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السلة االقتصادية

تطوير الخدمة المدنية.. 
كمدخل لإلصالح االقتصادي

اليخف��ى عل��ى الكثيرين 
أن اخلدمة املدني��ة واألجهزة 
احلكومية هي القاعدة واألساس 
الذي يجب أن ننطلق منه ألي 
اصالح اقتصادي فبدون اصالح 
اخلدمة املدنية ال ميكن أن نسير 
في قط��ار التنمية، والتنافس 
واالبداع والتميز عن اآلخرين 
وهذه أم��ور أساس��ية اذا ما 
العال��م لدينا  أردن��ا أن يلجأ 
ألخذ خدماتنا املالية واالدارية 
واالس��تفادة منه��ا، فتحويل 
الكويت الى مركز اداري ومالي 
عاملي من دون اصالح أجهزتنا 
احلكومية ه��ذا يصبح ضربا 
من اخليال، هذا من جانب ومن 
جانب آخر فإن العالم يتطور، 

التطور التكنولوجي السريع، التطبيقات االدارية 
احلديثة، العوملة واالنفتاح االقتصادي جعلت املعرفة 
واالبداع والتميز واالبتكار من أساسيات املنافسة 
التجارية، وزي��ادة الوعي والتعليم بني املواطنني 
جعلت األنظار تتجه الى جودة اخلدمات املقدمة، 
وهذا يتطلب من األجهزة احلكومية التطور والقدرة 
على التحديث ومواكبة هذه التغييرات احلديثة، وقد 
ظهرت عدة جتارب ادارية في تطوير احلكومات 

تستحق الدراسة واالستفادة منها مثل:
- مفهوم اعادة اختراع احلكومة: وهو مفهوم 
جديد في االدارة يجعل من احلكومات تقوم بدور 
جديد وهو بعدها عن التنفيذ، والتركيز على الرقابة 
والتوجيه في أداء اخلدمات العامة، وقد طبق في 
عهد كلينتون في الواليات املتحدة وجنح جناحا 

كبيرا، وتطبقه اآلن كثير من دول العالم.
- ج��ودة اخلدمة: وهو اعطاء جودة اخلدمات 
االهتمام الالزم من خالل تطبيق مفاهيم اجلودة 
الشاملة، وااليزو، وحتديد قواعد اخلدمات العامة 

واعالنها ومحاسبة املسؤولني عليها.
- اخلصخصة: وهو اعطاء القطاع اخلاص دوره 

في االدارة احلكومية وتقدمي اخلدمات العامة.
- تطوير وتنمية القوى البشرية: التركيز على 
تطوير القوى البش��رية في احلكومة، من خالل 
أنظم��ة القيادة، والتدري��ب، واحلوافز، وتطوير 
أنظمة األجور والروات��ب )التوصيف الوظيفي(، 
وأنظم��ة احملافظة على الكفاءات االدارية والفنية 

واملهنية.
- رعاية االبداع والتميز: أمام التنافس العاملي، 
وأهمية املنتجات واخلدم��ات االبداعية، البد من 
وجود نظام لرعاية االبداع والتميز في األجهزة 
احلكومية، ووفق استراتيجية معينة للحفاظ عليهم 
من التس��رب الى القطاع اخلاص، أو الهجرة الى 

الدول األخرى التي لديها مثل هذه األنظمة.
- تقوية املس��ؤولية العام��ة: وذلك من خالل 
الرقابة االدارية، واألنظمة الدميوقراطية، والرقابة 
املهنية من اجلمعيات املهنية املتخصصة من أجل 
رفع مس��توى املس��ؤولية العامة لدى املسؤولني 
عند اتخاذ قراراتهم، وحتقيقهم ألهداف أجهزتهم 

االدارية.
- تطوير أنظمة القي��اس والتقييم: وذلك من 
خالل انش��اء هيئات ومؤسسات عامة تهتم بهذا 
اجلانب وتطوير أنظمة قياس أداء ادارية متميزة، 
لضم��ان حتقيق أهداف الدولة التنموية، وجودة 

اخلدمات املقدمة للمواطنني.
املشاكل التي تعاني منها اخلدمة املدنية تدعونا 

الى اعادة الهيكلة والتطوير:
1 - هناك رؤية جديدة للحكومة تنطلق من دعوة 
صاحب السمو جلعل الكويت مركزا اداريا وماليا 
عامليا، وأيضا التركيز على التنمية والتميز واعادة 
الكويت الى مجدها السابق - درة اخلليج - وهذا 
ال شك ال يكون مع جهاز احلكومة احلالي املليء 
بالبيروقراطي��ة وضعف االنتاجية وقلة االبداع، 
وضعف جودة اخلدمات املقدمة، فاملرحلة القادمة 
تتطلب حكومة لديها القدرة على بناء االستراتيجيات 
وتنفيذها، وتقدمي خدمات ذات جودة عالية، وقدرة 
على التنفيذ السريع للمشاريع التنموية والقدرة 
على بناء ثقافة االنتاج واالبداع والتميز، فاملطلوب 

رؤية جديدة الدارة احلكومة.
2 - مجل��س اخلدمة املدنية يغلب عليه الطابع 
السياس��ي اذ ان أغلب أعض��اءه هم الوزراء في 
احلكومة وهؤالء غير متفرغني كونهم يحضرون 
عدة اجتماعات أسبوعية ملجلس الوزراء وملجلس 
األمة وغيرها من املجالس العليا والهيئات العامة، مما 
يجعلهم غير متفرغني ولذلك نرى أن مجلس اخلدمة 
املدنية يجتمع بضع مرات في السنة كاجتماعات 
ضرورية لتمرير أمور معينة، وأيضا غياب املهنيني 
واملتخصصني من عضوية املجلس يجعل املجلس 
يغلب عليه الطابع السياسي وباألخص مع ضغوط 
أعضاء مجلس األمة، والضغوط الشعبية. فالقرار 
األخير للزيادات املالية والكوادر، جاء مخالفا جلميع 
توصيات البنك الدولي، وبلير كمستشار للحكومة، 
وأيضا لواقع االحصائي��ات املالية، فالباب األول 
مع هذه الزيادات س��يبلغ ع��ام 2028 بحدود 9 
ملي��ارات دينار هذا على ف��رض ثبات املوظفني 
احلاليني على عددهم ولكن اذا ما أخذنا باالعتبار 
دخول 300 ألف كويتي للسوق في العقد القادم 
وكون 95% م��ن العاملني الكويتيني في احلكومة 
فهذا معناه أن الباب األول »املرتبات واألجور« من 
امليزانية العامة س��يصل الى 18 مليار دينار واذا 
ما فرضنا زيادات وكوادر أخرى من هذا القبيل 
فمعناه أن الباب األول سيصل الى 20 مليار دينار 
وهذا أكبر من دخل الكويت بالنفط ويعني افالس 
الكويت، وأيضا كان هناك بديل رائع على جدول 
اجتماع مجلس اخلدمة األخير، وهو بديل للكوادر 
واملزاي��ا املالية، ويحقق العدالة بني جميع العاملني 
في احلكوم��ة، وهو أيضا مهني وهو التوصيف 
والتقيي��م الوظيفي، ولكن ل��م ينظر له أو يتخذ 
فيه قرار، فاملرحلة القادمة تتطلب مجلس خدمة 
مدنية لديه القدرة على بناء اس��تراتيجية تطوير 
اداري واعادة اختراع وهيكلة األجهزة احلكومية 
وبناء فلسفة جديدة في ادارة األجهزة  احلكومية، 
ويجب أن يضم كثير من املتخصصني واملهنيني، 
وأيضا يعطى االستقاللية الالزمة حتى يستطيع 
أن يواجه الضغوط السياسية والشعبية، وأيضا 

الق��درة على بناء  تكون لديه 
ثقافة إدارية جديدة قائمة على 
للمؤسسة، واإلخالص  الوالء 
في العمل، واإلنتاجية، والقرار 
اجلماعي، واإلدارة باملشاركة... 

وهكذا.
3 � التنظيم اإلداري للدولة 
غير كفؤ وقدمي ومتقادم ومبني 
على نظريات إدارية منذ القرن 
الس��ابق، ولم يعد لديه القدرة 
على بناء خدمات ذات جودة، 
بل ان فات��ورة اخلدمات غير 
مبررة جدا، وما صرح به الشيخ 
أحمد الفهد مؤخرا بأن دورتنا 
املس��تندية كع��ب داير وهي 
تستغرق 120 شهرا، فهذا يدل 
على أننا بحاج��ة إلى قرارات 
جريئة في إعادة الهيكلة وأيضا نرى هيكل العمالة 
في أدنى حدوده السلبية إذ اليزال 95% من الكويتيني 
في احلكومة، القطاع اخلاص يوظف أكثر من 1.300 
مليون عامل أجنبي 95% منهم يحملون شهادات 
متوس��طة فما دون، القطاع التعليمي بحاجة إلى 
رؤية جديدة قائمة على جودة التعليم وحتس��ني 
مخرجاته تبعا احتياجات االقتصاد الكويتي وذلك 
منذ التحرير، إذ بعد تخلصنا من الهاجس األمني 
لم نقم بعمل مشاريع تنموية كبيرة وفاتنا قطار 
الزمن وسبقتنا دول اخلليج بعد أن كنا درة اخلليج 
وحتى البحرين ذات املوارد القليلة جنحت في خطة 
تنميتها وبناء قاعدة حضرية رائعة واس��تطاعت 
جذب رؤوس األموال األجنبية مبا فيها ش��ركة 

زين الكويتية.
4 � نحن بحاجة إلى أنظمة للقيادات اإلدارية 
فالنظام املوجود احلالي سيئ للغاية فهو يفرض 
فقط التجديد للقيادي كل 4 سنوات، ما يجعله حتت 
رحمة الوزراء وعدم القدرة على املواجهة واإلصالح، 
فاملطلوب نظام لتدريب القيادات يشمل قدرتهم 
على بناء االستراتيجيات وتنفيذها، والقدرة على 
مواجهة األزمات، والقدرة على تطوير اخلدمات، 
وتنفيذ املش��اريع، والقدرة على مواجهة أجهزة 
اإلعالم، واستخدام أنظمة احلوافز لزيادة إنتاجية 
العامل��ني، وأيضا املطلوب رب��ط جتديد القيادي 
بقدرته على حتقيق أهدافه وأبعاد اجلانب السياسي 
عن تقييم القي��ادات اإلدارية والفنية في اجلهاز 
احلكومي، ومن املعروف أن جهاز اخلدمة املدنية 
يعمل مثل هذه الدراس��ات إلنشاء نظام لتدريب 

وتهيئة القيادات فلماذا ال يطبق...؟
5 � القوى البشرية هي أساس أي تطور، فالكويت 
ما قبل النفط كانت ال متتلك شيئا من املوارد ولكن 
كانت تعتمد على القوى البشرية واستطاعت الكويت 
آنذاك أن تزدهر اقتصاديا باملفهوم القدمي، فلم يعاني 
الشعب الكويتي من املجاعة، ولم يهاجر إلى بلدان 
أخرى... وفي أيامنا هذه نحن بحاجة إلى بناء قوى 
بش��رية قادرة على حمل لواء التنمية والتطوير 
في البلد والشباب الكويتي لديه القدرة على ذلك 
وأكثر، وما نحن بحاجه إليه هو سياسة وفلسفة 
جديدة في التعامل مع القوى البش��رية وتنميتها 
تبدأ من التعلي��م، وتنتهي في بناء جهاز تدريبي 
عالي املستوى إلعادة تأهيل العاملني في احلكومة، 
ولقد بح صوت العاملني في جهاز اخلدمة املدنية 
من الطلب من احلكومة إلنشاء معهد لإلدارة العامة 
يكون دوره تنمية القوى البش��رية في احلكومة، 
للعاملون الكويتي��ون في احلكومة أكثر من %70 
منهم يحملون شهادات ثانوية وما دون، وهؤالء 
بحاجة إلى عملية كبيرة إلعادة التأهيل وتوزيعهم 
على األجهزة احلكومية املختلفة وفق احتياجاتها 
وأيضا العاملون اآلخرون في األجهزة احلكومية 
من وظائف وسطى وإشرافية وغيرها بحاجة إلى 
دورات تدريبية سنوية إلعطائهم املعارف اجلديدة 
ف��ي اإلدارة والتكنولوجيا واألمور الفنية واملالية 
وغيرها، ففي سنغافورة يفرض على املعلم أخذ 
100 س��اعة تدريبية سنويا، أما املعلم في الكويت 
فاهلل يعينه ألنه يأخذ 100 س��اعة تدريبية طوال 
فت��رة خدمته، وحتى الزي��ادات األخيرة ملجلس 
اخلدم��ة املدنية كان املعل��م محروما منها بالرغم 
م��ن أنه والطبيب أكثر الناس عمال في الكويت...
وأيضا يرصد للتدريب احلكومي س��نويا 1.400 
ملي��ون فقط وهذا يعني في حالة تقس��يمه على 
263000 موظف فهذا يعني أقل من دينار للموظف 
الواحد...؟ فاملطلوب إذن جهة تدريبية متخصصة 
لتنمية القوى العامل��ة في اجلهاز احلكومي على 
غرار السعودية التي أنشأت معهد اإلدارة العامة 
منذ ستينيات القرن املاضي، وهكذا في بريطانيا، 

وأميركا وغيرها...؟
باختصار احلديث عن تطوير اخلدمة املدنية 
بحاج��ة إلى كتب، ولكن نركز على النقاط التالية 
وندعو احلكومة إلى مواجهة الضغوط السياسية 
والشعبية كما فعلت في االستجوابات وتكون على 
قدر املسؤولية فهي قادرة على ذلك، وأيضا ندعو 
االخوة في مجلس األمة إلى وضع مصلحة الكويت 
فوق كل اعتبار، وهم أيضا أهل لذلك، واملطلوب 

على سبيل اإلجمال:
1 � رؤية جديدة للحكوم��ة الكويتية، وإعادة 

اختراع وظائفها.
2 � إستراتيجية طويلة املدى للتطوير اإلداري 

والتنمية.
3 � مجلس خدمة مدنية متفرغ ومستقل ويغلب 

عليه اجلانب املهني وليس السياسي.
4 � سياسة فاعلة لتنمية القوى البشرية في 

الكويت.
5 � نظام قيادات فاعل، لديه القدرة على بناء 
قيادي��ني ذوي مهارات لديها الق��درة على تنفيذ 

إستراتيجية الدولة وحتقيق أهدافها.
6 � سياسة أجور قائمة على اإلنتاجية وحتمل 

املسؤولية، وتطبيق نظام الوصف الوظيفي.
7 � بناء ثقافة إدارية جديدة للعاملني في األجهزة 
احلكومية، قائمة على اإلخالص، والوالء املؤسسي، 

وثقافة اإلنتاج، وحتقيق األهداف، واملسؤولية.
8 � مراجعة التشريعات احلالية لوزارات الدولة 
وقوانينها باألخص التي التزال منذ عقد ستينيات 

القرن املاضي والعمل على تطويرها.
gmail.com@qualitykw60

عن 2009 ومتفوقًا على مؤشرات القطاع ككل

43.1% عوائد صندوق كامكو لخدمات الطاقة 

»التجاري« يجري اليوم سحب »حساب النجمة الشهري«

أعلنت رعايتها لمؤتمر »اإلعالم االقتصادي«

الوزان: »عارف للطاقة« تدرس بعناية فرصًا استثمارية
خارج الكويت وشركاتها التابعة تغطي قطاعي النفط والغاز

نحتاج لوضع إستراتيجية إعالمية جديدة يتفق عليها خبراء اإلعالم واالقتصاد
استكش���اف وتطوي���ر وإنتاج 
النفط اخل���ام والغاز، وجنحت 
في توسعة قاعدة عملياتها برفع 
معدل اإلنتاج لنحو 16 ألف برميل 
نفط مكاف���ئ بنهاية عام 2009 
وكذلك رفع قاعدة االحتياطيات 
م���ن النف���ط والغ���از، وحول 
مش���روعها الطموح في اميركا 
وهو مشروع الغاز في الواليات 
الوزان:  املتحدة األميركية قال 
اننا مازلنا  اال  رغم تخارجن���ا 
نحتفظ بنس���بة جيدة وقد مت 
تنفيذ برنامج حفر مدروس خالل 
عام 2009، وعن شركة سني فيولز 
العاملية � نسبة املساهمة 25% قال 
الوزان: انها متتلك براءة االختراع 
في تكنولوجي���ا حتويل الغاز 
إلى الوقود السائل، وكذا شركة 
مكامن السعودية خلدمات النفط 
والغاز بنسبة مساهمة 10% وقال: 
مكامن شركة مساهمة تأسست 
العربية السعودية  اململكة  في 
ب���ه وقدره  برأس���مال مصرح 
1.200.000.000 ريال سعودي. 
وش���ركة كي دي دي بي حيث 
يتمثل نشاط الشركة في أعمال 
املقاوالت وتعتبر مقاوال معتمدا 
للمشاريع اإلنشائية والكهربائية 

واألعمال امليكانيكية.

الشركات اخلاصة ومشاركتها 
في تنفيذ املشروعات بالشراكة 
مع القطاع النفطي وهذا بدوره 
اكثر  يتطل���ب رؤية اعالمي���ة 
فاعلية تعزز من اهمية القطاع 
اخلاص النفطي، وان كنا ال ننكر 
ارهاصات اعالمية عدة انحازت 
بشكل واضح لتعزيز دور هذا 
القطاع اخلاص في املجال النفطي. 
وحول طبيعة اخلطاب االعالمي 
احمللي قال الوزان: نحن ال ننكر 
ذلك ال���دور الفعال في محطات 
كثيرة السيما ان ذلك اخلطاب 
يرتكز على دميوقراطية نتفرد 
بها في املنطقة ولكن: هل اخذت 
وس���ائل االعالم في احلسبان 
االستغالل االمثل لتلك احلرية ام 
اسيء استخدامها؟ ومن هنا البد 
من االتفاق على رؤية مهمة بني 
اخلبراء في ظل وجود الفعاليات 
االعالمية وهو امر ستفوق اهميته 

القوانني والتشريعات.
للطاق���ة  ع���ارف  وع���ن 
ومشروعاتها احلالية قال الوزان 
ان الش���ركة من���ذ انطالقتها ال 
تتوقف ع���ن اط���الق اخلطط 
الفرص  التطويرية واستغالل 
االستثمارية السانحة سواء في 
الداخل او اخلارج حتى اصبح 

اسمنا كقطاع نفطي كويتي مميزا 
املثال في السودان  على سبيل 
والس���عودية واميركا وهو ما 
يعني ان القطاع اخلاص الكويتي 
الفعال قادر على ان يكون سفيرا 
اقتصاديا واستثماريا للكويت، 
وهو امر ال ننكر تقديره اعالميا 
لكننا نتمنى ان يحظى باملزيد 

من التقدير.
وق���ال ال���وزان ان رعاي���ة 
»عارف« املاسية جاءت انطالقا 
من تاريخها الكبير واملؤثر في 
مج���ال االس���تثمارات النفطية 
والغازية حيث تعد واحدة من 
الشركات الرائدة واملتخصصة في 

مجال الطاقة وهي شركة مساهمة 
كويتية مدرجة في سوق الكويت 
لألوراق املالية، وقد تأسس���ت 
القابضة في  ع���ارف للطاق���ة 
س���بتمبر 2007 برأس مال 75 
مليون دين���ار مدفوع بالكامل، 
وهي احدى الش���ركات التابعة 
ملجموعة عارف االس���تثمارية، 
وتتبع عارف للطاقة في مجال 
استثماراتها سياسة التنوع حيث 
ش���راء وإدارة االستثمارات في 
النفط  الطاقة مبا يشمل  قطاع 
والغاز وكذلك الطاقة الكهربائية 
وغيرها من مصادر الطاقة وما 
يتعلق بها من خدمات ومعدات 
وتكنولوجيا في منطقتي الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا بالتحديد 

وكذلك عامليا. 
 وحول شركاتها التابعة قال 
الوزان انها تضم مجموعة من 
الشركات منها هجليج للخدمات 
البترولية واالستثمارية بنسبة 
مس���اهمة 64%، وقد تأسس���ت 
الشركة في عام 1997 برأسمال 
مصرح به وقدره 178.306.323 
جنيها سودانيا، وشركة كويت 
انرجي بنسبة مس���اهمة %18، 
وقال: تأسست ش���ركة كويت 
إنرجي في عام 2005 كش���ركة 

فيما تواصل »عارف للطاقة 
القابضة« اطالق مش���روعاتها 
في مجالي النفط والغاز قررت 
الشركة املش���اركة بفاعلية في 
»مؤمتر االعالم االقتصادي.. في 
زمن االزمة« من خالل رعايتها 
املاس���ية نظ���را الهمية االعالم 
االقتصادي ودوره احملوري في 
االح���داث خصوصا بعد اندالع 

االزمة املالية العاملية. 
وفي هذا الصدد قال الرئيس 
التنفيذي للشركة طارق الوزان: 
ان االعالم عموما واالقتصادي 
خصوص���ا ال ميكن ان ينفصل 
عن احداث وتطورات املش���هد 
االقتص���ادي، مؤكدا ان تصدي 
»ميدي���ا هاوس« له���ذا املؤمتر 
يعكس احلاجة لرغبة قوية في 
اصالح بعض اخللل احلادث في 
اخلطاب االعالمي احمللي ويعزز 
في الوقت نفسه ايجابيات هذا 
االعالم في وقفاته املشرفة منذ 
اندالع االزمة املالية حتى اآلن. 
وقال: لقد نال القطاع النفطي 
حيزا كبيرا من االهتمام االعالمي 
سواء س���لبا او ايجابا ولكننا 
بهذه املناسبة نود التركيز على 
الدور االستراتيجي الذي يلعبه 
قطاع النفط خصوصا من جانب 

يجري البنك التجاري الكويتي اليوم 
السحب على »حساب النجمة الشهري« 
لعمالئه، والذي يجري كل أول احد من 
كل ش����هر، حيث يكون هناك 81 فرصة 
للفوز لعمالء البنك التجاري املشاركني 
في حساب النجمة لربح 100 الف دينار 
كجائزة أولى، وتتوزع اجلوائز الثمانني 
على النحو اآلت����ي: اجلائزة من الثانية 
إلى الواح����دة والعش����رين: الف دينار 

إلى  الثانية والعش����رين  واجلائزة من 
الواحدة والثمانني: 500 دينار.

اجلدي����ر بالذكر أنه باس����تطاعة أي 
شخص أن يفتح »حساب النجمة« بإيداع 
مبل����غ 150 دينارا فقط في أي من فروع 
البنك التجاري الكويت����ي، فكلما ازداد 
رصيد حساب العميل في »حساب النجمة« 
ازدادت فرص الربح حيث يحتسب كوبون 
للسحب مقابل كل 50 دينارا باحلساب، 

كما يتميز هذا احلساب بأنه ميكن السحب 
واإليداع في أي وقت إضافة إلى إمكانية 
إصدار بطاقة سحب آلي واحلصول على 
جميع اخلدمات املصرفية من خالله مثل 
خدمة التجاري اون الين واخلدمة الهاتفية 
وخدمات مركز االتصال وخدمة الرسائل 
القصيرة وكذلك استخدام احلساب إلصدار 
بطاقة ائتمانية ف����ي حالة عدم حتويل 

الراتب إلى حساب آخر في البنك.

على املدى الطويل، جلاء ترتيبه 
من بني أفضل خمسة صناديق 
عند مقارنته مع أسماء صناديق 
 ،BlackRock :عاملية معروفة مثل
 ،Fidelity Guinness Atkinson
وهذا ما يعتبر حتسنا في أداء 
بأدائه كما  الصندوق مقارن����ة 
في نهاية عام 2009 والذي كان 
سيؤهل الصندوق في ذلك العام 
ليكون من بني أفضل 10 صناديق 

في العالم«.
فمؤش���ر »MSCI ملع���دات 
وخدمات الطاق���ة العاملية لكل 
الدول« ق���د ارتفع مبعدل %3.2 
بينما ارتفع مؤشر »ML للطاقة 
املتجددة« مبعدل 8.1% لش���هر 
م���ارس 2010، في ح���ني ارتفع 
املؤشر األوس���ع MSCI للطاقة 

العاملية« مبعدل %4.2.
تراجع أداء مؤشر االستكشاف 
واإلنتاج األميركي في شهر مارس 
حيث هبط مبعدل 1.5% نتيجة 
تراجع أس���عار الغاز األميركي 
والقلق إزاء احتمال اس���تمرار 
سوق الغاز األميركي في حالة 

عرض فائض لبعض الوقت.
وإضافة إلى ذلك، كان »مؤشر 
النفط والغاز األوروبي« هو أقوى 
أداء خالل شهر مارس، وتنظر 
كامكو إلى ه���ذا األمر على أنه 
انعكاس لزيادة إقبال املستثمرين 
على شركات خدمات الطاقة التي 
تعمل ضمن أسواق تشكو من شح 
النفط، وعلى شركات االستكشاف 
واإلنتاج التي تعرض استثمارات 
حيوية في هذا النطاق. وتنظر 
كامكو إلى عام 2010 على أنه عام 

تقلص املخزون الفائض.
فاملخزون الفائض هو بحوالي 
10% عن مس���تواه املعتاد لدى 
دول منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمي���ة، هو وض���ع يجعل 
انضباط اإلنتاج من قبل الدول 
األعضاء في منظم���ة األوپيك 
)مقرونا بالتحس���ن في الطلب 
الدولي( أمرا أساسيا سيؤدي إلى 
الفائض  التخلص من املخزون 

في هذا العام.
مما يؤدي إلى بقاء أس���عار 
النفط اخلام خالل عام 2010 ضمن 
هام���ش -/60 دوالرا إلى -/85 
دوالرا للبرميل، مع امكانية حترك 
إلى أعلى هامش  النفط  أسعار 
إذا انخف���ض حجم املخزون ما 
دون املستويات املعتادة، حسب 

اعتقاد مدير الصندوق.

تتبنى شركة مشاريع الكويت 
االس���تثمارية إلدارة األص���ول 
»كامكو« وجهة نظر مستقبلية 
إيجابية إلمكانية منو صندوق 
كامكو خلدمات الطاقة. فقد سجل 
هذا الصندوق أداء ممتازا خالل 
ع���ام 2009 بالرغم من الوضع 
االقتصادي الصعب، وحقق عائدا 
بلغ 43.1% للعام املذكور، وهو 
مهيأ لتكرار ه���ذا األداء املتميز 

في عام 2010.
وكان فريق إدارة هذا الصندوق 
يتبع أس���لوبا طموحا جدا في 
توجي���ه الصن���دوق وحتريك 
نشاطه خالل عام 2008 الذي كان 
حافال بالتحديات، ثم استغالل 
االجتاه التصاعدي للسوق في 
أداء تفوق  عام 2009 وحتقيق 
على مؤشرات القطاع ككل، مثل 
العاملي للطاقة«   MSCI« مؤشر
وغيره من املؤشرات اإلقليمية 
كمؤشر »MSCI اخلليجي«، اللذين 
حققا عوائد بلغت على التوالي 
22.9% و18.8%. وق���د واص���ل 
صندوق كامكو خلدمات الطاقة 
اجتاهه اإليجابي في عام 2010، 
محققا عائ���دا بلغ +1.8% حتى 
تاريخه من العام، أي حتى نهاية 

مارس 2010.
ومبناس���بة اإلعالن عن أداء 
صندوق كامكو خلدمات الطاقة 
للرب���ع األول م���ن ع���ام 2010، 
ق���ال نائب رئي���س أول، إدارة 
املباشرة ورئيس  االستثمارات 
إدارة تطوير املنتجات بالوكالة 
في كامكو خليل اخلوري: »سجل 
الصندوق أداء جيدا خالل األزمة 
من منظور أنه صندوق متوافق 
مع أحكام الش���ريعة اإلسالمية 
ويعمل مبوجبها، وبالتالي ليست 
هناك إمكانية إلتباعه ألساليب 
صناديق التحوط، وأن الكثير من 
صناديق االستثمار وصناديق 
التح���وط قد س���جلت أداء أقل 
مس���توى خالل الفترة 2008 – 
2009. ولقد كان صندوق كامكو 
خلدمات الطاقة أفضل صناديق 
كامكو أداء على أس���اس العائد 
كما في نهاية عام 2009. وجاء 
ه���ذا األداء الباه���ر للصندوق 
نتيجة الدم���ج بني خبرة إدارة 
االس���تثمارات املباش���رة ف���ي 
شركة كامكو وخبرة املستشار 
 Investec Asset« الدولي املعروف

.»Management
فقد استعانت كامكو في عام 

وخدم���ات الطاقة العاملية لكل 
 Merrill Lynch الدول« ومؤشر

.Renewable
وهو أول صندوق من نوعه 
في الشرق األوس����ط يستثمر 
الصندوق من املدى املتوس����ط 
إلى الطويل في األسهم املدرجة 
وغير املدرجة لشركات قطاعي 
النف����ط والطاقة في األس����واق 
اإلقليمية والدولية. وبإتباعه 
منوذج����ا اس����تثماريا مزدوج 
االجتاهني يركز الصندوق على 
كل من اخلدمات املساندة لصناعة 
الطاقة التقليدية )النفط والفحم 
والغاز( والطاقة البديلة )الرياح، 
الطاق����ة الشمس����ية، الوق����ود 
احليوي وخاليا الوقود(، يقدم 
هذا الصندوق نفس����ه كخيار 
الباحثني  مجد للمس����تثمرين 
عن عوائد من فرص االستثمار 
في قطاعات الطاقة التي تروج 

للسالمة البيئية.

تصنيف الصندوق

أردنا  واضاف اخلوري »لو 
تصنيف ه����ذا الصندوق على 
أساس األداء حتى تاريخه من 
ع����ام 2010، من ب����ني صناديق 
الطاقة الدولية التي تس����تثمر 

خبرة املستشار الدولي. حيث 
حقق الصندوق عائدا بلغ +%5.1 
في مارس 2010، ويستجمع ما 
يكفي من الزخم لتحقيق عوائد 
من جيدة في عام 2010. وجتدر 
اإلشارة إلى أن كامكو قد طرحت 
صندوق كامكو خلدمات الطاقة 
في ع���ام 2007، وهو صندوق 
الش���ريعة  متوافق مع أحكام 
اإلسالمية ويهدف إلى حتقيق 
عوائد مجدي���ة للمكتتبني من 
خالل أسلوب متحفظ لكنه يقوم 
على اقتناص الفرص السانحة. 
ويقاس أداء هذا الصندوق مقابل 
مؤش���ر األداء »MSCI ملع���دات 

2009 مبديرين جديدين ضمتهما 
إلى عضوية جلنة االستثمار في 
الصندوق، وهما جوناثان واغورن 
 Investec Asset« ومارك السي من
Management«، اللذي���ن قدم���ا 
للصن���دوق خبرتهما في قطاع 
النفط والطاقة وخبرتهما السابقة 
 Goldman في ه���ذا القطاع لدى

.»Sachs

اتجاهات 2010

وتابع قائال: »نستشف اجتاها 
إيجابيا في عام 2010، وهذا ما 
ميثل نقطة جذب لالستثمار في 
هذا الصندوق ويوحي بإمكانية 
حتقي���ق عائد قوي بالنس���بة 
للمستثمرين اجلدد. فاخلصائص 
البارزة لصندوق كامكو خلدمات 
النقدية  الطاقة، مثل السيولة 
واستراتيجيته املتميزة، متثل 
خيار تنويع جيدا لالستثمارات 
بالنسبة للمستثمرين احملليني 
الذين يسعون إلى االستثمار في 
األسواق الدولية«. ولقد متكنت 
إدارة االس���تثمارات املباشرة 
لدى كامكو على مدى السنتني 
املاضيتني من تعزيز قدراتها في 
مجال إدارة احملافظ وجنحت في 
حتسني أداء الصندوق بدعم من 

.. والشركة ترعى معرض المال واالستثمار 
صرح مدير املعرض بشركة مجموعة اجلابرية 
للمعارض واملؤمترات محمود عفيفي بأن شركة 
كامكو اعلنت عن رعايتها ملعرض املال واالستثمار 
الذي ينطلق في مايو اجلاري ويقام حتت رعاية 
وزير املالية مصطفى الش���مالي، وأتت رعاية 
كامك���و ملا ميثله املعرض من اهمية كبيرة في 
زيادة عمليات االستثمار وتنمية املوارد املالية 
للشركات املش���اركة، مبينا ان الشركات بدأت 
حاليا وبعد فترة من التوقف الدخول في مشاريع 
جديدة وبدأ االستثمار في التزايد، خاصة في 
القطاع العقاري الذي بدأ يحظى باالنتعاش في 
اآلونة االخيرة بعد الركود الذي أصاب القطاع 
لفترات طويلة ومازالت الشركات واملؤسسات 
تعلن عن مشاركتها، وهذا يدل على انه يوجد 
حاليا في السوق الكويتي حراك اقتصادي قوي، 
فاإلقبال على املشاركة في املعرض بهذا احلجم 
يدل على ذلك، مما يؤكد ثقتنا برغبة الشركات 
الكويتية في االستثمار واقتحام الصعاب في 
احلك الظروف، مبينا انه يوجد حاليا نوع من 

اثبات الذات لدى جميع الشركات وهي تعلن عن 
انها مازالت قوية ومؤثرة من خالل طرح احدث 
مش���اريعها في انشطة املعرض الذي سيجمع 
الصناديق والصكوك واحملافظ االس���تثمارية 
والعقارية في وقت واحد لتتم االس���تفادة من 
العروض التي ستقام خالل فترة عمل املعرض 
ويستفيد منها اجلميع س���واء الشركات التي 
تبحث عن متوي���ل او االفراد الذين يحتاجون 
الى متويل ملشروعاتهم اخلاصة، واكد عفيفي 
ان الصناديق واحملافظ االستثمارية تلعب دورا 
كبيرا ومهما في تطوير الصناعة املالية وتوفر 
افضل الفرص للمستثمرين على حد سواء عن 
طريق جمع مواردهم وادارتها مبعرفة مؤسسات 
مالية لتحقيق املزايا التي ال ميكن ان تتحقق لهم 
منفردين، فضال عن ان تلك الصناديق واحملافظ 
تتعرض الى اقل نسبة مخاطر خاصة في ظل 
االوضاع السائدة حاليا بعد األزمة املالية وما 
تبعها من مشكالت جمة على مستوى االقتصاد 

العاملي ككل.

خليل اخلوري

طارق الوزان

بقلم:
 د.وليد عبدالوهاب الحداد


