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عصام الصقر 

عادل الرومي

م.زياد العودةد.طارق العريان متحدثا بامللتقى  )كرم دياب(شعيب علي

لقطة أرشيفية للرئيس التنفيذي ملجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم دبدوب وعصام الصقر مع طلبة التدريب الصيفي العام املاضي

عزام العميم يتوسط فريق عمل »استثمر«

)محمد ماهر( خالد الفوزان مترئسا عمومية الشركة 

»الوطني« يطلق برامجه التدريبية الصيفية للطلبة
لتعريف الشباب بالعمل المصرفي 

التصنيف العاملية، وهو األمر 
الذي جعلنا نهتم بالش���باب 
ونح���رص على توفي���ر هذه 
الف���رص لهم من خالل جامعة 

الوطني لتدريب الشباب«.
وأك���د الصق���ر أن تنظيم 
برنامج للتدريب الصيفي لعام 
2010 يأتي في إطار التزام بنك 
الكويت الوطني مبسؤوليته 
االجتماعية والوطنية وتتويجا 
للنجاح الالفت الذي حققه هذا 
البرنامج خالل األعوام الثمانية 
الفائدة  املاضية بهدف تعميم 
واس���تيعاب املزيد من الطلبة 
والطالبات الراغبني في االلتحاق 
بالدورات التدريبية اخلمس التي 
يتضمنه���ا برنامج »الوطني« 

للتدريب الصيفي سنويا.

الش���باب ع���دم االعتماد على 
احلكومة في توفير الوظائف، 
بل عليهم بذل اجلهد والوقت 
في سبيل خلق مسار وظيفي 

ممتاز في مؤسس���ات القطاع 
اخلاص«، الفتا إلى أنه »يجب 
أنفسهم من  عليهم أن مييزوا 
خالل اكتساب مهارات جديدة 
وعمل مسار مميز لهم في احلياة 

واملستقبل العملي«.
أنه يج���ب على  وأض���اف 
الشباب اس���تلهام مناذج عليا 
يحتذونه���ا ويبذل���ون اجلهد 
للوصول إليها بحيث يحققون 
أنفسهم في احلياة، مشيرا الى 
أن »بن���ك الكويت الوطني هو 
منوذج للتف���وق والتميز في 
كونه بدأ م���ن الصفر ووصل 
اليوم إلى أرفع املراتب وأصبح 
أفضل بنك في الشرق األوسط 
واألكث���ر أمانا على مس���توى 
العالم العربي بشهادة وكاالت 

التدريب النظري وامليداني لهذه 
الدورات تتوزع بواقع 5 ساعات 
الدورة أسبوعني  يوميا ومدة 
وتركز على تعريف املشاركني 
بجملة من املعارف النظرية مثل 
أس���اليب عمل الفريق، وطرق 
التفكير اإلبداعي، وسبل التعبير 
الذاتي األمثل، وأساليب التعامل 
مع العمالء إضافة إلى مفهوم 
جودة اخلدمة، مضيفا أن هذه 
الدورات املعدة خصيصا لهذه 
الفئة الشبابية تتيح للمشاركني 
أيضا االطالع ع���ن كثب على 
دوام اإلدارات والفروع وآليات 
العمل املصرفي من  وأساليب 
خالل اجلوالت امليدانية املختلفة 

للبنك.
أن���ه »يجب على  وأوضح 

يطلق بنك الكويت الوطني 
برنامج���ه الصيف���ي لتدريب 
امل���دارس واجلامعات  طلب���ة 
بدءا من 13 يونيو املقبل لطلبة 
املرحلة الثانوية وطلبة الكليات 
الذي���ن تتراوح  واجلامع���ات 
ب���ني 15 و20 عاما  أعماره���م 
وتس���تمر حتى 19 أغسطس، 
وذلك على ضوء النجاح املتميز 
الذي حققه برنامج »الوطني« 
للتدري���ب الصيفي على مدى 

السنوات املاضية.
وبهذه املناسبة، قال الرئيس 
التنفيذي في بنك الكويت الوطني 
عصام الصقر ان هذه الدورات 
تهدف إلى تعريف للمشاركني 
الطلبة والطالبات بالعمل  من 
املصرفي احلديث، كما أن حلقات 

تبدأ يوم 13 يونيو وتستمر حتى 19 أغسطس 

الرومي: الجهاز الفني لمشروعات التنمية 
يدرس إنجاز مشاريع بـ 6 مليارات دينار خالل عامين

كونا: قال رئيس اجلهاز الفني لدراس���ة 
املشروعات التنموية واملبادرات عادل الرومي 
ان قيمة املشاريع التنموية التي يعمل اجلهاز 
عل���ى اجنازها خالل العام���ني املقبلني تبلغ 
6 مليارات دينار مقس���مة عل���ى حوالي 23 

مشروعا.
واضاف الرومي ل���� »كونا« عقب توقيع 
عقدي���ن بنحو 117 ألف دينار لتقدمي خدمات 

استشارية ملشروعني تابعني لبلدية الكويت ان 
املشاريع التي يعمل اجلهاز على اجنازها خالل 
العامني املقبلني ستطرح اما على هيئة شركات 

او وفق نظام املنافسة واملزايدة املباشرة.
وحول العقدين افاد الرومي بان االول عبارة 
عن عقد لتقدمي اخلدمات االستشارية ملشروع 
انشاء 17 استراحة على الطرق السريعة في 
مناطق العبدلي وكبد والصبية والس���املي 

والوفرة بقيمة 42.5 الف دينار ملدة 14 اسبوعا 
والش���ركة املنفذة هي شركة ادارة ومتابعة 

املشاريع.
والعقد الثاني خاص مبش���روع معاجلة 
النفايات الصلبة واالستفادة منها في ثالث 
مناطق هي كبد واجله���راء وميناء عبداهلل 
بقيمة 74.25 الف دينار مع شركة بيكرتلي 

الكويت ملدة 17 اسبوعا.

العودة: »عارف للطاقة« تسعى إلنشاء أول مصنع للغاز في المنطقة بعائد %40
علي: أزمة اليونان قد تؤثر على تواجد اليورو كعملة أوروبية موحدة
عبدالغفار: »أالفكو« تدرس زيادة أسطولها من 50 إلى 100 طائرة

العريان: 144 مليون دينار قيمة أعمال »ياكو« و43% حصتها السوقية

منى الدغيمي ـ شريف حمدي
استعرض املدير العام لشركة عارف للطاقة م.زياد العودة استراتيجية 
ش����ركة عارف للطاقة القابضة والش����ركات التابعة لها وابرز املشاريع 

املستقبلية التي تتهيأ لتنفيذها الشركة.
وقال في اليوم الثاني واألخير للملتقى الثاني للش����ركات واحملللني 
املاليني الذي عقدته شركة املثنى لالستثمار ان مستقبل »عارف« واعد من 
حيث التخارجات واملشاريع اجلديدة التي ستنفذها الشركة خالل السنة 
احلالية، السيما مشروع حتويل الغاز إلى سائل الذي تعمد الشركة إلى 
تسويقه في منطقة اخلليج والشرق األوسط وشمال افريقيا. وأوضح 
بهذا الشأن أن »عارف« متتلك حصة 25% من شركة سني فيولز العاملية 
التي متتلك 20 براءة اختراع في تكنولوجيات حتويل الغاز إلى الوقود 
السائل، مش����يرا إلى أن اجلهود التسويقية لهذه التكنولوجيا اجلديدة 
تكللت بالنجاح بتوقيع عقدين لترخيص استخدامها من قبل شركتني 
عاملتني في أميركا الشمالية. وأضاف أنه يتم التباحث حاليا مع شركتني 
عامليتني بغرض إنش����اء مصنعني لتحويل الغاز إلى سائل إحداهما في 
منطقة الشرق األوسط واألخرى في افريقيا، مشيرا إلى أن هناك جهودا 
مبذولة من الش����ركة تسعى نحو تأسيس أول مصنع للغاز في املنطقة 

بنسبة عائد على االستثمار تصل إلى 40% من رأس املال.
وتوقع االستمرار في ضخ املزيد من استثمارات قطاع الطاقة والنفط 
خالل الفترة املقبلة، خاصة أن أس����عار البترول التزال عند مستويات 
مقبولة، وتشجع على االستمرار في التنويع باملشروعات واالستثمارات 

النفطية، مع وجود احتمال باستمرار فرص النمو داخل هذا القطاع.
وكش����ف العودة خالل تصريح صحافي ان الشركة لديها 6 مشاريع 

حاليا حتت الدراسة من ضمن 90 فرصة استثمارية.
واضاف أن »عارف« ستقوم بتسويق التكنولوجيا اجلديدة في منطقة 
اخلليج والشرق األوسط وشمال افريقيا وشرق آسيا والهند وروسيا. 
وتابع أن املشروع الواحد يتكلف من 100 إلى 200 مليون دوالر، مشيرا 
إلى أن اس����تعمال هذه التكنولوجيا اجلديدة تتمي����ز بتكلفة رخيصة 
للمشاريع مقارنة مبش����اريع أخرى تستعمل فيها تكنولوجيات أخرى 
تكلفتها تف����وق 600 مليون دوالر، وتابع: اليوم »عارف« بصدد توقيع 

عقد مع منطقة محددة ستعلن عنها قريبا.

التخارجات

وعن التخارجات التي ستقوم بها »عارف« في الفترة املقبلة، قال ان 
الش����ركة ستتخارج من بقية مشروع DeWitt، السيما من اآلبار املنتجة 
للنفط وش����بكة األنابيب في الواليات املتحدة األميركية، مشيرا إلى انه 
مت في مارس املاضي بيع حصة في مش����روع الغاز، وكشف ان الشركة 
لديها عروضا للتخارج متعلقة بشركة »كي.دي.دي.بي« وآخر خاص ب� 
»كويت انرجي«. وقال العودة ان الشركة تدرس عدة فرص استثمارية 
لالستحواذ على شركات خدماتية في مجال الطاقة، مؤكدا انه في الفترة 

القادمة ستركز الشركة على قطاع اخلدمات النفطية والطاقة.
وأضاف أن الشركة بصدد التخاطب مع عدة شركات أجنبية لدخول 

الكويت السيما في فرنسا ونحن مراقبون خلطة احلكومة بهذا الصدد 
ونسير معها بخط متواز والشركة بصدد دراسة هذا املوضوع.

وقال العودة ان »عارف« بصدد تقييم عدد من الفرص إلعادة هيكلة 
ش����ركة عريقة تابعة لها في الكويت تعمل في نش����اط املقاوالت بهدف 
توسعة نشاطها التشغيلي، مش����يرا إلى أن الشركة سعرت مناقصات 
بقيمة 32 مليون دينار كبداية لتفعيل نش����اط شركة املقاوالت وتتطلع 
عارف إلى تفعيل خططها التش����غيلية داخ����ل الكويت عن طريق هذه 

الشركة العريقة.
من جهته استعرض نائب رئيس إدارة البحوث والدراسات االستشارية 
في شركة املثنى لالستثمار شعيب علي األزمة املالية العاملية ونتائجها 
منذ بدايتها في 2008 وحتى 2010 وقال ان شرارة األزمة بدأت مع إفالس 
بنك ليمان براذرز، مشيرا إلى أنه كان ينظر إليها على أنها نهاية العالم، 
لتغلق معه منابع االئتمان. ومن منطلق عرضه ملجموعة من الرس����وم 
البيانية عكست عدم ثبات األسعار في البورصات العاملية والسيما منها 
اخلليجية قال علي ان الدول اليوم ليس أمامها سوى أن تتوخى احلذر 
واعتماد االستثمار طويل األجل لضمان االنتعاش االقتصادي والتقليص 
من األزمات.  وفيما يتعلق بتداعيات األزمة على الشرق األوسط قال علي: 
تلك االقتصادات شهدت أيضا تباطؤا كبيرا أساسيا بتوجيه من انخفاض 

أس����عار النفط، وانخفاض اإلنفاق على البنية األساسية، واالستنزاف 
احلقيقي لقيم العقارات، وعمليات التسريح الضخمة للعمالة وارتفاع 

نسبة البطالة والتصحيح احلاد في أسواق األسهم.
وأوضح أن نتائج جولدمان س����اكس وس����يتي بنك وغيرهما خالل 
الربع األول 2009 شهدت حتسنا طفيفا باألسواق، وحتسنا في األنشطة 
التجارية ذات الصلة فضال عن حتسني مستوى اإلنتاج، وارتفاع أسعار 
النفط مدعوم����ة بالنتائج اإليجابية لألرقام االقتصادية في الربع األول 
2009، وتخفيض أس����عار الفائدة، إضافة إلى تباط����ؤ النمو في معدل 

البطالة، واإلعالن عن حزم إنقاذ عدة من قبل احلكومات.
وبالنس����بة لقراءته اخلاصة للس����نة احلالية قال ان أزمة اليونان 
احلالي����ة قد تؤثر على تواجد اليورو كعمل����ة أوروبية موحدة دعمتها 
الدول األوروبية طيلة 10 سنوات مشيرا بقوله السؤال احملير اليوم هل 
أن أزمة اليونان تهدد وجود اليورو؟ ولفت إلى أن هناك نية للتشجيع 
على العودة مجددا إلى عملية التمويل وعاب على البنوك اعتمادها على 

أعمال اخلزانة بدال من األعمال التجارية.
من جهته كشف نائب الرئيس التنفيذي بشركة االفكو لتمويل وتأجير 
الطائرات ابوالقاسم عبدالغفار ان الشركة تدرس حاليا زيادة أسطولها 
م����ن 50 طائرة الى 100 طائرة، الفتا الى أن هناك طلبات جديدة لتقدمي 

طائرات لشركات أخرى، اضافة الى تقدمي خدمات استشارية للشركات 
األخرى التي تعمل في نفس املجال. وقال ان قطاع الطيران مرتبط بشكل 
أساس����ي مبعدل الدخل القومي، ومعدل الطائرات التي يحتاجها العالم 
بأكمله، مش����يرا الى أن الطائرات املطلوبة خالل العشرين عاما املقبلة 
تقدر بنحو 29 ألف طائرة لكي تكون بديال عن الطائرات املوجودة حاليا.  
وتوقع عبدالغفار ان يكون العام 2010 أفضل بكثير من العامني املاضيني، 
مؤكدا على أن السيئ أصبح وراء ظهورنا، مشيرا الى أن الهند والصني 

سيقودان النمو في مجال الطيران خالل الفترة املقبلة. 
وأش����ار عبدالغفار الى ان ش����ركات الطيران في 2008 اتسم اداؤها 
باحلذر، ولكنها تتطلع ألن يكون القادم أفضل، مش����يرا الى ان شركات 
الطي����ران دائما ما تبحث عن الكف����اءات وتعمل على تطوير أدائها على 
النحو املطلوب.  وعلى صعيد أداء واس����تراتيجية شركة االفكو خالل 
املرحلة املقبلة قال ان ما ستحصل عليه الشركة سيؤهلها لتحقيق نسبة 
منو جيدة مما سيس����اعد على حتقيق أرباح جيدة تصل الى 10 ماليني 
دينار، وهو ما سيدفع مجلس االدارة الى القيام بتوزيعات أرباح جيدة 
على املساهمني، واصفا األرباح املتحققة خالل العام احلالي بأنها أرباح 

تشغيلية 100%، وليست ناجتة عن عمليات بيع طائرات.

حصة »ياكو«

 أما مس����اعد الرئيس التنفيذي لألدوية وتطوي����ر االعمال د.طارق 
العريان في ش����ركة ياكو الطبية فقال ان الشركة تستحوذ على حصة 
سوقية بنس����بة تبلغ 43%، مشيرا الى أنه مت حتقيق نسبة منو بلغت 
36% في الربع األول من العام 2010، وذلك بسبب زيادة احلصة السوقية 
للش����ركة خالل الفترة املاضية، الفتا الى ان ياكو ستسعى بكل قوة الى 

تعزيز هذه احلصة خالل الفترة املقبلة.
 وأضاف العريان ان قيمة أعمال الش����ركة في الس����وق احمللي تقدر 
بنحو 144 مليون دينار وهي قيمة جيدة، مشيرا الى أن الشركة تسعى 
الى التوسع االقليمي خاصة انها تعد املوزع احلصري لعدد من األدوية 
على املستوى االقليمي، وهو ما سيترجم في النهاية الى حتقيق عوائد 
جيدة للشركة.  وحول الرعاية الصحية أفاد بأنها من االعمال الرئيسية 
للشركة وتعتمد عليها بشكل كبير، مشيرا الى أن هناك مشروعني النتاج 
األمصال اخلاصة بالرعاية الصحية والشركة في طور التوسع في مجال 

الرعاية كونها من االعمال املدرة للدخل.
 وتط����رق العريان الى البيع بالتجزئة قائ����ال ان »ياكو« لديها اكبر 
عدد من الصيدليات في الكويت، الفتا الى ان عددها يبلغ حاليا نحو 29 
صيدلية، مش����يرا الى أنها تتقدم نحو توسعاتها الصيدالنية في اطار 
زيادة احلصة السوقية في السوق احمللي، مشيرا الى ان تقدم ياكو على 
هذا النحو يعني ان هناك حصصا يخس����رها املنافسون، مشيرا الى ان 
السوق احمللي ميثل 90% من اعمال الشركة.  وكشف ان الشركة تعتزم 
صناعة بعض األدوية التي تقوم باستيرادها وذلك خالل الفترة املقبلة، 
الفتا الى أن »ياكو« تعتمد حاليا على االس����تيراد بنسبة 100% وهو ما 

تسعى لتقليصه خالل املرحلة املقبلة. 

في ختام أعمال الملتقى الثاني للشركات والمحللين الماليين الذي تقيمه »المثنى لالستثمار«

»استثمر« يقيم ندوة »االقتصاد واالستثمار«

الفوزان: انخفاض إيرادات »الخليجية 
لحفظ األوراق« بنسبة 28% في 2009

عمر راشد
كش����ف رئيس مجل����س إدارة 
الشركة اخلليجية حلفظ األوراق 
املالية خالد الف����وزان عن تراجع 
إيرادات الشركة التشغيلية بنسبة 
28% في عام 2009، مبينا أن السبب 
الرئيسي وراء التراجع يعود لتراجع 
إيرادات أمانة صناديق االستثمار 
التي تشكل ما يزيد على 70% من 

إيرادات الشركة.
 وأرج����ع الفوزان في تصريح 
صحافي على هامش عمومية الشركة 
أسباب التراجع إلى تأثير األزمة 
املالية العاملي����ة على أداء العمالء 
من الشركات احمللية واإلقليمية، 
موضحا أن عدد الصناديق حتت 
األمانة تراج����ع إلى 102 صندوق 
بدال من 108 في 2008، مستدركا أن 
موجودات الصناديق حتت أمانة 
الش����ركة انخفضت إلى 1.4 مليار 
دينار في 2009 من 1.8 مليار دينار 

في 2008.
 وق����ال إن إجمالي موجودات 
الشركة تراجعت بواقع 2 مليون 

دينار في 2009 بس����بب انخفاض 
قيم����ة الصنادي����ق حت����ت أمانة 
التي تتولى الشركة  االس����تثمار 

إدارتها.
 وحول توسعات الشركة في 
املرحلة املقبلة، قال إن الش����ركة 
تس����عى لترس����يخ تواجدها في 
املالية اخلليجية عبر  األس����واق 
البدء باتخاذ إجراءات تأسيس فرع 
الشركة في سلطنة عمان بالتعاون 
مع مؤسسات مالية عمانية رائدة، 

مضيفا أن هناك تعاونا مع مؤسسات 
مالية كبرى للدخول في ش����راكة 
استراتيجية تؤمن أوسع انتشار 
األداء واخلدمات  ورقي مبستوى 

على مستوى العالم.
 وقد أقرت عمومية الش����ركة 
كافة بنودها التسعة، حيث أعادت 
اجلمعية العمومية انتخاب محمد 
البحر عضوا مكمال ملجلس اإلدار،. 
واملوافقة على توزيع أرباح نقدية 

بواقع 10 فلوس للسهم.

ضمن أنشطة املشروع الوطني لتشجيع االستثمار 
احمللي )استثمر( تقام اليوم ندوة بعنوان »االقتصاد 
واالستثمار« وتناقش قضايا التنمية واخلصخصة 
واالستثمار من حيث الواقع والتحديات، والتي يحاضر 
فيها مجموعة من كبار االقتصاديني في الكويت وهم: 
وزير التجارة والصناعة األس����بق هشام العتيبي، 
والرئيس التنفيذي لش����ركة بيت االستثمار العاملي 
بدر السميط، ورئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية 
لالستثمار بدر السبيعي، ومدير عام شركة اجلزيرة 
للتنمية العقارية نبيلة العنجري، وذلك في الساعة 
الثانية عشرة والنصف ظهرا بجامعة اخلليج للعلوم 

والتكنولوجيا مبشرف.
على صعيد متصل، بدأ مشروع »استثمر« أنشطة 
ورشة العمل املتخصصة والتي تستمر حتى اخلميس 
املقبل، بندوة حتت عنوان »املشروعات الصغيرة من 
التمويل إلى التطوير.. مشاكل وحلول« والتي حاضر 
فيها املدير العام للشركة الكويتية لتطوير املشروعات 
الصغيرة حسان القناعي، واملدير التنفيذي للمشروع 

الوطني لتشجيع االستثمار احمللي »استثمر« عزام 
العميم، ومدير مركز التطوير املهني والتعليم املستمر 
بجامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا د.حسن الصادي، 
وكانت محاور الورش����ة عن كيفية بداية املش����روع 
الصغير وإعداد خطط األعمال وتس����ويق املنتجات 

وعمليات التمويل والتطوير.
اجلدير بالذكر ان برنامج »استثمر« يقام برعاية 
الشركة الوطنية لالتصاالت، والشركة الكويتية لتطوير 
املشروعات الصغيرة، وبرنامج إعادة هيكلة القوى 
العاملة، وجريدة »األنباء«، وجريدة »الراي«، وجريدة 
 ،Braned ،النهار«، ودار »السياسة«، ومجلة أبواب«
وجامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا، ويهدف الى 
تشجيع االس����تثمار في املجتمع الكويتي عن طريق 
التنسيق مع املؤسسات والهيئات والشركات احلكومية 
واخلاصة، وهو مش����روع وطن����ي غير ربحي يعمل 
على نشر الثقافة االستثمارية وتعزيز ثقة املواطن 
في االقتصاد الكويتي وخلق جيل جديد من الشباب 

يهتم باالستثمار واملشاريع الصغيرة.

اليوم في جامعة الخليج


