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 الوقيان: الصندوق الكويتي للتنمية يمنح األفضلية 
للشركات الكويتية في المشروعات التي يمولها في أفريقيا

 محمد البدري
  أكد نائب مدير عام الصندوق 
الكويتي للتنميـــة االقتصادية 
العربية هشـــام الوقيان حرص 
الصندوق على مشاركة الشركات 
الكويتية في تنفيذ املشاريع التي 
افريقيا  فـــي  ميولها الصندوق 
بالتعـــاون مع البنـــك األفريقي 
للتنمية، وأنه مينح هذه الشركات 

أفضلية في هذا اخلصوص.
  ودعا ـ في تصريح صحافي 
أدلى به أمس على هامش افتتاح 
ملتقى األعمال واالستثمار اخلاص 
بأنشطة البنك األفريقي للتنمية 
الذي أقيـــم مبقـــر الصندوق ـ 
الشركات الكويتية إلى االستفادة 
املتاحة وتوســـيع  الفرص  من 
أنشطتها االســـتثمارية لتشمل 
أسواقا جديدة واعدة في افريقيا 

وآسيا وأن تتجاوز النطاق احملدود 
للسوق احمللي.

  وأوضح أن الكويت كان لها، 
الشقيقة السعودية،  إلى جانب 
فضل الســـبق في املساهمة في 
أنشطة البنك األفريقي للتنمية 
القرن املاضي،  منذ سبعينيات 
إميانا منها بالدور الريادي الذي 
يجب ان تقوم به من مد يد العون 
واملســـاعدة للبلدان الفقيرة في 
مختلف أنحاء العالم، الفتا إلى 
أن الكويـــت لديها اســـتثمارات 

البنك األفريقي للتنمية مبا يعود 
بالنفع على أكبر شريحة من الدول 

التي هي بحاجة لذلك.
  ورحـــب نائـــب مديـــر عام 
الصنـــدوق الكويتـــي للتنمية 
االقتصادية العربية خالل افتتاح 
انشـــطة ملتقى افتتاح األعمال 
واالستثمار اخلاص بأنشطة البنك 
األفريقي للتنمية الذي تستمر على 
مدى يومني، باحلضور واملشاركني 
من املكاتب االستشارية الهندسية 
وشركات االستثمار واملقاوالت 

 إجمالي أنشطة الصندوق في ٢٠٠٩/٢٠٠٨
 قال الوقيان أنه بانتهاء السنة املالية احلالية ٢٠٠٩/٢٠٠٨ يكون 
الصندوق قد قدم منذ إنشائه ٧٥٤ قرضا، بقيمة ٤١٨٦ مليون دينار، 
وقد بلغت قيمة املسحوبات منها للصرف على تنفيذ املشروعات 
حوالي ٣٤٢٢ مليون دينار، كما بلغ إجمالي املسدد من تلك القروض 

١٩١١ مليون دينار.
  اما الدول املستفيدة من هذه القروض فقد بلغ عددها ١٠١ منها 
١٦ دولة عربية و٤٠ دولة افريقية و٣٤ دولة آســــيوية وأوروبية 
و١١ دولــــة في أميركا الالتينية والبحر الكاريبي، وقد بلغ نصيب 
الدول العربية من إجمالي القروض ٥٤٫٦٪ والدول األفريقية ١٧٫٣٪ 
والدول اآلسيوية واألوروبية ٢٥٫٦٪ ودول أميركا الالتينية والبحر 
الكاريبي ٢٫٥٪. أمــــا من حيث التوزيع القطاعي إلجمالي قروض 
الصندوق فقد بلغ نصيب قطاع النقل ٣٥٫٧٪ من إجمالي قروض 
الصندوق املقدمة خالل تلك الفترة، يليه قطاع الطاقة ٢٤٫٦٪ ثم 
قطاع الزراعة ١٢٫٦٪، وقطاع املياه والصرف الصحي ٩٫٦٪، وقطاع 
الصناعة ٨٫١٪ وبنوك التنميــــة ٣٫٢٪ ثم قطاع االتصاالت ٢٫٤٪، 

والقطاع االجتماعي ٢٫٢٪، والقطاعات األخرى ٠٫٩٪.
  وباستعراض شروط اإلقراض ملجمل قروض الصندوق حتى 
نهاية ٢٠٠٩/٢٠٠٨ يالحظ ان متوســــط اجل اإلقراض بلغ نحو ٢٢ 
سنة ومتوسط فترة اإلمهال نحو ٤ سنوات، ومتوسط سعر الفائدة 
مبا في ذلك نســــبة املصاريف اإلداريــــة نحو ٣٫٢٪، وتعكس هذه 
الشروط عنصرا من املنح بلغ متوسطه حوالي ٤٦٫٦٪ من قيمة كل 
قرض. ومن ناحية اخرى، بلغ إجمالي عدد املساعدات الفنية واملنح 
املقدمة من الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية مارس ٢٠٠٩ نحو 
٢٦٩ معونــــة/ منحة، بلغت قيمتها اإلجمالية ١٠٨٫٢ مليون دينار، 
وقد بلغ نصيب الدول العربية منها ٥٣٫٤٪ والدول األفريقية ٨٫٧٪ 
والدول اآلسيوية واألوربية ١٧٫٤٪ ودول أميركا الالتينية والبحر 
الكاريبي ٠٫٧٪ واملؤسســــات ١٩٫٨٪. وتقتضي سياسة الصندوق 
املتبعة في هذا اخلصوص حتويل املبالغ املنصرفة من املعونة الى 

قرض في تلك احلاالت التي ينجم عن اســــتخدام املعونة مشروع 
يســــهم الصندوق في متويله، وإال اعتبرت تلــــك املعونة منحة 
خالصة ال تســــترد من الدول املســــتفيدة، وبناء على ذلك فقد مت 
دمــــج ما قيمته ٧٫٧ ماليني دينار، مــــن هذه املعونات مع قروض، 
وعليه فقد أصبح صافي عدد املساعدات الفنية واملنح التي قدمها 
الصندوق منذ إنشائه ٢٠٩ معونات/ منح بلغت قيمتها اإلجمالية 

١٠٠٫٥ مليون دينار.
  كما بلغ إجمالي قيمة مســــاهمات الصندوق املكتتب بها فــــي 
املوارد املالية للمؤسســــات اإلمنائية اإلقليميـــــة والدولية حتى 
نهاية العــــام احلالي حوالـــي ٣٨٧٫٥ مليـــــون دينــــار، خصص 
للصندوق العربي لإلمناء االقتصــــادي واالجتمــــاعي منها ١٦٩٫٧ 
مليون دينــــار، وللبنك األفريقي للتنميــــــــة ٣٣٫٩ مليون دينار 
وللصندوق األفريقي للتنمية ٦٨٫٣ مليـــــون دينار، وللمصرف 
العربــــي للتنمية االقتصادية في أفريقيـــــــــا ١٤٫٦ مليون دينار، 
وللمؤسسة العربية لضمان االستثمار ٢ مليون دينار، وملؤسسة 
التنمية الدولية ٨٥٫٥ مليون دينـــــار وللصندوق الدولي للتنمية 
الزراعيــــة ١٣٫٢ مليون دينار، وقــد مت دفع ما قيمته ٣١٢٫٤ مليون 

دينار من تلك املساهمات.
  أما بالنسبة لعدد املنح التي قدمتها الكويت للدول واملنظمات 
التي يقوم الصندوق الكويتي بإدارتها واإلشراف عليها فقد بلغت 

٣٧ منحة، وذلك بقيمة إجمالية قدرها ٢٨٤٫٥ مليون دينار.
  ومن جانب آخر، اســــتمر الصندوق في متابعــــة تعاونه مع 
العديد من املؤسســــات اإلمنائية الدولية بهدف تنســــيق اجلهود 
واالشــــتراك في متويل املشروعات، فقد بلغ عدد املشروعات التي 
يسهم الصندوق في متويلها مع واحدة او أكثر من اجلهات املمولة 
األخرى الى ٤٠٩ مشــــاريع في نهاية العام احلالي، وتقدر نســــبة 
التمويل املشــــترك بحوالي ٦٠٪ من إجمالــــي قيمة تلك القروض 

البالغة نحو ٤١٨٦ مليون دينار. 

ومساهمات بلغت نحو ٢٨٠ مليون 
دينار في هذا الشـــأن على مدار 

العقود املاضية.
  وردا على سؤال لـ «األنباء» 
حول املساهمات والدور املستقبلي 
للكويت في أنشطة البنك األفريقي 
للتنمية خالل العام احلالي، أشار 
الوقيـــان إلى أن هنـــاك زيادات 
ســـنوية تتـــم كل عام تســـمح 
للدول واجلهات املساهمة بزيادة 
استثماراتها ومتويلها للمشاريع 
والكويت تنسق في هذا األمر مع 

الكويتية املصنفة بالفئة األولى، 
مشيرا إلى أن تنظيم الصندوق 
لهذا امللتقى يأتي ضمن حرصه 
الدائم على منح أولوية للشركات 
احمللية لتنفيذ املشروعات التي 
ميولها، وتشجيع هذه الشركات 
ونظيرتها األجنبية على استخدام 
املواد اخلام واملنتجات الوطنية 
الكويتية، مشيرا الى أن امللتقى 
يعد مناسبة لتعزيز الشراكة بني 
البنك األفريقي للتنمية والصندوق 
أنـــه يعد فرصة  الكويتي، كما 
لتقدمي فرص التمويل واالستثمار 

املشتركة بني اجلانبني.
  وتضمنت انشطة اليوم األول 
من امللتقى شـــرحا من عدد من 
املستشارين واخلبراء املختصني 
البنك  الستراتيجيات وأنشطة 
األفريقي للتنمية في القطاعات 
التنمويـــة ذات األولويـــة مثل 
التحتيـــة، والطاقـــة،  البنيـــة 
وامليـــاه والصـــرف الصحـــي، 
والتعليم، واملواصالت، واألمن 
الغذائـــي، والزراعة، وقطاعات 
التنميـــة االجتماعية املختلفة، 
كما تضمنت االنشـــطة عروضا 
حول طبيعة عمليات البنك في 
املجاالت االقتصادية واالجتماعية 
والتنموية وتوزيعها اجلغرافي 
والقطاعي، ونطاق وآليات تعاونه 
مـــع منظمات وجهـــات مماثلة 
بحيـــث يعظـــم دوره التنموي 
مبا يواكب املتطلبات املعاصرة 
للتقدم االقتصادي واالجتماعي 

العاملي.

  ٢٠٥ مشاريع

  هـــذا وبلغ عدد مشـــروعات 
الصندوق الكويتي للتنمية التي 
نفذتها شركات كويتية وشركات 
متألفة معها حوالي ٢٠٥ مشاريع 
منذ تأســـيس الصندوق في ٣١ 
ديســـمبر عام ١٩٦١ حتى أواخر 
ديسمبر ٢٠٠٩، بقيمة ٢٨٠ مليون 
دينار، وتوزعت على ٣١٤ مقاوال 

وموردا واستشاريا محليا. 

 على هامش ملتقى االستثمار الخاص بأنشطة البنك األفريقي

(سعود سالم)  هشام الوقيان مفتتحا انشطة ملتقى األعمال واالستثمار للبنك األفريقي 

 هشام الوقيان 

 (كرم دياب)  مراد مقدما درعا تكرميية إلى د.صالح املزيني حسني مراد ومحمد صالح خزام خالل املؤمتر الصحافي

 نمو مبيعات الشاحنات والسيارات الرياضية في السوق الكويتي بـ ٤٠٪

 مراد: «فورد» ترفع مبيعاتها في المنطقة بنسبة ٤٣٪ خالل الربع األول
  أحمد مغربي

  كشـــف املدير العام التنفيذي 
ملبيعات فورد الشـــرق األوسط 
حســـني مراد ان مبيعات الشركة 
قفزت خالل الربع االول من العام 
احلالي بنسبة ٤٣٪ في دول مجلس 
التعاون اخلليجي مقارنة بالفترة 
نفسها من العام املاضي، في الوقت 
الذي تشير فيه التقديرات إلى ان 
معدل منو القطاع وصل إلى نحو 

٥٪ فقط.
  حديث مراد جاء خالل مؤمتر 
صحافـــي عقدته الشـــركة أمس 
لإلعالن عن النتائج املالية املتميزة 
التي حققتها الشركة خالل الربع 
االول مـــن العـــام احلالـــي رغم 
العاملية  املالية  تداعيات االزمـــة 

على املنطقة.
  وأوضح مـــراد ان فورد تركز 
بشـــكل رئيســـي على أســـواق 
املنطقة وخاصة السوق السعودي 
واإلماراتـــي والكويتي، مبينا ان 
ســـوق الكويت يعتبر من اجنح 
األسواق في املنطقة وهو قريب 
للغاية من االستحواذ على حصة 
الـ ١٠٪ من سوق السيارات احمللي 
خاصة بعد األداء اجليد للمجموعة 
العربية للســـيارات وكالء فورد 

في الكويت.
  وأشـــار الى ان مبيعات فورد 
تخطت حاجز الـ ٦١ ألف ســـيارة 
خالل العام املاضي، وفي شـــهر 
يناير املاضي متكنت الشركة من 

الـ V٦ سعة ٣٫٧ ليترات وقوة ٣٠٥ 
أحصنة».

   خطة عمالقة

  وأشار الى أن فورد قامت باتباع 
خطة عمالقة منذ ٣ سنوات لتقليص 
النفقات بشكل كبير، حيث كانت 
تتلخص هــــذه اخلطة في إصدار 
أفضل سيارات على الطريق وجعل 
أسعارها في متناول اجلميع، وبعد 
طول انتظار جنحت الشــــركة في 
الوصول إلى أولى خطوات النجاح 
والريادة خالل فترة االزمة والتي 
صمدت في وجهها، مقارنة بتعثر 
كثير من مصنعي السيارات حول 
العالــــم، باإلضافة إلــــى أن فورد 
جنحت في احتالل املرتبة األولى 
عامليا كأفضل مصنعي السيارات 
حــــول العالم من حيــــث اجلودة 
والســــالمة والتقنيات املتطورة.  
مــــن جانبه قال مدير التســــويق 
العربية  واملبيعات في املجموعة 
للسيارات محمد صالح خزام ان 
احلصة الســــوقية للشركة حاليا 
تبلغ ٨٪ ومع اإلصدارات اجلديدة 
لفورد مثل توروس ٢٠١٠ سنسعى 
إلى زيادة هذه احلصة إلى اكثر من 
١٠٪ مع نهاية العام احلالي. جتدر 
االشارة الى أن حسني مراد قدم درعا 
تكرميية إلى رئيس املجلس العربي 
للبيئة د.صالح املزيني مبناسبة 
مرور ١١ عاما على إطالق برنامج 

فورد للمحافظة على البيئة. 

بيع ٥٫٥ آالف سيارة في املنطقة، 
مبينا أن الشـــركة سجلت دخال 
صافيا وصل إلى ٢٫٧ مليار دوالر 
في عام ٢٠٠٩، واستطاعت فورد 
ـ وهي الوحيدة من بني الشركات 
املصنعة األميركية الثالث التي لم 
تستعني بخطة اإلنقاذ احلكومية 
فـــي عـــام ٢٠٠٨ ـ أن تعتلي قمة 
الربع األول  القطاع اإلقليمي في 

من عام ٢٠١٠.

  ربع أول متميز

  وأشار مراد الى أن الربع األول 
كان متميزا بالنســـبة لفورد في 
املنطقة، وإننا مسرورون الستمرار 

أدائنا القوي الذي أنهينا به عام 
٢٠٠٩. ويسعدني القول ان قاعدة 
عمالئنا هـــي في منو مســـتمر 
ومتسارع، وهو ما يتيح لنا كسب 
حصة متزايدة في السوق، وهو ما 
يتجلى اليوم، وأكثر من أي وقت 
مضى، في قصة جناح فورد التي 

نشهدها في مختلف أسواقها.
  وأضاف مراد قائال: «يؤكد هذا 
النمـــو جناح خطـــة حتولنا في 
منطقتنا، بالتزامن مع ما تشهده 
أعمالنا من ازدهار متزايد بفضل 
االلتزام الدائم لوكالئنا، واملنتجات 
التي أطلقناها  املتميزة  اجلديدة 
مؤخرا والتي تعطي صورة واضحة 

حول ما ميكن للعمالء أن يتوقعوه 
من شركة فورد للسيارات مستقبال 
فيما يخص اجلودة والســـالمة 
والتقنيات والقيمة التي ال تضاهى 

في القطاع».
  وبني أن منو فورد في منطقة 
دول مجلـــس التعـــاون يرجـــع 
بشكل أساســـي إلى الطلب الذي 
تشـــهده الشـــركة علـــى مجمل 
التجارية  العالمـــات  منتجـــات 
فورد ولينكولن وميركوري، مع 
زيادة تقارب ٣٠٪ على سيارات 
الركاب، السيما السيارة اجلديدة 
كليا فييستا، وفيوجن، وتوروس، 
في حني شهدت السيارات متعددة 

االستخدامات منوا في مبيعاتها 
بنســـبة ٦٠٪، وكان أبرزها أداء 
الرياضيـــة متعددة  الســـيارات 
االستخدامات والسيارات الهجينة 

كروس أوفر على حد سواء.

  السوق الكويتي

  وكشف مراد ان السوق الكويتي 
ســـجل منوا كبيرا فـــي مبيعات 
الشاحنات والسيارات الرياضية 
متعددة االستخدامات حيث وصل 
النمو الى ٤٠٪ وكان أبرزها أداء 
طرازات إكسبلورر وإكسبيديشن 
وماونتينير ونافيجيتور، بينما 
أثبتت فيوجن وتوروس أنهما من 

املركبات املفضلة في فئة سيارات 
الصالون.

  وتابـــع مراد قائـــال: «أصبح 
العمالء يدركون بشـــكل متزايد 
القيمة الكبيـــرة التي يحصلون 
عليها لدى شراء أي من سيارات 
فورد، حيث أصبحوا يعرفون جيدا 
أنهم يستثمرون في منتجات حائزة 
على اجلوائز وتتميز بخصائص 
وتقنيات حصرية في فئتها، كما 
أنهم يلمسون فعليا مدى االختالف 
الكبير في جتربة االمتالك، وعبر 

مختلف مراحل عملية الشراء».
  وأضـــاف مراد قائـــال: «تبقى 
خطة فورد اإلنتاجية على املسار 

الصحيـــح لعام ٢٠١٠، مع خمس 
منتجات جديدة على األقل ستشق 
طريقها إلى املنطقة عقب اإلطالق 
الناجح لكل من سيارة توروس 
الفائقـــة،  التقنيـــات  ٢٠١٠ ذات 
والشـــاحنة املهيبة إف ـ ١٥٠ إس 
في تي رابتور مع محركها اجلبار 
سعة ٦٫٢ ليترات وقوتها الهائلة 

التي تصل إلى ٤٠٠ حصان».
  وقال ان سيارة املوستاجن ٢٠١١ 
اجلديدة ستكون احدث طرازات 
الشركة وذلك بفضل جتهيزاتها 
 Vالفائقـــة واملتمثلة في محرك ٨
ســـعة ٥٫٠ ليترات بقوة صافية 
تزيد على ٤٠٠ حصانا، ومحرك 

 ..و«بوبيان للتأمين التكافلي» توّقع اتفاقية
  للعالج الصحي مع الصندوق 

 لقطة جماعية تضم املسؤولني عقب التوقيع

 وقعت شركة بوبيان للتأمني التكافلي 
التابعة لبنك بوبيان اتفاقية للعالج الصحي 
والتكافل اجلماعي واحلوادث الشخصية 
ــات العمل مع الصندوق الكويتي  وإصاب
ــة العربية وذلك ملدة  للتنمية االقتصادي

عام بدءا من الشهر اجلاري.
  ووقع االتفاقية نيابة عن الصندوق نائب 
املدير العام حمد العمر وعن شركة بوبيان 
للتأمني التكافلي املدير العام عبدالرؤوف 
ــة بحضور كل من رئيس جلنة  ابورجيل
العطاءات حمد الغامن واملستشار القانوني 
نواف املهمل لدى الصندوق ومدير دائرة 
التأمينات املصرفية علي الشايجي ومدير 
دائرة تطوير األعمال والتسويق منصور 

احلمود لدى الشركة.
ــي بيان صحافي،    وقال ابورجيلة، ف
ان التعاون مع مؤسسة عريقة ومعروفة 
ــدوق الكويتي للتنمية يعتبر  مثل الصن
ــركة، معربا عن امله  اجنازا جديدا للش
ان تكون اخلدمات التي ستقدمها الشركة 
ــن ظن العاملني في الصندوق  عند حس
وترقى الى مستوى تطلعاتهم. واضاف 
انه في ظل ارتفاع تكاليف اخلدمات الطبية 
وتزايد األمراض العصرية، شهد الطلب 
على التأمني الصحي لدى املستشفيات 
ــيرا الى ان  اخلاصة منوا ملحوظا، مش
الشركة وضعت خططا للتأمني الصحي 
لتوفر التغطية املمتازة وبتكلفه معقولة 
مصممة خصوصا لتتناسب مع متطلبات 

مختلف املؤسسات.
  واشار ابورجيلة الى ان رؤية بوبيان 
للتامني التكافلي في التأمني الطبي تقوم 
ــترك تغطية  ــة املش ــاس تغطي على اس
ــفيات واملراكز  واسعة بأفضل املستش
الطبية حتى ميكنه احلصول على افضل 
اخلدمات، خاصة انه ال شيء يوازي صحة 

االنسان.
  من جانبه، قال مدير دائرة التأمينات 
ــايجي إن االتفاقية  ــة علي الش املصرفي
ــي اجلماعي  ــني الصح التام ــن  تتضم
والتكافل اجلماعي واحلوادث الشخــصية 
ــات العمــل لعدد ٧٠٠ موظــف  وإصاب
في الصــندوق باالضــافة الى عائالتهم 
وذلك وفق الشروط احملددة في العــقد 

املوقــع بني الطرفني. واضاف ان موظفي 
ــن التغطية  ــتفيدون م الصندوق سيس
ــة في حال تعرضهم ال قدر اهللا  التأميني
ــراض أو إصابات خالل العمل او  ألي أم
احلوادث الشخصية وهو ما يوسع من 
املجاالت التي تغطيها وثيقة التامني حيث 
حرصت ادارة الصندوق على ان تكون 
ــاملة بقدر االمكان حماية للموظفني  ش

وعائالتهم.
  من ناحية، اخرى اشار ابورجيلة الى 
ارتفاع الطلب على خدمات التأمني التكافلي 
في منطقة اخلليج عموما والكويت على وجه 
اخلصوص بسبب ارتفاع الوعي بأهمية 
ومزايا هذه النوعية من التأمني، مشيرا 
في الوقت نفسه الى ان منتجات التكافل 
باتت اليوم اكثر طلبا سواء للمسلــمني 
أو غــير املسلمني خصوصا ما يتعلــق 

مببــدأ املشاركة في االرباح.
  وحول شركة بوبيان للتأمني التكافلي، 
ــت عام ٢٠٠٦  قال ابورجيلة انها تأسس
ــمال مصرح به وقدره ١٠ ماليني  برأس
ــعة من  دينار، حيث تقدم مجموعة واس
املنتجات التأمينية جلميع فئات األعمال 
مثل احلريق واحلوادث العامة والهندسي 
واملسؤوليات والتامني البحري والطيران 
والتكافل العائلي والتأمني الصحي على 
أساس التأمني التكافلي مبا يتماشى مع 
أحكام الشريعة اإلسالمية حتت إشراف 

اللجنة الشرعية للشركة.
ــان للتأمني  ــركة بوبي   واضاف ان ش
التكافلي تعتبر أول منوذج لشركة تأمني 
ــا من قبل بنك  ــي الكويت مرخصا له ف
الكويت املركزي ملزاولة عملها من خالل 
فروع بنك بوبيان وهو ما يعرف بالتأمينات 
املصرفية حيث بدأت الشركة عملياتها في 
فرعني من فروع بنك بوبيان الرئيسية 
ــتضيف مجموعة افرع  في الكويت وس

اخرى قريبا.
  وذكر ابورجيلة ان انشطة وعمليات 
شركة بوبيان للتامني التكافلي التابعة لبنك 
بوبيان والتي تعتبر الذراع التأمينية للبنك 
قد شهدت خالل السنوات األخيرة منوا 
كبيرا نتيجة ارتفاع الطلب املتنامي على 

خدمات ومنتجات التأمني التكافلي. 
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