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الجامعة األميركية في بيروت تقيم ندوة 
لبرنامج ماجستير إدارة األعمال للتنفيذيين

 »الوطني لالستثمار«: ارتفاع اإليرادات اإلجمالية
لـ »حديد عز« إلى 28.1 مليار جنيه بحلول 2015

تقيم اجلامعة األميركية في 
بي���روت، برعاية بن���ك الكويت 
الوطن���ي، ن���دوة تعريفية عن 
برنامج ش���هادة املاجستير في 
إدارة األعمال للمديرين التنفيذيني 
الذي تقدمه اجلامعة، سيتحدث 
خاللها مدير البرنامج د.رياض 
دمش���قية عن أهميته واألهداف 
التي يحققها، وذلك يوم 5 يناير 
الرئيسي للبنك  املقر  املقبل في 

في متام الساعة 6 مساء.
وستكون هذه الندوة مفتوحة 
أمام الراغبني في االلتحاق ببرنامج 
شهادة املاجستير في إدارة األعمال 

للمديرين التنفيذيني الذي تنفرد اجلامعة األميركية 
في بيروت بتقدميه منذ العام 2004، واملخصص 
فقط للمديرين التنفيذيني من أصحاب اخلبرة التي 
تزيد على 10 س���نوات والذين يتمتعون بقدرات 
حتليلية وإدارية، ويتميز هذا البرنامج مبعاييره 
األكادميية املرتفعة التي تواكب آخر التغيرات في 
بيئة األعمال وأحدث متطلبات املديرين التنفيذيني 
في منطقة الشرق األوس���ط وشمال افريقيا، مبا 
يتيح لهم تطوير مهاراتهم القيادية عبر التعرف 

على أحدث تقنيات اإلدارة الفعالة.
وتأتي ه���ذه الن���دوة، التي س���تكون باللغة 
االجنليزي���ة، إلتاحة الفرصة أمام جميع الراغبني 
في التعرف على أهداف هذا البرنامج ومتطلباته، 
وذلك ضمن زيارة سيقوم بها دمشقية إلى الكويت 
وتستمر 3 أيام بهدف التواصل مع املرشحني اجلدد 

لالنضمام إلى هذا البرنامج في دورته املقبلة.
وف���ي هذا الس���ياق، قال دمش���قية ان برنامج 

املاجس���تير ف���ي إدارة األعمال 
للمديرين التنفيذيني الذي تقدمه 
اجلامع���ة األميركية في بيروت 
يش���رف عليه نخبة من أفضل 
األس���تاذة في جمي���ع املجاالت 
التي يغطيها، من إدارة األعمال 
املالي واالستراتيجي  والتحليل 
إل���ى إدارة النزاع���ات وتقنيات 
التف���اوض، وقد خرج البرنامج 
منذ انطالقته في العام 2004 أكثر 
نحو 180 مديرا تنفيذيا، بينهم 
رؤس���اء تنفيذي���ون ومديرون 
عامون لش���ركات ومؤسس���ات 

مرموقة في املنطقة.
وأضاف ان البرنامج يس���تمر ملدة 20 ش���هرا 
وقد صمم خصوصا ليج���اري املتطلبات املهنية 
للملتحقني به، بحيث يقام بنهاية األس���بوع مرة 

كل 3 أسابيع.
وعلى املتقدم أن يتمتع بخبرة طويلة تزيد على 
10 س���نوات في موقع إداري في املؤسس���ات التي 
يعم���ل بها، وأال يقل عمره عن 30 عاما، إلى جانب 
متتعه بقدرات حتليلية وإدارية مرتفعة، وإتقانه 

اللغة االجنليزية بطالقة.
ويدير دمشقية برنامج إدارة األعمال في اجلامعة 
األميركية في بيروت منذ العام 2007 متوجا مسيرة 
مهنية طويلة تبوأ خاللها مناصب قيادية في كبرى 
املؤسسات والشركات العاملية بني الواليات املتحدة 

األميركية وأوروبا.
كما كان مسؤوال عن تطوير العديد من البرامج 
املهارات  األكادميية واالس���تراتيجيات لتطوي���ر 

القيادية.
من بني من رحبوا باملش����اركة 
ف����ي املعرض مص����ارف عريقة 
وشركات عقارية وأخرى صناعية 
وخدماتية وس����ياحية وطبية 
وجتميلية وجتارية. وكشف عن 
اتفاق شركة ميداوي مع إحدى 
الشركات اللبنانية املتخصصة 
هي ش����ركة اخلدمات املتكاملة 
)إسكو( ذات االسم العريق في 
عالم التسويق وتنظيم املعارض 
في لبنان للتعاون على تسويق 
املعرض في لبنان. ولفت الى ان 
املعرض سيلعب دورا مطلوبا 
لتنشيط حجم امليزان التجاري 
بني الكويت ولبنان ليرتقي الى 
العالقات السياسية  مس����توى 
التي تربط  واالخوية اجلي����دة 
بني البلدي����ن، مش����يرا الى ان 
للبنان مكانة مميزة في قلب كل 
كويتي ومن هنا تأتي الرغبة في 
تعزي����ز العالقات التجارية بني 
البلدين من خالل إقامة مثل هذه 
األنشطة التي تفتح آفاقا واسعة 
البلدين.  بني رجال االعمال من 
وأعرب عن تطلعاته إلقامة حدث 
يأتي وفق الطموحات ومبا يتالءم 
مع االستعدادات اجلارية بشأنه، 
مثمنا دور القائمني على شركة 
معرض الكويت الدولي وتعاونهم 
وكذلك مسؤولو وزارة التجارة 

والصناعة.

وحول املعرض الذي س����يقام 
أوض����ح عزو انه خط����وة جديدة 
ونقلة نوعية في تنظيم املعارض 
مبقاييس عامليه وأس����لوب جديد 
يتالءم مع النخبة من الش����ركات 
واجلهات التي سيضمها املعرض 
من لبنان، والتي ستأتي الى الكويت 
أمام شعبها  الشقيق لتستعرض 
الك����رمي كل ما ينتج����ه لبنان من 
منتجات وم����ا يقدمه من خدمات، 
موضح����ا ان العدي����د م����ن رموز 

القطاع����ات االقتصادية اللبنانية 
أب����دت رغبتها في  ق����د  املختلفة 
االنضمام لتلك التظاهرة واملبادرة 
الى حجز موقعها، حيث س����يقام 
املعرض على مساحه تتجاوز ال� 
10 آالف متر مربع. وبني ان املعرض 
سيكون مبثابة قرية لبنانية على 
ارض الكويت حتمل العبق اللبناني 
وتلت����ف برحيق لبن����ان ومذاقه 
اخلاص احملبب ل����دى الكويتيني 
وم����ن هنا جتب اإلش����ارة الى ان 

مدار العام.
م����ن ناحيته، أك����د مدير عام 
شركة ميداوي للمعارض وسيم 
عزو اعتزازه بالتعاون مع شركة 
مع����رض الكويت الدولي وقال ان 
اسم الش����ركة وخبراتها يسبقان 
اي حدث يقام على أرضها ويضمن 
له النجاح والتألق عبر العديد من 
املزايا النسبية التي تتفرد بها ارض 
التي  املناسبات  املعارض وتخدم 

حتتضنها.

تستعد أرض املعارض الدولية 
مبشرف الحتضان تظاهرة جتارية 
هي األضخم للمنتجات واألنشطة 
االقتصادية اللبنانية تقام خارج 
لبنان، حيث وقعت شركة »ميداوي« 
لتنظيم املعارض وميثلها مديرها 
العام وسيم عزمي عزو مع شركة 
مع����رض الكويت الدولي وميثلها 
نائ����ب رئي����س مجل����س االدارة 
والرئي����س التنفيذي عبدالرحمن 
اقامة معرض  اتفاق  النصار عقد 
»صنع في لبنان« خالل الفترة من 
8 الى 13 مايو املقبل بالصالة رقم 
4. وفي تعليق له بهذه املناسبة، 
ق����ال النصار ان ش����ركة معرض 
الدولي ترحب بالتعاون  الكويت 
مع االطراف والش����ركات املنظمة 
للمعارض املتخصصة، الس����يما 
تلك املع����ارض التي تعزز أواصر 
العالقات ب����ني الكويت ومختلف 
دول العالم، مشيرا الى ان الشركة 
تضع جميع إمكانياتها وخبراتها 
في خدمة اجلهات املنظمة ملعارضها 
على أرض املع����ارض الدولية إذ 
انه يهمها جذب رجال االعمال من 
مختلف بلدان العالم والزوار على 
اختالف توجهاتهم وكل ما يجعل 
أرض املع����ارض الدولي����ة مركزا 
ومقصدا لألنشطة الدولية املختلفة، 
ويساعد ارض املعارض على تقدمي 
املع����ارض املتكاملة لزوارها على 

قالت ش���ركة الوطني 
لالس���تثمار في تقرير 
موجز حول شركة حديد 
عز إن الشركة تعد إحدى 
كبريات الشركات املنتجة 
للحديد والصلب في منطقة الش���رق األوس���ط 
وشمال أفريقيا، وتنفرد بريادتها السوقية في 
مصر واستحواذها على حصة تزيد على 40% من 

مبيعات حديد التسليح واحلديد املسطح.
وتصل الطاقة اإلنتاجية احلالية لشركة حديد 
عز إلى 5.8 ماليني طن س���نويا منها 3.5 ماليني 
طن حديد تسليح سنويا و2.3 مليون طن حديد 
مسطح سنويا، وتشهد الشركة حاليا عملية توسع 
جريئة بقيمة ملي���ار دوالر لطاقتها اإلنتاجية 
تتضمن إضافة طاقة إنتاجية قدرها 3.7 ماليني 
طن س���نويا من مكورات احلديد، حيث يجري 
حاليا إنتاج 1.85 مليون طن س���نويا، وتطبيق 
مبادرة إلضافة املرونة في الطاقات املستخدمة في 
مصنع عز للحديد املسطح والبالغة 1.2 مليون 
طن س���نويا، وذلك بإضافة وحدة صهر بطاقة 
1.3 مليون طن س���نويا، في مصنع عز للحديد 
املس���طح، ويتوقع إلجمالي اإلضافات اجلديدة 
في الطاقة اإلنتاجية أن تس���تكمل على مراحل 
مع حلول نهاية 2013، األمر الذي يعني وصول 
الطاق���ة اإلنتاجية إلى 6.9 ماليني طن من حديد 

التسليح واحلديد املسطح.

إستراتيجية تحسين الربحية

وأشارت »الوطني لالستثمار« الى أن خطة 
ش���ركة حديد عز اجلريئة للتوسع في الطاقة 
اإلنتاجية تشكل احملفز الرئيسي للسهم، حيث 
ان التوسع س���يعزز من أداء الشركة وريادتها 
الس���وقية، كما أن اس���تراتيجية الشركة تقوم 
على حتسني الهامش مستفيدة من التفاوت بني 
مكورات احلديد واحلديد اخلردة )هناك وفورات 
تصل حلوالي 200 دوالر للطن الواحد في تكاليف 

املادة اخلام(.
ومن شأن االستفادة من ميزة معاجلة مكورات 
احلديد القائمة في مصنع عز الدخيلة وتكرارها 
في مصانع ش���ركة حديد عز األخرى في مدينة 
السادات، ومدينة العاشر من رمضان، والسويس 
أن تعزز بصورة كبيرة من هامش األرباح املجمعة 
للشركة قبل خصم الفوائد والضرائب واالهالكات 
واالستهالكات ومتكنها من التوسع بصورة مطردة 
على امتداد الفترة التي تغطيها توقعاتنا والوصول 

إلى 22.4% بحلول عام 2015.
ومن املرجح أن يؤدي االرتفاع املتوقع إلجمالي 
الدخل احمللي وازدياد القوة الشرائية وطرح العديد 

من مشاريع البنية التحتية الضخمة بدعم حكومي 
إلى تنامي استهالك منتجات احلديد النهائية في 
مصر على مدى خمس س���نوات مبعدل سنوي 
مضاعف قدره 12.9%، كما ان محدودية العرض 
احمللي اجلديد على املدى املتوسط سيكون لها 

أثر إيجابي أيضا.
وفي ضوء ذلك، أوصت »الوطني لالستثمار« 
بشراء سهم ش���ركة حديد عز، حيث ان القيمة 
العادلة للس���هم الواحد والبالغ���ة 23.6 جنيها 
مصريا خالل 12 ش���هرا تعطي عائدات محتملة 

قدرها %28.4.
 وتصل قيمة السهم وفق تقديرات »الوطني 
لالستثمار« إلى 955 جنيها مصريا للسهم الواحد، 
وهذه القيمة حتمل في طياتها إمكانية االرتفاع 

بنسبة 23.4% من سعر آخر إغالق.
كما يؤخذ بعني االعتبار التوقعات اإليجابية 
بشأن إجمالي اإلنتاج احمللي املصري وتنامي القوة 
الش���رائية وارتفاع الطلب على العقار السكني 
وانطالق العديد من مش���اريع البنية التحتية 
الضخم���ة املدعومة من احلكومة س���تؤدي إلى 
ازدياد الطلب على احلديد في مصر، حيث ان هذا 
الطلب سيرفع من حصة استهالك الفرد للحديد 
من معدلها احلالي البالغ 77 كيلوغراما، والتي تقل 
كثيرا عن املعدالت السائدة على مستوى الشرق 
األوسط والعالم والبالغة 205 و179 كيلوغراما 

على التوالي.
 وتش���ير تقدي���رات »بيزن���س مونيت���ور 
إنترناشونال« إلى أن استهالك احلديد في مصر 
سينمو على مدى خمس سنوات مبعدل مضاعف 
ق���دره 12.9% مقارنة باملعدل البالغ 9% الذي مت 
تسجيله بني عامي 2004 و2009، كما أن مصدري 
احلديد األتراك سيواصلون تغذية السوق املصري 
وعل���ى صعيد العرض، يالحظ أنه باس���تثناء 
التوسع املرتقب لشركة حديد عز ال توجد هناك 
أي طاق���ات ذات أهمية إلنتاج احلديد تلوح في 
األفق في مصر على املدى القريب، وهو ما يعتبر 

أمرا إيجابيا بالنسبة لهذا القطاع.
وعلى ضوء هذه التوقعات اإليجابية، توقع 
التقرير لشركة حديد عز أن حتقق أرقاما مرتفعة 
وقوية وهي متضي قدم���ا لألمام، كما توقع أن 
ترتفع اإليرادات اإلجمالية خالل س���ت سنوات 
مبعدل مضاع���ف قدره 14.3% بحيث ترتفع من 
12.6 مليار جنيه مصري في عام 2009 إلى 28.1 
مليار جنيه في عام 2015. كما أن امليزانية القوية 
وسجل توزيعات األرباح اجليدة والتدفقات النقدية 
القوية املعززة لقدرات الشركة تشكل في مجموعها 
أيضا بعضا من العوامل األخرى التي تدعم هذه 

النظرة االستثمارية االيجابية. 

برعاية »الوطني« في 5 يناير المقبل

مدعومة بالقدرات القوية للشركة والمعطيات اإليجابية للسوق المصري

د.رياض دمشقية

النصار وعزو بعد توقيع العقد

»ميداوي للمعارض« و»معرض الكويت« توّقعان عقد اتفاق
إقامة معرض »صنع في لبنان« على أرض المعارض

خالل الفترة من 8 إلى 13مايو المقبل

من اليمني: مدحت توفيق وأحمد ذو الفقار بجوار الشيخ د.محمد الصباح 

» األهلي المتحد« يرعى مؤتمر األزمة االقتصادية العالمية 
من منظور االقتصاد اإلسالمي

مجلة »المصارف«: دور دولي جديد للمصارف العربية
صدر العدد اجلديد من مجلة »املصارف« التي يصدرها 
احتاد مصارف الكويت، وتضمن العدد حوارا خاصا مع 
الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي )بيتك( محمد 
سليمان العمر اعتبر فيه ان البنوك الكويتية هي عصب 
االقتصاد في أي دولة، وليس من املناسب وال الصحيح 
اس���تبعادها أو جتاهلها من اي مشروع، خاصة إذا كان 
هذا املشروع يتعلق بصلب عملها وهو تقدمي التمويل، 
مؤك���دا أن اخلطة التنموية تعتب���ر خطوة متقدمة من 
احلكومة لتحريك السوق وضخ أموال إلقامة مشاريع.
واشتمل العدد على متابعة ألعمال املؤمتر املصرفي 
العربي السنوي لعام 2010، الذي نظمه احتاد املصارف 
العربية في بيروت مؤخرا وش���ارك فيه اكثر من 700 

ش���خصية ميثلون القطاع���ات املصرفية واالقتصادية 
واالستثمارية في الوطن العربي، وقد اكدوا من خالله ان 
الدور اجلديد للمصارف العربية »يتطلب جهودا كبيرة، 
وأحد أهم األساليب لتحقيق هذا الدور هو إقامة تكتالت 
مصرفية عربية ضخمة قادرة على منافسة املجموعات 
املصرفية الدولية محليا ودوليا«. وتوقع املش���اركون 
في املؤمتر أن تزيد املوازنة املجمعة للمصارف العربية 
نهاية هذا العام على 2.5 تريليون دوالر، وأن يبلغ الناجت 
احمللي للدول العربية تريليوني دوالر فقط، ما يدل على 

أن حجم القطاع يفوق حجم االقتصاد العربي.
كما تضمن الع���دد حتقيقا خاصا يلقي الضوء على 
دخول النظام املصرفي الكويتي عصرا جديدا في مواكبة 

التطورات احلديثة من أجل تطبيق أفضل املمارس���ات 
الدولية مبا يحقق التقدم واالرتقاء بأداء اجلهاز املصرفي 
الكويتي من خالل »نظام ايبان« الذي سيحقق التوحيد 
الدولي لهيكلة احلسابات املصرفية كما يوفر عنصري 
الس���رعة والدقة لدى تنفيذ التحويالت املالية ويشمل 
جميع احلسابات املتعلقة بالتحويالت املالية الصادرة 
والواردة ويخفض التكاليف عبر احلد األدنى من التدخل 
اليدوي، وأخيرا يحقق مستوى عاليا من الدقة للتقارير 

املالية التحليلية الصادرة عن أنظمة الدفع.
باالضافة الى التقارير والدراسات واملقاالت واملؤمترات 
والندوات واملنوعات والترجم���ات واملعارض واخبار 

البنوك واملوضوعات املتخصصة ذات الصلة.

أعلن البنك األهلي املتحد عن رعايته 
الذهبية ملؤمتر اجتاه����ات الرابع الذي 
نظمته كلية العلوم اإلدارية حتت عنوان 
»األزمة االقتصادية العاملية من منظور 
االقتصاد اإلسالمي« والذي أقيم في مبنى 
املؤمترات باجلامعة حتت رعاية سمو 
رئيس مجلس الوزراء الش����يخ ناصر 
احملمد، حيث أناب عن سموه، نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح، وذلك مبشاركة العديد 
من املؤسسات املالية اإلسالمية ومراكز 
البحث واملؤسسات العلمية من مختلف 

دول العالم.
وقال البنك في بيان صحافي ان هذه 
الرعاية تأتي في إطار مساهمات البنك 
ودوره الفع����ال في دعم جميع القضايا 
اخلاصة بالعمل املصرفي اإلسالمي، حيث 
ناقش املؤمتر محاور مهمة تناولت قضايا: 
دور األخالقيات في االستقرار االقتصادي، 
التمويل اإلس����المي في مقابل التمويل 
التقليدي، دور السياسات االقتصادية 
من منظور اس����المي، وجت����ارب دولية 

ومؤسسية في مواجهة األزمة من وجهة 
نظر إسالمية.

وبهذه املناس����بة قال نائب الرئيس 
التنفيذي للمخاطر واملالية وتكنولوجيا 
املعلوم����ات والعمليات والتقيد بالنظم 
املرعية أحمد ذو الفقار، إن البنك األهلي 
املتحد سباق دائما في دعم ورعاية مثل 
هذه القضايا، حيث جاءت رعاية البنك لهذا 
املؤمتر انطالقا من إميانه العميق بأهمية 
دعم العمل املالي اإلسالمي واملشاركة في 
مناقشة قضايا العمل املصرفي اإلسالمي 
مع أكبر جتمع في الكويت من الباحثني 
واألكادمييني ورجال األعمال ومبشاركة 

مؤسسات دولية ذات صلة.
وأضاف أن البنك قام مؤخرا بتقدمي 
الدع����م والرعاية للكثير م����ن القضايا 
املصرفية واالجتماعي����ة باإلضافة إلى 
األنشطة اخليرية املختلفة وذلك انطالقا 
من إميانه العميق وحرصه الدائم على 
املس����اهمة في تدعيم مختلف أنش����طة 
املجتمع وذلك في إطار رسالة »املتحد« 

الهادفة إلى خدمة املجتمع.

تقــرير

بوستر السحب على جائزة مليونير »الدانة« 

قرداحي يسحب مليونير »الدانة« في 4 يناير
أعلن بنك اخلليج امس أن سحب الدانة 
على جائزة املليون دينار س���يعقد يوم 
4 يناير املقبل ف���ي مجمع األڤنيوز وهو 
احلدث األبرز ضم���ن احتفال ضخم يبدأ 
في متام الس���اعة السابعة مساء وينتهي 
الس���اعة التاس���عة مس���اء، حيث ستتم 
استضافة جورج قرداحي، الذي يعد من 
أبرز الش���خصيات اإلعالمية في الشرق 
األوسط ليقدم فعاليات السحب، الذي ستقام 

حتت إشراف وزارة التجارة.
وسيتخلل األمس���ية انشطة متعددة 
المتاع احلضور إلى جانب سحب الدانة، 
كما س���يتم اس���تعراض اجلدول الزمني 
لس���حوبات الدانة لع���ام 2011، فضال عن 

مزايا فتح حساب الدانة.
 وبهذه املناسبة، قال مدير عام اخلدمات 
املصرفية الش���خصية ف���ي بنك اخلليج 
عل���ي ش���لبي: »نتطلع ال���ى اإلعالن عن 

الدانة وسعداء جدا باستضافة  مليونير 
جورج قرداحي للمشاركة في هذا احلدث 

الضخم.
وتعد هذه املبادرة جزءا من التزام البنك 
بتقدمي أنشطة جديدة تضفي جوا من املتعة 
واإلثارة على عمليات سحب الدانة، وذلك 
استجابة لرغبات قاعدة عمالئنا الكبيرة. 
ومينح حساب الدانة، احلائز على جائزة 
أفض���ل منتج من قبل مجلة »بانكر ميدل 
إيست«، وسيلة جيدة للعمالء متكنهم من 
توفير أموالهم وفي ذات الوقت تتيح لهم 
فرصة دخول السحب الذي ميكن أن يغير 

مجرى حياتهم.
 اجلدي���ر بالذكر أن س���حوبات الدانة 
املاضية قد جنحت في خلق نوع من الترقب 
واإلثارة بني العمالء كما استطاعت جذب 
العديد من العم���الء اجلدد للتمتع مبزايا 

حساب الدانة العديدة.

في أمسية خاصة يقيمها بنك الخليج في مجمع  األڤنيوز


