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)أحمد باكير(

جانب من املؤمتر الصحافي 

»Small to Big« عمر احلوطي وشمالن البحر أثناء اإلعالن عن إطالق برنامج

)محمد ماهر( صالح القاضي خالل عمومية »وفرة لالستثمار الدولي« 

احلوطي األول من اليمني مع فريق عمل »ڤيڤا« عقب إطالق البرنامج

»Small to Big« تشجع المبادرين الكويتيين من أصحاب المشروعات الصغيرة عبر »VIVA«
تنطلق في 12 الجاري ضمن حملة العطاء والمسؤولية االجتماعية للشركة في 2010

الحوطي: 
البرنامج يقدم 
أحدث الطرق 

والوسائل 
والخطط 

المتبعة لتطوير 
المشاريع

البحر: المبادرة 
ليست بغريبة 

على »ڤيڤا« 
فتواصلها مع 

المجتمع 
الكويتي استمر 

منذ نشأتها

القاضي: »وفرة لالستثمار الدولي« تطرح صندوقين 
بالنصف األول والبيانات المالية للربع األول »إيجابية«

عاطف رمضان
ادارة  اكد رئيس مجل���س 
شركة وفرة لالستثمار الدولي 
صالح القاضي ان البيانات املالية 

للربع االول »ايجابية«.
واضاف القاضي في تصريح 
للصحافيني عقب انعقاد عمومية 
الش���ركة اخلمي���س املاضي 
بنسبة حضور بلغت %99.9 
ان »وفرة لالستثمار الدولي« 
تعتزم طرح صندوقني احدهما 
عقاري محلي والثاني خليجي 
خالل النصف الثاني من العام 
احلالي، مشيرا الى ان رأسمال 
الصن���دوق »مفتوح« وال يقل 

عن 5 ماليني دينار.
واوضح القاضي ان االموال 
الش���ركة للغير  التي تديرها 
وصلت قيمتها خالل العام 2009 
الى 1.1 مليار دينار، مبينا ان اداء 
الشركة في احملفظة الوطنية 
جيد وان الشركة حققت منذ 
تأسيس احملفظة طوال 16 شهرا 

عوائد تزيد على %15.
وبني ان الشركة حققت ارباحا 
صافية خالل العام 2009 بلغت 
3.8 ماليني دينار بزيادة نسبتها 
35% مقارن���ة بالع���ام 2008، 
مرجعا ذلك الى جهود العاملني 
بالشركة والسياسة املتحفظة 
التي تنتهجها في استثماراتها 
من خالل تنويع مصادر الدخل 
وادوات االستثمار في مختلف 

االسواق والقطاعات.
واش���ار الى انه بالرغم من 
نزول املؤشر السعري للسوق 
خالل العام املاضي بنسبة %10 
اال ان الشركة متكنت من حتقيق 
ارباح قدرها 25 فلسا للسهم 
ووزعت ارباحا نقدية بقيمة 15 
فلسا للمساهمني ومت ترحيل 

الباقي حلقوق املساهمني.
وزاد قائال: حقوق املساهمني 
ارتفعت خالل العام 2009 من 
46 مليون دينار الى 50 مليون 
دين���ار نتيجة زي���ادة اصول 

الشركة.
ولفت الى ان سياسة الشركة 
متحفظ���ة »غي���ر مضاربية« 

وتنتقي األسهم التشغيلية.

وقال ان الظروف االقتصادية 
بشكل عام أفضل من السابق 
الدولة حققت فائضا في  وان 
ميزانيتها، ولديها مش���اريع 
تنموية كبرى بصدد تنفيذها 
مما يؤثر إيجابا على السوق.

واشار الى ان أسعار الفائدة 
في أدنى مستوياتها وفي املقابل 
البنوك وصلت  فإن س���يولة 
ألعلى مس���توياتها مما يبشر 
باخلير خ���الل الفترة املقبلة 
بالنس���بة »للمستثمر وليس 

املضارب«.
وزاد القاض���ي قائال: بدأنا 
نسمع بإبرام صفقات كبرى في 
السوق »داخل وخارج الكويت« 
وه���ذه عوامل مش���جعة تدل 
على وجود فرص استثمارية 

مجزية.
العمومية  أق���رت  هذا وقد 
التي  بنود ج���دول أعماله���ا 
أرباح نقدية  تضمنت توزيع 
للمساهمني بواقع 15% من رأس 
املال وترحيل باقي األرباح الى 

حقوق املساهمني.
وب���نينّ القاضي ان س���وق 
الكويت ل���أوراق املالية تأثر 
خ���الل الع���ام 2009، نتيجة 
ألسباب عدة منها تعثر كثير من 
الشركات االستثمارية لضخامة 
ديونه���ا وضعف أصولها مما 
انعكس عىي أدائها، وانخفض 

مؤشر السوق السعري مبقدار 
10% مقارنة بانخفاض املؤشر 
الس���عري مبقدار 38% خالل 
العام 2008، وقد اهتمت الشركة 
بأداء احملافظ والصناديق التي 
تديرها وذلك بانتهاج السياسة 
االستثمارية املتبعة في ادارة 
األصول وانتقاء األسهم واألوراق 
املالية ذات الطابع التشغيلي، 
لذا كان أداء احملافظ والصناديق 
املدارة من قبل الشركة أفضل 

من أداء السوق.
وتطرق القاضي الى تطوير 
وتوسيع األنشطة االستثمارية 
للش���ركة والتوسع في خدمة 
عمالئها في الس���وقني احمللي 
واإلقليم���ي والت���ي تعتم���د 
باس���تراتيجيتها على منهج 
توزيع املخاط���ر في مختلف 
األسواق واألدوات االستثمارية 
وحتس���س رغبات وتطلعات 
العمالء املستثمرين واقتناص 
الفرص االس���تثمارية اجليدة 
والتي قد تتوافر في مثل هذه 
الظروف، مشيرا الى انه في عام 
2010 س���تكون الفرصة جيدة 
للمستثمرين في أسهم الشركات 
ذات الدخل التشغيلي وأسهم 
الشركات التي لها عقود منتجة 
وخدمات حقيقية مع التفاؤل 
احل���ذر باملس���تقبل املنظور 
ألوضاع املنطقة وحتسن املناخ 

االقتصادي وارتفاع أس���عار 
النفط وتأثيرها اإليجابي على 
دخل الدولة، وحجم السيولة 
الضخم في السوق النقدي في 
ظل عدم وجود بدائل استثمارية 
كبيرة تستوعب هذه السيولة 
وانخفاض أسعار الفائدة على 
القروض وهبوط العائد على 
الودائع الى مستويات متدنية 

للغاية.
واوضح ان دخول السوق 
في مرحلة جديدة من التطورات 
االقتصادي���ة واعتماد وتنفيذ 
املش���اريع التنموي���ة وإقرار 
قانون إنشاء هيئة سوق املال 
مما يساعد على زيادة الشفافية 
واحلوكمة ويعزز قوة السوق 
اليه كس���وق  احمللي والنظر 
مؤسسي جاذب لرؤوس األموال، 
ويشجع دخول مستثمرين جدد 
وعمليات استحواذ وسيطرة 
على عدد من الشركات احمللية 
سواء من مستثمرين محليني 

أو خارجيني.
وقال ان الش���ركة ستركز 
نشاطها وتوسعها في السوق 
احملل���ي واإلقليم���ي والعاملي 
والعمل إليجاد فرص ومنتجات 
استثمارية لعمالئها وخاصة 
في السوقني احمللي واخلليجي 
متوقعا من���وا ينعكس إيجابا 

على أسواق هذه الدول.

عموميتها وزعت 15% نقدًا للمساهمين و3.8 ماليين دينار صافي أرباح 2009

1.1 مليار دينار قيمة األموال التي تديرها الشركة للغير خالل العام 2009

محمد البدري
العامة  العالق���ات  قال مدير 
واالتص���ال ف���ي ش���ركة ڤيڤا 
لالتص���االت عمر عب���د الوهاب 
احلوطي انه كما عودت الشركة 
عمالءها وجمهورها على التعامل 
مع األمور احليوية بطرق جديدة 
ومبتكرة وغير تقليدية، وإميانا 
منها بأن الش���باب هم صانعو 
مستقبل الكويت، وضمن حملة 
العطاء التي أطلقتها للعام احلالي، 
فقد قررت شركة ڤيڤا لالتصاالت 
تبني مجموعة من املبادرين من 
الش���باب الكويتي من أصحاب 
املش���اريع الصغيرة من خالل 
تنظيم برنام���ج متكامل يحمل 
اسم »Small to Big« وذلك خالل 

الفترة من 12 إلى 15 اجلاري.
وأوضح خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقد مبقر الشركة الرئيسي 
 Pink Coffee بالتعاون مع شركة
للتسويق والعالقات العامة، شرح 

.Day to Day النطاق اليومي
 Small« وأوضح أن برنامج
to Big« سيس���تمر عل���ى مدى 
4 أي���ام حي���ث س���يقدم نخبة 
من احملاضري���ن واألكادمييني 
محاضرات للمبادرين من أصحاب 
املش���اريع الصغيرة املنضمني 
للبرنامج، بحيث يتم تزويدهم 
بأكبر قدر ممكن من املعلومات 
الالزمة  امله���ارات  وإكس���ابهم 
ذات الصلة به���ذه النوعية من 
املشروعات واالعمال، الفتا إلى 
أن البرنامج ستتنوع أنشطته 
بني احملاضرات األكادميية وورش 
العم���ل التطبيقي���ة واحللقات 
إلى نقل  النقاش���ية، باإلضافة 
خبرات أصحاب املشاريع املماثلة 
من املبادرين الس���ابقني األكثر 
خبرة مبا يصقل خبرات املبادرين 

اجلدد.
وحول كيفية املش���اركة في 
البرنامج أوضح البحر أنه ميكن 
التسجيل عن طريق ملء طلب 
االلتحاق عبر االنترنت، مشددا 
على أن انتقاء املشاريع املشاركة 
في البرنامج سيخضع ملعايير 
موضوعية ويأتي في مقدمتها 
املبادر صاحب املشروع  جدية 

الصغير.

خالله تفاصيل هذا البرنامج، ان 
هذا البرنامج ميثل مبادرة من ڤيڤا 
لالتصاالت ضمن حملة العطاء 
التي أطلقتها الشركة حيث يعكس 
البرنامج معاني العطاء املتبادل 
في املجتمع الكويتي، كما انه يأتي 
ملساعدة الشباب الكويتي املبادر 
لتحويل مش���اريعهم الصغيرة 
واملتوسطة إلى مشاريع كبيرة، 
مبينا ان »اقتصادنا قوي ومتني 
ويوف���ر فرص���ا لتعزيز وضع 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
مبا يزيد من قدراتها التنافسية 
بحي���ث متثل إضاف���ة حقيقية 

ويكون لها مستقبل واعد«.
وأضاف احلوطي ان برنامج 
»Small to Big« ميث���ل مب���ادرة 
تطلقها ش���ركة ڤيڤا لالتصاالت 
تستهدف توفير املساعدة والعون 
لش���باب املبادرين من أصحاب 
املش���روعات الصغي���رة، حيث 
ايدي خبراء  س���تقدم لهم على 
ومتخصصني في هذا املجال أحدث 
الطرق والوسائل واخلطط املتبعة 
لتطوير هذا املش���اريع وتهيئة 
إلى  النجاح لها، مشي��را  فرص 
أن »Small to Big« برنامج يوفر 
فرصة حقيق��ة ألصحاب املشاريع 
الصغي��رة لتعل��م جمي��ع املهارات 

اليوم من الشباب الكويتي املبادر 
فهو الريادة بكل معانيها، حيث 
املب���ادرون على  حرص هؤالء 
حتقيق ذاتهم رغم ما يواجهونه 
من تداعيات األزمة املالية التي 
كانت له���ا تداعياتها اإلقليمية 
إلى  واحمللي���ة أيض���ا«، داعيا 
»الوقوف وقفة تقدير واحترام 

لشبابنا من املبادرين«.

مبادرة جماعية

من جانبه قال املدير التنفيذي 
لشركة Pink Coffee للتسويق 
والعالقات العامة شمالن البحر 
ان برنامج »Small to Big« الذي 
تقدمه ش���ركة ڤيڤا لالتصاالت 
ميثل مبادرة هامة ويعكس مدى 
اضطالع الشركة مبسؤوليتها 
االجتماعية، مشيرا إلى أن تعاون 
Pink Coffee مع ڤيڤا لتنفيذ هذا 
البرنامج »يحملنا مس���ؤولية 

كبيرة«.
وأض���اف ان ه���ذه املبادرة 
ليست بغريبة على شركة ڤيڤا 
التي منذ نش���أتها  لالتصاالت 
وهي متواصلة بش���كل مستمر 
الكويتي مبختلف  مع املجتمع 
فئاته وش���رائحه على مختلف 
املستويات والنطاقات مبا في ذلك 

للمبادري��ن من أصحاب األعمال 
الصغي��رة الذي��ن سينخرط��ون 
في البرنامج، سيت�م اإلعالن عنه��ا 
الحقا، الفتا إلى أنه سيتم إطالق 
موقع إلكتروني لتس���ويق هذه 

املشاريع في املستقبل.

وقفة تقدير

واختتم احلوط���ي بالقول: 
»اننا إذا كنا قد تعلمنا درس���ا 

بتوفير فرص أمام هؤالء املبادرين 
لتطوي��ر مشاريعهم الصغيرة 
لتك�����ون كبي�����رة، وم��ن ث��م 
 ك��ان ط��رح الشرك��ة لبرنام�ج
» Small to Big لتدعم من خالله 
أصحاب ه���ذه األعمال وحتقيق 

آمالهم.
واش���ار ال���ى ان البرنام���ج 
س���يتضمن في طيات���ه الكثير 
م���ن أوج���ه الدع���م واملفاجآت 

في االعتماد على نفسه وارتياد 
العمل احلر، وهي صفة ليست 
الكويتي،  بغريبة على املجتمع 
وانطالقا من املسؤولية االجتماعية 
للشركة ونظرا ألن هذه املشاريع 
الصغيرة هي أس���اس املستقبل 
االقتص���ادي للكوي�����ت مم�����ا 
يحت��م دعمه��ا ووضعه��ا على 
املسار االحترافي الصحيح، رأت 
شركة ڤيڤا لالتصاالت أن تقوم 

والتقنيات التي تساعد على منو 
هذه املشاريع«. كما أنه »حتفز 
عل���ى املش���اركة والتفاعل بني 
أصحاب اخلبرات واالختصاص 
واملبادرين من أصحاب األعمال 
الصغيرة مما ينعكس إيجابا على 

تطوير مشاريعهم«.
وعن فكرة هذا البرنامج قال 
احلوط���ي انها نبعت من وجود 
شباب كويتي طموح لديه رغبة 


