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 »مؤسسة البترول« تقدم 3 ورقات عمل
تستعرض أبرز مشاريعها باليوم الثاني

أعلنت مؤسسة البترول 
الكويتية عن أوراق العمل 
التي س���تقدمها من خالل 
مش���اركتها وش���ركاتها 
التابعة في املؤمتر التاسع 
القطاع اخلاص في  لدور 
مشروعات التنمية والبنية 
التحتية التي تقام وفق نظام 
ال� B.O.T والذي تنظمه كل 
من شركة مجمعات األسواق 
التجاري���ة بالتعاون مع 
ش���ركة اخلليج لتنظيم 
املعارض خالل الفترة من 9 
إلى 10 مايو اجلاري والذي 

يقام حتت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ 

احمد الفهد حتت شعار »الكويت 2030«.
وقال العضو املنتدب للعالقات احلكومية 
والبرملانية والعالقات العامة واإلعالم الشيخ 
طالل اخلالد الصباح ان املؤسسة ستشارك 
بثالث أوراق عمل خ����الل اليوم الثاني من 
املؤمت����ر )االثنني املواف����ق 10 مايو(، حيث 
ستتضمن ورقة العمل األولى التي سيقدمها 
العض����و املنتدب للتخطيط في مؤسس����ة 
البت����رول الكويتية ورئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لش����ركة التنمية النفطية 
هاش����م الرفاعي، التوجهات اإلستراتيجية 
العامة للمؤسسة وأهم املشاريع الرأسمالية 

املرتبطة.
وأضاف ان ورقة العمل الثانية سيقدمها 
رئيس مجل���س اإلدارة والعض���و املنتدب 
في ش���ركة نفط الكويت سامي فهد الرشيد 
وستتناول دور قطاع االستكشاف واإلنتاج 

في تنمية القطاع اخلاص.
وأوضح الشيخ طالل اخلالد أن ورقة الثالثة 
سيقدمها نائب رئيس مجلس اإلدارة لشركة 
الوطنية ونائ���ب العضو املنتدب  البترول 

ملصفاة ميناء األحمدي اسعد 
الس���عد، حيث سيتناول 
الش���راكة  فيه���ا برنامج 
املقاول���ني واملوردين  مع 

واملصنعني احملليني.
هذا وبني الشيخ طالل 
اخلالد أن رعاية مؤسسة 
الكويتية لهذا  البت���رول 
املؤمتر تنبثق من أهمية 
الدور واملكان الذي تشغله 
املؤسسة كونها املسؤولة 
عن إدارة أهم مصدر دخل 
للدولة، حيث يعتبر املؤمتر 
فرصة لتقوم املؤسس���ة 
بتعريف الرأي العام بأهمية املشاريع التي 
تقوم فيها واهم االجنازات التي حققتها هي 

وشركاتها التابعة.
وشدد على أن رعاية املؤسسة للفعاليات 
التنموية تنس���جم أيضا مع مس���ؤوليتها 
االجتماعي���ة في دعم املش���اريع التي تخدم 

املجتمع الكويتي.
وقال ان مؤسس���ة البترول الكويتية قد 
انتهت مؤخرا من رسم خططها اإلستراتيجية 
للع���ام 2030 والتي تعكس بوضوح عزمها 
على تسريع حركة التمنية في القطاع النفطي 
من خالل طرح املش���اريع العمالقة التي من 
شأنها حتقيق الوفرة املالية للدولة، وخلق 
فرص وظيفية جديدة واالرتقاء باألداء، ودعم 

االقتصاد احمللي.
وأضاف أن املؤمتر قد أصبح عالمة فارقة 
في عالم املؤمترات في الكويت، حيث يعتبر 
املؤمتر االقتصادي الوحيد الذي مازال ينظم 
بصورة دورية منذ ع���ام 2002، األمر الذي 
يعكس أهميته والنجاحات التي ينتقل إليها 
عاما بعد عام، مؤكدا أنه واحد من أهم وأجنح 
املؤمترات احمللية التي تتبنى قضايا مهمة 
مثل قضايا التنمية والبنية التحتية ومشاريع 

.B.O.T �ال

شددت على أهمية القطاع الخاص في تنفيذها 

الشيخ طالل اخلالد

افتتاح مؤتمر الـ »B.O.T« التاسع اليوم برعاية الفهد 
تحت شعار »الكويت 2030« لمناقشة مشاريع التنمية

تنظمه »مجمعات األسواق« برعاية رئيسية من مؤسسة البترول الكويتية

توفيق اجلراح

.KGL شركة

الخبير البريطاني روبرت بول

نجح���ت اللجن���ة المنظمة 
التاس���ع لمش���اريع  للمؤتمر 
التنمية والبنية األساسية التي 
تقام وفق نظام ال� »B.O.T« في 
أن تستقطب الخبير البريطاني 
روبرت بول للمشاركة في الجلسة 
الختامية لليوم األول لعرض 
الواقع االقتصادي والمعوقات 
لمش���روعات  السياس���ية 
ف���ي بريطانيا.   »B.O.T« ����ال
البروفيس���ور  أن  ومع���روف 
روبرت بول قد انهى دراس���ته 
الجامعية في قسم الفيزياء مفي 
جامعة أكسفورد في عام 1972 
وهو حائز الماجستير من جامعة 
بيرمنغهام باختصاص »أبحاث 

العمليات« في عام 1969.
وق���د حصل على ش���هادة 
دكتوراه في العلوم االدارية من 
جامعة سترلينغ عام 1978 كما 
انه حاصل على شهادة تدريس 
عالمية م���ن جامعة »اتش اي 
سي« باريس 1987. ويعمل حاليا 
كبروفيسور محاضر في ادارة 
القطاع العام � جامعة سترلينغ 
منذ عام 1999 حتى اآلن، كما انه 
بروفيسور محاضر مشرف في 
جامعة فلينديرز في استرالية 
فضال عن كونه بروفيس���ور 
مش���رفا في االبحاث بجامعة 
اكسفورد، وقد شغل العديد من 
ارقى  التعليمية في  المناصب 

واشهر جامعات العالم.

3 س���نوات بسبب غياب طرح 
مثل تلك المشاريع اضافة الى 
توقف طرح مشاريع بنظام ال� 
»B.O.T« وهو األمر الذي أصاب 
شركات القطاع الخاص بالشلل 

التام خالل تلك الفترة.
وأشاد الجراح بدور الشيخ 
احمد الفهد في تحمله مسؤولية 
مل���ف التنمية االقتصادية في 
الكوي���ت وحرصه على تذليل 
التي تواجه  العقب���ات  جميع 
القطاع الخاص للقيام بدوره 
التنم���وي في البالد، مؤكدا أن 
المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف 
الدولة على  الجميع لمساعدة 
تنفيذ أفكارها التنموية الجديدة 
الرامي���ة الى تحقي���ق الرغبة 
األميرية لصاحب السمو األمير 
بتحويل الكويت الى مركز مالي 

وتجاري اقليمي.
المؤتمر س���يركز  وأكد أن 
بشكل أساسي على خطة التنمية 
والعقبات التي يمكن أن تواجهها 
عند التنفيذ خاصة ما يتعلق 
منها بعمليات التمويل التي تعد 
من أهم العوامل التي تساعد في 
نجاح مشاريع التنمية خاصة 
ان البن���وك التزال متمس���كة 
بسياستها الحذرة في عمليات 

التمويل.
وأعرب الجراح عن خالص 
ش���كره وتقديره لجميع رعاة 
الجديدة  ف���ي دورته  المؤتمر 
 � الرئيس���ي  الراعي  خاص���ة 
الكويتية،  البترول  مؤسس���ة 
الجديدة  ال���دورة  أن  موضحا 

النفط األسبق ورئيس مجلس 
ادارة شركة الصناعات الوطنية 
لمواد البناء د.عادل الصبيح.

في حين ستخصص الجلسة 
الثانية برئاسة رئيس مجلس 
االدارة والعض���و المنتدب في 
المتح���دة للترفيه  الش���ركة 
والسياحة عادل حسن عمور 
لمناقش���ة مجموعة من أوراق 
العمل المتخصصة مقدمة من 
الجهات الراعي���ة وغيرها من 
الجهات المتخصصة بحضور 
ومش����اركة كل م���ن محم���د 
التويجري )مجموعة التويجري 
العوضي  للمحاماة( وابراهيم 
الم���دار للتموي���ل(  )ش���ركة 
والمجموعة المشتركة العقارية 
الدعيج من ش���ركة  ود.جمال 

المجموعة الهندسية.
 على أن يختتم اليوم األول 
بحلقة نقاش���ية في الس���اعة 
السابعة مساء بحضور العديد 
من الش���خصيات االقتصادية 
المجتمع والتي  المرموقة في 
س���تتناول الواقع االقتصادي 
السياس���ية  والمعوق���ات 
ال� »B.O.T« في  لمش���روعات 
بريطاني���ا والتي يتحدث فيها 
الخبير البريطاني روبرت بول 
ويعل���ق عليه���ا كل من وزير 
التجارة والصناعة السابق احمد 
باقر ورئي���س مجلس االدارة 
والعض���و المنتدب لمجموعة 
األوراق المالية ووزير التخطيط 
األسبق علي الموسى وسعيد 
دش���تي رئيس مجل���س ادارة 

تبدأ صباح اليوم أنش���طة 
المؤتمر التاسع لمشاريع التنمية 
والبنية األساسية التي تقام وفق 
نظام ال� »B.O.T« تحت رعاية 
نائب رئي���س مجلس الوزراء 
للش���ؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون االسكان الشيخ 
احمد الفهد تحت شعار »الكويت 
2030« والذي تنظمه ش���ركة 
مجمعات األسواق التجارية مع 
مجموعة الخليج للمعارض في 

فندق جي دبليو ماريوت.
 وبهذه المناسبة قال رئيس 
مجلس االدارة والعضو المنتدب 
لش���ركة مجمعات األس���واق 
التجارية ورئيس اللجنة العليا 
المنظمة للمؤتمر توفيق الجراح 
ان خط���ة الدولة لتنفيذ خطة 
التنمية الجديدة التي تقدم بها 
نائب رئي���س مجلس الوزراء 
للش���ؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون االسكان الشيخ 
احمد الفهد ستمثل عالمة فارقة 
في مستقبل االقتصاد الوطني 
الس���يما أنها تتضم���ن انفاقا 
استثماريا تصل قيمته الى 37 
الس���نوات  مليار دينار خالل 

األربع المقبلة.
واوضح ان ذلك من شأنه ان 
يفتح الباب أمام القطاع الخاص 
للقيام بدور حيوي ومؤثر في 
تلك الخطة كما أنه سيس���اهم 
في تحريك عجلة االقتصاد من 
جديد بعد توقف دام أكثر من 

من المؤتمر ستتضمن العديد 
الرامية  الجدي���دة  من األفكار 
ال���ى زيادة جرعة المش���اركة 
م���ن قبل القط���اع الخاص في 
مش���اريع التنمي���ة، مبينا أن 
المؤتمر سيناقش وللمرة األولى 
التي  النفطي  القطاع  مشاريع 
يبلغ حجمه���ا 25 مليار دينار 

ودور القطاع الخاص فيها.

3 جلسات عمل في اليوم األول

هذا ويتضمن جدول أعمال 
الي���وم األول م���ن المؤتمر 3 
جلسات عمل، حيث ستخصص 
جلسة العمل األولى لتكون حلقة 
نقاشية حول مشروعات التنمية 
وأهمية التمويل سيرأسها عادل 
الوقيان األمين العام للمجلس 
األعلى للتخطيط وبمش���اركة 
كل من وزير األشغال د.فاضل 
صفر ورئيس جهاز المشروعات 
 التنموي���ة التي تنف���ذ بنظام

ال� »B.O.T« عادل الرومي ووزير 

 »كاب كورب« تبحث االستفادة
من الفرص االستثمارية في تنزانيا

بحثت شركة كاب كورب لالستثمار مع املدير العام 
وعضو جلنة االستثمار في التأمينات االجتماعية 
والعمل التنزانية هاوا ممانقا كيفية االس���تفادة 
م���ن الفرص التي تزخر به���ا الدولة في مجاالت 
ومشاريع تخص البنية التحتية واللوجستية في 
تنزانيا باإلضافة إلى إمكانية التعاون املستقبلي 
م���ع التأمينات التنزانية بالعديد من املش���اريع 

االستثمارية واملشاركات االستراتيجية. 
وقالت الشركة في بيان لها انه ستتم دراسة 
كيفية االستفادة من هذه الفرص، مشيرة الى ان 
الزراعة تعتبر دعامة االقتصاد التنزاني ومتثل 
85% من قيمة الصادرات، يعمل بها أكثر من %80 
من الس���كان، ومن أهم صادرات تنزانيا: الذهب، 
والنب، والقطن، والشاي، والتبغ، والتوابل، التي 
تعتبر أهم منتج���ات زجنبار، وبلغ معدل النمو 
احلقيق���ي إلجمالي الناجت احملل���ي 7.3% ومعدل 

منو االنتاج الصناعي 9.5% ويبلغ عدد س���كانها 
حوالي 43 مليون نس���مة وتقدر القوى العاملة 
ب� 16 مليونا ويعتب���ر هؤالء هم املورد احلقيقي 

ملؤسسة التأمينات التنزانية.
وتعد »كاب كورب« شركة استثمارية مطابقة 
ألحكام الشريعة اإلسالمية مت تأسيسها في ابريل 
عام 2008 برأسمال يبلغ 20 مليون د.ك من قبل 
فريق عمل يتمتع بخبرة وكفاءة ومصداقية عالية 
في مجال االستثمار احمللي والدولي عملوا معا في 
مناصب قيادية وملدة تزيد على العشرين عاما لدى 
الشركة الكويتية لالستثمار ومن أبرز املساهمني 
الرئيسيني للشركة كل من شركة الشايع املتحدة، 
شركة كابيفست، شركة اخلليج القابضة، شركة 
االمتياز لالستثمار، بيت االستثمار العاملي، شركة 
ثروة لالستثمار، ش���ركة االستثمارات الوطنية 

باإلضافة إلى 15% تتملكها اإلدارة التنفيذية.

تتعلق بقطاعات البنية التحتية واللوجستية

»كاب كورب« تكرم هاوا ممانقا

»المحاسبين« تعقد ندوة 
حول »مزاولة المهنة«

تعقد جمعية احملاسبني 
الكويتي���ة  واملراجع���ني 
 � kpmg بالتعاون مع مكتب
صافي املطوع وشركاه ندوة 
لتسليط الضوء على مزاولة 
 مهن���ة احملاس���بة بالكويت

وال� IFRS اليوم االحد مبسرح 
اجلامعة االميركية في الكويت 

� قاعة اآلداب احلرة.
وصرح أمني سر اجلمعية 
ورئيس جلنة التطوير أحمد 
الندوة ستدور  الفارس بأن 
حول تسليط الضوء على مهنة 
احملاسبة وأهميتها وأثرها 
على الوض���ع االقتصادي، 
والتي سيحاضر فيها: نائب 
رئيس مجلس ادارة اجلمعية 
د.رشيد القناعي، ورئيس قسم 
احملاسبة باجلامعة االميركية 

د.جيرميي كريس.


