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»التسول« ينتشر في شوارع أوروبا

)متني غوزال( الكاظمي متحدثا في املؤمتر الصحافي 

)محمد ماهر( فاروق الزنكي وعلي عامر الهاجري يتسلمان شهادة األيزو للجودة 

تتويجاً لخطة الشؤون المالية واإلدارية التي وضعتها لالرتقاء بعملها خالل ثالث سنوات

دائرة الخدمات في »مؤسسة البترول«
تحصل على شهادة األيزو للجودة 2008 : 9001

أحمد مغربي
قال العضو املنتدب للش���ؤون املالية 
واإلدارية في مؤسسة البترول الكويتية علي 
عامر الهاجري ان حصول دائرة اخلدمات 
في املؤسسة على شهادة االيزو للجودة كان 
احد أهداف الشؤون املالية واإلدارية التي 
وضعتها لالرتقاء بعملها خالل ثالث سنوات 

للمحافظة على الريادة واجلودة. 
وأضاف الهاج���ري في تصريحات عل 
هامش احتفال دائرة اخلدمات مبؤسس���ة 
البترول الكويتي���ة امس بحصولها على 
شهادة االيزو للجودة 2008 : 9001 بحضور 
الرئيس التنفيذي للمؤسسة بالوكالة فاروق 
الزنكي، ان ادارة الشؤون املالية واإلدارية 
وضعت اخلطة وقامت بالتدريب املناسب 
للكفاءات الكويتية ومنحتهم الثقة فكانت 
اولى املبادرات بتحكيم جهة خارجية للتقييم 
وهي شركة »بروتيفيتي« العاملية، مشيرا 
الى ان العملية متت بنجاح وبنسبة 100% في 

سابقة أشاد بها رئيس الشركة احملكمة.
 وأوضح ان املدة التي استغرقها العمل 
الفعلي للحصول على شهادة االيزو للجودة 
عاما واحدا وس���بق ذل���ك مرحلة اإلعداد 
للحصول على الشهادة، مبينا ان معايير 
احلصول عليها هي الكفاءة وسرعة االجناز 
والتكاليف التنافس���ية مؤكدا ان املهم هو 
احلفاظ على هذه الش���هادة في السنوات 

القادمة.
 وكان الهاجري قد قال في كلمته اثناء 
االحتف���ال ان االجناز واإلخالص واإلبداع 
والتميز ه���ي صفات الش���باب الكويتي 
اذا احس���نت رعايته وتدريبه واذا أعطي 
الفرصة ومنح الصالحيات فال ش���ك أنه 
س���يبدع ويدفعه الى ذلك حبه وإخالصه 
لوطنه، مضيفا نحتفل اليوم بقطف ثمار 
غرس غرسناه ورعيناه من خالل رعايته 
بالتدريب املناسب والتوجيه السليم ومنح 
الصالحيات فقطفنا ثماره خالل فترة ليست 

بالقصيرة وهذا النضوج يعني التأكد على 
ان هناك شبابا كويتيني قادرون على حتقيق 

االجناز.
 وتابع ان هذا االجناز قد حتقق بفضل 
متيز وإخالص العاملني في دائرة اخلدمات 
الذين واصلوا العمل للحصول على هذه 
الشهادة فلهم كل الشكر والتقدير، واهدي 
هذا االجناز إلى ف���اروق الزنكي الرئيس 

التنفيذي.
 وأش���ار الى حتقيق اجن���از اخر وهو 
االس���تحواذ على ما نسبته 5% من شركة 
)اس. كي( الكورية بس���عر خصم يفوق 
املتعارف عليه في السوق الكورية والعاملية 
باإلضافة الى متديد العالقة اإلستراتيجية 
مع هذه الشركة حتى عام 2024 من خالل 

تزويدها بالنفط اخلام الكويتي.

جهود مخلصة

من جهته قال مدير دائرة اخلدمات احمد 

الغريب ان احلصول على ش���هادة االيزو 
جاء نتيجة اجلهود الكبيرة واملخلصة التي 
يبذلها كل العاملني بدائرة اخلدمات فكانت 
احملصلة تطوير أداء الدائرة واالرتقاء بها 

واحلفاظ على موارد املؤسسة.
 وأكد الغريب خالل كلمته في االحتفال 
ان اجل���ودة والتميز بالعمل ال يقفان عند 
نقط���ة محددة فقد متكنت دائرة اخلدمات 
من اجتياز جميع املواصفات التي تتطلبها 
هذه الش���هادة من حيث اجلودة والتقنية 
العالية والدقة في العمل عالوة على تلبية 
االحتياجات والتفاع���ل الكامل مع جميع 

قطاعات املؤسسة والعمالء اخلارجيني.
وشكر الغريب شركة بروتيفيتي على 
ثقتهم الكبيرة مبقدرات وخدمات مؤسسة 
الكويتية واختيارهم للمؤسسة  البترول 
لنيل هذه الشهادة املتميزة، مشيرا الى ان 
هذا اإلجناز ما كان ليتم لوال اإلرش���ادات 

والدعم من قيادات املؤسسة.

»العيوب صفر«
أشاد العضو املنتدب في شركة بروتيفيتي 
اندرو نورث بأداء مؤسسة البترول الكويتية. 
وقال ان إدارة اخلدمات حصلت على شهادة 
االيزو 9001 بنسبة »العيوب صفر« في تقييم 

مستقل ما يعني جناحها بنسبة %100.
ولفت نورث الى ان النجاح بهذه النس��بة 

بني املؤسس��ات نادر حدوثه مش��يرا الى ان 
ش��ركته متخصصة في تقدمي االستشارات 
ف��ي مج��االت مختلف��ة منها املس��اعدة في 
حتقيق معايي��ر االيزو. وهنأ نورث العاملني 
في مؤسس��ة البترول الكويتية بهذا االجناز 

الكبير.

الذويخ: مشاركة الكويت في اجتماعات »الكومسيك« 
لحرصها على معالجة القضايا االقتصادية والتجارية

17% من سكان االتحاد األوروبي يعيشون 
تحت خط الفقر  ويواجهون »الفقر الغذائي«

أنقرة � كونا: أكد س���فيرنا لدى تركيا عبداهلل 
الذويخ أهمية اجتماعات الدورة ال� 26 للجنة الدائمة 
للتعاون التجاري واالقتصادي )كومسيك( التابعة 
ملنظمة املؤمتر اإلس���المي التي استضافتها مدينة 

اسطنبول التركية أمس.
وقال السفير الذويخ عميد السلك الديبلوماسي 
في تركي���ا في تصريح لوكالة األنب���اء الكويتية 
)كونا( ان اجتماعات الكومسيك هذا العام تكتسب 
اهمية كبرى حليوية القضايا املطروحة على جدول 
اعمالها وحلجم الوفود الوزارية املشاركة ومن بينها 
وفد وزاري من دولة الكويت برئاسة وزير املالية 

مصطفى الشمالي.
واضاف ان مش���اركة الكويت ف���ي اجتماعات 
الكومسيك السنوية تاتي باعتبارها دولة عضوة في 
اللجنة وكذلك حلرصها على اجناح هذه االجتماعات 
مل���ا حتمله من اهمية لل���دول االعضاء في منظمة 

املؤمتر االسالمي.
واعتبر ان املشاركة الكويتية التي لم تتخلف يوما 
عن اجتماعات هذه اللجنة منذ تشكيلها قبل 26 عاما 
فاعلة وايجابية وتاتي من باب احلرص على املساهمة 
في معاجل���ة القضايا التي تهم العالم االس���المي 

وبخاصة املوضوعات االقتصادية والتجارية.

بروكس���ل � كونا: أك���دت املفوضية االوروبية 
امس ان نحو 17% من سكان دول االحتاد االوروبي 
يعيشون حتت خط الفقر وبالتالي يواجهون خطر 
»الفقر الغذائي« الذي يعني عدم استطاعتهم توفير 

وجبة غذاء واحدة كل يومني متتاليني.
وأعلنت الهيئة التنفيذية لالحتاد االوروبي عن 
خطتها رصد مبلغ 500 مليون يورو من اجل توزيع 

املواد الغذائية ألفقر شعوب االحتاد االوروبي.
وقال مفوض االحتاد األوروبي للتنمية الزراعية 
داش���يان كيولوس ان هذه املساعدات مؤشر آخر 
على أن سياسة الزراعة املشتركة ليست للمزارعني 
فقط بل جلميع مواطني االحتاد األوروبي إذ استفاد 
في العام املاضي نحو 13 مليون شخص من برامج 

وطنية مختلفة.

واحملالت التجارية، حيث يبعد 
بحدود 3 كم عن كارفور، الفتة 
إلى أن املشروع عبارة عن 4 مبان 
تتواجد بها 46 وحدة س���كنية 
مختلفة املساحات، فضال عن 
أنه يضم بحيرة وحدائق خاصة، 
ويتميز بتشطيبات على أعلى 

املواصفات.
وبينت إن الش���ركة ستقدم 
نظام تسهيالت خاصة باملشروع 
تتمثل في الدفع ملدة تصل إلى 
20 عام���ا بالتعاون مع البنوك 

الفرنسية.
ف���ي املؤمتر مدير  وحتدث 

عام شركة أمتار العقارية علي 
الش���ركة  الكاظمي قائال: لدى 
حاليا العديد من املشاريع في 
فرنسا في مدن مختلفة ذات طابع 
سياحي، وتتميز تلك املشاريع 

في فرنسا مبوقعها املمتاز.
الش���ركتني  أن  وأض���اف 
الفرنسية والكويتية عملتا معا 
في مشاريع سابقة، وأثمر عملهما 
معا جناحا واضحا والفتا، مما 
ساعد هذا على توقيع اتفاقية 

الشراكة.
من جانبها، قالت مديرة مكتب 
شركة »أمتار العقارية« أشواق 
جنم ان الشركة لديها مشاريع 
كثيرة تقوم على تسويقها وانها 
م���ن ضمن الش���ركات الرائدة 
واملمي���زة في الس���وق والتي 
تتعامل في تس���ويق مشاريع 
في بلدان كثيرة كالسوق العماني 
واالماراتي واللبناني واألردني 
واملصري واألوروبي وغيرها 

من األسواق.

وصلت إلى 904 ماليين دوالر بما يعادل 10% من إجمالي أرباح قطاع البنوك الخليجية

»كامكو«: البنوك الكويتية تسجل أعلى نسبة نمو
في أرباحها خالل النصف األول

قال���ت ش���ركة 
مشاريع الكويت 
ية  ر الس���تثما ا
إلدارة األص���ول 
)كامكو( في تقريرها عن النتائج 
املالية للبنوك اخلليجية والكويتية 
خالل للنص���ف األول م���ن العام 
احلالي، إنه بعد أن بلغت ذروتها 
في عام 2007 حني سجلت األرباح 
املجمعة للبنوك اخلليجية نحو 20 
مليار دوالر مدفوعة بالنمو السريع 
في التسهيالت االئتمانية الذي بلغ 
نحو 37% في العام نفس���ه ليصل 
إجمالي حجم محفظة القروض إلى 
467 مليار دوالر، انقلبت الصورة 
تدريجيا خالل عامي 2008 و2009 
بالرغ���م من منو حج���م القروض 
بنسبة 30% خالل عام 2008 لتصل 
إلى 609 مليارات دوالر وذلك بسبب 
ارتفاع مخاطر االئتمان والتي نتج 
عنها ارتفاع في حجم املخصصات 
إل���ى 7 ملي���ارات دوالر و11 مليار 
دوالر خالل عام���ي 2008 و2009 
على التوال���ي مقارنة مع 2 مليار 

دوالر لعام 2007.
ونتيجة لذلك بدأت مؤش���رات 
الربحية بالتراجع حيث انخفض 
إجمالي أرب���اح البنوك اخلليجية 
بنسبة 15.5% خالل عام 2008 لتصل 
إلى 17 مليار دوالر واس���تمرت في 
االنخفاض خالل عام 2009 لتصل إلى 
16 مليار دوالر وذلك بسبب تباطؤ 
النمو االقتصادي وارتفاع مخاطر 

االئتمان وخسائر أسواق املال.
أما بالنس���بة لقط���اع البنوك 
الكويتية، فبعد أن كان خالل عام 
2007 ثالث أكبر القطاعات من حيث 
الربحية وبإجمالي أرباح بلغ 3.6 
مليارات دوالر، بعد قطاع البنوك 
السعودية واإلماراتية بأرباح مجمعة 
بلغت نحو 8 مليارات دوالر و5.2 
ملي���ارات دوالر على التوالي، فقد 
تراجع ه���ذا القطاع إل���ى املرتبة 
اخلامسة خالل عامي 2008 و2009، 

2009، في حني شهد بند رأس املال 
بالقيمة االسمية ارتفاعا بنسبة %63 
خالل الفترة نفسها حيث ارتفع من 
887 ملي���ون دينار إلى 1.44 مليار 

دينار.
وقد جاءت هذه االرتفاعات من 
خالل زيادة رؤوس األموال عن طريق 
طرح أسهم جديدة لالكتتاب أو من 
خالل توزيع أسهم املنحة املجانية، 
مما عزز قاعدة حقوق املس���اهمني 
للقطاع خالل الفترة نفسها لتصل 
إلى أعلى مستوى لها في نهاية عام 
2009 حيث بلغ���ت 5.04 مليارات 
دينار مقارنة مع 3.84 مليارات دينار 

في عام 2005. 
وقد جاء ه���ذا االرتفاع بالرغم 
من الظ���روف الصعبة التي عانت 
منها بع���ض البنوك خالل العامني 
الس���ابقني حي���ث انخفض حقوق 
مساهمي القطاع مبقدار 650 مليون 
دينار خ���الل عام 2008 ليصل إلى 
4.5 ملي���ارات دين���ار نهاية العام 
نفس���ه، ولكن اجلهود التي بذلت 
من أجل إعادة رسملة بعض البنوك 
وتدعيم رأس م���ال البعض اآلخر 
حتوطا للمخاطر االئتمانية العالية، 
جنحت في تدعيم القاعدة الرأسمالية 
وحقوق املساهمني خالل عام 2009 
بحيث أصبحت صلبة ورفعت من 

كفاية رأسمال القطاع.
في حني لم يطرأ أي تغيير في 
رأس املال اإلجمالي لقطاع البنوك 
خ���الل النصف األول من عام 2010 
حيث بلغت 2.78 مليار دينار، علما 
ان قطاع البنوك يلقى كامل الدعم 
من قبل املس���اهمني وال يواجه أي 
مش���كلة في زيادة رؤوس األموال 
بهدف تدعيم قاعدته الرأس���مالية 
ورفع نس���ب املالءة املالية حسب 
الكويت املركزي  توجيهات بن���ك 
وبالتالي االس���تفادة مستقبال من 
متويل املشاريع التي تنوي احلكومة 
تنفيذها من ضم���ن خطة التنمية 

االقتصادية.

مما يعكس التأثير الس���لبي الذي 
تركته األزم���ة االئتمانية على أداء 
القطاع وربحيته، وبذلك انخفضت 
نسبة مساهمة القطاع من إجمالي 
ربحية البنوك اخلليجية إلى %7.7 
خالل عام 2009 من 18% خالل عام 

.2007
وبالنسبة لنتائج النصف األول 
من عام 2010، أش���ار التقرير الى 
أن نسبة التراجع في األرباح بدأت 
باالنحسار حيث انخفضت األرباح 
املجمعة للبنوك اخلليجية بنسبة 
4% مقارن���ة م���ع نتائ���ج النصف 
األول من عام 2009 لتصل إلى 9.4 
مليارات دوالر، كانت حصة البنوك 
السعودية منها 41% حيث سجلت 
3.83 ملي���ارات دوالر وبانخفاض 

بلغت نسبته %5.4.
أما البنوك الكويتية فاستطاعت 
تس���جيل أعل���ى نس���بة منو في 

أرباحها خ���الل النصف األول من 
العام احلالي حي���ث بلغت %16.5 
لتصل إلى 904 ماليني دوالر أو ما 
يعادل 10% من إجمالي أرباح قطاع 
البنوك اخلليجية، كذلك س���جلت 
البن���وك القطرية منوا ايجابيا في 
أرباح النصف األول في عام 2010 
بلغ 10% لتص���ل أرباحها إلى 1.61 
مليار دوالر، أما قطاع البنوك في 
أبوظبي فقد حافظ على مس���توى 
الربحية إذ بلغ إجمالي الربح نحو 

1.74 مليار دوالر.
وتوقع التقرير أن تشهد ربحية 
البنوك في عام 2010 استقرارا عند 
مس���توى 16.5 مليار دوالر لتعود 
وترتفع في عام 2011 إلى 19 مليار 

دوالر.
القاعدة  وفي حتلي���ل تط���ور 
الرأسمالية للبنوك الكويتية املدرجة 
في س���وق الكويت لألوراق املالية 

خالل اخلمس سنوات املاضية )2005 
� 2009(، لفت التقرير الى أن قطاع 
البنوك استطاع زيادة إجمالي القاعدة 
الرأس���مالية )رأس امل���ال بالقيمة 
االسمية وعالوة اإلصدار( بحوالي 
1.51 مليار دينار بالتزامن مع النمو 
االقتصادي وتوافر السيولة الذي 
شهدته الكويت وتزايد الطلب على 
التسهيالت االئتمانية لتمويل اإلنفاق 
االستهالكي واالستثمارات العقارية 

واالستثمار في األوراق املالية. 
الى أن قطاع  وتش���ير األرقام 
البنوك اس���تطاع أن يجمع حوالي 
951 مليون دينار من عالوات اإلصدار 
على زي���ادات رؤوس األموال التي 
حصلت بني عام���ي 2005 و2009 
ليرتفع بن���د عالوة اإلصدار بأكثر 
من 950 مليون دينار وذلك من 387 
ملي���ون دينار في نهاية عام 2005 
إلى 1.34 مليار دينار في نهاية عام 

تقرير

»أمتار العقارية« و»لورنت بيلت« الفرنسية 
تعلنان عن شراكة إستراتيجية للمشاريع العقارية

أمير مكة: جدة ستحظى بشبكة قطارات خفيفة

تسارع خطى االستثمار في سورية

جدة � أ.ف.پ: قال أمير منطقة مكة املكرمة 
خالد الفيصل ان مدينة جدة املكتظة واملطلة 
على البحر األحمر س����تحظى بشبكة قطارات 
خفيفة معلقة بعواميد تص����ل كلفتها الى 21 
ملي����ار ريال )5.6 ملي����ارات دوالر( وذلك في 

تصريحات نشرت أمس.
وذكر األمير خالد ملجلة »مكة ماغازين« ان 
الشبكة س����تكون جزءا من نظام نقل متكامل 

يشمل 816 حافلة وشبكة ترامواي للسياح.

ولم يشر األمير الى اي جدول زمني للمشروع 
الذي سيس����اهم في حتسني النقل في املدينة 
التي تنمو بسرعة ويبلغ عدد سكانها أربعة 
ماليني نس����مة تقريبا. كما تشكل جدة مركز 
النقل األساسي الى مكة املكرمة، ويصل اليها 
سنويا مئات آالف احلجاج واملعتمرين. وكانت 
سيول اجتاحت أجزاء من املدينة في نوفمبر 
املاضي، وقتلت أكثر من 120 شخصا، ما ألقى 
الضوء على هشاشة وضع البنى التحتية في 

املدينة. وأطلقت السلطات بعد ذلك سلسلة من 
مشاريع الطرقات واجلسور واملجاري املائية. 
ويأتي مشروع شبكة القطارات اخلفيفة ليكمل 
خطوات أخرى اتخذتها اململكة في مجال تعزيز 
ش����بكات احلديد خصوصا مع مشروع قطار 
احلرمني الذي يرب����ط بني مكة وجدة باملدينة 
املن����ورة. ويفترض ان تخت����ار احلكومة بني 
حتالفني فرنس����ي وإس����باني إلنشاء مشروع 

قطار احلرمني قبل نهاية السنة احلالية.

الالذقي����ة � رويترز: ق����ال وزير املالية 
الس����وري محمد احلسني إن تركيا تعهدت 
بتقدمي قروض لسورية قيمتها 180 مليون 
يورو )247 مليون دوالر( الستخدامها في 
مشروعات للبنية التحتية وذلك في ختام 
اجتماعات على مستوى عال بني الدولتني 
اجلارتني. وتأتي ه����ذه القروض في إطار 
التزامات دولية واسعة النطاق جتاه سورية 
منذ أن أعلنت حكومتها هذا العام أنها حتتاج 
استثمارات بنحو 85 مليار دوالر على مدى 
السنوات اخلمس القادمة لتطوير البالد التي 

يس����كنها 20 مليون مواطن. وقال احلسني 
لرويترز في مقابلة االحد املاضي: »مت االتفاق 
على خط ائتماني تستطيع من خالله احلكومة 
السورية ان تستخدم مبلغا من املال خصصته 
احلكومة التركية القراض بعض املشاريع في 
سورية.. في ضوء مشاريع البنية التحتية 

التي ستحدد و»من خط االئتمان«.
ولم يحدد احلس����ني املش����روعات لكن 
احلكومة قالت إنها حتتاج تسعة مليارات 
دوالر على األقل حلل مشكلة نقص الكهرباء 
مبفردها وتلبية احتياجات الطلب املتزايد 

بنسبة 6% س����نويا. وحتتاج البالد أيضا 
متويال إلصالح ش����بكات املي����اه املتهالكة 
وتوسيع ش����بكات الطرق وحتسني نظام 
الرعاية الصحية. ويبلغ عدد سكان سورية 
نحو ثل����ث مثيله في تركي����ا لكن ناجتها 
احمللي اإلجمالي أقل من اثني عش����ر مثيله 
جلارتها وتشترك الدولتان في حدود تبلغ 
800 كيلومتر. وقال الوزير ان املشروعات 
التي متولها تركيا ستذهب لشركات تركية 
حسب ترتيبات من بنك اكسيمبنك اململوك 

للحكومة التركية.

عمر راشد 
أعلنت شركة أمتار العقارية 
عن شراكة إس���تراتيجية مع 
الفرنس���ي  العقاري  املط���ور 
»لورنت بيلت«، حيث ستعطي 
هذه الشراكة لكال الشركتني احلق 
احلصري في طرح مشاريعهما 

في الكويت وفرنسا.
ج���اء ه���ذا اإلع���الن خالل 
املؤمتر الصحافي والذي عقدته 
الشركتان الفرنسية والكويتية 
أم���س، حيث طرح���ت مديرة 
املنطقة م���اري بارنت بعض 
املش���اريع التي سيتم طرحها 
منها مشروع جديد في منطقة 
التي تقع  الفرنس���ية  سيسي 
بني مدين���ة جنيڤ و»ديفون« 
الفرنس���ية ويبع���د عن مطار 
جنيڤ بحوالي 8 كيلومترات 
فق���ط، فيما ال يبعد عن مدينة 
ديفون بحدود 10 كيلومترات.

وأشارت إلى أن هذا املشروع 
يتمي���ز بقرب���ه من األس���واق 

النتائج المالية لقطاع البنوك الخليجية للنصف األول من عام 
2010 بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2009

النصف األول من عام 2010
النصف األول من عام 2009

األرقام بالمليار دوالر أميركي
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