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سفير الكويت في نيجيريا سعد العسعوسي ومنيرة احلساوي والسفير النيجيري احمد باال خالل املؤمتر

نيجيريا بلد الـ 150 مليون نسمة تسعى لجذب االستثمارات الكويتية

الحساوي: توزيع االستثمارات جغرافياً سالح ضد األزمات

منى الدغيمي
 DEEP« قال���ت املدي���رة التنفيذية لش���ركة
IMPACT« منيرة احلساوي ان التجربة أثبتت 
أن التنوع االس���تثماري وتوزيع االستثمارات 
جغرافيا يعتبران سالحا للشركات للصمود في 
وجه األزمات االقتصادية واملالية التي أصبحت 
تهدد أكبر الكيانات االقتصادية، مش���يرة إلى 
أن »DEEP IMPACT« تس���عى إلى تطبيق هذه 
اإلستراتيجية من خالل املساهمة في التعريف 

بالفرص االستثمارية املتاحة في نيجيريا.
وأعلنت احلساوي عن إقامة املؤمتر الكويتي 
النيجيري األول لالستثمار بالكويت خالل الفترة 
من 25 إلى 26 ابريل اجلاري في غرفة التجارة 
والصناعة وذلك لطرح مشاريع فعلية لالستثمار 

مع احلكومة النيجيرية.
 وأضافت خ���الل املؤمت���ر الصحافي الذي 
عقدته الشركة بهذه املناسبة أن هذا املؤمتر يعد 
األول م���ن نوعه حيث يجمع الطرفان الكويتي 
والنيجيري، الفتة إلى انه يعتبر فرصة لرجال 
األعمال واملستثمرين الكويتيني للتعرف على 

الفرص املتاحة لالستثمار في دولة نيجيريا.
وأضافت احلساوي أن فرص االستثمار في 
نيجيريا تش���جع رجال األعمال واملستثمرين 
الكويتيني الستغاللها، مشيرة إلى أن نيجيريا 

حتتوي على موارد طبيعية غير مستغلة السيما 
ف���ي مجال الطاقة واملعادن باإلضافة إلى مجال 
تطوير املدن اجلديدة والفنادق واملنتجعات، إلى 
جانب تخطيط وتطوي���ر مدن خاصة لألعمال 
هناك، فضال عن تطوير املوانئ وأعمال التعدين 
والطاقة وإنش���اء املطارات اجلديدة في بعض 

الواليات في ذلك البلد االفريقي. 
النيجيرية  وكشفت احلساوي أن احلكومة 
تقوم مبش���اريع تطوير مختلف���ة والتخطيط 
ملس���تقبل البالد التي يبلغ تعداد سكانها 150 
مليون نس���مة، فقد خططت إلقامة مدن أعمال 
متخصصة، وصرفت مبال���غ كبيرة كي توفر 
املعلومات احليوية الستغالل املعادن مثل الفحم، 
واجلص، وكبريتات الباريوم، والكاولني، والتالك، 
حيث توجد في نيجيريا طبقات فحم رسوبية 
من أفضل األنواع في العالم مع أدنى نسبة من 

محتوى الكبريت.
وأوضحت ان حكومة نيجيريا قامت بتذليل 
العقبات أمام املس���تثمرين األجانب لالستفادة 
من ثرواتها الطبيعية، الس���يما بتأجير أراض 
زراعي���ة للبلدان اخلليجي���ة الراغبة في تأمني 
احتياجاتها من الغذاء والس���ماح للمستثمرين 
بتصدير إنتاجهم بالكامل، مشيرة إلى أن نيجيريا 
لديها األراضي الكافية لسد احتياجات اخلليج 

من الغذاء بنسبة %100.
من جهته دعا س���فيرنا في نيجيريا س���عد 
العسعوسي املستثمر الكويتي إلى زيارة نيجيريا 
للتعرف على الفرص االستثمارية والتجارية، 
مؤك���دا ان نيجيريا تعتبر من الدول االفريقية 

الواعدة بجميع قطاعاتها االقتصادية.
وأشاد خالل كلمته في املؤمتر بأهمية وقوة 
العالقات النيجيرية � الكويتية والدور الذي تلعبه 
الس���فارة في التنسيق بني وزارات ومؤسسات 
الدولة واحلكومة النيجيرية واجلهود التي تبذلها 
لفتح مجاالت أكبر لرج���ال األعمال الكويتيني 
لزيارة نيجيريا والتعرف على فرص االستثمار 

املتاحة فيها.
واعتبر العسعوسي إقامة هذا املؤمتر دليال 
على رغبة حكومة البلدين في توثيق العالقات 
بني اجلانب���ني وتقوية أطر التبادل االقتصادي 

والتجاري لرجال األعمال.
وع���دد الفرص االس���تثمارية واالقتصادية 
املوج���ودة في نيجيريا، الفتا إل���ى أنها متتاز 
بوجود شبكة وسائل نقل واتصاالت متطورة 

وبنوك عاملية وشركات كبرى بها.
وكشف العسعوس���ي عن وجود محاوالت 
لتطوير العالقات بني البلدين لترقى إلى املستوى 
املطلوب، مش���يرا إلى انه متت مناقشة توقيع 

اتفاقيات ثنائية وصلت إل���ى مراحل متقدمة. 
وتوقع توقيعها قبل نهاية العام احلالي، الفتا 
إلى أنها س���تتيح توفير مزيد من التسهيالت 
السفارة إلعداد  للمستثمرين. وأبدى استعداد 
برنامج للمستثمر الراغب في االستثمار، يستطيع 
من خالله ترتيب زيارة سهلة إلى نيجيريا مع 
وجود برنامج لالستثمار ليسهل عليه مهمته.

التسويق االستثماري
وثمن من جهته السفير النيجيري في الكويت 
احمد باال مجهودات Deep Impact للتس���ويق 
االستثماري لنيجريا في الكويت، الفتا إلى ان هذه 
اخلطوة تساعد على تطوير االستثمار والعالقات 
االقتصادي���ة بني البلدين. وأضاف أن نيجيريا 
تتميز بأن فيها فرصا استثمارية جيدة ذات عوائد 
عالية بقدر اجلهود وااللتزامات بتطوير نيجيريا 
من خالل دعم وتش���جيع االستثمار والعالقات 

االقتصادية بني الكويت ونيجيريا.
ودعا رجال األعمال واملستثمرين الكويتيني 
للتعرف على الفرص االستثمارية واالقتصادية 
املوجودة في نيجيريا، مشددا على ان السفارة 
النيجيرية ونيجيريا ستقدم كل التسهيالت ألي 
مستثمر ينوي الدخول فيها، موضحا ان نيجيريا 
متتاز بوجود ش���بكة وس���ائل نقل واتصاالت 

متطورة وبنوك عاملية وشركات كبرى بها.

)أحمد باكير(جانب من املؤمتر الصحافي

الشيخ محمد جراح نائباً للرئيس

أنور بوخمسين رئيسًا جديدًا 
لمجلس إدارة »وربة للتأمين«

اعلنت ش���ركة وربة للتأمني أنه مت تش���كيل مجلس ادارة جديد 
للش���ركة يتكون من: أنور جواد بوخمسني � رئيسا ملجلس اإلدارة، 
الش���يخ محمد جراح الصباح � نائبا لرئيس مجلس اإلدارة، توفيق 
البحر � عضوا منتدبا، وكل من: احمد ابراهيم العصفور، حمد محمد 

الوزان، صالح ناصر الصالح، جناة حمد السويدي أعضاء.

1.5 مليون دينار أرباح
 »البترولية المستقلة« بالربع األول

أعلنت ش���ركة املجموعة البترولية املس���تقلة ان االدارة املالية 
للشركة قد انتهت من اعداد النتائج األولية ألداء الربع األول املنتهي 
ف���ي 2010/3/31 حيث من املتوقع ان يص���ل صافي الربح الى 1.579 
مليون دينار تقريبا، اي ما يعادل نحو 10.93 فلوس للسهم الواحد، 
مقارنة بصافي ربح 1.482 مليون دينار خالل الثالثة اشهر املنتهية 

في 2009/3/31 اي ما يعادل 10.22 فلوس للسهم.
هذا وقد أعلنت الشركة عن طريق سوق الكويت لألوراق املالية 
ع���ن النتائج النهائية للربع األول لعام 2010 بعد مراجعتها من قبل 

مدققي احلسابات خالل الثالثة أسابيع املقبلة.
وكذل���ك قامت )املجموعة( خالل الرب���ع األول لعام 2010 بإعادة 
تقييم احد استثماراتها )املتمثلة في حصة املجموعة بنسبة %11.11 
في مشروع ش���ركة فوباك هورايزون الفجيرة املتحدة )VHFL( في 
دولة االمارات العربية املتحدة( واملس���جلة بس���عر التكلفة )2.901 
مليون دوالر( الى قيمتها الس���وقية وذلك بعد شراء حصة اضافية 
مبقدار 1.11% مببلغ 2.800 مليون دوالر، وبذلك تكون القيمة اجلديدة 

حلصة املجموعة )11.11%( مبلغ 28.914 مليون دوالر.
هذا وس���يرحل الفرق الناجت عن عملية اعادة التقييم بني س���عر 
التكلفة والقيمة السوقية والبالغ 26 مليون دوالر الى حساب حقوق 

املساهمني حتت بند احتياطي القيمة العادلة.
جتدر االش���ارة الى ان فوباك هورايزون الفجيرة احملدودة تدير 
خزانات للمنتجات النفطية سعتها 1.480 مليون متر مكعب من مرافق 
بحرية تتكون من اربعة أرصفة ومرسى رحوي )SPM(، هذا وتقوم 
الشركة حاليا بتنفيذ املرحلة التوسعية السادسة للمشروع بزيادة 

طاقتها التخزينية لتصل الى 2 مليون متر مكعب.

الشيخ محمد جراح أنور بوخمسني

دراسة التحاد المصارف أظهرت أن البنوك وظفت 1193 عاماًل وطنيًا في عام 2009

البنوك اإلسالمية تتفوق على التقليدية
في توظيف العمالة الوطنية في 2009 

احت����اد  اص����در 
الكويت  مصارف 
دراسة حديثة عن 
العمالة  وضعية 
الوطنية واألجنبية لدى البنوك 
الكويتية، أكد فيها على أهمية 
الدور الكبي����ر واحملوري الذي 
يقوم به القط����اع في منظومة 
احلياة االقتصادية، األمر الذي 
ف����ي حاجة مس����تمرة  يجعله 
لتطوير مستويات األداء فيه. 
وجاء في الدراس����ة ان احلاجة 
للتطوير املستمر لقطاع البنوك، 
يأتي لي����س فقط ملواكبة إيقاع 
الدولية  األداء في املؤسس����ات 
واملصرفية اإلقليمية والعاملية، 
ولكن أيضا ملس����اندة مختلف 
قطاع����ات االقتص����اد الوطني، 
والت����ي متثل حرك����ة رؤوس 
النش����اط،  األموال فيها محور 
في االنط����الق ملواكبة إيقاعات 
ومتطلبات عملية التطور والنمو. 
وقالت الدراسة ان البنوك احمللية 
حترص على تبني إستراتيجية 
مصرفية ش����املة تس����عى إلى 
املكاس����ب االجتماعية  تعظيم 
واالقتصادية، مبا يتسق والدور 
املأمول في خدمة أهداف التنمية.
كما حت����رص على املواءمة بني 
هدف توظيف العمالة الوطنية 
واحتياجات نوعية معينة من 

العمالة. 
وأك����دت الدراس����ة على ان 
البنوك تدرك جيدا الدور الواجب 
ان تضطلع به في تأهيل كوادر 
وطنية للعمل في ش����تى فروع 
األعمال املصرفية خاصة في ظل 
التطورات التكنولوجية املتالحقة 

في منظومة العمل املصرفي.
زيادة العمالة رغم األزمة

انه  الى  الدراس����ة  ولفت����ت 
رغ����م أن توظي����ف الكويتيني 
القط����اع املصرفي يخضع  في 
العتبارات عديدة نظرا لطبيعة 
العمل في هذا القطاع احليوي 
الذي يتضمن تخصصات دقيقة 
ومتنوعة تتطلب مهارات فنية 
ومهنية على درجة عالية، ورغم 
العاملية  املالية  تداعيات األزمة 
الس����لبية على  وانعكاس����اتها 
القطاع املصرفي بوجه خاص 
واالقتصاد الوطني بوجه عام، إال 
أن إجمالي عدد العمالة في البنوك 

وأضافت الدراسة ان البنوك 
الكويتية تساهم باجلزء األكبر 
العمال����ة بالقطاع  في زي����ادة 
املصرفي، فقد ش����كلت الزيادة 
الصافي����ة في عدد العمالة لدى 
البن����وك الكويتي����ة 61.9% من 
إجمالي الزيادة في عدد العمالة 
ل����دى البنوك احمللية في نهاية 
عام 2009، حيث ارتفع إجمالي 
العمالة لديها بنسبة %2.4 )240 
عامال( خ����الل العام ليصل إلى 
10219 عامال في نهاية عام 2009 
مقابل 9979 عامال في نهاية عام 
2008، فقد قامت البنوك الكويتية 
بزيادة العمالة الكويتية بنسبة 
20.3% )1048 عامال(، وتخفيض 
العمالة الوافدة لديها بنس����بة 

16.8% )808 عمال(.
وقالت الدراسة ان هذا االرتفاع 
يعزى إلى قيام كل من البنوك 
التقليدية واإلس����المية بزيادة 
العمالة لديها خالل عام 2009.

فق����د ارتف����ع إجمال����ي عدد 
العمالة ف����ي البنوك التقليدية 
بنسبة 1.4%، حيث قامت بزيادة 
نسبة العمالة الوطنية لديها من 
50.1% في نهاية عام 2008 إلى 
60.6% في نهاية عام 2009 من 
خالل توظيف 792 عامال كويتيا 
وتخفيض عدد العمالة الوافدة 
بنحو 694 عامال ليصل إجمالي 
العمالة لديها إلى 7071 عامال في 
نهاية ع����ام 2009 مقابل 6973 

عامال في نهاية عام 2008.
ولفتت الدراسة إلى ان إجمالي 
عدد العمالة في البنوك اإلسالمية 
سجل نسبة 4.7%، حيث قامت 
بزيادة نسبة العمالة الوطنية 
لديها من 55.5% في نهاية عام 
2008 إل����ى 61.1% في نهاية عام 
2009 من خالل توظيف 256 عامال 
وتخفيض عدد العمالة الوافدة 
بنحو 114 عامال ليصل إجمالي 
العمالة لديه����ا إلى 3148 عامال 
في نهاية عام 2009 مقابل 3006 

عمال في نهاية عام 2008.
وأوضحت الدراسة ان فروع 
البنوك األجنبية حتقق نسبة 
عمالة 55.1% رغم عدم استنفاذ 
غالبيتها للمهلة املمنوحة، حيث 
شكل االرتفاع في عدد العمالة 
لدى فروع البنوك األجنبية %38.1 
من االرتفاع ف����ي إجمالي عدد 

العمالة لدى البنوك احمللية.

احمللية )تشمل البنوك الكويتية 
وفروع البنوك األجنبية( في عام 
2009 قد ارتفع ليصل إلى 10595 
عامال في نهاية عام 2009 مقابل 
10207 عمال في نهاية عام 2008 
بزيادة صافية قدرها 388 عامال 
وبنسبة 3.8%. وذكرت الدراسة 
ان البنوك احمللية قد ركزت على 
توظيف العمالة الوطنية، فجاءت 
الزي����ادة في إجمال����ي العمالة 
العمالة  محصلة لزيادة ع����دد 
الكويتية بنسبة 21.7%، حيث 
قامت البنوك بتوظيف 1143 عامال 
لتصل إلى 6418 عامال في نهاية 
عام 2009 مقاب����ل 5275 عامال 
في نهاية عام 2008 من جانب، 
وتخفيض عدد العمالة الوافدة 
بنسبة 15.3% )755 عامال( لتصل 
إلى 4177 عام����ال في نهاية عام 
2009 مقابل 4932 عامال في نهاية 

عام 2008.
وقالت الدراس����ة ان القطاع 
املصرف����ي اس����تطاع ان يحقق 
أعلى نسبة في تشغيل العمالة 
الكويتية بني قطاعات النشاط 
االقتصادي ف����ي الدولة، حيث 
ارتفعت نسبة العمالة الكويتية 
العمالة بالبنوك  إلى إجمال����ي 
احمللية من نحو 51.7% في نهاية 
عام 2008 إلى نحو 60.6% في 
نهاية عام 2009، ليصبح أكثر 
القطاعات توظيفا للكويتيني. 
وقد تراوحت النسب املقررة لعدد 
الكويتيني العاملني في مؤسسات 
القطاع اخلاص في باقي األنشطة 
االقتصادية بني 2% و56% وفقا 
لقرار مجلس الوزراء رقم 1104/ 
خامسا لسنة 2008 بشأن حتديد 
نس����ب العمال����ة الوطنية لدى 

اجلهات غير احلكومية. وأشارت 
الدراسة الى ان املؤشرات تبرز 
أن����ه على الرغم من أن نس����بة 
إجمالي عدد العاملني في البنوك 
احمللية إلى إجمالي العاملني في 
القطاع اخلاص ال تتجاوز %0.6، 
إال ان نسبة العاملني الكويتيني 
لدى البنوك احمللية إلى إجمالي 
القطاع  الكويتيني في  العاملني 
اخلاص تبلغ 10.1% وهو ما يعتبر 
مؤشرا بارزا على حرص البنوك 
الدائ����م على تش����غيل العمالة 

الكويتية الوطنية لديها.
االلتزام بنسب العمالة المقررة

وأكدت الدراسة على ان نسبة 
العمالة الوطنية بالبنوك احمللية 
والبالغة 60.6% النسبة تتجاوز 
املقررة للقط����اع املصرفي في 
الوزراء والبالغة  قرار مجلس 
)60%(. وعلى الرغم من ارتفاع 
هذه النسبة مقارنة بالقطاعات 
األخرى، إال أن القطاع املصرفي 
كان من أول القطاعات االقتصادية 
التزاما بق����رار مجلس الوزراء 
وحتقيق النسبة املقررة. ويأتي 
ضمن إستراتيجية البنوك العمل 
على زيادة نسبة العاملني لديها 
من الكويتيني خالل الس����نوات 
املقبلة ومبا يتالءم مع احتياجاتها 

وتطور العمليات املصرفية.
من جان����ب آخ����ر، تواصل 
البن����وك دوره����ا ف����ي تدويل 
املشاريع واألنشطة االستثمارية 
والتنموي����ة، التي توفر فرص 
عمل للمواطنني وتس����رع من 
حركة التنمية وحتقق، في ذات 
الوقت، عوائد مجزية للمساهمني 

واملودعني فيها.
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