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أحمد مغربي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في شركة 
نفط الكويت أن الشركة وقعت عقدًا االسبوع 
املاضي مع شركة توتال الفرنسية تقوم مبوجبه 
بتقدمي املش���ورة والنصح بخصوص تطوير 

حقول النفط الثقيل في شمال الكويت.
وقالت املصادر التي حضرت توقيع العقد 

خالل االسبوع املاضي أن قيمة العقد تبلغ 7.8 
ماليني دينار، وهدفها تقدمي مزيد من املقترحات 
حول آلية التعاقد مع الشركات النفطية العاملية 
املتخصصة في النفط الثقي���ل باإلضافة إلى 
تقدمي اخلدمات واالستشارات الفنية ملهندسي 
الشركة حول حقول النفط الثقيل في منطقة 

الشمال.

»نفط الكويت«: توقع عقدًا بـ 7.8 ماليين دينار مع »توتال الفرنسية«

»طيران الجزيرة« تنقل
أكثر من مليون مسافر خالل 2010

نقلت 6.5 ماليين مسافر في غضون 5 سنوات

أعلنت شركة طيران اجلزيرة أمس أنها نقلت 
أكثر من مليون مس���افر منذ بداية العام احلالي 
ولغاية سبتمبر املاضي، ليصل إجمالي املسافرين 
على منت طيران اجلزيرة منذ تأسيسها عام 2005 
إلى 6.5 ماليني مسافر، أي ما يعادل ضعف سكان 

الكويت، في غضون 5 سنوات.
كما منحت »طيران اجلزيرة« التي حتتفل بعيد 
تأسيسها اخلامس في 30 اجلاري، للمسافر رقم 
مليون على منت رحالته���ا للعام احلالي، عصام 
األمي���ر، تذكرتني على درج���ة »جزيرة بيزنس« 

سارية ألي من وجهات طيران اجلزيرة.
وقد حافظت طيران اجلزيرة على حصة سوقية 
قيادية في 2010، وذلك بحسب اإلحصائيات الشهرية 

التي تصدرها اإلدارة العامة للطيران املدني.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي، ان طيران 
اجلزيرة أصبحت اليوم أكبر مشغل من بني جميع 
الناقالت الكويتية إلى جميع الوجهات التي تشغل 
إليها طيران اجلزيرة من الكويت، عدا الرحالت إلى 
مدينتي الرياض وجدة كونها محدودة بعدد املقاعد 
املسموح بها مقابل الشركات الكويتية األخرى. وقد 
حصلت شركة طيران اجلزيرة على جائزة »أفضل 
شركة طيران« تقدمها »جوائز أرابيان بيزنس« 
لعام 2010، باإلضافة إلى اجلائزة الذهبية من قبل 

»ماجنوم أوبس أووردز 2010«.
وتشغل الشركة رحالت إلى 28 وجهة في الشرق 
األوسط منها الوجهات األكثر طلبا لرجال األعمال: 
دبي والبحرين، والوجهات السياحية مثل: شرم 

الشيخ واسطنبول.

بقيمة 7 ماليين دينار في قطاع الخدمات

»الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة« طبقت 
نظام »المشاركة المتناقصة« على 50 مشروعًا 

محمود فاروق 
أبلغ����ت مص����ادر مس����ؤولة 
الكويتية  الش����ركة  أن  »األنباء« 
لتطوير املشروعات الصغيرة التي 
متتلكها الهيئة العامة لالستثمار 
طبقت نظام املشاركة املتناقصة 
على 50 مشروعا تصل قيمتها الى 
7 ماليني دينار، مبينة أن املشاريع 
املوافقة عليها خاصة  التي متت 

بقطاع اخلدمات.
وأوضحت املصادر أن النظام 
الذي طبق مؤخرا غير مس����بوق 
بالعالم حيث يعتمد النظام اجلديد 
على أسلوب متويل املشاريع ملدة 
محددة يسمح بالتخارج خاللها، 
الفتة ال����ى أن النظام يقوم على 
اساس مساهمة الشركة في متويل 
جزء من رأس مال مشروع معني 

بجانب مس����اهمة وعمل املشارك 
وخبرته وذلك دون تقاضي فائدة 
ثابتة او رسوم، وتشارك الشركة 
في النتائج احملتملة سواء كانت 
ربحا أم خسارة، وال تتطلب تقدمي 

ضمانات او رهانات.
وأشارت الى أن النظام يتيح 
التخارج من املشروع حسب الفترة 
املتفق عليها مع الش����ريك وذلك 
بأن يحل الش����ريك محل الشركة 
في ملكية املشروع تدريجيا على 
فترات، تتناقص فيها مس����اهمة 
الشركة في املشروع، وذلك على 
اس����اس ترتيب منظم الستقطاع 
جزء من العائد الذي يؤول للشريك 
كقسط السترداد مساهمة الشركة 
في املشروع خالل فترة املشاركة 
التي يتفق عليه����ا الطرفان، كما 

ميكن للش����ريك ان يسدد من اي 
موارد خارجية تؤول اليه وعند 
انتهاء عملية السداد تخرج الشركة 
من املش����روع وميتلك الش����ريك 

املشروع بالكامل.
جتدر االش����ارة الى ان الهيئة 
العامة لالستثمار اسست الشركة 
الكويتية لتطوير املش����روعات 
الصغيرة برأسمال قدره مليون 
دينار الدارة احملفظة والتي سميت 
مبحفظ����ة صندوق االس����تثمار 
الوطني بغرض املس����اعدة على 
الوطني من  تنمي����ة االقتص����اد 
خالل اقامة املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة باملشاركة مع املواطنني 
الكويتيني وتنمية مهاراتهم الفنية، 
وخصصت له����ا مبلغا في حدود 

100 مليون دينار. 

عمومية الشركة انتخبت مجلس إدارة جديدًا للثالث سنوات المقبلة

التورة: 7.9 ماليين دينار إجمالي استثمارات 
»الخليج للطاقة« في باكستان العام الماضي

عبداللطيف حمد التورة مترئسا اجلمعية العمومية

أحمد مغربي
قال نائب رئيس مجلس االدارة 
في شركة اخلليج للطاقة القابضة 
عبداللطيف الت����ورة ان إجمالي 
استثمارات الشركة في باكستان 
بلغت 7.9 ماليني دينار في نهاية 
الع����ام 2009، حيث اس����تمرت 
الش����ركة في تنفيذ برامج حفر 
اآلبار االستكشافية في االمتيازات 
النفطية في باكس����تان وذلك في 
خطوة للعث����ور على احتياطات 

نفطية مجدية.
حديث التورة جاء على هامش 
انعقاد اجلمعية العمومية للشركة 
الت����ي انعقدت أمس ف����ي وزارة 
التجارة والصناعة بنسبة حضور 
بلغت 85.41%، وأوضح أن الشركة 
قامت خالل العام 2009 بحفر بئر 
»جمالي العميق � 1« باستخدام برج 
حفر مستأجر من شركة وذر فورد 
العاملية للحفر، مشيرا الى أن عمق 

احلفر بلغ 3.8 آالف متر.
وذكر التورة أن عمليات احلفر 
في البئر توقفت في منتصف مايو 
2009 وذلك بعد تدفق كميات قليلة 
من الغاز عالي اجلودة، مشيرا الى 
أن البئر يخضع حاليا ملزيد من 
دراس����ة وحتليل النتائج التخاذ 

قرار نهائي بشأنه.
وبني أن الشركة بدأت عمليات 
احلفر في بئر »رفائي � 1« وذلك 
ضمن امتياز ميربور ماثليو في 
العام املاضي  ش����هر فبراير من 
باستخدام برج حفر مستأجر من 
الشركة الهندسية للنفط والغاز، 
مشيرا إلى أن الشركة قامت بحفر 

بئر »كن����درا � 4« في أواخر عام 
.2008

وق����ال انه مت تعي����ني مكتب 
استش����اري لوض����ع تصامي����م 
ومخطط����ات ملبن����ى املصن����ع 
واملباني اخلدمية األخرى، حيث 
مت اجناز جميع املخططات املبدئية 
للمشروع بعد االنتهاء من أعمال 
الرفع املس����احي وأعمال فحص 
الترب����ة مبوقع املصن����ع، ويتم 
العمل على اعتم����اد املخططات 
متهيدا الستدراج عروض أسعار 
م����ن املقاولني لألعم����ال املدنية 
واإلنشائية والتي من املتوقع أن 
يتم االنتهاء منها خالل النصف 

الثاني من 2001.
وقد منيت الش����ركة بخسائر 
قدرها 3.8 مالي����ني دينار وذلك 
لتبلور األزمة املالية العاملية خالل 
العام 2009 وتداعياتها التي ظهرت 
بشكل مؤثر على األسواق النقدية 
العاملية ما أدى إلى انخفاض تقييم 
استثمارات الشركة في صندوق 
األوسط للسوق النقدي بالدينار 

بقيمة 3.1 ماليني دينار وأدرجت 
ضمن بيان الدخل املجمع كخسائر 

غير محققة.
هذا وق����د وافق����ت اجلمعية 
العادية للشركة على  العمومية 
جميع بنود جدول األعمال حيث 
صادق����ت عل����ى تقري����ر مراقب 
املالية  الس����نة  احلس����ابات عن 
املنتهي����ة ف����ي 31 ديس����مبر كما 
انتخبت اجلمعية العمومية العادية 
لشركة اخلليج للطاقة القابضة 
أعضاء مجل����س االدارة للثالث 
سنوات القادمة هم: فيصل سعود 
عبدالعزيز الراشد، أحمد فيصل 
سيد عبدالوهاب الرفاعي، شركة 
اسمنت الكويت، شركة مجموعة 
القابضة،  الراش����د للمش����اريع 
الش����ركة الكويتية للمشروعات 
الصناعي����ة، ش����ركة املجموعة 
الرابعة لالستشارات امليكانيكية 
وشركة ايتاب الدولية احملدودة، 
كما انتخبت اجلمعية العمومية 
عضوي احتياط هما عبدالعزيز 

الراشد وحمد الغامن.

)فريال حماد(علي الغامن وعبدالوهاب الوزان يترأسان وفد الغرفة أثناء لقاء الوفد األملاني

أكد على هامش لقائه وأعضاء الغرفة وفد التجارة األلماني التفاؤل بخطة التنمية

الغانم: قاعة عبداهلل السالم الفيصل والحكم 
في تعديل قانون »الغرفة«

عمر راشد 
 أكد رئيس مجلس ادارة غرفة 
جتارة وصناع����ة الكويت علي 
السالم  الغامن أن قاعة عبداهلل 
هي الفيصل واحلكم في الدعوات 
النيابية لتعديل قانون الغرفة، 
مشيرا الى أن اللجنة املالية كانت 
وراء تصعيد اخلالف بني وجهات 
النظ����ر املقدمة لتعديل القانون 
من خالل االقتصار على سماع 
وجهة نظر واحدة واالصرار على 
جتاهل وجه����ة نظر الغرفة في 

التعديالت املقترحة. 
 وأضاف الغامن ردا على سؤال 
»األنباء« عم����ا اذا كانت الفترة 
املقبلة ستشهد معركة سياسية 
على وقع تعديل قانون الغرفة 
حس����ب تأكيدات نيابية في هذا 
االمر، أضاف أن 3 قوانني قدمت 
للجن����ة املالية تتضمن القانون 
املقدم من النائب د.حسن جوهر 
واملشروع احلكومي واملشروع 
املقدم من النائبة روال دشتي، اال 
أنها جتاهلت االستماع الى الرأي 
احلكومي، مبين����ا أن من يقول 
ان معه أغلبي����ة نيابية لتمرير 
القان����ون ال ميك����ن االخذ برأيه 
وامنا علينا االنتظار حلني البت 
في وجهات النظر املختلفة من 
قبل اللجنة املالية.  وبني الغامن 
في تصريح صحافي أمس، على 
هامش لقاء وفد الغرفة بالوفد 
االملاني أن الغرفة لم يتم دعوتها 
اال في اجتماع واحد مع اللجنة 

 وحول زيارة الوفد االملاني 
لغرفة جتارة وصناعة الكويت، 
أشار الغامن الى أن وفدا من الغرفة 
كان في زيارة الملانيا االسبوع 
املاضي في لقاء موسع للغرفة 
العربية االملاني����ة، حيث أكدت 
الوزراء أجنيال  رئيسة مجلس 
ميركل على ضرورة العمل على 
العالق����ات االقتصادية  تطوير 
الكويتي����ة االملاني����ة، مبينا أن 
العالق����ات بني البلدين تش����هد 
تطورا متناميا من حيث حجم 
التجارة باعتبار أملانيا تأتي في 
الترتيب الثاني من حيث الدول 
املصدرة للكويت ويحتل القطاع 
احلكومي الترتيب االول من حيث 
حجم االستثمارات على املستوى 

العربي في أملانيا. 
الزائ����ر  الوف����د  أن   وب����ني 
استعرض فرصا اس����تثمارية 
في القطاع الطبي وذلك للطفرة 
البنية  التي تش����هدها  الكبيرة 
التحتية للقطاع الصحي بالدولة 
خاصة مع تنفيذ خطة التنمية 

االقتصادية واالجتماعية. 
 من جهته، قال رئيس قسم 
في الوزارة االحتادية لالقتصاد 
والتكنولوجيا د.برنارد فيتراب 
ان الوفد االملاني حرص على تقدمي 
ش����ركات أملانية كبي����رة فرصا 
اس����تثمارية متطورة في قطاع 
الرعاي����ة الصحية الذي يحظى 
باالهتمام والرعاية من اجلانبني 

االملاني والكويتي. 

املالية أبدت وجهة نظرها فيما 
يتعلق بدستورية قانون الغرفة، 
ولم يتم دعوتها ملناقشة رأيها 
املقترحة على  التعدي����الت  في 

القانون. 
 وح����ول رد الغرفة اذا ما مت 
رف����ع تقرير اللجنة املالية دون 
االستماع لوجهة النظر احلكومية 
املقترحة على  التعدي����الت  في 
القانون، ق����ال الغامن االمر اآلن 
في اللجنة املالية ووقتها سيكون 

لكل حادث حديث. 
 وردا ع����ن رأيه ف����ي االداء 
احلكومي لتنفيذ مشاريع خطة 

التنمية االقتصادية واالجتماعية، 
قال الغامن القطاع اخلاص متفائل 
بشأن التحرك احلكومي لتحقيق 
التنمية االقتصادية واالجتماعية 
وقد قدمت الغرفة رأيها بوضوح 
في تلك املشاريع، مبديا أمله في 
تنفيذ تلك املشاريع بشكل سريع 
دون معوقات من أجل دفع القطاع 

اخلاص لالمام. 
 وأوضح أن مس����توى رضا 
القطاع اخلاص عن خطة التنمية 
يتوق����ف على االنفاق احلكومي 
الذي يع����د قاط����رة أي تنمية 
حقيقي����ة الية دول والذي عليه 

تتحرك العجلة االقتصادية بشكل 
عام. 

 وردا على شكوى املستثمرين 
االجان����ب من ب����طء االجراءات 
اخلاصة بترسية املناقصات والتي 
تؤدي ال����ى تخوف البعض من 
العمل بالكويت، أشار الغامن الى 
أنه ال توجد مثل تلك الشكاوى 
في تعامل املستثمرين بالقطاع 
اخل����اص وأن ص����دور قانون 
املناقصات قريبا سيحسم الكثير 
من اجلدل حول ترسية املناقصات 
واملشكالت التي ميكن أن يواجهها 

املستثمرون.

أجمعوا على ضرورة تفعيل فرق الحوكمة والمعلومات والربط المشترك على هامش االجتماع الثاني لرؤساء هيئات أسواق المال

الفالح: هيئات أسواق المال الخليجية تتجه نحو توحيد آلية
 االكتتابات األولية وشروط اإلدراج في أسواقها المالية

محمود فاروق 
كش���ف رئيس هيئة أسواق 
الف���الح عن توجه  املال صالح 
أس���واق امل���ال اخلليجي���ة إلى 
توحي���د آلية االكتتابات األولية 
وشروط االدراج في دول مجلس 
التعاون اخلليجي وذلك بهدف 
تقريب وتوحيد العمل املشترك في 
األسواق اخلليجية، وذلك عبر 6 
فرق عمل مت تشكيلها ملناقشة تلك 
األمور الفنية، الفتا إلى االجتماع 
األول لرؤساء هيئات أسواق املال 
الذي عقد في الرياض خالل شهر 
مارس املاضي وما توصلت إليه 
الفرق املشكلة من توصيات وكل 
التطورات من خالل اجتماعاتها 

في شهر يونيو املاضي.
ف���ي تصريحات  جاء ذل���ك 
صحافية على هامش االجتماع 
الثاني لرؤساء هيئات أسواق املال 
في دول مجلس التعاون اخلليجي 
الذي عقد أمس بالكويت وترأسه 
صالح الفالح، ليعد األول من نوعه 
في البالد بعد تش���كيل مجلس 
مفوضي هيئة أسواق املال وتعيني 
الفالح رئيسا له.  وقال الفالح ان 
رؤساء الوفود املشاركة ناقشوا 
نتائج اجتماعات الفرق املشكلة 
لبح���ث موضوع���ي االكتتابات 
األولية وشروط االدراج، مبينا 
أن املسؤولني في هيئات أسواق 
امل���ال اخلليجي���ة اجمعوا على 

اإلمارات شهر ابريل املقبل نظرا 
الن تلك املوضوعات حتتاج الى 
جهد وبحث كبيرين – على حد 
قوله. وأكد على عدم وجود أي 
عقبات في تطبيق املتطلبات بني 
أسواق األسهم اخلليجية ولكن 
هناك تباينا في األنظمة، مشيرا 
إلى س���عي هيئات دول مجلس 
التع���اون اخلليجي الى توحيد 
البورصات  ف���ي  العمل  نظ���ام 
اخلليجية.  وأضاف أن هناك فرقا 
مت تشكيلها بهدف الوصول الى 
سوق خليجية مشتركة والسعي 
دائما الى تقريب وجهات النظر ملا 
فيه املصلحة العامة. من جهته قال 
الرئيس التنفيذي في هيئة قطر 
لألسواق املالية ناصر الشيبي ان 
اجتماع رؤساء هيئات أسواق املال 
اخلليجية يعد اس���تمرارا لنهج 
سياس���ة االجتماع األول بهدف 
التعاون  الى طم���وح  الوصول 
بني الهيئات وتوحيد االجراءات 
والقوان���ني والتعاون في مجال 
اخلبرات. وأضاف أن هناك جلانا 
تعمل بجهد واضح من اجل العمل 
على تقريب الوجهات بني األعضاء 
منها لالدراج���ات واالصدارات 
واألدوات املالية للسوق وللربط 
والتقاص، وذلك بهدف التوصل 
إلى صيغ موح���دة وصوال إلى 
عمل موحد ومشترك للبورصات 

اخلليجية. 

ضرورة توحيد جميع األنظمة 
في تلك األسواق اخلليجية مبا 
يصب ف���ي صالح تعزيز العمل 
اخلليجي املشترك. وأشار الفالح 

الى اجلهود التي تتم في ش���أن 
توفير األنظمة في دول مجلس 
التعاون وتفعيل فرق احلوكمة 
واملعلومات والربط املش���ترك، 

البحث في  الى مواصلة  مشيرا 
مستجدات املوضوعات ومناقشتها 
في االجتماع الثالث لرؤساء هيئة 
الذي سيعقد في  املال  أس���واق 

الفرق التي تم تشكيلها 
قال صالح الفالح ان هناك فرقا مت تشكيلها 
بهدف الوصول الى س��وق خليجية مشتركة 
والس��عي الى تقريب وجه��ات النظر ملا فيه 
املصلحة العامة حيث تتمثل في 6 فرق وهي 

كاآلتي:
1 � فري��ق عم��ل تس��جيل اإلدراج��ات 

واإلفصاح.

2 � فري��ق عم��ل اإلص��دارات األولي��ة 
واالكتتابات.

3 � فريق عمل الربط والتقاص.
4 � فريق عمل األدوات املالية.

5 � فري��ق عمل االش��راف والرقابة على 
األسواق.

6 � فريق عمل مؤسسات السوق املالية.

)متين غوزال(جانب من االجتماع الثاني لرؤساء هيئات أسواق املال اخلليجيةصالح الفالح

»كيبكو« تحصد جائزة أفضل صفقة سندات لـ 2010

مدير اخلزانة في »كيبكو« ديكالن سواي يتسلم اجلائزة

فازت ش���ركة مش���اريع الكويت القابضة )كيبكو( 
بجائزة أفضل صفقة سندات لعام 2010 في حفل توزيع 
جوائز أفضل الصفقات في الشرق األوسط لعام 2010، 
وذلك تقديرا إلصدار السندات التاريخي الذي طرحته 

الشركة بقيمة 500 مليون دوالر.
ويأتي فوز شركة مش���اريع الكويت بهذه اجلائزة 
ليؤكد مكانتها كنموذج يحتذى به بني شركات القطاع 
اخلاص في منطقة الشرق األوس���ط وشمال أفريقيا، 
ويثبت قدرتها املستمرة على حشد األموال من أسواق 

رأس املال.
أما في فئة القروض، فقد فازت شركة أبوظبي الوطنية 
للفنادق بجائزة أفضل قرض طويل األجل، وبدورها فازت 
ش���ركة قطر لالتصاالت بجائزة أفضل فريق للخزينة 

لعام 2010 تقديرا لإلدارة السليمة للخزينة.
وقد حضر حفل توزيع اجلوائز نحو 200 شخصية 
من أصح���اب االختصاص في اخلزينة وإدارة املخاطر 
ومتويل الشركات، الذين حضروا حفل العشاء احلصري 
الضخم احتفاال باختتام انشطة مؤمتر جمعية رؤساء 

خزينة الشركات في الشرق األوسط )آكت ميدل إيست(، 
حيث شهد هذا احلفل تقدمي اجلوائز لألفراد الذين حققوا 
بنجاح املعايير التي تشترطها جمعية »آكت« ملؤهالت 

اخلزينة الدولية وإدارة النقد.
وبهذه املناسبة، قال املدير التنفيذي خلزينة املجموعة 
بشركة املبادلة للتطوير ورئيس جمعية آكت ورئيس 
هيئة التحكيم، ماثيو هورن: »إن اجلهد الدؤوب وااللتزام 
الذي أبداه الفائزون بجوائزنا جدير بالثناء والتقدير، 
وفي حني أن هذا العام جاء أفضل مما توقعه الكثيرون، 
فإن البيئة املالية الصعبة التي مت الفوز في ظلها بهذه 
اجلوائز إمنا تؤكد املس���توى العالي ملهنية الفائزين. 
تهانينا إل���ى كل الفائزين عل���ى إجنازاتهم املتميزة«. 
وتنقس���م اجلوائز إلى 3 فئات: الس���ندات، القروض، 
وأفضل فريق للعام، وتقوم هيئة التحكيم مبراجعة كل 
الصفقات وتقييم املرشحني لفئتي السندات والقروض 
على أساس املعايير التالية: اإلدارة السليمة للخزينة، 
التسعير الكفؤ للصفقة، الهيكل األمثل أو املبتكر، والنجاح 

النسبي في تخطي ظروف السوق.


