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الغانم: 90% من استثماراتنا في سورية في العقار والسياحة 

الرومي: »جهاز المشروعات« يدرس 45 مشروعًا تنمويًا
أهمها مشروع محطة الكهرباء وتأسيس شركة إلدارتها

محمود فاروق
كش���ف رئيس اجلهاز الفني 
التنموية  لدراسة املش���روعات 
واملبادرات عادل الرومي عن 45 
مش���روعا تنمويا يقوم اجلهاز 
بدراستها تتضمن 26 مشروعا 
مطروحا من قبل القطاع اخلاص 
و19 مشروعا حكوميا موزعة على 
قطاعات البيئة املتعلقة بشركات 
ومصانع تدوير النفايات وقطاع 
املواقف  املتعل���ق بخدمة  النقل 
واألتوبيسات اخلدمية والقطاع 

السياحي.
وذك���ر الرومي خالل املؤمتر 
ال���ذي عق���د أمس  الصحاف���ي 
ملناقش���ة آليات وسياسة خطة 
التنمية اخلمسية عبر املشروعات 
التنموي���ة ان القان���ون رقم 7 
مبثابة مظل���ة لتجانس العالقة 
بني القطاعني العام واخلاص نظرا 
لتوضيحه وتبسيطه ملدى تعاون 
اجلانبني في تنفيذ مش���روعات 

التنمية.
وأضاف ان أول مش���روعات 
اجلهاز وباكورة عمله مش���روع 
محطة الكهرباء الذي يعتبر من 
التنموية في  أهم املش���روعات 
الب���الد، حيث س���يتم البدء في 
إجراءات تأسيس شركة مساهمة 
إلدارتها قبل منتصف مارس املقبل 
وذلك بعد احلصول على موافقة 
ديوان احملاسبة ليتم تأسيسها 
من خالل بنك استثماري وشركة 
اس���تثمارية و50% منها تطرح 

لالكتتاب العام.
وق���ال ان مش���روع مت���رو 
األنفاق م���ازال يخطو خطوات 
جيدة نحو االم���ام، حيث متت 

االستعانة مبستشارين لتغطية 
جميع األمور املتعلقة به، السيما 
مشروع تطوير جزيرة فيلكا الذي 
سيتم عرضه على اللجنة العليا 
للمش���اريع التنموية التي تنفذ 
بنظام ال� B.O.T خالل األيام املقبلة 

للموافقة عليه.

إجراءات حكومية

وأوضح قائال ان اثر اإلجراءات 
احلكومية على املشاريع التنموية، 
ومدى احلاجة ال���ى كفاءة هذه 
اإلجراءات في حسن تنفيذ هذه 
املش���اريع على النحو املرسوم، 
يستوجب توافر حزمة ضوابط، 
لعل أبرزه���ا احلرص على عدم 
تداخ���ل وتش���ابك وازدواجية 
االختصاصات واملس���ؤوليات 
والسلطات في اجلهاز التنفيذي 

احلكومة للموارد املالية والتقنيات 
وسائر االحتياجات الالزمة، وإمنا 
ايضا مبشاركة مختلف طاقات 

ومؤسسات املجتمع املدني.
وش���دد الرومي على أهمية 
تفعي���ل دور القط���اع اخلاص 
كش���ريك رئيس���ي في عملية 
التنمية وتنفيذ مشروعاتها مع 
إمكانية االس���تعانة باخلبرات 
احمللية والعاملية املتخصصة عند 
احلاجة وتنعكس هذه املعطيات 
واملتطلبات في الكويت من خالل 
اهتم���ام الدول���ة بتفعيل دور 
القطاع اخلاص كشريك أساسي 
في عملية التنمية، وقد اوضح 
القانون اجله���ة املختصة التي 
تتولى مشروعات الشراكة حيث 
صدر املرس���وم رقم 145 لسنة 
2008 بتاري���خ 8 يونيو 2008 

للدول���ة والتأكيد على ضرورة 
تنس���يق اجلهود داخل وحدات 
اجلهاز التنفيذي، وفي آن، بينها 
وبني أنظمة االتصاالت ومراكز 
املعلومات ذات الصلة وتكريس 
معايير األداء املوضوعية )الكفاءة 
والتخصيص والفاعلية واجلودة 
واإلنتاجية( لقياس مس���توى 
األداء ونتائ���ج العم���ل، مبعنى 
تكريس نظام املتابعة والتقييم 
واحملاسبة وتسييد القانون في 
العمل اإلجرائي وأيضا االلتزام 
بالتشريعات احمللية واملشتركة، 
واملعايير واملقاييس واملواصفات 

العاملية املعتمدة ذات العالقة.

موارد مالية

وقال ان جناح تنفيذ املشاريع 
التنموية ليس رهنا فقط بتوفير 

بإنشاء اللجنة العليا للمشروعات 
التي تق���ام على أم���الك الدولة 
العقارية، حيث باشرت أعمالها 
بوضع السياسات العامة واعتماد 
الوثائ���ق التفصيلي���ة املتعلقة 
باملش���روعات واملب���ادرات ذات 
األهمية االستراتيجية والتنموية 

لالقتصاد الوطني.
وأفاد بأن املشرع حرص على 
تزويد اللجنة العليا مبا حتتاجه 
ألداء مهامها م���ن املتخصصني 
والفني���ني واإلداري���ني، وعليه 
صدر املرسوم رقم 146 بإنشاء 
اجلهاز الفني لدراسة املشروعات 
التنموية واملبادرات بتاريخ 18 
يونيو 2008، للعمل كجهاز معاون 
للجنة العلي���ا، ويتيح القانون 
من خ���الل أجهزت���ه املختصة، 
التنموية  تنفي���ذ املش���روعات 
واإلس���تراتيجية وفق���ا لنظام 
الشراكة مبنهجية تعزز تكافؤ 
التعامل  الفرص والشفافية في 
مع كل اجلهات املعنية سواء من 
او اخلاص، حيث  العام  القطاع 
املعايير  يحرص على توحي���د 
واألسس التي تتم عليها دراسة هذه 
املشروعات وطرحها وتنفيذها، 
وحتدي���د أولوياتها مبا يتوافق 
مع مردوها والعوائد االقتصادية 
والتنموية املتوقعة منها للكويت، 
وهو األمر الذي ميكن معه تفادي 
ازدواجية وتداخل االختصاصات 
واملس���ؤوليات والسلطات فيما 
بني أجهزة الدولة عامة، وبالتالي 
تدارك املعوقات اإلدارية وتنفيذ 
املش���روعات بالسرعة واملرونة 
املرجوة، ومبا ميكن معه مواكبة 

أفضل املعايير العاملية.

فواز كرامي 
بحث رئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت علي الغامن 
امس، مع نظيره السوري رئيس غرفة جتارة وصناعة 
حلب د.حسن أحمد زيدو سبل التعاون املشترك بني 
الدولتني وس���بل تطويره في املرحلة املقبلة. في مقر 

غرفة التجارة والصناعة. 
وقال الغامن إن 90% من االستثمارات الكويتية في 
س���ورية تنصب على املجاالت السياحية والعقارية، 
موضحا انه التزال هناك بعض املعوقات في القوانني 
التي حتتاج الى تعديل وتطوير، باإلضافة الى الرغبة في 

تركيز االستثمارات الكويتية في املجال الصناعي.
وأوضح ان االستثمار في املجال الصناعي سيخدم 
شريحة واسعة ليس في اجلانب املادي فحسب، وامنا 
على الصعيد االجتماعي حيث س���يعمل على تشغيل 
العمالة وسيقلل من حجم البطالة في سورية، متمنيا 

وجود مشاريع صناعية بني البلدين.
واعتبر الغامن االس���تثمارات الكويتية الصناعية 
في اوروبا باملش���اركة مع ش���ركات اجنبية من أقوى 
االستثمارات في العالم متمنيا استغالل هذه الشركات 
بالدخ���ول في الصناع���ة في س���ورية ونقل اخلبرة 

اليها.
واضاف الغامن ان لدى سورية ميزة ال تتوافر في 

جميع الدول وهي توافر العمالة السورية، معتبرا العامل 
السوري من أكثر العمال نشاطا في العالم العربي 

من جهته أكد زيدو أهمي���ة الزيارات املتبادلة بني 
س���ورية والكويت التي من ش���أنها ان تعزز وتوطد 
العالقات املتعددة اجلوانب التي جتمع الشعبني الشقيقني 
وتؤك���د على الرغبة األكيدة في توثيق عرى التعاون 

والتنسيق بني قطاعات األعمال في البلدين.
وقال ان آفاق التعاون بني البلدين الشقيقني واسعة 
جدا انطالقا من معطيات موضوعية واضحة، فالعالقات 
األخوية التاريخية التي تربط سورية والكويت والتي 
ترسخت مع الزمن عبر مواقف كويتية مشرفة � حكومية 
وشعبية � جتاه كل القضايا العربية ودعم ال محدود 
لسورية في مختلف املجاالت تشكل قاعدة متينة لتعزيز 

التعاون االقتصادي والتجاري بني البلدين.
وأضاف ان س���ورية تسير قدما في عملية تطوير 
وانفتاح اقتصادها مس���تهدفة االندماج في االقتصاد 
العربي والعاملي، فباتت تربطه���ا اتفاقيات وعالقات 
جتارية واقتصادية مع معظم دول العالم، وأصبحت 
مركزا هاما الستقطاب االستثمارات مبعدالت تساعد 

على حتقيق النهضة االقتصادية املنشودة.
وأوضح انه في سورية وباإلضافة إلى االستقرار 
السياس���ي واالجتماعي الذي تنعم به عوامل كثيرة 

لالستثمار اآلمن واملربح، مشيرا إلى وقوعها في موقع 
جغرافي متميز والى الشبكة الواسعة من الطرق البرية 
والسكك احلديدية وخطوط املالحة اجلوية والبحرية، 
وغناها بامل���وارد الطبيعية من الطاقة والفوس���فات 
واملنتجات الزراعية والصناعية، وقوة العمل اخلبيرة 
واملؤهلة بأجور منخفضة اذا قورنت مبثيالتها في الدول 
األخرى، أمور جتعل من سورية بلدا مثاليا لالستثمار 
واإلنتاج املشترك ويضمن لالستثمارات الوافدة أفضل 

معدالت الربح.
وأضاف »نراقب بكل فخر واعتزاز ما حققته الكويت 
في العقد املاضي من نهضة كبيرة، شملت كافة اجلوانب، 
وما لديها من إمكانات تستطيع ان تسهم بها في تعزيز 
التعاون في كافة امليادين، مشيرا إلى ان كل هذه املعطيات 
تؤكد امكانية مضاعفة التعاون االقتصادي وتوسيعه بني 
البلدين ليصل الى مرحلة الشراكة احلقيقية مبا يحقق 

املنفعة املتبادلة واالزدهار للشعبني والبلدين.
 وفي اخلت���ام وجه زيدو الدع���وة لرجال االعمال 
الكويتيني حلضور مؤمتر للمستثمرين ورجال األعمال 
العرب، بعنوان »االستثمار في سورية« والذي سيقام 
في 4 مارس الش���هر املقبل في دمشق، وذلك للتعرف 
على الفرص االس���تثمارية املطروح���ة، متمنيا رؤية 

املستثمرين الكويتيني في سورية.

خالل لقائه وفدًا من غرفة تجارة وصناعة حلب 

الفريق عبداحلميد احلجي وعبد الوهاب الوزان يقصان شريط افتتاح الفرع اجلديد

 )أسامة البطراوي( ماكوتا خالل املؤمتر الصحافي 

لقطة جماعية تضم محافظ الفروانية والوزان والرشيد وقيادات البنك امام الفرع اجلديد

)محمد ماهر(عادل الرومي متوسطا منال الدويسان وهشام احلجار وفؤاد الهاجري خالل املؤمتر الصحافي

)محمد ماهر(.. وزيدو متحدثا خالل اللقاء علي الغامن مترئسا الوفد الكويتي

السعودية: اكتشاف 
حقل للغاز الطبيعي 

السعودية � رويترز: أعلنت 
السعودية امس عن اكتشاف حقل 
جديد للغاز الطبيعي في منطقة 
اجلالميد بشمال اململكة وقالت إن 

من املمكن استغالله جتاريا.
وقال وزير البترول والثروة 
املعدنية السعودي علي النعيمي: 
»إن االختب����ارات أظهرت تدفق 
الغاز الطبيعي في بئر جالميد 
� 3 مبكمن الصنارة مبعدل 12.1 
مليون قدم مكعبة يوميا«، كما 
أن »االختبارات األولية أظهرت 
امكانية استغالل الغاز جتاريا«، 
مضيفا أن أعمال احلفر جرت على 

عمق 9795 قدما )2986 مترا(.
وأضاف قائال »ميكن أن تنتج 
هذه البئر كميات أكبر من الغاز 
حتت ظروف االنتاج العادية«.

»موديز«: استرداد 60% من ديون »دبي العالمية« 
يعوض خسائر بنوك اإلمارات

أو ما يعادل 60 سنتًا من كل دوالر »مجموعة عامر المصرية« تعرض ڤلاًل وشققًا 
في معرض العقار السابع

األس���واق.نت: قالت وكالة »مودي���ز« إن البنوك اإلماراتية، 
الدائنة ملجموعة دبي العاملية قد تتمكن من امتصاص خسائرها 
إذا حصلت على 60%، من هذه الديون أو ما يعادل 60 سنتا من 

كل دوالر.
وأضافت »موديز« في بيان لها نشرته وكالة بلومييرج أنه 
إذا حصلت البنوك اإلماراتية على 60%، فإنها قد تتكبد خسائر 
تصل الى 9% من رأسمالها وهو ما سيكون له اثار سلبية على 

نتائجها خالل العام احلالي، إال أنها لن تصل ملرحلة اإلعسار.
وأكدت »موديز« أن البنوك اإلماراتية ميكنها حتمل جزء من 
اخلسائر رغم أنها قد تلحق بها تتعلق بقدرتها على االقتراض 

بأسعار جاذبة.
وتصل ديون مجموعة دبي العاملية للبنوك اإلماراتية الى 55 

مليار درهم، أو ما يعادل 15 مليار دوالر.
وقالت موديز إن مالءة الشق األول من رأس املال ستنخفض 

إال أنها ستكون أعلى من مستوى ال� %8.

تش���ارك مجموعة عامر املصرية من خالل وكيلها احمللي 
مجموعة اوريجينال العاملية مبعرض العقار الس���ابع املقام 
حاليا في فندق ريجنس���ي، وذلك بهدف تعريف املجتمع في 
الكويت مبا لدى املجموعة من مش���اريع س���كنية وسياحية 

مبناطق مختلفة من الشواطئ املصرية. 
وقال مدير املبيعات الدولية في مجموعة عامر وسام محمد 
في تصريح صحافي ان سوق الكويت من اكثر اسواق املنطقة 
جاذبية واقب���اال على العقارات في مصر خصوصا الش���قق 
واملناطق السياحية الى جانب ان سوق الكويت يتمتع بقوة 
ش���رائية ال مثيل لها توفر للمواطن الكويتي الرغبة في متلك 
عقارات في مصر، نظرا لرغبة الكويتيني في الذهاب باستمرار 

الى مصر للسياحة او للعمل او للدراسة. 
ولفت الى ان قوة الس���وق الكويتي وجاذبيته دفعت مجموعة 
عامر الى اختيار ش���ركة اوريج����ين���ال الع���املية التي تعد 
واحدة من افضل الش���ركات الكويت���ية في تسويق املشاريع 
العقارية في املنطقة كوكيل للمجموعة لتس���ويق مشاريعها 

في الكويت. 

»الدولي« يفتتح فرعه العاشر في خيطان

الف���روع التي يعم���د البنك إلى 
افتتاحها في ظل تطبيقه لسياسة 
توس���عية تس���تهدف اخلدمات 
املصرفية واحللول املالية األكثر 
شموال إلى عمالئه في كافة مناطق 

الكويت.

منطقة خيطان وسوف يقدم آخر 
مستجدات تكنولوجيا الصناعة 
املصرفي���ة وتطبيقاتها ويديره 
فريق من املوظفني املؤهلني من 
ذوي اخلبرات والكفاءات العالية. 
وهو الفرع العاشر ضمن سلسلة 

العاملية لهذا العام حتت عنوان 
»لتكن طريقنا محددة املعالم 
الالزم���ة  واالس���تراتيجيات 
النجاح املنشود في  لتحقيق 
ضوء حقائق األعمال اجلديدة«، 
والتي حتط في عدد من دول 
املنطقة ومنها مصر والسعودية 
وسلطنة عمان وقطر واألردن 

ولبنان. 
 وتركز اجلولة على سبل 
امتالك الش���ركات العاملة في 
املثالية  الش���فافية  املنطق���ة 
على امتداد أعمالها وعملياتها 
ومن ثم توطيد استمراريتها 
واستدامتها لتكون بني الشركات 

املدارة بالشكل األمثل. 

االس���تدامة في معدالت النمو 
في املديني القصير واملتوسط 
أن تدير اجلوانب االقتصادية 
واالجتماعية والبيئية ألعمالها 

بطريقة شمولية ومتكاملة. 
واشار الى أن اإلدارة الصائبة 
الثالثية متثل  لهذه املنظومة 
أفضل السبل املضمونة لتعزيز 
اس���تمرارية األعمال في بيئة 
األعمال الراهنة املنطوية على 
حتديات جمة وجدية، مبينا أنه 
يتعني على الشركات أن متلك 
الرؤي���ة الواضحة واملنهجية 
التفكيرية واإلس���تراتيجية 

العلمية الواضحة. 
 SAP جول���ة  وتنطل���ق 

حتت رعاية وحضور محافظ 
الفري���ق عبداحلميد  الفروانية 
احلجي وحضور رئيس مجلس 
الدول���ي  الكوي���ت  إدارة بن���ك 
ال���وزان  عبدالوه���اب محم���د 
والعضو املنت���دب للبنك حميد 
أحمد الرش���يد وكبار املسؤولني 
في البن���ك مت افتتاح فرع »بنك 
الكائن  الدولي« اجلديد  الكويت 

في منطقة خيطان. 
تأتي هذه اخلطوة في سياق 
تنفيذ خطة البنك االستراتيجية 
الرامية إلى التوسع  املستقبلية 
واالنتش���ار بكاف���ة محافظات 
الكويت لتقدمي منتجات وخدمات 
مصرفي���ة ش���املة للمواطنني 
واملقيمني تواكب سياسات البنك 
واملتوافقة مع أحكام الش���ريعة 
اإلسالمية السمحاء. ويعد فرع 
خيطان هو الفرع األول للبنك في 

عمر راشد 
قال املدير التنفيذي في شركة 
SAP الشرق األوسط سيرجيو 
ماكوتا انه من املتوقع أن يحقق 
الناجت احمللي في الكويت منوا 
في 2009 يقترب من مستواه 
املتحقق في 2008، الفتا الى أن 
االقتصاد يشهد منوا بوتيرة 

متسارعة. 
جاء ذلك خ���الل تصريح 
صحاف���ي أدل���ى ب���ه ماكوتا 
مبناسبة زيارته أمس للكويت 
في إطار جولة الش���ركة على 
مستوى دول املنطقة في 2010، 
مؤكدا أن الشركات استطاعت 
حتقيق قف���زات متتابعة في 
املزدهرة، إال  البيئة  مثل هذه 
أن التحوالت األخيرة في بيئة 
األعمال فرضت نفسها على تلك 
الشركات لتعيد النظر في سبل 
تعزيز استمراريتها ومنوها 

على املدى البعيد. 
الى أن االقتصاديني  ولفت 
في جميع أنحاء العالم اتفقوا 
على أن الش���ركات التي متلك 
الشفافية الكافية ستتمكن من 
اتخاذ خطوات فعالة وحاسمة 
متكنها من مواصلة أعمالها في 
ظل الظروف العصيبة الراهنة 
والتي ستحتل مكانة تنافسية 
راسخة بعد انتهاء األزمة املالية 
العاملي���ة احلالية واس���ترداد 

االقتصاد عافيته. 
وب���ني أن���ه يتع���ني على 
الكويتية الطامحة  الشركات 
إلى حتقيق الربحية وتوطيد 

برعاية وحضور محافظ الفروانية وكبار مسؤولي البنك

ماكوتا: تعزيز الشفافية لدى الشركات الكويتية 
أهم الوسائل لمواصلة أعمالها في ظل األزمة   

 في إطار جولة تقوم بها شركة SAP في دول الشرق األوسط 

ميشال العقاد 

وقال ان بن���ك اخلليج في 
وقت سابق تكبد خسائر بقيمة 
الربع  35 مليون دينار خالل 
االخير من العام املاضي 2009، 
مقابل خسائر 445 مليون دينار 
خالل الفترة نفس���ها من عام 
أنه اتخذ  إلى  2008، مش���يرا 
مخصصات خالل نفس العام 
تبلغ 111 مليون دينار )الدوالر 

يعادل 0.266 دينار(. 
وبلغت خسائر بنك اخلليج 
خالل الع���ام املاضي نحو 28 
مليون دينار، مقارنة مع خسائر 
تقدر بنحو 360 مليون دينار 
تكبده���ا البنك خ���الل العام 
االس���بق، وبناء على النتائج 
املالية، أوص���ى مجلس ادارة 
بنك اخلليج بعدم توزيع اي 
ارباح على املساهمني عن عام 

.2009

محفظة قروض البنك، مشيرا 
إلى ان الربعني األول والثاني 
من العام احلالي 2010 سيكونان 
صعبني على البنك، إال أنه بشكل 
عام سيكون عام 2010 أفضل 

نسبيا من العام املاضي.

 أرج���ع الرئيس التنفيذي 
لبنك اخلليج الكويتي ميشال 
العقاد سبب تكبد البنك خلسائر 
خالل العام املاضي 2009، إلى 
قيامه باتخاذ مخصصات كبيرة 
خالل الع���ام املاضي ملواجهة 
ديون متعثرة، متوقعا أن يعود 
البنك إلى الربحية بنهاية العام 

احلالي 2010.
وشدد على أن البنك يقوم 
باتخاذ مخصصات كافية جلميع 
الق���روض والديون املتعثرة، 
الفتا إلى أن انكشاف البنك على 
القطاع العقاري مرتفع نسبيا 
لكنه يعتبر مثل البنوك األخرى 

في السوق الكويتي.
وكشف العقاد في لقاء مع 
إحدى القن���وات الفضائية أن 
نس���بة القروض غير العاملة 
تشكل أكثر من 20% من إجمالي 

العقاد: بنك الخليج سيعود 
إلى الربحية بنهاية 2010


