ضمانات 
م���ن خ���الل وح���دات صندوق 
»جلوبل ماك���رو« باالضافة الى 
العقارية، مؤكدة  أسهم الشركة 
ان تلك الضمانات ال تشمل اصول 
الش���ركة واالنشطة التشغيلية 
واجلهات التابعة لها وباالخص 
ادارة االص���ول واالس���تثمارات 

املصرفية والوساطة املالية.
وأوضحت الغنيم ان صندوق 
»جلوب���ل ماك���رو« والش���ركة 
العقارية ممل���وكان بالكامل من 
قبل »جلوبل« حيث يعد صندوق 
»جلوب���ل ماك���رو« ومن خالل 
رس���وم وأتعاب االدارة مصدرا 
جديدا للتدفقات النقدية لالنشطة 
التشغيلية قد تصل بحدود %2 
سنويا، كما ان الضمان املقدم من 
قبل صن���دوق »جلوبل ماكرو« 
والشركة العقارية مينح الدائنني 

واملساهمني الطمأنينة.
أم���ا فيم���ا يخ���ص املالمح 
االساسية لتحويل االستثمارات 

فقالت الغنيم انها س���تتم على 
النحو التالي:

� ستقوم »جلوبل« بتحويل 1.44 
مليار دوالر كاستثمارات ال تتضمن 
االنشطة التشغيلية الى صندوق 
بالكامل  اململوك  »جلوبل ماكرو« 
جللوبل وبتقييمات معدة من قبل 

شركة تقييم مستقلة.
� تتملك »جلوبل« كامل وحدات 
صندوق »جلوبل ماكرو« من خالل 
ش���ركة قابضة مملوكة بالكامل 

جللوبل.
� ستقوم »جلوبل« بتحويل 
295.1 مليون دوالر كاستثمارات 
عقارية الى شركة مشاع االسالمية 
العقارية )الشركة العقارية(، وهي 
بالكامل جللوبل  شركة مملوكة 
وبتقييمات معدة من قبل شركة 

تقييم مستقلة.
� تتحم���ل »جلوب���ل« جميع 
املخاط���ر والعوائ���د اخلاص���ة 
باالس���تثمارات احملول���ة ال���ى 
صندوق »جلوبل ماكرو« والشركة 
العقارية. وعليه فإن االستثمارات 
ستبقى ضمن ميزانية الشركة، 

ستنعكس ايجابا على الشركة، 
السيما ان نسبة العوائد املتوقعة 
م���ن ادارة الصندوق س���تكون 

بحدود %2.
الهيكلة  واكد ان خطة اعادة 
تسير في املسار الصحيح لها، 
وهو م���ا تكلل اليوم باحلصول 
على موافقة اجلمعية العمومية 
على حتويل ملكية استثمارات 
الش���ركة الى صندوق »ماكرو« 
والش���ركة العقارية، فضال عن 
تقدمي استثمارات الشركة العقارية 
وغير العقارية كضمانات للدائنني، 
مبينا ان خطط العمل مستمرة 

حسب التوقيتات احملددة لها.
وردا على تساؤل عن وجود 
الكويت حتتاج  اصول خ���ارج 
ملوافقات رس���مية من البورصة 
لنقلها، اوضح السميط ان هناك 
الكويت  أصوال بالفعل خ���ارج 
ولكنها ال تستدعي احلاجة ألخذ 
املوافقات عليه���ا من قبل ادارة 
س���وق الكويت لالوراق املالية، 
وذلك على اعتبار انها غير معنية 

بهذه اآللية.

ونفى السميط ما تردد مؤخرا 
عن وجود نية لدعم زيادة رأسمال 
شركة بيت التمويل العقاري في 
مصر، مش���يرا الى ان هناك نية 
وتفكيرا جديا في التخارج منها 
ولكنه يحتاج لدراسة كاملة ومتى 
مت االنتهاء من���ه فإن »جلوبل« 

ستعلن عنه.

مواعيد السندات

وح����ول مواعيد اس����تحقاق 
السندات املستحقة على »جلوبل«، 
قال الس����ميط ان الشركة جنحت 
في تسديد املوعد االول الستحقاق 
سندات ب� 20 مليون دينار في 23 
ديس����مبر املاضي، كما انها تسير 
حسب املواعيد املستحقة في تسديد 
باقي السندات، وذلك لالستحقاق 
الثاني املقرر في 2012 واالستحقاق 

الثالث املستحق في 2013.
وردا على تساؤل حول التوقيت 
الى  املنتظر لع���ودة »جلوبل« 
سابق عهدها في حتقيق العوائد 
اجليدة ملساهميها، اكد السميط ان 
»جلوبل« ضمن منظومة خليجية 
عاملية قد تأثرت بتداعيات االزمة 
املالي���ة العاملية، ولكنها جنحت 
بفضل اهلل في تصحيح املسار 
اخلاطئ ال���ذي عانت منه خالل 
2009، هذا الى جانب استمرارها 
في حتقيق العوائد اجليدة خالل 
العام املاض���ي، وذلك من خالل 
االيرادات املتحققة من العديد من 

االنشطة.
ورفض احلديث عن التوقعات 
العام  اخلاصة بأرباح أو خسائر 
املاضي، مشيرا الى انه من السابق 
ألوانه احلديث في هذه اجلوانب، 
كما انه رفض اخلوض في تفاصيل 
خطط الشركة اخلاصة بالتخارج 

من بعض االصول خالل 2010.
واختتم الس����ميط بالتأكيد ان 
عملية نقل االصول اخلاصة بإعادة 
اجلدولة لن تستغرق وقتا طويال، 
الس����يما انها اج����راءات روتينية 
معت����ادة ال تس����تغرق أكثر من 3 

أيام في البورصة.

وان أداء محفظة االس���تثمارات 
العقارية وغير العقارية ستؤثر 
على البيانات املالية للش���ركة. 
وفي هذا السياق، فإن التقييمات 
الت���ي مت مبوجبها حتويل هذه 
االستثمارات لن تؤثر على بيانات 

الشركة ومركزها املالي.
� ان االصول التي تعد جزءا 
من االنشطة التشغيلية للشركة 
من خالل حصص في ش���ركات 
ادارة األصول والوساطة املالية 
وأفرع الشركة اخلارجية، ليست 

من ضمن الضمانات املقدمة الى 
الدائنني.

المسار الصحيح

من جانب���ه، أوضح الرئيس 
ل���� »جلوب���ل«، بدر  التنفيذي 

السميط ان موافقة البنوك على 
حصول الشركة على رسوم من 
ادارة االصول في صندوق »جلوبل 
ماكرو« س���تمثل رافدا اضافيا 
الش���ركة املس���تقبلية،  لعوائد 
وبالتال���ي ف���إن ه���ذه اخلطوة 

عمومية الشركة توافق على تحويل ملكية استثمارات الشركة غير العقارية لصندوق »جلوبل ماكرو« والعقارية للشركة العقارية المملوكتين بالكامل لها

)كرم دياب( مها الغنيم وبدر السميط خالل عمومية الشركة  

جانب من عمومية »جلوبل«

العامل النفسي يؤثر سلباً وإيجاباً على إنتاجية العمل في أي وزارة أو شركة

 حكم لصالح »المواشي« في تقدير
 قيمة أراٍض مملوكة لها باإلمارات

 »لؤلؤة« تعدل بياناتها المالية 
المرحلية بخسارة 5.02 ماليين دينار 

أوضحت البورصة على موقعها االلكتروني ان شركة نقل وجتارة 
املواش���ي )مواش���ي(   أفادته بأنه قد صدر حكم من محكمة التمييز 
وهي أعلى محكمة في ام���ارة رأس   اخليمة بدولة اإلمارات العربية 
املتحدة لصالح شركة نقل وجتارة املواشي   في دعوى ندب اخلبير 
التي اقامتها لتقدير قيمة االراضي التي باعها احد  املكاتب العقارية 
باالمارات للغير دون وجه حق وتقدير التعويض عن كل   االضرار 
التي حلقت بالشركة من جراء ذلك ومن ثم إلزام اخلصم بأداء القيمة 

  التي سيسفر عنها تقرير اخلبرة.
وأفادت الش���ركة بأنها س���بق ان احتجزت كامل قيمة األراضي 
كمخصص خسائر في عام   2008 مببلغ 2.2 مليون دينار، وأي مبالغ 
تعويض محصلة تترتب على  هذا احلكم   س���تتأثر بها قائمة الدخل 
ايجابيا باعتبارها ربحا صافيا للشركة، وعليه ستعاد الشركة الى 

التداول اعتبارا من اليوم.

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن شركة لؤلؤة الكويت العقارية 
قد أفادته بأنه مت تعديل البيانات املالية املرحلية للشركة للفترة املنتهية 
في 31 مارس من العام املاضي بأن خس����ارة الشركة بعد التعديل بلغت 
5.02 ماليني دينار بواقع 20 فلس����ا للس����هم بدال م����ن 1.7 مليون دينار 
وبواقع 6.8 فلوس قبل التعديل. وأفادت الشركة بأنه مت إلغاء التحفظ 
رقم )2( من تقرير مراقبي احلسابات والذي ينص على »لم نتمكن من 
التأكد من الوجود واالكتمال ملبالغ مس����تحقة من أطراف أخرى   مببلغ 
1.25 مليون دينار واملدرجة ضمن مدينون وأرصدة مدينة أخرى )إيضاح 
5(   واملتعلقة مببلغ مدفوع من ش����ركة لؤل����ؤة الكويت العقارية نيابة 
عن أطراف أخرى   حلصة من عقار مملوك باملش����اركة بني شركة لؤلؤة 
الكويت العقارية واطراف   أخرى نظرا لعدم توافر مصادقات على صحة 

أرصدة تلك األطراف ألغراض   املراجعة. 


