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أعلنت وكالة فيتش ريتينغز، 
إح����دى أكب����ر وكاالت التصنيف 
االئتماني العاملية عن رفع التصنيف 
االئتماني الفردي لبنك اخلليج إلى 
مرتبة »D/E« من مرتبة »F«، وأكدت 
الوكالة التصنيفات األخرى للبنك 
في مرتبة »+A« للجدارة االئتمانية 
 »F1« على املدى الطويل، ومرتبة
عل����ى امل����دى القصي����ر، ومرتبة 
»1« للدع����م، ومرتبة »+A« للحد 
األدنى لتصنيف الدعم، أما النظرة 
املستقبلية للبنك على املدى الطويل 
فقد جاءت في مرتبة »مس����تقر«. 
وبهذه املناسبة قال رئيس املديرين 

العامني والرئيس التنفيذي لبنك اخلليج ميشال العقاد: 
»يبرهن التحس����ن في التصنيفات االئتمانية للبنك 
على مدى فاعلية استراتيجيتنا املتمثلة في التركيز 
على تقدمي أفضل اخلدمات واحللول املصرفية، كما 
يعك����س أيضا التزامنا باس����تراتيجيتنا الرامية إلى 
حتقيق النمو عبر مجاالت اخلدمات املصرفية لألفراد 

والشركات«. مش����يرا إلى أن بنك 
اخلليج: »يتبنى نظرة مستقبلية 
متفائلة للفترة املقبلة، مع التحسن 
املتوقع في األوضاع االقتصادية 
العامة في الكويت، باإلضافة الى 
املرتقب لعدة مشروعات  التنفيذ 
حيوية مدرجة في خطة التنمية 

للبالد«.
اجلدير بالذكر أن بنك اخلليج 
هو أول البنوك في منطقة مجلس 
التعاون اخلليج����ي يحصل على 
مرتبة تصنيف ائتماني أعلى منذ 

.2009
ويعكس ارتفاع تصنيفات بنك 
اخلليج، مدى التحسن في نظم وضوابط إدارة املخاطر، 
مع حتقيق تقدم في تعزيز امليزانية العمومية وزيادة 
التركيز على األنشطة األساسية للبنك، ويأتي تأكيد 
وكالة فيتش لتصنيف����ات البنك للجدارة االئتمانية 
للبنك على املدي����ني القصير والطويل ليعكس حالة 

التفاؤل التي تسود السوق.

قال نائب رئيس مجلس إدارة 
شركة اخلدمات العامة التابعة لبيت 
الكويت����ي »بيتك« نافل  التمويل 
محمد الهذال ان اجلمعية العمومية 
للشركة املنعقدة ملناقشة البيانات 
املالية لعام 2009، أقرت توصية 
مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية 

بنسبة 50% على رأس املال.
أن الشركة حققت  إلى  مشيرا 
زيادة في صافى الربح بنسبة %29 
لتبلغ حوال����ي مليون دينار، كما 
زادت حقوق املساهمني بنسبة %7 
لتصل إلى 6 ماليني دينار تقريبا، 
الفتا إلى ان الشركة تعمل الجناز 

العديد من املشاريع التي تضمن تنوعا في اإليرادات 
وزيادة في التوس����ع واالنتشار مبجاالت عمل تعزز 
مكانتها في السوق مثل مشروع إدارة النفقات واخلدمات 
الطبية الذي تتعاون فيه مع عدد من شركات التأمني 
ومش����روع مركز االتصال الذي يقوم بدور تسويقي 

وخدمي للعديد من الشركات.
وأوضح الهذال في تصريح صحافي على هامش 
اجتماع اجلمعية العمومية للشركة أن الشركة، التي 
ميلك فيها »بيتك« نسبة 80% واألمانة العامة لألوقاف 
20%، بدأت تنفيذ بعض املش����اريع املهمة التي كانت 
في طور التأس����يس خالل الفترة املاضية، كما تبنت 
إستراتيجية تخفيض النفقات وتعظيم األداء لتحقيق 
أفضل عائد وملواجهة ظروف الس����وق مما أسفر عن 
انخفاض نس����بة التكاليف املباشرة ملشروع التامني 

الصحي مثال بحوالى %17.
وأضاف أن أهم املشاريع اجلاري تنفيذها حاليا هو 
مشروع إدارة النفقات واخلدمات الطبية كما مت التعاقد 
مع مزودي اخلدمة الطبية من مستش����فيات ومراكز 
طبية كما مت توقيع عقود إدارة الطرف الثالث مع بعض 

ش����ركات التأمني إلدارة محافظهم 
التأمينية كما تقوم الشركة بدراسة 
التوسع في أسواق جديدة من خالل 

هذا املشروع.
واشار إلى أن العمل جار لتفعيل 
أنشطة مشروع مركز االتصال الذي 
يتولى احلمالت التسويقية لبعض 
املنتجات مع شركات معينة مثل 
شركات االتصاالت إلى جانب إدارة 
بعض مراكز االتصال جلهات طبية 

رائدة. 
اجلدير بالذكر أن شركة اخلدمات 
العامة تأسست عام 1996 كشركة 
مس����اهمة كويتي����ة مقفلة متتلك 
معظم أسهمها هيئات حكومية، وفي 2003 طرأ تغيير 
اس����تراتيجي على الش����ركة بعد أن آلت ملكيتها إلى 
جهتني هما: بيت التموي����ل الكويتي واألمانة العامة 

لألوقاف. 
وتنتهج الشركة أسلوبا يؤسس إليجاد برامج 
مش���تركة بني الش���ركة واملس���تهلك وبرامج بني 
الش���ركات فيما بني بعضه���ا البعض في مختلف 
امليادين ومنها التأم���ني الصحي ومراكز االتصال 
وحلول تكنولوجي���ا املعلومات. وتتمتع بقدرات 
في مجاالت متخصصة متكنها من تلبية احتياجات 

واقتناص فرص فريدة.
ومن ابرز املش����اريع التي حققت الشركة جناحا 
كبيرا فيها، مش����روع إنش����اء وإدارة وحتويل نظام 
الضم����ان والتأمني الصحي على املس����توى الوطني 
بنظام ال� B.O.T ومازالت تضطلع به حتى اآلن، مما 
مهد إلى مش����روع إدارة النفق����ات واخلدمات الطبية 
واخلاص بإدارة احلصول على االستحقاقات واخلدمات 
الطبية للعديد من ش����ركات التأمني واملراكز الطبية 

واملستشفيات الكبرى.

أبوظبي داعم����ة لتلك املعارض، 
وهذه السياسات وضعت لها آلية 
للتنفيذ وهي ناجحة، ونحن في 
صدد تنفيذ خطة تنمية، ونأمل أن 
تفعل السياسات املوجودة ومن 

أهمها تفعيل القطاع اخلاص.
وأكد أهمية إيجاد آلية مناسبة 
وعملية وواضحة املعالم لتفعيل 
مثل هذه السياسات في الكويت، 
مشيرا الى ان املهتمني بإقامة مثل 
هذه املع����ارض يواجهون الكثير 
من املشاكل، خاصة لو أرادوا أن 

يقيموا معارض دولية.
وردا على س����ؤال حول دور 
جمعي����ات النفع الع����ام ومكانها 
التنمي����ة، قال  بالنس����بة خلطة 
ان خطة التنمي����ة تخدم الكويت 
كاملة بكل مجاالتها وش����رائحها، 
ومؤسس����ات املجتمع املدني البد 
أن يكون له����ا دور فعال، ويجب 
أال نحمل األمور أكثر من نصابها 

ويجب أن ال نقلل من شأنها.
وأضاف: مؤسس����ات املجتمع 
املدن����ي دورها رئيس����ي في دعم 
وإجن����اح ه����ذه اخلط����ة، بل في 
توجيهه����ا أيضا مب����ا متلكه من 
معارف ومهارات وخبرات، ولكن 
في ظل غياب املعلومات وما يستجد 
على ه����ذه اخلطة قد يكون األداء 

أقل.
وأكد أهمية إيجاد خطة إعالمية 
تس����ير جنبا إلى جنب مع خطة 
التنمية، مشيرا الى أنه يستحيل 
تسويق املعلومة إذا كانت املعلومة 
مجهولة، مؤكدا ان الهاجس األكبر 
يتمثل في انعدام الثقة، فمتى ما 
كان هناك انعدام للثقة سواء من 
قبل من تبنى هذه اخلطط أو من 
سينفذها فسيكون ذلك أكبر عائق 

في تنفيذ اخلطة.
وتساءل القحطاني: كيف نزرع 
الثقة فيمن يؤثر في هذه اخلطة 
س����واء كانوا من املواطنني أو من 
املجتمع املدني؟ مشيرا الى أن هذه 
الفئات متى ما كان لديها ثقة في 
جدية احلكومة فسنجني ثمارها. 
وردا على س����ؤال ح����ول إدخال 
املجتمع املدني كاستش����اري في 
اجلهاز الفني لتنفيذ اخلطة، قال 
القحطاني: ملاذا تنتظر جمعيات 
النفع العام أو جمعية املهندسني 
الدعوة، ولكن السؤال  الكويتية 
املهم عن الثقة فالكوادر موجودة 
واأليدي الوطنية موجودة ولكن 
تبقى الثقة، فإذا لم توجه ملؤسسات 
املجتمع املدني الدعوة فعليها أن 
تنهض وتبادر وال تنتظر دعوة، 
وإذا لم يتح لها أن تعمل جنبا إلى 
جنب مع منفذي اخلطة فباإلمكان 

أن تعمل بشكل متواز.
الرقابية  وأضاف: اجله���ات 
في كل بلدان العالم قائمة على 
مؤسسات املجتمع املدني، آمال أن 
تنهض مؤسسات املجتمع املدني 
الكويتية في ذلك اجلانب، مشيرا 
الى أن املع���رض ليس جتاريا 
ولكنه معرض قائم على نش���ر 
املعلومة وعلى أحدث التقنيات 
وأحت���دى إذا كان هناك ش���يء 
مع���روض قليل اجل���ودة أو ال 

ينفع املواطن.

من أي شيء مشيرا الى أن السفر 
ليس عائق����ا فمن خالل صفحات 
اإلنترنت التجارية يستطيع الناس 
اآلن متابعة املعروضات في شتى 
أنحاء العالم، لذلك لم يعد املكان 

وال الزمان عائقا.
وتابع القحطاني أن هناك قرابة 
أربعة آالف قس����يمة مت توزيعها 
خالل األش����هر القليل����ة املاضية 
وه����ذا يعني أن الن����اس مقبلون 
إلى مثل  البناء ويحتاجون  على 

هذه املعارض.
املهندس����ني  وأضاف: جمعية 
هاجس����ها اجلان����ب العلمي، وما 
يتعل����ق باملواصف����ات، وأحدث 
التقنيات، ونح����ن نرغب في أن 
يركز القطاع اخلاص على أحدث 
التقنيات، ونحن ال ننافس اإلخوان 
أبوظبي ولكنن����ا نبحث عن  في 
مس����احات أخرى نخدم فيها هذا 
اجلانب، مش����يرا الى أن حكومة 

مستوى العالم، متحديا أن يكون 
املعرض ش����يئا عاديا الهدف منه 
جتاري مؤكدا ان الهدف األساسي 
منه تثقيفي. وأشار الى أن املعرض 
به جانب توعوي إال أن به جانب 
هام وهو ما يتعلق بجودة املنتجات 
آم����ال أن يس����تفيد املواطنني من 
املع����رض ويطلع����وا على أحدث 
املنتجات والتقني����ات في مجال 

العمارة والتصميم.
وأش����ار إل����ى أن املع����رض ال 
يتحدث فقط عن جانب التصميم 
وال اجلان����ب املعماري إمنا أيضا 
يهتم باجلانب الروحي متمنيا أن 
يس����اهم املعرض في رفع احلس 

لدى املواطن.
وردا على سبب إقامة املعرض 
م����ع بداي����ة دخ����ول الصيف أكد 
القحطان����ي انه ال يوجد ش����يء 
اسمه غير مناسب، مضيفا إذا قمنا 
بتنظيم أوقاتنا بإمكاننا أن نستفيد 

فهذا خطأ جسيم وهذا ما تؤكده 
الدول الرأسمالية، ونتمنى أال نقع 

في ذلك اخلطأ هنا بالكويت.
وم����ن جانبه طال����ب رئيس 
جمعية املهندسني الكويتية م.طالل 
القحطاني بدعم هذه األنش����طة 
التس����ويقية الهادف����ة إلى زيادة 
الوعي لدى املواطنني واملوردين في 
نفس الوقت، مشيرا إلى أهمية دور 
القطاع اخلاص في املرحلة املقبلة 
التي تتوج����ه فيها احلكومة إليه 
طالبة املساعدة في تنفيذ برامجها 

التنموية. 
القحطاني على أهمية  وشدد 
الثقة املتبادلة خالل املرحلة القادمة 
خاص����ة بني احلكوم����ة والقطاع 
اخلاص واملجتمع املدني مش����يرا 
الى أن املعرض ليس الهدف منه بيع 
سلعة إمنا الهدف منه هو عرض 
فكرة ومعلومة وأحدث التقنيات 
في مجال التخطيط والبناء على 

فواز كرامي
قال أمني ع����ام األمانة العامة 
للتخطي����ط د.ع����ادل الوقيان ان 
خطة التنمية متكن القطاع اخلاص 
وتهيئ����ه لالنتقال من مش����اركة 
كمناقص في بعض املشروعات إلى 
دور املالك واملدير لهذه املشروعات 
ناهيك عن إش����راك املواطنني عن 
طريق الش����ركات املساهمة التي 

تطرح لالكتتاب العام.
كالم الوقيان جاء امس االول 
بعد افتتاحه ملع����رض التصميم 
الثاني  املواقع  الداخلي وتنسيق 
في جمعية املهندس����ني نيابة عن 
الوزراء للش����ؤون  نائب رئيس 
االقتصادية ووزير الدولة للتنمية 
ووزير الدولة لش����ؤون االسكان 
الشيخ احمد الفهد الراعي للمؤمتر 
والذي تستمر انشطته حتى يوم 

اجلمعة املقبل. 
 واضاف الوقيان أن الشركات 
اخلاصة عامل مساند كبير إلمتام 
املشروعات احلكومية، مشيرا الى 
أن هناك مشروعات أخرى موجودة 
في خطة احلكومة التنموية حتتاج 
إلى القطاع اخلاص في التنفيذ، ما 
يساهم في تقدمي منتجات أفضل 
مم����ا لو كان����ت احلكومة وحدها 
تقوم باالختيار والتنفيذ. والذي 
تستمر أنشطته حتى يوم اجلمعة 

املقبل. 
وأكد أن مثل ه����ذه املعارض 
تعتبر من أه����م أدوات الترويج 
للمنتجات داخل الكويت والتواصل 
مع املستهلك الفتا إلى أن املستهلك 
الكويتي مثقف ومطلع على التطور 
في كافة املجاالت بسبب سفراته 

خارج البالد من آن آلخر. 
وأضاف أن هذه املعارض تعطي 
فرصة للمس����تهلك أن يطلع أوال 
ب����أول على أح����دث املنتجات، ما 
يعطي����ه الفرصة بأن يفاضل بني 
األسعار واجلودة وطريقة التركيب، 
خاصة أننا مجتمع شبابي، ومعظم 
الشباب يكونون في مرحلة الزواج 
التي تبدأ بامتالك منزل ألول مرة، 
أو حتى من����زل مؤجر وفي كلتا 
احلالتني حتتاج هذه األنواع من 

الديكور.
الفرصة  إتاحة  وحول قضية 
للشباب قال الوقيان ان املجتمع 
الكويتي جبل على أن من لديه أفكار 
إبداعية ميكنه أن يحققها في صورة 
مش����روع صغير ويستطيع من 
خالله أن يكتسب مساحة كبيرة في 
السوق، واملهندس املعماري ليس 
منطيا فهو يحاول أن يظهر قدرته 

على اإلبداع واالبتكار والفن.
أما عن االتهام املوجه لقوانني 
اخلصخص����ة فق����ال الوقيان ان 
اخلصخصة ف����ي كل دول العالم 
له����ا من يعارضه����ا خوفا من أال 
يكون لديهم فرصة للمنافسة اال 
املبدع واملنتج اجليد  التفكير  ان 
ال ميكن����ه اال ان يدخل املنافس����ة 
الى ضرورة اخلصخصة  مشيرا 
املبنية على آلية السوق في العرض 
والطل����ب وال����دور احلكومي في 

التنظيم واملراقبة.
أما ع����ن ش����كوى الصناعات 
الصغيرة وعدم دع����م احلكومة 
ألصحابها سواء بتخصيص أراض 
أو حتى الدعم املادي فقال الوقيان 
ان ه����ذا املوضوع كبير جدا، لكن 
هناك سؤال مهم جدا هل نستطيع 
احلفاظ على اقتصاد حمائي بهذه 

الطريقة؟ 
وعبر عن اعتقاده بأن معظم 
الدول بدأت تطلق الس����وق حتى 
تكون للصناعة احمللية ولذلك فإن 
التركيز فقط على السوق الكويتي 
لن ميكن الشركات من النهوض، 
بل يجب أن تك����ون النظرة أبعد 
من خالل السوق العربي والسوق 
اخلليجي والس����وق اإلس����المي 
واآلسيوي، ما يفتح فرص العمل، 
الفتا إلى أن األسلوب احلمائي قد 
ينفع لفت����رة معينة حتى تتمكن 
الشركة من الوقوف واملنافسة، لكن 
أن تبقى احلماية 50 أو 60 سنة 

..وفي لقطة تذكارية في أحد األجنحة

الوقيان يستمع لشرح من أحد املشاركني

الوقيان في تصريحات صحافية على هامش املعرض

)أنور الكندري( د.عادل الوقيان وم.طالل القحطاني يقصان شريط افتتاح املعرض 

ميشال العقاد

نافل الهذال 

الوقيان: خطة التنمية تحول القطاع الخاص
من مناقص إلى مشارك ومدير في المشاريع التنموية

افتتح معرض »التصميم الداخلي والخارجي وتنسيق المواقع« بجمعية المهندسين الكويتية

القحطاني: هدف المعرض توعوي غير ربحي لمساعدة المواطنين وتقديم االستشارات الالزمة

»فيتش« ترفع التصنيف الفردي
»D/E« لبنك الخليج إلى مرتبة

الهذال: »الخدمات العامة« توزع أرباحًا 
نقدية بنسبة 50% وتبدأ مشاريع جديدة

أكدت على مرتبة »+A« للجدارة االئتمانية

»بيتك« يملك 80% منها

أول بنك في دول الخليج يحصل على مرتبة
تصنيف ائتماني أعلى منذ 2009

المطيري: أنشطة مصاحبة للمعرض

معرض توعوي غير هادف للربح
أوضح القحطاني أن هدف املعرض توعوي 
وغير ربحي ويحرص املعماريون على القيام به 
سنويا ليجسدوا حرص املجتمع املدني على دعم 
احلكومة وتوجهاتها في البناء وحتقيق التنمية 
التي تنشدها، مشيرا إلى أن هذا املعرض يهدف 
إلى توعية املواطنني بقضايا التصميم الداخلي 
واخلارجي مما يساهم بشكل فاعل في تطوير 
الرؤية املعمارية ل��دى املواطنني وفي احلد من 

الهدر الذي تتعرض له عملية البناء والتش��ييد 
واس��تنزاف الكثير من امليزاني��ات املالية التي 
ميك��ن توفيرها دعم��ا للتنمية التي ننش��دها 
في البالد. وأكد أن املهندسني الكويتيني يرون 
أنه من واجبهم مد ي��د العون في كل املجاالت 
للجهات الرس��مية وتفعيل دور القطاع اخلاص 
في مختلف املجاالت ملواكبة إقرار خطة التنمية 

التي أعلنتها الدولة.

ق��ال رئي��س رابط��ة املعماري��ني م.مزيد 
املطيري: ان رابطة املعماريني س��تقدم خالل 
املع��رض مجموعة من األنش��طة والفعاليات 
التي س��تصاحبه، حيث س��يتم عق��د ندوتي 
عمل األولى بعنوان أسس التصميم املعماري 
والداخلي، والثانية عن أهمية األلوان وأسس 
اس��تخدامها ف��ي التصمي��م الداخل��ي، كما 
س��يتواجد املعماريون ط��وال فترة املعرض 
لإلجاب��ة عل��ى أس��ئلة املواطن��ني وتق��دمي 
استشارات مجانية يوميا لرواد املعرض، هذا 
باإلضافة إلى مشاركة االخوة من جلنة خدمة 

املواطن في اجلمعية بهذا املعرض.
وزاد املطيري: ان اجلمعية والرابطة وفرت 
كل الس��بل لنجاح املعرض، وأنه قد مت إعداد 
عدد من اإلص��دارات للتوزيع على املواطنني 
منها: الدليل اإلنش��ائي، وبروشور خاص عن 
100 خطوة إلنش��اء بيت العمر، ونش��رة عن 
التكييف وأسسه، مضيفا أن رابطة املعماريني 
متد يد العون للجميع وتركز على أهمية دور 
وسائل اإلعالم احمللية لدعم فعالياتنا التوعية 
غي��ر الربحي��ة والت��ي يقدمه��ا املتطوعون 

واملتطوعات من أعضاء اجلمعية والرابطة.


