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 مركز دسمان يشيد بجهود »بيتك«
في دعم أنشطة الوقاية من السكر

رؤساء البنوك ناقشوا التعاون في تمويل 
مشاريع التنمية الكبرى والشركات المتعثرة

هشام أبوشادي
عقد رؤساء البنوك احمللية اجتماعا امس ملناقشة 
جملة من املوضوعات التي مت بحثها في االجتماع 
الذي عقد بني محافظ البنك املركزي ورؤساء البنوك 

األسبوع املاضي.
وقالت مصادر ل� »األنباء« ان رؤس���اء البنوك 
اتفقوا على تقدمي ورقة لرؤيتها حول متويل مشاريع 
التنمية االقتصادية خاصة فيما يتعلق باملشاريع 
احلكومية الكبيرة الت���ي تتعلق بالبنية التحتية 
والضمان���ات التي مبوجبها تقوم البنوك بتمويل 
هذه املش���اريع وآليات االستفادة من الباب الثاني 
من املرس���وم بقانون رقم 2 لسنة 2009 في شأن 
تعزيز االستقرار املالي للدولة والذي يتعلق بضمان 
الدولة نسبة 50% من التمويالت التي تقدمها البنوك 

للقطاعات االقتصادية املنتجة.
كما تط���رق االجتماع وفقا لق���ول املصدر الى 
امكانيات التعاون مع البن���وك األجنبية لتمويل 

املش���اريع الكبيرة، خاصة ان حجم هذه املشاريع 
يتطلب متويالت ضخمة قد تكون البنوك احمللية 
غير قادرة وحدها على تلبيتها، كذلك تناول االجتماع 
استمرار تعثر عدد كبير من الشركات ومدى تعاون 
البنوك في مساعدة الشركات التي لديها قدرات على 
التعافي، كما مت بحث املفاوضات التي تقوم بها بعض 

الشركات مع بعض البنوك في هذا الشأن.
وأكدت املصادر على أن رؤساء البنوك احمللية 
أبدوا ارتياحهم جتاه الوضع العام للبنوك واإلجراءات 
التي يقوم بها البنك املركزي مشيرة إلى أن عام 2009 
سيكون عام تنظيف مليزانيات البنوك من تداعيات 
األزمة األمر الذي س���يرفع من حجم املخصصات 

والتي تقدر بنحو 1.3 مليار دينار.
واضافت املصادر انه مت التطرق للمثالب اخلاصة 
بقانون العمل وانعكاسها على البنوك وأكدت انها 
تدرس تقدمي مقترح مه���م للحكومة حول قضايا 

مصرفية مهمة.

»بوبيان« أقام دورتين تدريبيتين  في أساسيات 
العمل المصرفي اإلسالمي بجامعة الخليج

بلغ 170 دينارًا للطن وانتعاش أسعار النفط أحد األسباب

زيادة الطلب على حديد التسليح بالسوق المحلي

النفط الكويتي ينخفض لـ 75.10 دوالرًا
الكويتـ  كونا: انخفض سعر برميل النفط 
ــنتا في تعامالت اول من امس  الكويتي 17 س
مقارنة بتعامالت االثنني املاضي ليستقر عند 

مستوى 75.10 دوالرا.
 ورغم هذا االنخفاض اال ان اسعار النفط 
تشهد حاليا حالة من التعافي في ظل مؤشرات 
تبني ان االقتصاد العاملي جتاوز مرحلة القاع 

في ازمته املالية وبدأ يسير في مرحلة الصعود 
واالنتعاش من جديد وهو ما يعني زيادة الطلب 
على النفط.ويأتي تراجع أسعار الدوالر مقابل 
ــبب ثان الرتفاع اسعار  العمالت األخرى كس
النفط باالضافة الى بعض التقارير التي تشير 
الى احتمال عودة املضاربني للسوق النفطية 

من جديد. 

م.فهد املخيزمي يسارا يكرم بن نخي

)كرم دياب(وقار عبد احلفيظ متحدثا خالل الندوة  الشيخ علي حمود 

كولن توماس محاضرا عن احلوكمة بحضور فدوى درويش

املجال الصحي منوذجا مثاليا 
للقطاع اخل����اص ومتثل واقعا 
حيا في العديد من املشاريع مثل 
إنشاء مستشفى عالج اإلدمان، 
ومشروع بناء مراكز لإلسعاف 
باإلضافة إلى املساهمات في دعم 
احلمالت التوعوية في مجاالت 
الصح����ة، وكذلك دع����م قدرات 
بعض املستش����فيات واملراكز 
الطبية باملعدات واألجهزة التي 
تساعدها على أداء دورها بأفضل 

شكل ممكن.

في املج����ال الصح����ي هي من 
األولويات التي يضعها »بيتك« 
في س����بيل دعم التنمية، حيث 
ان املجال الصحي ال يقل أهمية 
عن املجاالت األخرى، وهو مكمل 
لالقتصاد والتعليم واألمن من 
خالل منظومة تنموية متكاملة، 
مش����يرا إلى أن »بيتك« لم يأل 
جهدا في تعزيز دوره كمساهم 
رئيس����ي في دعم مختلف تلك 

املجاالت.
وتعتب����ر جهود »بيتك« في 

أش����اد مدير مركز دس����مان 
ألبحاث وعالج أمراض السكر 
د.عبداهلل بن نخي بجهود بيت 
التمويل الكويتي »بيتك« في دعم 
األنشطة التي من شأنها احلث 
على الوقاية من أمراض السكر، 
وكان آخرها دعم اليوم العاملي 
الس����كر والذي تخللته  ملرض 
انش����طة عدة كان »بيتك« أحد 

املساهمني الرئيسيني فيها.
من جهته، أوضح مدير إدارة 
التسويق والعالقات العامة في 
»بيتك« م.فهد خالد املخيزمي أن 
تكرمي د.عبداهلل بن نخي يعبر 
ع����ن تقدير »بيت����ك« جلهوده 
املبذولة إلى جانب العاملني في 
املركز، وهو ما ساهم في جناح 
العاملي ملرض  اليوم  أنش����طة 
السكر، كما أن متيز مركز دسمان 
من خالل ما يقدمه للمواطنني 
واملقيم����ني من خدمات عالجية 
وللقطاع الصحي أيضا من خالل 
األبحاث اإلكلينيكية أمر يدعونا 
إلى االستمرار في الدعم وتعزيز 

التعاون.
وذكر املخيزمي أن املساهمة 

األخير من العام احلالي على أن 
يتم تسلم ال� 3 ناقالت األخرى 
النصف األول  بالتتابع خ����الل 
والثاني والثالث من العام 2011، 
مشيرا إلى أن الشركة استفادت 
العاملية في  املالي����ة  من األزمة 
تخفيض االسعار وتقدمي مواعيد 

التسلم.
وأوضح أن الشركة تعاونت 
مع شركة ساميكس لالستشارات 
البيئية وذلك ملناقشتها في أهم 
األعمال البيئية التي من شأنها 
قد تؤثر علي البيئة، مشيرا إلى 
أن الش����ركة ال تدخر جهدا في 
سبيل تطوير كافة الصناعات 
التي تشرف عليها الشركة سواء 
في عمليات النق����ل البحري أو 
تعبئة وتوزيع الغاز في الكويت 
خاصة ان الشركة متتلك املصنع 
الوحيد الذي يغطي احتياجات 

الكويت من الغاز.

فريق سايمكس

أن  إل����ى  جت����در اإلش����ارة 
احملاض����رة كانت بالتعاون بني 
فريق حملة إعادة التدوير ملصنع 
الغاز املسال التابع لشركة ناقالت 
نفط الكويت وشركة ساميكس 
لالستش����ارات البيئي����ة، وكان 
الهدف من هذه احملاضرة التذكير 
القضايا  التوعية حول  وزيادة 
البيئية العاملية املعاصرة وكيفية 
املشاركة كأفراد في املجتمع خارج 
الش����ركات واملؤسسات  نطاق 
للمحافظة على البيئة، بحضور 
عدد من مديري الشركة ورؤساء 
الفرق ومدير مصنع الغاز املسال 
بالوكالة ورئيس����ة فريق عمل 
إدارة النفايات مبؤسسة البترول 

الكويتية د.فاطمة الشطي.
هذا وقد قدم احملاضرة املدير 
التسويقي لش����ركة ساميكس 
البيئي����ة وقار  لالستش����ارات 
عبداحلفيظ واستخدم فيها أحدث 
الع����رض والتكنولوجيا  طرق 
التفاعلية وقد عرضت مجموعة 
من منتجات الشركة الصديقة 
للبيئة مثل أكياس مصنوعة من 
ألياف اخليش وأقالم وفالشات 
إلكترونية مصنوعة من نش����ا 

الذرة.

أحمد مغربي 
قال نائب الرئيس ونائب العضو 
املنتدب للشؤون اإلدارية واملشاريع 
في شركة ناقالت النفط الكويتية 
البترول  إحدى شركات مؤسسة 
الكويتية الشيخ علي حمود الصباح 
ان الشركة بطور االعداد للبدء في 
بناء مصنع جديد للغاز في شمال 
الكويت بطاقة إنتاجية تتعدى ال� 

8 ماليني اسطوانة يوميا.
حديث الشيخ علي احلمود جاء 
في تصريح للصحافيني عقب الندوة 
التي عقدتها الشركة أمس لزيادة 
التوعية للقضايا البيئية بالتعاون 
مع شركة ساميكس لالستشارات 

البيئية احدى شركات الساير.
وأوضح أن الشركة عكفت على 
إدخال أحدث الوسائل التكنولوجية 
في هذا املصنع ومدى تطابقه مع 
الدولية في  القياسية  املواصفات 
البيئة من خالل  احملافظة عل����ى 
العملي����ات املختلف����ة في صناعة 
وتعبئة اس����طوانات الغاز، مبينا 
إنش����اء املصنع اجلديد  أن فكرة 
جاءت بالتزامن مع الزيادة السكانية 
خصوصا في املناطق الش����مالية 
القريبة من مطار أم العيش ولذلك 
قامت الش����ركة بتسميته مبصنع 

أم العيش.

موعد العمل

وأش����ار إلى أن تكلفة املصنع 
س����تتجاوز ال� 30 مليون دينار، 
العمل  أن الشركة س����تبدأ  مبينا 
في املصنع بعد مرور 24 ش����هرا 
من تاريخ توقيع العقد، متوقعا ان 
يكون موعد التوقيع خالل الربع 
الثاني من العام احلالي مع الشركة 
الفائزة، على أن يكون آخر موعد 
لتسلم الوثائق واملستندات للجنة 
املناقصات املركزية في 28 فبراير 

املقبل.
وذكر أن وفدا من الشركة يقوم 
حاليا بزيارة إلى أميركا اجلنوبية 
لالط����الع على خط����وط اإلنتاج 
 ،SPEED LINE �احلديثة للغاز مثل ال
وذلك لالطالع على خطوط اإلنتاج 
املتطورة لتعبئة اسطوانات الغاز 
والبحث في طرق االس����تفادة من 
هذه التقنيات احلديثة خاصة ان 
دول أميركا اجلنوبية الوحيدة التي 

الشركة تعتمد علي أسلوب تعبئة 
وتخزين االس����طوانات بالطريقة 
العادي����ة ولم يحدث أي مش����اكل 
وال إصابات من هذا املصنع وهلل 

احلمد.
وب����ني أن الش����ركة تعاق����دت 
منتصف الع����ام املاضي مع اكبر 
ش����ركة كورية لبناء السفن وهي 
شركة دايوو لبناء 4 ناقالت للنفط 
اخلام بقيم����ة 680 مليون دوالر 
تقريبا، مش����يرا إلى أن الناقالت 
األربع بنيت وفقا ألحدث األساليب 
واملواصف����ات العاملية التي تفوق 
املواصف����ات اخلاصة في أحواض 
السفن، موضحا أن الشركة تتابع 
حاليا اإلجراءات اخلاصة في بناء 
ناقلتني جديدت����ني بحمولة تقدر 
ب����� 100 أل����ف طن م����ن املنتجات 

النفطية.

مواعيد التسلم

وأشار إلى أن »ناقالت النفط« 
ستتسلم الناقلة األولى في الربع 

أن هذه اخلزانات تأسست لتمكني 
املصنع في إمداد املواطنني واجلهات 
الصناعية مبا حتتاجه من غاز ملدة 
تتراوح بني 25 إلى 30 يوما، مبينا 
أن الشركة أبقت كذلك على اخلزانات 
القدمية الصاحلة لالستخدام وذلك 
للمحافظة على القدرة التخزينية 

للغاز.
وفي س����ؤال عن نية الشركة 
إلى  الطبيعي  الغ����از  لتوصي����ل 
املنازل عبر ش����بكة واالستغناء 
عن اسطوانات الغاز واالبتعاد عن 
مشاكلها قال الشيخ علي احلمود 
ان هذا املوضوع قدمي، حيث قامت 
الشركة بدراسة جدوى سابقة حول 
هذا املشروع وكانت نتيجتها عدم 
جدوى هذا املشروع خاصة ارتفاع 

تكلفة املشروع.
وأش����ار إلى انه هناك توجها 
إلعادة مثل هذه الدراسة من جديد 
في املستقبل ومتابعة ما استجد من 
تغيرات في طرق بناء هذه الشبكات 
ومدى جدواها اقتصاديا، خاصة ان 

تستخدم هذه التقنية.
وذكر أن مصن����ع الغاز التابع 
النظم  للشركة يدار وفقا ألحدث 
واألس����اليب اخلاص����ة بعمليات 
التعبئ����ة والتوزيع، مؤكدا انه ال 
يوجد أي حوادث تذكر في مصنع 
الشركة لتعبئة الغاز في الكويت 
منذ انشأئه، مشيرا إلى أن مصنع 
الشركة صمم وفقا ألحدث التقنيات 
الصديقة للبيئة، مس����تدركا بأن 
املصنع ال يصدر عنه أي مخلفات أو 
ملوثات تنتج عن عمليات التعبئة 

والتوزيع.

زيادة المخزون اإلستراتيجي

وأشار إلى أن الشركة جنحت 
مؤخرا ف����ي االنتهاء م����ن بناء 4 
خزانات جدي����دة عمالقة لزيادة 
املخزون االستراتيجي للغاز ليصل 
إلى ما يعادل 30 يوما، مبينا أن هذا 
اجناز عظيم سيضاف إلى سجل 
ناقالت النفط احلافل بالعديد من 
االجنازات الوطنية، مش����يرا إلى 

أقام بن���ك بوبيان دورت���ني تدريبيتني لطلبة 
وطالبات جامعة اخلليج مبنطقة مشرف بعنوان 
»دورة أساسيات العمل املصرفي اإلسالمي« وذلك 
بالتعاون مع نادي التمويل اإلسالمي. قدم الدورة 
والتي استغرقت أسبوعني مساعد مدير إدارة الرقابة 

الشرعية الشيخ فواز الكليب في بنك بوبيان. 
وقد تضمنت الدورة شرحا للمفاهيم والقواعد 
املصرفية اإلس���المية، وأهم الف���روق بني البنوك 
اإلسالمية والبنوك التقليدية. كما سلطت الضوء على 
أهم صيغ التمويل واالستثمار اإلسالمي، باإلضافة 

إلى التعريف باملنتجات املصرفية وبرامج التمويل 
القانونية والفقهي���ة للعمل املصرفي  واجلوانب 
اإلسالمي. ش���هدت الدورتان إقباال كبيرا من قبل 
الطالب واختتمت أنش���طتها بتوزيع شهادات من 
بنك بوبيان للطلب���ة والطالبات. وفي هذا اإلطار 
صرح مدير عام مجموعة املوارد البشرية واخلدمات 
العامة في بنك بوبيان عادل احلماد بأن البرنامج 
»يهدف إلى تعريف الطالب بكل ما يتعلق بالعمل 
املصرفي اإلس���المي، ويهدف إلى تزويدهم بكل ما 

يتعلق بكيفية عمل البنوك اإلسالمية«. 

أحمد يوسف
ارجع���ت مص���ادر معنية 
بصن�اع���ة حدي���د التس���ليح 
ارتفاع اس���عاره في الس����وق 
الى ح���دود 170 دينارا ل�ل�طن 
الى زي�ادة حجم الطلب المحلي 
بالسوق خالل الفترة القل�يلة 

الماضية.
وتوقعت المصادر استمرار 
زيادة حجم الطلب على حديد 
التسليح خالل 2010 مع اقرار 

الدولة لخطة التنمية.
وبينت المصادر ان من بين 
ارتفاع اسعار حديد  اس���باب 
الطلب على  التس���ليح زيادة 
النفط والمحافظة على اسعاره 

فوق ال� 70 دوالرا للبرميل.
وقالت ان بداية التحرك على 
اسعار حديد التسليح كان في 
شهر اغسطس الماضي، غير ان 
هذا االرتفاع كان على الصعيد 
العالم���ي، بس���بب توافر عدة 
عوامل ساهمت في حدوث مثل 

هذا االرتفاع.
وبينت المصادر ان س���عر 
حديد التسليح شهد وقتها زيادة 
تراوحت بين 10 و15 دينارا للطن 
الطن  اذ اضحى يباع  الواحد، 
الواحد بأسعار تراوحت بين 
160 و165 دينارا بعد ان وصل 
الى ما بين 150 و155 دينارا قبل 

هذه الفترة بقليل.
وعن دور الجهات المعنية في 
وزارة التجارة والصناعة وغرفة 
التجارة والصناع���ة والهيئة 
العام���ة للصناع���ة، اوضحت 
المص���ادر انها لم تب���ادر الى 

طرح ولو حلول وقتية لمشكلة 
صناعة حديد التس���ليح حتى 
أنها لم تقدم الخطط واالفكار 
لحل مثل هذه المشكالت على 

االطالق.
واكدت المصادر على ان اكبر 
المش���كالت التي تواجه سوق 
التسليح وشركاته هي  حديد 
التمويل وعدم وجود  مشكلة 
خدمات تمويلية امام الشركات 

ليتسنى لها القيام بشراء مادة 
الحديد األولية وفق االس���عار 
السائدة لتعوض ما قد تسفر 
عنه عمليات االنتاج من خسائر 
جراء وجود م���واد مخزنة تم 
شراؤها باسعار مرتفعة جدا، 
غير ان البنوك رغم المطالبات 
باع���ادة فتح اب���واب التمويل 
الى سابق عهدها لم  واعادتها 

تجب.

 »ناقالت النفط« ستنشئ مصنعًا جديدًا للغاز
بتكلفة تتجاوز الـ 30 مليون دينار في منطقة أم العيش 

توماس: الحوكمة العملية تعني أن نصف أعضاء 
مجلس اإلدارة من المستقلين

 درويش لـ »األنباء«: البنية المؤسساتية في الكويت
تساعد على تطبيق نظام الحوكمة العالمية

قالت مدير مركز الدراسات االستثمارية بالوكالة في 
احتاد الشركات االس����تثمارية فدوى درويش ان ما مت 
تداوله في ندوة »فوائد مزايا حوكمة الشركات اجليدة 
بالتعلم من األزمة املالية العاملية« ركز بصورة رئيسية 
على ضرورة ان تتعامل جميع الش����ركات في الكويت 
بنظام احلوكمة الذي يرتكز على الصراحة والشفافية. 

وأضافت درويش في تصريح ل� »األنباء« على هامش 
الندوة، ان الكويت دولة مؤسسات، األمر الذي يفتح الباب 
واسعا أمامها لتفعيل نظام احلوكمة العاملية، مشيرا الى 
ان البروفيسور كولن توماس دعا جميع املستثمرين 
والشركات في دول اخلليج عموما والكويت خصوصا 
الى وضع رقابة على أدائها )احلكومة(، كما انه ركز كذلك 

خالل الندوة على تطبيق معايير الشفافية، السيما ان 
الكويت مقبلة على متغيرات اقتصادية واس����تثمارية 
تتواكب مع املتغيرات العاملي����ة. وقالت ان الرغبة في 
إقامة الندوة هي العمل على حتضير كل الشركات احمللية 
لربط أدائها ونشاطها باحلوكمة التي تعكس إيجابية 

النمو، السيما عدم التمادي في األخطاء السابقة.

الشركة عقدت ندوة لزيادة التوعية بالقضايا البيئية بالتعاون مع »سايمكس لالستشارات« 

ندوة »اتحاد الشركات« ناقشت فوائدها ومزاياها على الشركات خالل األزمة

حمود: الشركة ستبدأ العمل في المصنع بعد مرور 24 شهراً من تاريخ توقيع العقد
تعاقدنا مع شركة دايوو الكورية لبناء 4 ناقالت للنفط الخام بقيمة 680 مليون دوالر 

فواز كرامي
مع تزايد االهتم����ام احمللي 
بقضايا احلوكمة والش����فافية 
الكويت  واالفصاح في شركات 
السيما عقب االزمة املالية العاملية 
التي كشفت عيوبا جمة في هذه 
الشركات، نظم احتاد الشركات 
االستثمارية ندوة بعنوان »فوائد 
ومزايا حوكمة الشركات اجليدة 
بالتعلم من األزمة املالية العاملية« 
ام����س في مق����ر غرف����ة جتارة 
وصناعة الكويت بحضور عدد 

من املهتمني واملتابعني.
وحتدث في الندوة البروفيسور 
كولن توماس الذي قال ان الشركات 
ميكن ان تتعلم من االزمة امورا 
عدة كإيجاد سلوكيات تتوافق مع 
املوظف���ني ووجود مجلس ادارة 
كفؤ ما يعني ان للشفافية دورا 
مهما في تقليل املخاطر والكثير 
من التوافق، مشيرا الى ان تطبيق 
نظام احلوكمة سيجلب السمعة 

اجليدة للشركة مما يعني شركاء 
جدد لها يس���اعدونها في تنفيذ 
الذي س���يمكن  برامجه���ا األمر 
اصحاب األس���هم لهذه الشركات 
ايضا من جلب ف���رص لدخول 

آخرين. وقال ان الناحية العملية 
في حوكمة الشركات تشير الى 
ضرورة ان يكون نصف مجلس 
االدارة واألعضاء من املستقلني، 
داعيا الشركات الراغبة في تطبيق 

احلوكمة في شركاتها الى ضرورة 
وجود ابحاث ملعرفة االداء اجليد، 
مشيرا الى ان هذا يعتمد في املقام 
االول على مجل���س ادارة جيدة 
وتسويق صحيح يعود بالفائدة 

على نشاط الشركة.
وعن االمور املفيدة للحوكمة 
الفعلية اكد ان برنامج االبحاث 
مبه����ام موكلة ال����ى مديرين 
مستقلني يساهم ويساعد في 
كثير من الق����رارات التي يتم 
اتخاذها، مشيرا الى ان مجالس 
االدارات البد وان حتدد االطار 
العام وتراق����ب خطط االداء 
وحماية املوجودات امللموسة 
والفكرية بن����وع من التحدي 
ملواجه����ة الصع����اب التي قد 

تعترض عمل الشركة.
مش����ددا على ان استخدام 
مفهوم احلوكمة يعد من اهم 
املعايير املعاصرة املستخدمة 
لدع����م عملي����ات االص����الح 
املال����ي واالداري القتصادات 
الدول كما ان اس����تخدامها في 
الرش����يدة يعتبر من  االدارة 
النجاح في املؤسسات  اسس 

والشركات.


