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احدى السفن تقوم بالشحن في ميناء الشويخ

)كرم دياب( فدوى درويش وليث توفيق خالل افتتاح أنشطة ورشة العمل

بنك برقان يقدم تسهيالت ائتمانية
 لـ »كي جي إل الدولية للموانئ«

درويش: الشركات االستثمارية مطالبة 
بوضع ادلة عمل معيارية للتوظيف

محمد البدري
قالت مديرة مركز الدراس����ات 
االس����تثمارية واخلدم����ات املالية 
بالوكالة ومديرة مكتب الدعم الفني 
في احتاد الش����ركات االستثمارية 
فدوى درويش ان االحتاد يواصل 
أداء دوره في رفع األداء الوظيفي 
لكل العاملني في قطاع االستثمار 
وإطالعهم على أحدث املستجدات 
والتط����ورات املهنية العاملية، من 
خالل تنظيم ال����دورات والبرامج 
التدريبي����ة املتخصصة الس����يما 
للعاملني في الشركات االستثمارية 
أعضاء االحتاد، مشيرة إلى أن مركز 
املالية نظم  الدراسات واخلدمات 
منذ تأسيسه عام 2008 العديد من 
هذه الدورات الهادفة إلى رفع كفاءة 

وتعظيم إنتاجية املوظفني.
وأضافت درويش في تصريحات 
صحافية على هامش افتتاح ورشة 
التوظيف  عمل »مهارات مقابالت 
بالتع����اون  اإلدارة«  وتطوي����ر 
م����ع األكادميي����ة األميركية »أمي 
إنترناش����يونال«، أنه انطالقا من 
ه����ذا االهتمام ج����اء تنظيم مركز 
الدراسات االستثمارية واخلدمات 
الش����ركات لهذه  املالية باحت����اد 
الورش����ة املخصصة للعاملني في 
إدارة املوارد البشرية، وذلك إميانا 
من االحتاد بأهمية صقل مهارات 
العاملني في هذه اإلدارة احليوية 
التي تعد من أهم اإلدارات املساندة 
لإلدارات التشغيلية في الشركات 
االستثمارية، والتي تعد من اإلدارات 
املنسية نسبيا فيما يخص التدريب 
رغم أنه تقع على عاتقها مسؤولية 
ترشيح وتقييم العاملني في اإلدارات 
األخرى، ومن هنا أتت هذه الورشة 
ملساعدة العاملني في هذه اإلدارة 
للتعرف واالطالع على أهم األدوات 

واملعايير املستخدمة في تقييم األداء 
وعملية اختيار املوظفني.

من جانبه قال رئيس مجلس 
إدارة »إمي انترناشيونال« الشيخ 
الناصر  العبداهلل صباح  يوسف 
الصباح: »إن إمي انترناش����يونال 
تعد ش����راكة أميركية وبريطانية 
وعربية فريدة من نوعها في تقدمي 
التعليم والتدريب وتنمية املوارد 
البش����رية واحللول االستشارية 
املعتم����دة واملعترف به����ا عامليا 
للنخبة من الشركات والعمالء في 
افريقيا،  الشرق األوسط وشمال 
وهي الوكيل احلصري في الكويت 
لعدد من األكادمييات العاملية تشمل 
األكادميية العاملية لإلدارة املالية، 
واألكادميية العاملية إلدارة املشاريع، 
املالية،  واملعهد اإلسالمي لإلدارة 
باإلضاف����ة التفاقيات التعاون مع 
غرفة التجارة والصناعة في لندن«. 
وقد عقدت ورش����ة العمل صباح 
أمس بقاع����ة البوم بغرفة جتارة 
وصناعة الكوي����ت، حيث حاضر 
فيها ليث توفيق ومت خاللها عرض 
العوامل التي تؤث����ر على عملية 
االختي����ار والتوظي����ف، محددات 

مقابالت التوظيف الفعالة، ومعايير 
ومراحل عملية التوظيف مع إعطاء 
أمثلة من خبرات كبرى الشركات 
العاملية مثل تويوتا وميكروسوفت 
وانتل وغيرها، كما متت مناقشة 
استراتيجيات وقرارات التوظيف 
الفعال، وبيان ووصف االجتاهات 
املعاصرة في اختيار املرش����حني 
للوظائف اإلشرافية والقيادية، كما 
مت حتليل التكاليف املترتبة على 
التوظيف، باإلضافة إلى إدارة األداء 
من خالل الفهم الصحيح والتخطيط 
السليم ووضع الوصف الوظيفي 

الدقيق.
وقد أوصت ورش����ة العمل في 
ختامها العاملني في إدارات املوارد 
البشرية في الشركات االستثمارية 
بضرورة وضع أدلة عمل معيارية 
للتوظي����ف تأخذ بع����ني االعتبار 
االجتاهات احلديثة، وتعكس قيم 
ورؤية واس����تراتيجية املؤسسة 
أو الش����ركة، بحيث ميكن اختيار 
العناصر البشرية املؤهلة والقادرة 
على حتقي����ق اهداف املؤسس����ة 
بالكفاءة والفاعلية املطلوبة وخالل 

املدى الزمني القياسي احملدد.

ارتفاع ثقة المستهلك في الكويت 
بمقدار 0.9 نقطة في الربع الحالي

أعلن بنك برق���ان عن منحه 
تس���هيالت ائتماني���ة لش���ركة 
الدولي���ة للموانئ  إل  كي ج���ي 
والتخزين والنقل وذلك لتنفيذ 
عقد مشروع املناقصة التي فازت 
بها الشركة مؤخرا من مؤسسة 
املوان���ئ الكويتية لبناء وتوريد 
وتركيب وتشغيل معدات مناولة 
احلاويات في ميناء الش���ويخ � 
امليناء التجاري الرئيسي ملؤسسة 

املوانئ الكويتية.
ويش���مل املش���روع توري���د 
وتركيب وتشغيل عدد 6 رافعات 
جسرية رصيفية، وعدد 6 رافعات 
جسرية ملناولة احلاويات داخل 
التخزي���ن، وعدد 70  س���احات 
مركبة مجهزة خصيصا ملناولة 
احلاويات باإلضافة إلى عدد من 
معدات الدعم األخرى، وذلك بقيمة 
إجمالية قدرها 44.5 مليون دينار 
كويتي أي ما يعادل 156 مليون 

دوالر تقريبا، مبوجب تسهيالت ائتمانية ممنوحة 
من بنك برقان، هذا ومن املتوقع إجناز أعمال العقد 

خالل خمس سنوات.
اجلدير بالذكر أن شركة كي جي ال الدولية للموانئ 
شركة مساهمة كويتية مقفلة مملوكة لشركة رابطة 
الكويت واخلليج للنقل بنسبة 41%، متخصصة في 
تطوير وتشغيل وإدارة محطات احلاويات وحتميل 
وتفريغ البضائع عبر »س���فن الدحرجة« وهي من 

الشركات الرائدة في منطقة الشرق األوسط.

سجلت ثقة املستهلك في الكويت حتسنا عاكسة 
بذلك التراجع الذي شهدته في أواخر العام املاضي 
وفقا آلخر اس����تطالع ربع سنوي ل� »مؤشر ثقة 
املس����تهلك« أجراه موقع »Bayt.com«، أكبر موقع 
للتوظيف في الشرق األوسط، بالتعاون مع شركة 

»YouGov Siraj« املختصة باألبحاث.
وقد كشف هذا االستطالع أن مؤشر ثقة املستهلك 
في الكويت ارتفع مبق����دار 0.9 نقطة، وهو أكبر 
حتسن يتم تسجيله على صعيد دول اخلليج التي 

شملها االستطالع.
ووفقا لالستطالع السابق الذي أجري في الربع 
األخير من العام 2009، شهدت ثقة املستهلك تراجعا 
في نصف بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
فيما أحرزت تطورات إيجابية في النصف اآلخر 

من البلدان.
وخالفا ملا كانت قد سجلته اجلزائر أخيرا من 
تطورات ايجابية، فهي قد سجلت ثاني أعلى نسبة 
تراجع في ثقة املستهلك، األمر الذي دفع الى هبوط 

املؤشر مبقدار 10.7 نقاط.
أما لبنان فقد سجل أكبر نسبة، اذ شهد مؤشر 
ثقة املس����تهلك انخفضا مبقدار12.1 نقطة. أما في 
منطقة اخلليج، فقد انتهج مؤش����ر الثقة مس����ارا 
تصاعدي����ا في كل من اإلم����ارات العربية املتحدة 
والبحرين، حيث أظهر املؤشر ارتفاعا بلغ 4.4 و1.9 
نقطة على التوالي، وفي السعوية وقطر، لم يشعر 

الذين شملهم االستطالع بأن أحوال املستهلكني قد 
حتسنت مما أدى إلى تراجع مؤشرهما مبقدار 2.4 

و0.3 نقطة على التوالي.
أما في شمال أفريقيا، فقد أظهرت ثقة املستهلك 
في املغرب حتسنا إيجابيا بلغ 6.2 نقاط في حني 
انخفض مؤشر الثقة في مصر مبقدار 0.7 نقطة.
Bayt. وق����ال عامر زريقات، املدير االقليمي في
com »إنه ألمر مثير لالهتمام ان نرى خالل الربع 
األول من كل عام كيف تغيرت ثقة املس����تهلك من 
عام الى آخر. ورأينا في هذا االستطالع، أن بعض 
الدول شهدت تغييرا جذريا، حيث سجل بعضها 
حتسنا بعد ان كان قد شهد تراجعا في االستطالع 

السابق والعكس صحيح«.
وسجل لبنان أكبر نسبة انخفاض، حيث تهاوى 
املؤشر 14.2 نقطة تليه اجلزائر التي تراجع مؤشرها 
8.1 نقاط. أما اإلمارات العربية املتحدة فقد سجلت 
حتس����نا متثل في ارتفاع مؤشرها 2.3 نقطة، في 
حني س����جلت البحرين أكبر حتسن على صعيد 
منطقة اخلليج متثل بارتفاع مؤشرها 6.6 نقاط. 
أم����ا أوضاع باقي دول اخلليج فقد كانت س����يئة 
جدا، حيث تراجع مؤشر كل من السعودية وقطر 
والكويت بواقع 3.5 و3.2 و0.4 نقطة على التوالي. 
ولوحظ أن املغرب س����جل حتسنا بلغ 6.5 نقاط 
في الوقت الذي س����جلت فيه مصر حتسنا طفيفا 

بلغ 0.7 نقطة.

ويعتبر ه���ذا العقد من عق���ود البنية التحتية 
الرئيسية التي أقرتها الدولة بناء على التوجيهات 
السامية لصاحب الس���مو األمير حفظه اهلل لدعم 

وتعزيز االقتصاد الكويتي.
وبنك برقان إذ يعزز ثقته وإميانه بدوره احليوي 
في بناء مجتمع األعمال احمللية، فإنه يتطلع إلى دعم 
املزيد من مشاريع الشراكة مع املؤسسات احمللية 
واعتبار هذا املش���روع كخطوة للمساهمة في دفع 

عجلة مشاريع التنمية املستدامة في الكويت.

لتنفيذ عقد مشروعها من مؤسسة الموانئ الكويتية 

مركز الدراسات والخدمات المالية نظم ورشة عمل عن التوظيف الفعال

»الموانئ« تربح 33 مليون دينار
عن السنة المالية 2010/2009

حققت مؤسس���ة املوانئ الكويتية صافي أرباح عن الس���نة 
املالية 2010/2009 املنتهية في 31 مارس قدرت بحولي 33 مليون 

دينار.
 وقالت مساعدة املدير املالي في مؤسسة املوانئ الكويتية حنان 
الهزمي ان إجمالي عدد السفن القادمة الى موانئ املؤسسة الثالثة 
الشويخ والشعيبة والدوحة بلغ 9654 سفينة بواقع 3419 سفينة 
إلى ميناءي الشويخ والشعيبة و6235 سفينة صغيرة قادمة إلى 

ميناء الدوحة خالل عام 2009.
واضافت الهزمي ان إجمالي البضائع املناولة مبوانئ املؤسسة 
29.1 مليون طن مقارنة مع 31.3 مليون طن متت مناولتها عام 2008 
وبلغ عدد احلاويات املكافئة املناولة 841.625 حاوية مقابل 934.508 
حاويات مكافئة متت مناولتها عام 2008 نتيجة انعكاسات األزمة 
االقتصادية العاملية التي شهدها العالم خالل عام 2009 والتي اثرت 

بشكل طفيف على حركة النقل البحري باملوانئ الكويتية.
وأش���ارت الهزمي الى ان إجمال���ي البضائع الواردة الى موانئ 
املؤسسة بلغت 24.6 مليون طن مقابل 26.5 مليون طن عام 2008 
وقد شملت البضائع الواردة البضائع العامة والبضائع السائبة 
واملواش���ي احلية وبضائع احلاويات. وبلغ���ت البضائع العامة 
الواردة 1.5 ملي���ون طن مقارنة مع 2.3 مليون طن عام 2008 اما 
البضائع الس���ائبة الواردة فقد بلغ���ت 17.7 مليون طن مقابل 18 

مليون طن 2008.
وبلغ مجموع الواردات والصادرات ملوانئ املؤسسة عام 2009 
نحو 29 مليون طن مقاب���ل 31.2 مليونا عام 2008 وبلغ مجموع 
احلاويات املكافئة الواردة والصادرة 841.625 حاوية مقابل 934.508 

في 2008.

29.1 مليون طن البضائع المناولة عبر 9654 سفينة في 2009

»بروجاكس العالمية« تدير أكثر من 147 مشروعًا
في مراحل مختلفة بقيمة تتجاوز الـ 36 مليار دوالر

أعلنت ش����ركة نظ����م حتليل 
وضب����ط املش����اريع »بروجاكس 
العاملية« ع����ن رعايتها للمؤمتر 
القط����اع اخلاص  التاس����ع لدور 
في مش����روعات التنمية والبنية 
التحتي����ة التي تق����ام وفق نظام 
ال����� B.O.T، والذي تنظمه كل من 
شركة مجمعات األسواق التجارية 
بالتعاون مع شركة اخلليج لتنظيم 
املعارض خالل الفترة من 9 إلى 10 
مايو املقبل والذي يقام حتت شعار 

»الكويت 2020«.
ه����ذا وقد ق����ام بتوقي����ع عقد 
التنفيذي  الرعاية نائب الرئيس 
ومدير العمليات بالشركة املهندس 
اش����رف اجلرف مع نائب رئيس 
اللجنة العلي����ا املنظمة للمؤمتر 
نبيلة العنجري، حيث أوضح أن 
حرص »بروجاكس العاملية« على 
املشاركة في املؤمتر للمرة اخلامسة 
نابع من الدور الكبير الذي تلعبه 
مث����ل هذه املش����اريع في حتريك 
العجل����ة االقتصادية في الكويت 
على املستوى احلكومي أو مستوى 
القطاع اخلاص، حيث ان الفائدة 
املشتركة لهذه املشاريع تعود على 
كال القطاعني بشكل مباشر، فضال 
عن شعورنا بأن املؤمتر ميثل صوتا 
عاليا للمشاركني واملهتمني بهذه 

املشاريع إلى اجلهاز احلكومي.
 وبني اجلرف أن إقرار مجلس 
األم����ة ملش����روع خط����ة التنمية 
االقتصادية ميثل البداية احلقيقية 
الكوي����ت م����ن أزمتها  خل����روج 
االقتصادية، مشيدا بدور الشيخ 
احمد الفهد في حتمله مسؤولية 
ملف التنمية االقتصادية في الكويت 
وحرصه على تذليل كل العقبات 
التي تواجه القطاع اخلاص للقيام 

بدوره التنموي في البالد.
وأش����ار إلى أن الكويت لديها 
الكثير من الفرص الكامنة إلطالق 
مشاريع ضخمة، كما متتاز الكويت 
بتوافر خبرات محلية عملت خارج 
حدوده����ا مما اكس����بها مزيد من 
اخلبرة، كما لدى قطاعها اخلاص 
عالقات وطي����دة مع الش����ركات 
العاملية الضخمة التي ترغب في 
الدخول إلى السوق الكويتي لتقدمي 
خدماتها وتنمو الشركات بتمازج 
تلك اخلبرات حيث ان »بروجاكس 
العاملية« كانت وما زالت تعمل يدا 
بيد مع شركات عاملية خارج وداخل 
الكويت وتس����عى ملزيد من تعدد 
خبراتها بالعمل مع تلك الشراكات 

العاملية.

مشاريع الشركة

»بروجاك����س  أن  وأوض����ح 
العاملية« التي تأسست في العام 
1984، متخصصة في قطاع إدارة 
املش����اريع ولها فروع في جميع 

أشرف اجلرف متبادال وثائق عقد الرعاية مع نبيلة العنجري

دول مجلس التع����اون اخلليجي 
ومصر ولبنان وسوريا واملغرب 
وتونس وليبيا والعراق باإلضافة 
إلى تواجدها في باكستان وأميركا 
الشمالية وكندا ويعمل بها نحو 800 
مهندس وفني متخصص في املراحل 
املختلفة إلدارة املشاريع، مشيرا إلى 
أن الشركة تدير نحو 147 مشروعا 
تصل قيمته����ا إلى نحو 36 مليار 
دوالر في فروعها ال� 24 املنتشرة 
حول العالم. وأضاف ان الشركة قد 
فازت مؤخرا بعقد تنفيذ مشروع 
مدينة صباح الس����الم اجلامعية 
»جامعة الشدادية اجلديدة« وأيضا 
بعقد تنفيذ املقر الرئيسي اجلديد 
لبنك الكوي����ت املركزي. وبني أن 
الشركة تقوم حاليا بتنفيذ أكثر 
من مشروع مميز خارج الكويت 
ومنها مشروع مدينة سكنية شمال 
جدة في اململكة العربية السعودية 
وتستوعب عدد 2500 وحدة سكنية 
بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 

2 مليار ريال س����عودي كما تقوم 
بتنفيذ مش����روع آخر في املدينة 
املنورة مقابل املسجد النبوي وهو 
عبارة عن تنفيذ مشروع وقف خادم 
احلرمني الشريفني الذي يضم فنادق 
ومراكز التسوق وقد انتهت الشركة 
من مرحلة التصاميم وخالل أسابيع 
ستبدأ عمليات التنفيذ للمشروع 
بتكلف����ة تقترب م����ن مليار ريال 
س����عودي. وقال ان الشركة تقوم 
بادارة تنفيذ مجموعة من املشاريع 
في كل من مصر واملغرب وليبيا 
والعراق وسورية، مبينا أن الشركة 
وقعت منذ أيام عقد تنفيذ مجمع 
جت����اري مبدين����ة الس����ادس من 
أكتوبر مبصر لصالح شركة منا 
للتطوير العقاري الكويتية. وعن 
أهم املشاريع التي قامت الشركة 
بتنفيذها ق����ال اجلرف ان البداية 
كانت بالديوان األميري ثم قصر 
بيان ثم توالت املشاريع ومنها فندق 
شيراتون الكويت وهيلتون املنقف 

والعديد من مقرات شركات النفط 
العاملة في الكويت ومنها شركة 
البترول الوطنية الكويتية وشركة 
ناقالت النفط وشركة االستكشافات 
البترولية اخلارجية ووزارة الطاقة.  
وأضاف أن مشاريع ال� B.O.T متثل 
أهمي����ة كبيرة للش����ركة إذ قامت 
بتنفي����ذ مجموعة من املش����اريع 
منها مش����روع 3 استراحات على 
الطرق السريعة لشركة مجمعات 
األسواق ومشروع الواجهة البحرية 
اخلامس����ة بالفحيحيل مع شركة 
التمدين العقارية كما قامت بتنفيذ 
مشروع سليل اجلهراء ومشروع 
عني عذاري مبملكة البحرين، وحاليا 
تقوم الشركة بادارة تنفيذ مشروع 
منتزه الس����املية لصالح ش����ركة 
مجمعات األسواق. وكشف اجلرف 
أن الشركة قد احتلت في العام 2009 
املرتبة ال� 11 عامليا حس����ب حجم 
األعمال لش����ركات ادارة املشاريع 
خارج الواليات املتحدة األميركية 

وهو ما يجسد على ارض الواقع 
املكانة التي بلغتها الشركة متوقعا 
أن تواصل الشركة نفس النهج الذي 
تعمل به للوصول إلى ما هو ابعد 
من ذلك من خالل احتاللها احدى 
املراتب اخلمس األولى عامليا. وأكد 
العاملية«  اجلرف أن »بروجاكس 
تس����عي من خالل هذه املشاريع 
إلى تدعيم هذا النوع من املشاريع 
خصوصا أنها حتاول التميز فيها 
خصوصا أنها شكلت فريق عمل 
 B.O.T�مركزيا ملتابعة مشاريع ال
من بداية أي مشروع حتى نهايته، 
مشيرا إلى أنها تقوم مبهام مدير 
املش����روع الذي يقوم مبهام عمل 
تبدأ من مرحلة تصميم املشروع 
مرورا مبرحل����ة التنفيذ وانتهاء 
إدارة املشروع وبخالف  مبرحلة 
ذلك فقد توسع نشاط الشركة من 
خالل وجود فريق متخصص إلدارة 
خدمات املنش����آت وهي مرحلة ما 

بعد التنفيذ.

تعاون أكبر

من جانبها قالت نائبة رئيس 
اللجنة العلي����ا املنظمة للمؤمتر 
نبيلة العنجري، ان حرص شركة 
نظم وحتليل وضبط املش����اريع 
»بروجاكس العاملية« على املشاركة 
في رعاية املؤمتر للمرة اخلامسة 
نابع من قناعته����ا التامة بأهمية 
هذه املشاريع وضرورة التواصل 
بني املش����اركني في طرح احللول 
التي تعترض  املناسبة للمشاكل 
طريقها.  وقالت ان املؤمتر يهدف 
في دورته اجلديدة إلى تس����ليط 
الضوء على مجموعة من احملاور 
الهامة وهي خطط الكويت التنموية 
بعيدة املدى )خطة 2020( وبرنامج 
عمل احلكومة، حيث سيناقش هذا 
احملور خطة التنمية واملش����اريع 
التي ستطرح فيها للقطاع اخلاص 
على مدار السنوات العشر املقبلة 
وأهداف تلك اخلطة ومدى إمكانية 
مساهمة القطاع اخلاص فيها كما 
س����يناقش املؤمت����ر دور القطاع 
اخلاص في تنفي����ذ برنامج عمل 
احلكومة، حيث سيركز هذا احملور 
على إبراز قدرات القطاع اخلاص 
في املساهمة بدور حيوي في تلك 
املشاريع واإلمكانيات التي ميتلكها 
وأيضا اجتاه احلكومة إلنشاء مدن 
جديدة وفق نظام ال� B.O.T. هذا 
وبينت العنجري أن الدورة اجلديدة 
من املؤمتر سوف تتضمن العديد 
من األفكار اجلدي����دة الرامية إلى 
زي����ادة جرعة املش����اركة من قبل 
القطاع اخلاص في مشاريع التنمية، 
مبينه أن املؤمتر سيناقش للمرة 
األولى مشاريع القطاع النفطي التي 
يبلغ حجمها 25 مليار دينار ودور 

القطاع اخلاص فيها.

»B.O.T« أعلنت رعايتها للمؤتمر التاسع لدور القطاع الخاص في مشاريع الـ

أرقام عن »بروجاكس العالمية«
مليار ريال سعودي القيمة اإلجمالية ملشروع 
إسكاني في مدينة جدة باململكة العربية 

السعودية يستوعب 2500 وحدة سكنية.
املرتبة التي احتلتها بروجاكس العاملية عامليًا 
في عام 2009 حس����ب حجم األعمال 
لشركات إدارة املشاريع خارج الواليات املتحدة 

األميركية.

مهندس وفني متخصص يعملون لدى 
الشركة في فروعها املنتشرة حول 

العالم.
 اسـتراحات نفذتها الشركة على الطرق 

السريعة لشركة مجمعات األسواق.
مليار ريال سعودي قيمة مشروع وقف خادم 

احلرمني الشريفني.
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