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تراجع مستوى الثقة في الكويت وعمان على أساس ربع سنوي 

»إتش إس بي سي«: أجواء إيجابية تسود مجتمع شركات ورجال األعمال في الخليج
والسعودية تسجل أعلى مستوى لمؤشر الثقة واإلمارات التزال األقل بين دول المنطقة

سعود مراد

طامي املطيري ومحمد عطا من السفارة الكويتية في بوخارست  من اليمني: طامي املطيري ووليد املنيس وحسني البراك وشاكر النقي وفهد بورسلي في جناح الكويت باملعرض 

اتس���مت األجواء الس���ائدة 
بني شركات ورجال األعمال في 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
بطابع »التفاؤل الواقعي« وذلك 
حسب نتائج الدراسة البيانية 
األخيرة لبنك HSBC حول مؤشر 
الثقة بني شركات  مس���تويات 
ورج���ال األعمال ف���ي منطقة 

اخلليج. 
الس���ائدة في  فالتوقع���ات 
مجتمع رجال األعمال بالنسبة 
لإليرادات واحملافظة على األرباح 
وامليزاني���ات وحتقيق األهداف 
التزال كلها إيجابية، كما أن قراءة 
مؤشر مستويات الثقة عبر كل 
بل���دان منطقة اخلليج الس���تة 
التزال ضمن أعلى مستوياتها 

منذ عامني. 
وتغيرت توجهات ش���ركات 
ورجال األعمال في املنطقة على 
مدى األشهر القليلة املاضية نحو 
االرتفاع، وذلك بعد االنخفاض 
الذي ش���هدته في أواخر 2008، 
والتي ينظر إليها على أنها أصعب 
مراحل األزمة املالية. وفي حني أن 
العديد من األسواق التي شملها 
االس���تطالع قد أظه���رت زيادة 
طفيفة في مستويات الثقة مقابل 
البيانية للربع  الدراسة  نتائج 
األول من 2010، إال أن االجتاه نحو 
االرتفاع كان أكثر وضوحا بالنظر 
الثقة على مدى  إلى مستويات 
العام املاضي، فقد ارتفع املؤشر 
عموما بأكثر من 15 نقطة ليصل 
إلى 86 نقطة منذ الربع األول من 

2009 وحتى تاريخه. 
وعلى الرغم من أن مستويات 
أقل  الثقة عموما التزال  مؤشر 
من املستويات العالية التي مت 
تسجيلها في عام 2007 وأوائل 
2008، إال أن هناك بعض املؤشرات 

كش���فت مجموع���ة املس���ار 
للمع���ارض ع���ن مش���اركتها 
 »TIBCO« الناجح���ة في معرض
الذي ش���هدت انطالق أنشطته 
الرومانية بوخارست  العاصمة 
خالل الفترة من 9 الى 13 يونيو 
اجلاري، حيث تواجدت الكويت 
بجناح رس���مي ضم ع���ددا من 
الشركات الصناعية احمللية الى 
جانب مشاركة رسمية من وزارة 
التجارة والصناعة وغرفة جتارة 

وصناعة الكويت.
وحول دور مجموعة املسار 
باملع���رض، ق���ال املدي���ر العام 
ملجموعة سعود عبدالعزيز مراد 
ان املجموعة تولت مهمة شحن 
معروضات اجلهات املش���اركة 
بجناح الكويت في املعرض الذي 
حاز اعجاب وتقدير املش���اركني 

واملنظمني الى جانب زواره.
التواج���د في  ان  وأوض���ح 
املع���ارض العاملية ميثل فرصة 
جي���دة للتعري���ف باإلمكانيات 
والس���مات الت���ي يتس���م به���ا 
االقتص���اد الكويت���ي ممثال في 
الش���ركات الصناعية الكويتية 

لس���فارتنا ف���ي بوخارس���ت، 
الس���فارة بتسهيل  حيث قامت 
خ���روج معروض���ات اجلهات 
املش���اركة بجن���اح الكويت من 
الرومانية في  املنافذ اجلمركية 
توقيت قياسي ملحوظ، موجها 
الش���كر لكل العاملني بسفارتنا 
في بوخارس���ت، وعلى رأسهم 
السفير فهد املطيري جلهودهم 
في توفير الدعم اللوجستي الكبير 
إلجناح اجلناح الكويتي املشارك 

باملعرض.
ولفت الى الدور احليوي الذي 
قام به رئي���س الوفد الكويتي 
ش���اكر النقي ومساعده طامي 
املطيري، حيث كان للمساتهما 
وتنسيقهما االحترافي دور في 
اظهار اجلناح الكويتي في افضل 
صورة ليحقق االهداف املرجوة 

من وراء املشاركة.
وفي اس����تعراضه للجهات 
املش����اركة في البعثة الكويتية 
ملعرض بوخارس����ت قال مراد 
ال����ى جانب وزارة  انها ضمت 
التج����ارة والصناع����ة وغرفة 
جتارة وصناعة الكويت كال من: 

ملجموعة املسار في هذا املجال قد 
مكنتها من اجناز العمل املطلوب 
بنجاح ملحوظ، حيث س����بق 
للمجموعة ان قامت مبهمة شحن 
معروضات اجنحة معارض الى 
مختلف العواصم واملدن العاملية 
والتي من بينها دولة االمارات 
العربية املتحدة )ا دبي( واململكة 
املتحدة )لندن( وجمهورية مصر 
العربي����ة )القاه����رة( واململكة 

العربية السعودية )جدة(.
وأثنى على الدور االيجابي 

وبعض املؤسس���ات احلكومية 
والرسمية، مش���يرا الى ان ذلك 
يتفق مع توجيهات صاحب السمو 
األمير بتحويل الكويت الى مركز 
مالي وجتاري فاعل في املنطقة، 
حيث جاء اهتمام زوار املعرض 
بجناح الكويت ليؤكد صدق ذلك 

التوجه السامي.
وفيم���ا يتعل���ق باجله���ود 
واالجراءات التي سبقت االجناز 
الناجح لشحن معروضات اجلهات 
املشاركة بجناح الكويت، وصف 
الش���حن بأنها من  مراد عملية 
العمليات املعقدة نسبيا بالنظر 
الى توقي���ت عملية النقل وأمام 
عدم وجود ناقل جوي مباشر من 
دولة الكويت الى رومانيا االمر 
الذي تطلب اعتماد نظام شحن 
اون الين، وهو ما يعني االعتماد 
عل���ى أكثر من ناقل جوي واحد 
للوصول الى اجلهة املطلوبة، وهو 
االجراء الذي يضاعف من حجم 
املخاطرة واحتمال عدم وصول 
الش���حنات في التوقيت واملكان 

احملددين.
وذكر ان اخلب����رة املتراكمة 

شركة اخلليج لصناعة الورق، 
شركة مطاحن الدقيق واملخابز 
الكويتي����ة، وش����ركة اخلليج 
الزج����اج، وصناعات  لصناعة 
البحر، وشركة االسول إلنتاج 
شرائح الشتر، وشركة شواطئ 
اخلليج لالدوات الصحية ومواد 
البناء )اكواس����ان(، والشركة 
الطبية،  الصناعية للمنتجات 
وشركة ام تي سي مالتي باك، 
وشركة الصانع للمواد الكيماوية، 
وشركة منتجات اللوازم املعدنية، 
ومؤسسة سعد مرشد، وشركة 

املنسوجات الوطنية.
واختتم م���راد تصريحاته 
مؤك���دا جناح جن���اح الكويت 
املشارك في معرض بوخارست 
في لف���ت االنظار الي���ه والى 
املعروضات التي ضمها، حيث 
توجه العديد من زوار املعرض 
بالس���ؤال بدهش���ة وإعجاب 
عما اذا كان���ت كل معروضات 
اجلن���اح الكويتي م���ن انتاج 
الكويتية  الشركات الصناعية 
في داللة واضحة على جودتها 

وتطورها.

شملتهم الدراسة البيانية عبروا 
عن تفاؤلهم بأن شركاتهم سوف 
تشهد زيادة في اإليرادات على 
مدى الشهور الثالثة املقبلة، في 
حني أن 35% منهم يتوقعون منو 
إيراداته����م من ف����رص التجارة 

الدولية. 
الرغم من أن األجواء  وعلى 
السائدة ضمن مجتمع األعمال 
في املنطق����ة عموما تتجه نحو 
التحس����ن باس����تمرار، إال أن 
الفروقات في مستويات الثقة بني 
دول املنطقة تشير إلى االختالفات 
الواضحة في القطاع املؤسساتي 

بني بلدان املنطقة:
فمستويات الثقة في اململكة 
العربية السعودية هي األعلى، 
حيث سجل املؤشر ارتفاعا وصل 

إلى 97 نقطة.
اما مستويات الثقة في اإلمارات 
العربية املتحدة فالتزال األقل بني 
بلدان املنطقة، حيث اليزال املؤشر 
ضمن مستويات 78.4 نقطة، على 

الرغم من أن مؤشر مستويات 
الثقة في دولة اإلمارات كان قد 
سجل أعلى ارتفاع له على أساس 

ربع سنوي. 
كما تراجعت مستويات الثقة 
في كل من الكويت وسلطنة عمان 

على أساس ربع سنوي.
الثقة  وسجلت مس����تويات 
في البحري����ن أعلى ارتفاع ربع 

سنوي.
وأضاف جونسون: »إن هذه 
النتائ����ج ما هي إال دليل واضح 
عل����ى أجواء التف����اؤل الواقعي 
السائدة في مجتمع األعمال في 
دول مجلس التعاون اخلليجي، 
فقد حتسنت أحوال العديد من 
الشركات بشكل أفضل مما كانت 
عليه قبل 12 ش����هرا، ولكنها ال 
تتوقع أي انتعاش كبير في األفق. 
وهذه التوقعات الواقعية تشير 
إلى منو مطرد ومستدام، وهي 
أخبار جيدة بالنسبة لعمالئنا 

وبالنسبة للمنطقة«.

التزال تواصل سياسة ترشيد 
النفقات غير الضرورية، وتبسيط 
عملياتها من أجل حتقيق أقصى 

قدر من اإليرادات احملتملة. 
ومن ناحية أخرى، فإن أكثر 
من نص����ف األش����خاص الذين 

توقعاتهم متيل نحو السلبية أو 
»متشائمني« فيما يتعلق بتحقيق 
أهدافهم قد تضاعف ليصل إلى 
24% تقريبا، وقد تراجع هذا العدد 
اآلن إلى 13% وهو املستوى الذي 
مت تسجيله في أكتوبر 2008، وهو 

أدنى مستوى له منذ بداية األزمة 
املالية. وه����ذا يعكس ما يقوله 
عمالؤنا ملوظفينا في جميع أنحاء 
املنطقة – فقد عادت الش����ركات 
لزيادة نش����اطها في البحث عن 
فرص أعم����ال جدي����دة، بينما 

فعلى س����بيل املثال، أظهرت 
نتائج الدراسات البيانية لبنك 
HSBC حول مؤش����ر مستويات 
الثقة في منطقة اخلليج للفترة 
ما بني أكتوبر 2008 ويناير 2009 
الذين كانت  أن عدد األشخاص 

التي تظهر توقعات مستقبلية 
إيجابية في قطاع���ات األعمال 
الرئيسية. وبالنسبة لتوقعات 
النمو ل� 2010، فقد أش���ار %43 
من رجال األعمال الذين شملهم 
أنهم يتوقعون  الى  االستطالع 
زي���ادة في حرك���ة األعمال في 
منطقة الشرق األوسط، بينما 
يرى 40% منهم زيادة في األرباح، 
و33% يخطط���ون لزيادة حجم 

استثماراتهم. 
وبالتعليق عل���ى ذلك، قال 
الرئي���س اإلقليم���ي للخدمات 
املصرفية التجارية في مجموعة 
HSBC ملنطقة الشرق األوسط 
وش���مال أفريقيا ساميون فون 
جونسون: »إن هذا املؤشر ما هو 
إال دليل واضح وجيد ملستويات 
الثقة املتوقعة والس���ائدة في 
جميع أنح���اء املنطقة، ولكني 
أرى أن معظم التفاصيل تكمن 
البيانات  إلقاء الضوء على  في 

األساسية«. 

»مجموعة المسار« ساهمت في إنجاح جناح الكويت 
المشارك في معرض »TIBCO« في بوخارست

أنجزت شحن معروضات الجهات الكويتية المشاركة

مراد: مشاركة الكويت بمعرض رومانيا العالمي ساهمت في الترويج لالقتصاد الكويتي القوي

»اإلبداع الخليجي« اختتمت البرنامج السادس
إلعداد قيادات الصف الثاني 

تأسيس »خربقا« برأسمال 10 ماليين دينار
كونا: قالت جريدة »الكويت 
اليوم« الرسمية انه مت تأسيس 
شركة مساهمة كويتية برأسمال 
اجمالي ق���دره 10 ماليني دينار 
موزعة على 100 مليون س���هم 
نقدي وعيني بقيمة 100 فلس 

للسهم الواحد.
واضافت اجلريدة في عددها 
االخير ان الشركة اطلق عليها 
اسم »خربقا« للبناء والتشييد من 
اغراضها القيام بأعمال املقاوالت 
االنش���ائية من مب���ان وطرق 

وجس���ور وادارتها واالشراف 
عليها وصناع���ة وانتاج مواد 
البناء مبختلف انواعها اضافة 
الى جتارة وتعبئة االس���منت 
ودراكيل الرمل واملواد السائبة 

املتعلقة بها.

أعلنت شركة اإلبداع اخلليجي 
لالستش����ارات والتدري����ب عن 
اختتامه����ا البرنامج الس����ادس 
إلع����داد قيادات الص����ف الثاني 
في ش����ركة صناعة الكيماويات 
البترولية وذلك في إطار تأهيل 
الثاني بالشركة  قيادات الصف 
لتولي مس����ؤوليات القيادة بها 
مستقبال.  وبهذه املناسبة، أوضح 
رئيس مجلس إدارة شركة اإلبداع 
اخلليجي د.طارق السويدان أن 
البرنامج ركز على إعداد الكوادر 
القيادية بالشركة من خالل غرس 
مفاهيم القيادة، وإعداد وتنمية 

قيادات الصف الثاني من ذوي القدرات املتميزة، مع 
االهتمام بتنمية وتطوير الظروف اإليجابية التي تعمل 
فيها تلك القيادات واملساعدة في توفير املناخ الذي 
يشجع على تنمية رؤاهم ليكونوا قيادات املستقبل 
داخل الشركة وفي تطوير صناعة البتروكيماويات في 
الكويت.  ولفت أن البرنامج سعى من خالل املوضوعات 
التي طرحها إلى متك����ني املتدربني كذلك من تطوير 

األداء الكلي لدوائرهم وللشركة في مجملها.
 واضاف أن البرنامج س����عى لتحقيق 8 أهداف 
رئيس����ية هي: التعرف على املستجدات والتحديات 
العاملي����ة التي حتيط بأدوار املديرين والقيادات في 
املنظمات احلديثة، ممارس����ة األدوار والسلوكيات 
القيادية املطلوبة من قيادات الصف الثاني والوعي 
بأثر هذه األدوار والسلوكيات على األداء الكلي للشركة، 
ووضع اخلطط االستراتيجية والتشغيلية والبرامج 
الالزمة إلدارة وتوجيه مسؤولياتهم في إطار نظرة 
بعيدة املدى تتكامل مع رؤية الشركة واستراتيجيتها، 
وبناء عالقات جيدة مع مرؤوسيهم وتفعيل أدوارهم 
في حفز وتنمية هؤالء املرؤوسني، مبا يعمق مشاعر 
الرضا لدى هؤالء، حتليل بيئة وظروف العمل بالشركة 
مبا يساعد على تعميق التحوالت التنظيمية اإليجابية 
وفق خطة عمل يضعها املشارك ويقوم على متابعتها، 
وإجادة الكفاءات والقدرات اخلاصة بإعداد الدراسات 
والتقارير املهنية واملتخصصة في مجاالت عملهم وذلك 
وفق األسس واألساليب العلمية املتعارف عليها في 
إعداد هذه التقارير، وإتقان مهارات العرض والتقدمي 
ملا يقدمونه من مشروعات ودراسات وإجادة مهارات 

التأثير واإلقناع جتاه اآلخرين والوقوف على عدد من 
التجارب العاملية واإلقليمية واحمللية والتطبيقات 
القيادية املتميزة في بعض املنظمات احلديثة وااللتقاء 
ببعض القيادات العلي����ا ذات اخلبرات املتخصصة 

واإلفادة من هذه اخلبرات والتجارب. 
من جانبه أشار مدير عام الشركة أحمد شربجي 
الى أن البرنامج قام بتحديد خطة العمل في حتديد 
املرشحني والتي متثلت في 4 عناصر أساسية هي: 
حتليل وحتديد الكفاءات واملهارات احلالية واملستقبلية 
للوظائف األساس����ية القيادية األساسية بالشركة، 
والتعرف على نقاط القوة والضعف لدى كل مدير 
ومسؤول والوقوف على مدى جاهزيته واستعداده 
لشغل املواقع القيادية األعلى، ووضع خطة لتنمية 
كفاءات وقدرات املديرين والقادة بالشركة، وتقييم 
ثقافة الش����ركة احلالية واملستهدفة ومدى مساندة 
ه����ذه الثقافة وتكاملها مع األهداف االس����تراتيجية 
للش����ركة. ولفت إلى عدد م����ن الفوائد املتوقعة من 
البرنامج سوف متكن املشاركني من تطوير وحتديث 
قدراتهم والتي تتمثل في: حتفيز املديرين والرؤساء 
ودمجهم في عملية منظمة ومنهجية لتقييم ومراجعة 
مهاراتهم، توجيه نشاطات املديرين والرؤساء إلى 
حيث ينبغي أن تتج����ه جهودهم، كما أن البرنامج 
يقدم أساسا لالختيار واملفاضلة بني القيادات وفق 
ظروف متكافئة تتوافر فيها للجميع فرص التطوير 
والتنمية وتعزيز اجلهود اخلاصة بتواصل القيادات 
واس����تمرارها داخل الشركة واحلول دون الترقيات 

املتسرعة وغير املدروسة.

الخاصة بـ »صناعة الكيماويات البترولية«

أحمد شربجي  د.طارق السويدان 

مستوى التفاؤلمؤشرات ثقة االعمال في الكويت

منو العائداتمنو االرباححتقيق امليزانية الربعيةحتقيق امليزانية السنويةالثقة بالقدرة على املنافسةحتقيق املتطلبات

ال اعلممتشائمعاديمتفائل

مؤشر ثقة األعمال في يونيو 2010 عن الربع الثاني من العام احلالي

املجموعالسعوديةالبحرينالكويتعمانقطر االمارات العربية املتحدة


