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أك���د مس���اعد الرئي���س 
التنفيذي في شركة االمتياز 
العويد  لالس���تثمار س���الم 
اإلبراهي���م حرص الش���ركة 
عل���ى االرتق���اء بكوادره���ا 
وموظفيها وإحلاقهم بالدورات 
التدريبي���ة املختصة محليا 
وخارجيا إميانا منها بأهمية 
التنمية البشرية، والعنصر 
البشري في حتقيق النجاحات 
واإلجنازات وتطوير أعمال 

الشركة ومكانتها.
ولفت اإلبراهيم في بيان 
الش���ركة  أن  الى  صحاف���ي 

وتطبيقا لسياس���تها تلك قد احتفلت مؤخرا 
بحصول محمد الس���بع مدير تنفيذي بإدارة 
املخاطر على شهادة »محلل مخاطر معتمد« من 
قبل األكادميية الدولية لإلدارة املالية املعتمدة 
عامليا في أكثر دول العالم املتقدم والتي تعد من 
أسرع املؤسسات املهنية منوا في العالم، وهي 
ش���هادة مهنية تثبت أن احلاصل عليها لديه 
املستوى املطلوب من اخلبرة املهنية والتدريب 

الالزم للعمل في مج���ال إدارة املخاط��ر.
واش���ار اإلبراهيم إل���ى أن أهمية البرامج 
التدريبية التي تنظمها األكادميية هي متكني 
املنتس���بني إلى دوراتها م���ن احلصول على 
الش���هادات املهنية باعتبارها من مينح لقب 
االعتماد لتلك الش���هادات للمرش���حني الذين 
يستوفون أعلى املعايير املهنية التي تزودهم 
بالكثير من مبادئ إدارة املخاطر وأحدث نظرياتها 

واجتاهاته���ا مبا ف���ي ذلك 
تدريبهم على حتديد وقياس 
األنواع املختلفة من املخاطر 
واقت���راح اإلس���تراتيجيات 
والتدابي���ر إلدارة املخاط���ر 
فضال عن تدريب املرشحني 
لنيله���ا على تطوي���ر تلك 
اإلستراتيجيات والتدابي���ر 

املتعلق����ة به���ا.
وشدد اإلبراهيم في ختام 
تصريح���ه الصحافي على 
أهمية الدور الذي تلعبه إدارة 
املخاطر كأحد متطلبات دعم 
القرار االستثماري ومن ثم دعم 
إستراتيجية شركة االمتياز لالستثمار وتعظيم 
عائداتها االستثمارية وتعزيز ثقة املساهمني 

واملستثمري���ن على ح���د س���واء.
وأكد على أن شركة االمتياز لالستثمار من 
خالل س���عيها لتنفيذ أحدث ما توصلت إليه 
ادارة املخاط��ر االستثمارية قامت بتطبيق أعلى 
معايير اجلودة االستثمارية من خالل تنفيذ 
وتطبيق حزمة من اإلجراءات والسياس���ات 
املالئم���ة والفعال����ة للحص���ول على إدارة 
س���ليم���ة للمخاطر ورف�����ع تق���ارير عنها 
للمس���اع���دة في صناعة القرار وت���رك أثر 
إيجاب���ي على أصول والتزامات الش���رك���ة، 
حي���ث يتأتى ذلك استكماال ملعايير احلوكمة 
التي تقوم الش���رك�����ة بتطبيقها اس���تيفاء 
للمتطلبات احمللية واالقليمي����ة والدولي����ة 

إلدراة املخاط����ر.

50.3 مليون دينار أرباح متوقعة لـ »التمدين العقارية« من الصفقة

تأكيدًا لما نشرته »األنباء«: »التمدين االستثمارية« تتوقع 
تحقيق 98 مليون دينار ربحا من بيع حصتها في »أهلي متحد«

اقتصاديون: سرعة تنفيذ خطة التنمية يؤهل 
الكويت لحجز مكانتها بين الدول المتقدمة عالمياً

أعرب عدد م���ن االقتصاديني 
من املستشارين ورجال األعمال 
واملسؤولني في شركات كويتية 
عن أمنياتهم بأن تسير خطوات 
التنفيذ املتعلقة بخطة احلكومة 
التنموية عل���ى أكمل وجه دون 
عقبات تعترضها على اعتبار أنها 
مرحلة مهمة أقدمت عليها احلكومة 
ما يستلزم تكاتف األطراف ذات 

الصلة لضمان جناحها.
وقال هؤالء االقتصاديون في 
تصريحات متفرقة ل� »كونا« أمس 
ان املرحلة التي متر بها الكويت 
حاليا تنبئ بأن خارطة الطريق 
التي متضي عليها س���تحدد الى 
حد بعيد استعادة الدولة لريادتها 
االقتصادية واالجتماعية والتجارية 

على مستوى املنطقة.
وفي هذا السياق، قال رئيس 
مجلس اإلدارة في شركة مجمعات 
االسواق توفيق اجلراح ان خطة 
التنمية طموحة والكويت تستحقها 
ألن اإلنفاق الرأسمالي عليها فاق 
ما كان ينفق في خطط سابقة وإذا 
مت تنفيذ اخلطة بكل ما جاء على 
لسان املسؤولني فستحقق نقلة 

التنفيذ  ف���ي  منظومة مترابطة 
الفعلي لكل مشروع من مشروعات 
اخلطة التنموية من اجل حتقيق 
القصوى لكثير من  االس���تفادة 
األطراف ذات الصلة سواء كانت 
حكومية أو من القطاع اخلاص، 
ووصف عملية إنفاق مبالغ كبيرة 
على اخلطة بأن من شأنه تعزيز 
وضعية قطاعات حتتاج بالفعل 
ال���ى تطوير عمله���ا ألنها تخدم 
جانبا اقتصاديا سيتعلق بالبنية 

التحتية.
أما رج���ل األعمال محمد علي 
النقي فقال ان »اخلطة س���تعيد 
الرائدة في  للكوي���ت مكانته���ا 
املنطقة خاصة بعد أن استعانت 
مبستشارين عامليني على مستوى 
عال من االحترافية في مثل هذه 
اخلط���ط«، مضيفا: »وه���ذا ما 
ملسناه في العديد من املناقشات 
واملنتديات التي كانت تهدف الى 
تطوير االقتصاد احمللي«، مبينا انه 
على الرغم من تخوف البعض من 
تنفيذ اخلطة إال أن وجود شخص 
مثل نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 

لش���ؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون اإلسكان الشيخ احمد الفهد 
وهو مشهود له بالصرامة سيفند 
أي توجسات بشأن هذه اخلطوة 
أقدم���ت عليه���ا احلكومة  التي 
ورصدت أمواال طائلة ستصرف 
سنويا على مشروعات حيوية آمال 
س���رعة تنفيذ اخلطة كي حتجز 
الكويت مكانتها مع الدول املتقدمة 
سواء على املس���تويني اإلقليمي 

والعاملي.
ومن جانبه متنى املستش���ار 
االقتصادي عبدالعزيز الرباح ان 
يتم تنفيذ اخلطة على أكمل وجه 
وتذليل أي مشاكل تعترضها ألنها 
ستحرك القطاعات الرئيسية التي 
حتتاج بالفعل الى إعادة تنشيط 
خاصة اإلسكان والتعليم والصحة 
والطرق، وأضاف ان االهتمام بهذه 
الكويتي  األمور مه���م للمجتمع 
ألنها ستحرك العمل في شركات 
املقاوالت، مشيرا الى ضرورة ان 
يك���ون التنفيذ حتت رقابة على 
الش���ركات حتى ال يكون هناك 
تالعب م���ن البعض فيما يتعلق 

باملناقصات.

نوعية للبالد.
وأض���اف ان م���ن املأمول أن 
تساهم اخلطة التنموية في حل 
بعض املش���كالت التي تواجهها 
قطاعات اإلسكان والصحة والطرق 
وغيرها من األنشطة التي تفتح 
العمل  مجاالت واس���عة لفرص 
عالوة على أنها ستنمي املنطقة 
الشمالية، مشيرا الى أن القطاع 
اخلاص سيكون شريكا أساسيا 
في اخلطة على اعتبار انه ميتلك 
خبرات فنية وموارد مالية ضخمة 

تكمل نواحي عديدة تخدم االقتصاد 
احمللي.

من جهته، أك���د نائب رئيس 
مجل���س اإلدارة ف���ي ش���ركة 
االستشارات املالية الدولية )ايفا( 
صالح السلمي ان الكويت بحاجة 
ماسة الى هذه اخلطة على اعتبار 
أن األموال التي س���تنفق عليها 
س���تدور في فلك السوق احمللي 
ما يعني أنها ستصب في صالح 

شركات القطاع اخلاص.
الى ض���رورة وجود  ودع���ا 

تأكيدا لما انفردت به »األنباء« أمس

»اجيليتي« تمدد إصدار البيانات
 المالية السنوية إلى 11 الجاري 

بيع  حصتهم في البنك االهلي 
املتحد خالل 60 يوما، على ان 
يلتزم املشتري   خالل ذات املدة 
بشراء حصة الشركة بسعر 

1.10 دوالر نقدا للسهم الواحد 
على ان تتم الصفقة في سوق 
البحرين لالوراق املالية وذلك 
بعد احلصول   على املوافقات 

مليون دوالر )مبا يعادل 138.4 
مليون دينار( وأن الربح احملقق 
للشركة من جراء بيع اسهمها 
في البنك االهلي املتحد بالسعر  
املتفق عليه تقريبا 98 مليون 
دينار مع مالحظة انه مت تقريب 
مبلغ الربح نظرا الن الصفقة 
ستتم بالدوالر، كما أن ربحية 
الس����هم املتوقعة مب����ا يعادل 
314 فلسا للسهم الواحد، وأنه 
يتوقع ادراج ارباح هذه الصفقة 
في الربع الثاني لبيانات الشركة 

املالية للسنة احلالية.
اجلدي����ر ذكره أن ش����ركة 
العقاري����ة وجهت  التمدي����ن 
كتابا إل����ى البورصة يتضمن 
ان����ه في ح����ال امتام ش����ركة 
التمدين االستثمارية لصفقة 
بيع حصتها في البنك االهلي 
املتحد حيث تبلغ حصة شركة 
التمدين العقارية في )متدين ا( 
51.37%  فمن املتوقع ان حتقق 
العقارية ما  التمدين  ش����ركة 
يق����ارب ال� 50.3 مليون دينار 
كأرب����اح نتيج����ة ملكيتها في 
التمدين االستثمارية،  شركة 
ومن املتوقع ادراج هذا الربح في 

الربع الثاني من عام 2010.  

الرس����مية املطلوب����ة، وقدم 
املشتري كفالة بنكية بقيمة 
50  مليون دوالر كتعويض في 

حال عدم الوفاء بالتزاماته.  
هذا وقد حصلت الش����ركة 
على كت����ب تفويض بيع غير 
قابلة للتعديل او الرجوع  من 
مس����اهمني في البن����ك االهلي 
املتح����د ميتلكون حصة تبلغ 
16.1% لبيع اسهمهم في البنك 
االهلي املتحد مع الشركة بذات 

الشروط.  
ام����ا ع����ن حصة الش����ركة 
وتفاصيل الصفق����ة فإن عدد 
املبيعة 437.047.437  االسهم 
س����هما، وذلك ميثل 8.9% من 
رأسمال البنك، علما بأن اجمالي 
املباعة 480.7  قيمة االس����هم 

تأكي�����دا مل����ا نشرت����ه »األنباء« أم���س 
ذك������رت ش���رك���ة »اجيليت��ي« ف���ي بي���ان 
صح���اف���ي إن���ه س���يت����م تعلي���ق إص�دار 
البيانات املالي���ة للسن���ة املالي���ة املنتهي��ة 
في 31 ديسمب����ر 2009 حتى 11 م�ن ابريل 2010 

وذل���ك حل��ني ظه��ور نتائ����ج املف����اوضات 
بشأن التسوية احملتملة بني الشركة ووزارة 

الع���دل األميركي��ة.
وبناء عليه سيس���تمر وقف التداول على 

أسهم الشركة.

»بورتالند« تربح 9.8 ماليين دينار من الصفقة

»فنية« »األعلى للبترول« ناقشت 
إستراتيجية 2030

أحمد مغربي 
عقدت اللجنة الفنية باملجلس األعلى للبترول أول 
من أمس اجتماعا برئاس��ة د.عماد العتيقي ملناقشة 
اس��تراتيجية القطاع النفطي وخطة 2020 والسير 
عليها حتى ع��ام 2030 إلنتاج 4 ماليني برميل من 
النفط يوميا وإنتاج مليار قدم مكعبة من الغاز في 

.2015
وقالت مصادر مسؤولة في اللجنة الفنية باألعلى 
للبترول ان جميع أعضاء اللجنة ناقش��وا تفاصيل 
اخلطة وكيفية االستفادة بها وطريقة إشراك القطاع 
اخلاص في اخلطة، مش��يرة الى أن أعضاء اللجنة 
شددوا في االجتماع على ضرورة البدء في تنفيذ 
اإلس��تراتيجية اجلديدة وإعط��اء الفرصة الكاملة 
للش��ركات احمللية اخلاصة للمشاركة في املشاريع 
النفطية الكبرى التي تعتزم شركات املؤسسة البدء 

فيها خالل العام احلالي.
وأكدت املصادر أن أعضاء اللجنة أشادوا بالشراكة 
اإلس��تراتيجية التي جتم��ع صناع��ة الكيماويات 
البترولية مع ش��ركة داو كيميكال في مش��روعي 
ايكوي��ت 1 و2 والنجاحات الت��ي حققها املجمع في 
صناعة البتروكيماويات والصناع���ات الالحق���ة 

بالنف��ط.

زكي عثمان
قالت مص���ادر متابعة ل���� »األنباء« انه 
ومبجرد افصاح شركة التمدين االستثمارية 
عن حتقيقها لنحو 98 مليون دينار ارباحا من 
صفقة بيع حصتها في البنك األهلي املتحد 

البحريني وعلى اعتبار ان شركة بورتالند 
متلك 10% في ش���ركة التمدين االستثمارية، 
فإن »بورتالند« سيكون من نصيبها حتقيق 
نحو 9.8 ماليني دينار أرباحا وذلك نظرا ألنها 

تستحق 10% من أرباح الصفقة.

تأكيدا ملا نشرته »األنباء« في 
عددها الصادر أول من أمس فإن 
سوق الكويت لالوراق املالية 
تلقى كتابا من شركة التمدين 
االستثمارية أفادت به من خالله 
بأن الش����ركة تلقت عرضا من 
جهة خليجية يتضمن رغبة هذه 
اجلهة في شراء حصة الشركة 
ومس����اهمني آخرين في البنك 
االهلي املتحد بسعر 1.10 دوالر 

نقدا للسهم الواحد.  
وأضافت الشركة أن مجلس 
إدارتها اجتم����ع في 31 مارس 
2010 ملناقشة العرض املذكور 
حيث وافق املجلس على البيع 
النقدي لكامل حصة الشركة 
في البنك االهلي املتحد بسعر 
1.10 دوالر نقدا للسهم الواحد 
وبشرط ان يقدم املشتري كفالة 
بنكية بقيمة  50 مليون دوالر 
التزامه بامتام عملية  تضمن 

الشراء.  
وأشارت الشركة إلى أنه قد 
مت االجتماع مع اجلهة املتقدمة 
في 1 أبري����ل 2010 والتوصل 
الى اتف����اق   يقضي مبوافقة 
الشركة ومس����اهمني آخرين 
تبلغ اجمالي حصتهم 25% على 

..وصورة من خبر »األنباء« في عدد االثنني 4/5

محمد السبع

أنور بوخمسني الشيخ محمد اجلراح

محمد علي النقيصالح السلمي

محمد الجراح رئيسًا لمجلس إدارة »الدولي« 
وأنور بوخمسين نائبًا للرئيس وحميد الرشيد عضوًا منتدبًا

أعلن بنك الكويت الدولي عن 
تشكيل مجلس إدارته اجلديد 
بن����اء على اجتم����اع اجلمعية 
العادية املنعقد في  العمومية 
3أبريل 2010 ليصبح على النحو 

التالي: 
محمد جراح الصباح � رئيسا 
ملجل����س االدارة، أن����ور جواد 
� نائبا للرئيس،  بوخمس����ني 
حميد احمد الرش����يد � العضو 

املنتدب.
وأعضاء مجلس اإلدارة وهم: 
د.حيدر اجلمعة، رائد بوخمسني، 
توفيق البحر، جاس����م زينل، 

سناء جمعة وفهد االبراهيم.

بقيمة 6.9 ماليين دينار

الشركة تحرص على االرتقاء بكوادرها البشرية

»البترول الوطنية« ترسي عقد النقل البحري 
لمفاعالت الوقود البيئي على »الراشد للمالحة« 

»االمتياز لالستثمار« احتفت بحصول السبع 
على شهادة محلل مخاطر معتمد 

أحمد مغربي 
علمت »األنباء« من مصادر 
نفطية مطلعة في شركة البترول 
الوطنية أنه����ا قبلت العرض 
الذي تقدمت به شركة الراشد 
الدولية للمالحة لتقدمي خدمات 
النقل البحري والبري ملفاعالت 
وأوعية الضغط العالي وأوعية 
الفحم ملشروع الوقود البيئي 

بقيمة 6.9 ماليني دينار.
وذكرت املصادر أن الشركة 
استبعدت العرض الذي تقدمت 
ب����ه ش����ركة الغ����امن بارويل 
للمالحة، ولم تش����ر املصادر 
الى أس����باب الرفض واكتفت 
بان عرض الش����ركة مستبعد 

طبقا للمادة 21.
واش����ارت املص����ادر ال����ى 
أن خطوة قب����ول عرض نقل 
املفاع����الت وأوعي����ة الفح����م 
ملش����روع الوقود البيئي يعد 
من اهم مبادرات التطوير في 
شركة البترول الوطنية، والتي 
أطلقتها في مالحقة التحديات 
العاملية  املتزايدة للمتغيرات 
وتلبية املواصفات »املتشددة« 
التي تفرضها أسواق املنتجات 
البترولية، السيما فيما يتعلق 
بتوفي�������ر وق����ود صدي����ق 
للبيئة حت����ى حل����ول ع��ام 

.2020
ولفت����ت املص����ادر الى أن 
املشروع يحظى بأهمية قصوى 
في صناعة التكرير، حيث ان 
مشروع الوقود البيئي هو جزء 
من نتاج اخلطة اإلستراتيجية 
ملؤسس����ة البترول الكويتية، 
لتظل شركة البترول الوطنية 
دائم����ا في صدارة الش����ركات 
ف����ي  العاملي����ة واالقليمي����ة 
النفط، وااليفاء  مجال تكرير 
مبتطلبات األسواق العاملية في 
املنتجات البترولية الصديقة 

للبيئة.
وذكرت املصادر ان مشروع 
الوقود البيئي يهدف الى تطوير 
مصفاتي ميناء عبداهلل وميناء 
االحمدي، ودعم ربطهما ليصبحا 

معا مجمعا تكريريا متكامال من 
خالل بناء 32 وحدة جديدة، 
وتطوير 5 وحدات قائمة مع 
اغالق 4 وحدات قدمية لرفع 
انتاجي����ة املصفاتني معا الى 
800 الف برمي����ل يوميا، كما 
يستهدف املشروع رفع مستوى 
السالمة والصحة والبيئة في 
محي����ط املصاف����ي، لتضاهي 
اكب����ر املجمع����ات الصناعية 

العاملي��ة.
وبينت املصادر أنه سيتم 
خفض إنتاجية مصفاة ميناء 
االحمدي الى 346 الف برميل 
يوميا، بسبب االستغناء عن 
املتهالكة مع  الوحدات  بعض 
تعويض ذلك النقص من خالل 
انتاجية مصفاة ميناء  زيادة 
الف برميل  الى 454  عبداهلل 

يوميا، باضافة وحدات جديدة 
وحتدي����ث بع����ض الوحدات 
القائمة مبا يجعل انتاج الشركة 
قادرا عل����ى مواكبة متطلبات 
الس����وق العاملي النتاج وقود 
ذي مواصف����ات وج�������ودة 
عالية، ويف����ي باملتطلب���ات 

البيئي���ة.
أن  املص����ادر  وكش����فت 
»البت����رول الوطني����ة تنتظر 
موافقة مجلس إدارة مؤسسة 
البت����رول الكويتية واملجلس 
األعلى للبترول، لطرح مناقصة 
مش����روع الوقود البيئي بني 
الش����ركات املؤهلة، متوقعة 
إلى  أن تصل تكلفة املشروع 
22 مليار دوالر، واالنتهاء من 
الربع األخير  اجنازه بحلول 

من العام 2013.


