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أعلنت شركة أعيان لإلجارة 
القابض���ة عن حصولها على 
املناقصات اخلاصة  عدد من 
بتأجي���ر املركب���ات مع عدة 
جهات حكومي���ة أثناء العام 
احلالي بقيمة تقارب 2 مليون 
دينار. وقالت الشركة في بيان 
صحافي بهذا اخلصوص ان هذا 
يعكس التوجه اجلديد للشركة 
في التركي���ز على مناقصات 

القطاع احلكومي. 
الرئيس  وأوضح مساعد 
التنفيذي للش���ركة عبداهلل 
العتيب���ي أن ش���ركة أعيان 

لالجارة أبرمت عقود مناقصات مع عدة جهات 
أبرزه���ا: وزارة الداخلية ويش���مل عقدها 74 
سيارة، ومعهد الكويت لألبحاث العلمية ويشمل 
عقده 75 س���يارة، في حني يشمل عقد وزارة 
التربية 24 سيارة من جميع األنواع والفئات 

من صالون وجيب ووانيت.
 وأشار إلى أن جناح الشركة في الفوز بهذه 
املناقصات يرجع إلى اخلب���رة الكبيرة التي 
اكتسبتها إدارة تأجير الشركات واملناقصات 
بالش���ركة في مجال املناقص���ات مع اجلهات 
احلكومية ومع كبرى الوزارات، والتي جتاوزت 
10 س���نوات، باإلضافة إلى قدرة الشركة على 
تلبية جميع الطلبات وتوفير مختلف شرائح 
الس���يارات املتواف���رة في الس���وق للجهات 

احلكومية. 
وأكد أن ف���وز »أعيان« في هذه املناقصات 
وغيرها يعكس استمرار التركيز على مناقصات 
القطاع احلكومي، حيث تقدم الشركة خدمات 

صيانة ممي���زة للمناقصات 
إل���ى تعاملها بنظام  إضافة 
التشغيلي، وتوفير  التأجير 
س���يارات بديلة مبس���توى 
ع���ال وكراج خلدم���ة عمالء 

املناقصات.
الطلب  وتوقع أن يستمر 
على منتج التأجير التشغيلي 
إن للتأجير  باالرتفاع، حيث 
التشغيلي مزايا أهمها الصيانة 
الدورية املجاني���ة والتأمني 
الشامل وخدمة الطريق وخدمة 
إلى  البديلة، إضافة  السيارة 
تخلص العميل من عبء إعادة 
تصريف السيارة بعد االنتهاء منها، وإمكانية 
إعادة السيارة بعد انتهاء مدة العقد ومن ثم 
احلصول على سيارة أخرى جديدة ملن يرغب 
في التجديد، وبالنسبة للشركات فإن التأجير 
يعفيها من مصاريف رأس���مالية وتراجع في 

قيمة األصول.
وفيما يخص شريحة األفراد، ذكر العتيبي 
أن الشركة حريصة على تلبية احتياجات عمالء 
التأجير التشغيلي بأنواع سيارات متعددة من 
حيث احلجم واملميزات بأسعار مناسبة جدا 
مقاب���ل اخلدمات التي يتمتع بها العميل دون 
أن ننس���ى خدمة السيدات والتي تنفرد فيها 
ش���ركة أعيان عن باقي املنافسني وهي خدمة 
الصيان���ة املنزلية أو في مقر العمل ألخواتنا 
العميالت.  وافاد بأن الشركة تترقب وتدرس 
الدخول املبكر ملوديالت س���يارات 2011 حيث 
بدأنا فعليا التخاطب مع موردي الس���يارات 

لتوفيرها للعمالء في بداية موسم نزولها.

عبداهلل العتيبي

»أعيان لإلجارة« تفوز بمناقصات مع وزارات 
وجهات حكومية بقيمة 2 مليون دينار

»المركز« تنظم ورشة عمل تدريبية
 لمدرائها وموظفيها عن »هيئة أسواق المال«

لقطة من ورشة العمل

املالي  املركز  اعلنت شركة 
الكويتي انه���ا نظمت مؤخرا 
ورشة عمل تدريبية ملوظفيها 
حول قانون هيئة اسواق املال، 
بالتعاون مع ش���ركة الرويح 
وشركاه، وهي اكبر الشركات 
الكويتي���ة الرائدة وأحد اكبر 
الشركات اخلليجية في مجال 
قوانني الش���ركات واملصارف 

والتمويل.
الش���ركة في بيان  وقالت 
صحاف���ي ان الن���دوة ضمت 
مجموعة متحدثني من مكتب 
الروي���ح وش���ركاه، منه���م 
املستش���ار حس���ام عبداهلل 
الذي تط���رق الى عدة محاور 
حول احلاجة الى هيئة أسواق 
املال وما يصاحبها من قوانني 
تنظ���م عمل س���وق الكويت 
لالوراق املالية وحتمي حقوق 
املس���اهمني بجميع شرائحهم 
مما يكسبه املزيد من الشفافية 
واملصداقية ويجعله س���وقا 
جاذبا لالستثمارات االجنبية، 
كما ناقشت ورشة العمل املبادئ 
االساس���ية للقانون، وعرفت 
الواقعة حتت مظلة  االطراف 
القانون، واالنشطة االساسية 
للهيئة، وم���ن جانبه تناول 
املستش���ار روب ليتل بعض 
القضايا والثغرات التي لم يتم 
حتديدها بشكل واضح ضمن 

املال  مواد قانون هيئة سوق 
في الفترة االنتقالية. 

وفي هذا السياق، قالت النائب 
األول للرئيس بقس���م املوارد 
البشرية والش���ؤون االدارية 
املركز رش���ا عبداللطيف  في 
احلمد: »إن شركة املركز املالي 
الكويتي كانت والتزال من أشد 
املتحمسني واملؤيدين لتطبيق 
قانون هيئة أس���واق املال في 
الكويت، وذلك لكون الشركة 
واحدة من أقدم وأكبر الشركات 
العاملة في قطاع االس���تثمار 
واحد أهم الالعبني في س���وق 
الكويت ل���الوراق املالية ومن 
خ���الل إدارته���ا ملجموعة من 

أكب���ر الصنادي���ق واحملافظ 
االستثمارية لصالح عمالئها من 
الصناديق السيادية واملؤسسات 
احلكومية واخلاصة الى جانب 
االفراد من ذوي املالءة املالية 
العالية وصغار املستثمرين«. 
واضافت: »ومن هذا املنطلق 
حرصنا على تنظيم ورش���ة 
عم���ل متكن جهازن���ا االداري 
واالستثماري والقانوني من فهم 
القانون بشكل عميق وبالتالي 
العمل بأحكامه وروحه لتوفير 
أفضل مس���توى من اخلدمات 
لعمالئنا، واعلى مستوى من 
احلماية جلميع االطراف ذات 

الصلة«. 

أكد أن حجم االستثمارات المتوقعة في القطاع خالل العام الحالي تبلغ 200 مليون دوالر

العمر: االنخفاض المتوالي في تكاليف إنتاج
الطاقة البديلة يجعلها استثماراً مغرياً بالمستقبل

»المستشارون« تختتم ورشة تدريبية عن قانون العمل األهلي 

قال الرئي����س التنفيذي لبيت 
التمويل الكويت����ي )بيتك( محمد 
العم����ر إن االنخفاض املتوالي في 
تكاليف إنتاج الطاقة البديلة يجعل 
منها مشروعا اس����تثماريا مغريا 
وواعدا ف����ي ظل االهتمام املتنامي 
عامليا بهذه التقنية اجلديدة التي 
أصبحت متثل اح����د أهم احللول 
املطروحة في مواجهة ما يعانيه 
االقتصاد العاملي اليوم من حتديات 

تتعلق بالطاقة والبيئة.
وأشار العمر في كلمته في افتتاح 
ندوة نظمها بيت����ك بالتعاون مع 
مؤسسة »بلومبيرج« لتمويل الطاقة 
مبشاركة وحضور مكثف ملمثلني 
عن أكثر من أربعني جهة مختلفة 
ما بني وزارات ومؤسسات حكومية 
وشبه حكومية وشركات كبرى من 
القطاعني العام واخلاص وشركات 
النفط ومؤسسات للبحث العلمي 
والسفارات، الى أنه على الصعيد 
احمللى يجب أن متثل رؤية صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بشأن ضرورة االستفادة من الطاقة 
اجلديدة كبديل نظيف ميكن إنتاجه 
م����ن الرياح أو الش����مس وغيرها 
حافزا للبحث واملتابعة والدراسة 
املتكاملة جلميع جوانب املوضوع، 
إذ تبدو الرؤية االقتصادية ملثل هذه 
املشاريع ايجابية من ناحية تقليص 
النفقات املخصصة لبناء محطات 
جديدة لتولي����د الكهرباء، وجلب 
عوائد إضافية من بيع النفط بدال 

من استهالكه في هذه احملطات.
الفتا الى أن إطالق مش����اريع 
الطاقة البديلة من الكويت واحتماالت 
توسعها لتوفر احتياجات املنطقة 
م����ن الطاقة، ميكن أن يفتح مجاال 
واسعا للعمل واالستثمار واستغالل 
قدرات البالد وأبنائها، باإلضافة إلى 
جعلها مركزا الستقطاب االستثمارات 
العاملية العاملة في هذا املجال حيث 
يصل إجمالي االستثمارات العاملية 
املتوقعة في مشاريع الطاقة النظيفة 
خالل العام احلالي إلى أكثر من 200 

مليار دوالر.
واش����ار إلى ان »بيتك« شرع 
في استكشاف هذا القطاع استنادا 
إلى رؤية صاحب الس����مو األمير، 
وانطالق����ا من ال����دور الريادي ل� 
»بيتك« في تطوير االقتصاد الوطني 
والنهوض باملجتمع ومؤسساته 
وأيضا العتبارات اقتصادية حيث 
تعد منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا واح����دة من اغنى مناطق 
العالم بالطاقة الشمس����ية، ووفقا 
لدراسة أعدها معهد الكويت لألبحاث 

في »اعمار األرض«.
من جانبه، قال اخلبير في الطاقة 
البديلة في مؤسس����ة »بلومبيرغ 
لتمويل الطاقة اجلديدة« ناثانيال 
بوالرد إن من مزايا االستثمار في 
الطاقة البديلة، السيما في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، انه 
تتوافر الطاقة الشمسية والرياح، 
وبالتال����ي فان الفرص����ة مواتية 
لإلنت����اج والتصدير، وحتدث عن 
اجتاه عاملي متنام لالستثمار في 
الطاقة البديلة النظيفة والتوسع 
في استخدام تكنولوجيا وأسواق 
التي  الطاقة الشمس����ية والطاقة 
ميكن استخالصها من الرياح، حيث 
تزايدت قيمة االستثمارات في هذا 
املجال خمس مرات خالل السنوات 
العشر املاضية، وتركزت في الدول 
الصناعي����ة الكبرى مثل الواليات 
املتحدة وكندا وأملانيا واس����بانيا 
وايطاليا، إضافة إلى الصني والهند، 
وأنه من املتوقع تنامي هذا االجتاه 

خالل السنوات املقبلة.
وش����دد ب����والرد ف����ي تقدميه 
للموضوع خالل الندوة على ضرورة 
وجود سياس����ات حكومية داعمة 
لالستثمار في الطاقة النظيفة في 
الش����رق األوسط وشمال أفريقيا، 
مؤكدا بالرسوم التوضيحية واألرقام 
أن هناك اجتاها عامليا للدفع مبزيد 
من االس����تثمار في قطاع الطاقة 
البديلة على نطاق واسع وانخفاض 
مطرد في تكاليف توليد هذه الطاقة 
التقليدية  مقارنة بأشكال الطاقة 
األخرى على مدى العقد املنصرم 
وهو االجتاه الذي رمبا يتعزز خالل 
السنوات القليلة املقبلة.  وردا على 
سؤال حول السياسات األكثر فاعلية 
التي يرى ضرورة انتهاجها لنشر 
الطاقة البديلة في الكويت ودول 
مجلس التعاون اخلليجي، قال إنه 
يعتقد أن طرح احلكومات عروضا 
لتنفيذ مثل هذه املشاريع وتقدم 
مؤسس����ات التطوير والشركات 
املختص����ة بالطاق����ة ملناقص����ات 
تنفيذ هذه املش����اريع هو السبيل 
األمثل واألكثر فاعلية لدعم إحالل 
الطاقة البديلة، فمثل هذه الوسيلة 
ستقود إلى تنفيذ املشاريع بأفضل 
املواصفات وأرخص التكاليف، والبد 
من التزام حكومي بدعم مثل هذه 
املشاريع مش����يرا في هذا الصدد 
إلى االمتي����ازات الضريبية التي 
متنحها دول متقدم����ة كالواليات 
املتحدة ملش����اريع الطاقة البديلة 
لتمكينها من منافس����ة مش����اريع 

الطاقة التقليدية.

العلمية فإن أوقات الذروة لهبوب 
الرياح في الكويت هي األشهر التي 
يك����ون فيها الطلب عل����ى الطاقة 
الكهربائية في أعلى مستوياته، وفى 
الوقت الذي انخفضت فيه تكاليف 
إنتاج الطاقة البديلة بشكل ملحوظ 
فان العديد من األنظمة والقوانني في 
دول منطقة الشرق األوسط أصبحت 
مواتية ومرحبة باالستثمار في هذا 
املجال أكثر من أى وقت سابق، مما 
جعل البيئة االستثمارية ممهدة إلى 
حد كبير، ودفعنا إلى تنظيم مثل 
هذه الندوة ملناقشة املوضوع من 

جوانبه املتعددة. 
من جان����ب آخر، قال العمر إن 
معظم االس����تثمارات ف����ي الطاقة 
البديلة تس����تهدف توليد الطاقة، 

»وفى منطقتنا يستخدم النفط الذي 
هو الناجت احمللى الرئيسي وعصب 
االقتصاد الوطني على نطاق واسع 
لتوليد الكهرباء التي تتزايد معدالت 
احلاجة إليها يوما بعد يوم وبالتالي 
يتزاي����د معدل اس����تهالك الثروة 
الوطنية في إنتاجها، كما ان لدينا 
فرصة كبيرة إلنتاج طاقة أنظف 
ومن وسائل متاحة ومتوافرة وفى 
نفس الوقت احلفاظ على ثروتنا 
الوطنية وتوجيه النفط لالستخدام 
األساسي في املجاالت التي ال غنى 
عنه فيها، مثل استخدامه كوقود 
للنقل أو في صناعة البتروكيماويات 
وغيرها، والتلوث الناجت عن احتراق 
الفحم والنفط لتوليد الطاقة اثر 
سلبا على البيئة وزاد من انبعاث 

الكربون وأصبحت املجتمعات تنفق 
املليارات على حتسني البيئة«.

واض����اف: »انها فرصة مواتية 
للجمي����ع لالنتقال إلى أس����لوب 
حضاري جديد وآم����ن في توليد 
الطاقة واس����تخدامها، وكون دول 
التعاون مص����درة لرأس  مجلس 
امل����ال، فان الطاق����ة البديلة توفر 
فرصا جذابة لالستثمارات العاملية، 
وان املشروع يتكامل فيه اجلانبان 
احلضاري واالس����تثماري، ومثل 
هذه املشاريع متثل أولوي��ة ل��دى 
بيت�ك ألنها حتدث نقلة في حياة 
املجتم����ع فضال عن كونها حتتاج 
إلى خبرات وقدرات بشرية ومادية، 
وهى تتوافر لدى بيتك واحلمد هلل، 
كما أنها تخدم منهجه في املساهمة 

العمر يلقي كلمته 

.. ويتوسط مجموعة من الشخصيات املهمة من احلضور 

المشاركون في ورشة العمل

22 مليون دوالر صادرات لبنان
 إلى الكويت بنهاية أبريل

بيروت ـ رشيد سنو
اظهرت بيانات وزارة املال الشهرية ان قيمة صادرات لبنان الى الكويت 

بلغت حتى نهاية شهر ابريل املاضي 22 مليون دوالر.
وكانت هذه الصادرات س��جلت ع��ام 2009 بحدود 72 مليون دوالر 
وفي عام 2008 بحدود 96 مليون دوالر بينما كانت س��جلت عام 2007 
بحدود 106 ماليني دوالر وخالل عام 2006 بحدود 82 مليون دوالر و81 
مليون دوالر عام 2005. ولم يستورد لبنان من الكويت اي سلعة. وحلت 
سويسرا في املرتبة األولى من حجم التصدير اللبناني بقيمة 180 مليون 
دوالر بينما بلغ حجم ما استورده منها بحدود 183 مليون دوالر. وجاءت 
اإلم��ارات العربية املتحدة باملرتبة الثانية من حجم صادرات لبنان بقيمة 

129 مليون دوالر بينما استورد منها مبا قيمته 119 مليون دوالر.

اختتمت شركة »املستشارون العامليون« ورشة العمل 
املتميزة التي نظمتها عن »القانون رقم 6 لسنة 2010 في 
شأن العمل في القطاع األهلي« خالل الفترة من 23 حتى 
25 من مايو والتي تناولت موضوعات مهمة في سياق 
تطبيق وتفسير القانون اجلديد للعمل بالقطاع األهلي، 
حيث تناولت املزايا التي مينحها القانون اجلديد للمرأة 
العاملة وآليات تطبيقها، واملزايا املالية اجلديدة ومزايا 

اإلجازات واإلجازات املستحدثة التي نص عليها القانون 
وكيفية استفادة العاملني بتلك املزايا.

كما تضمنت ورشة العمل جلسات مناقشة سبل تطبيق 
مواد القانون اخلاصة، إل����ى جانب اجلوانب القانونية 
حلقوق العمل النقابي وتشكيل االحتادات العمالية. كما 
ناقشت ورشة العمل جميع التعديالت التي طرأت على 

أحكام القانون القدمي.

وركزت ورشة العمل على تفعيل اجلانب التطبيقي 
في تناولها ملختلف أحكام القانون اجلديد.

وفي ختام ورشة العمل قامت الشركة بتوزيع شهادات 
احلضور على املشاركني الذين وجهوا الشكر إلدارة الشركة 
التي أتاحت لهم هذه الفرصة القيمة ملناقشة واستيعاب 
جميع جوان����ب القانون اجلديد والتدرب على تطبيقها 

بأسلوب علمي وعملي يتسم بالفعالية. 


