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لقطة جماعية للطلبة خالل زيارتهم لـ »الوطني«

د.فيليب كوتلر عدنان احلداد

»المركز«: توقعات بتزايد إقبال القطاع الخاص على شركات
االستكشاف والتنقيب وإنتاج النفط بالمنطقة في 2011

ق���ال املركز 
املالي الكويتي 
 » ك���ز ملر ا «
تقرير  ف���ي 
له حول االس���تثمار في مجال 
االستكشاف والتنقيب وإنتاج 
النف���ط ف���ي دول املنطقة، ان 
االستثمار في هذا القطاع قد شهد 
انتعاشا في الفترة األخيرة ومن 
املرجح ان يستمر هذا االنتعاش 
في ظل ازدهار أسعار النفط عن 
السابق،  العام  مستوياتها في 
واستمرار النفط كمصدر الدخل 
األساسي لدول منطقة الشرق 

األوسط وشمال افريقيا. 
انه  الى  واش���ار »املرك���ز« 
في بداي���ة األلفية الثالثة ومع 
ازدهار أسعار النفط في املنطقة 
تأسست بعض الشركات احمللية 
واألجنبية املستقلة للمشاركة 
في عملي���ات التنقيب وإنتاج 
النف���ط خصيصا ف���ي منطقة 
الشرق األوسط وشمال افريقيا، 
وقد بلغ عددها أكثر من 11 شركة، 
باس���تثناء الشركات األجنبية 
املستقلة التي مت تأسيسها للعمل 
خصيصا في كردستان العراق، 
في الفترة بني عامي 2002 و2007، 
وقد تركزت اعمال هذه الشركات 
في مصر، وعمان، وباكستان، 
واليم���ن، وتونس، واإلمارات، 
وسورية، والسودان والعراق 
والتي مت تأسيسها تزامنا مع 
االرتفاع في أسعار النفط التي 
وصلت إلى مستويات مشجعة 
تضمن لهذه الشركات حتقيق 

عوائد مادية. 
وقد حققت هذه الش���ركات 
جناحا في عملياتها في مجال 
التنقيب واالستكشاف، ليكون 
ع���دد الش���ركات العامل���ة في 
مجال االستكش���اف والتنقيب 
وإنتاج النفط في منطقة الشرق 
األوسط وش���مال افريقيا أكثر 

عمل جديدة للمواطنني خصوصا 
أن حجم اإلنفاق على س���بيل 
املثال ال احلصر في الكويت في 
مجال تطوير خدمات احلقول 
املتعلقة باإلنتاج  واملش���اريع 
يق���ارب 27 ملي���ار دوالر مما 
يتماش���ى مع إس���تراتيجية 
الكويت إلنتاج 4 ماليني برميل 

في 2020.
الى ان هذه  ولفت »املركز« 
الشركات واجهت حتديات في 
بداية مشوارها لكونها تفتقر 
للخبرة والتقنية الالزمة لتشغيل 
احلقول النفطية باإلضافة إلى 
ش���ح التمويل لهذا القطاع من 
البنوك احمللية التي قد ال تتفهم 
طبيعة عمل الش���ركات وتقبل 
املخاطر التي تتعلق بالعمل في 

هذه الدول واألداء التشغيلي.
وقد حاولت هذه الشركات 
التغل���ب على ه���ذه املعضلة 
عن طريق الشراكة في امتياز 
احلقول النفطية مع الشركات 
احلكومية العاملة أو الشركات 
اجلانبي���ة العاملية التي متتلك 

اخلبرة في هذا املجال.

من 87 شركة تشكل الشركات 
العاملية األجنبية منها نسبة %30 
والشركات احلكومية نسبة %27 
والشركات التي تعتبر شراكة 
بني الشركات العاملية واحلكومية 
نسبة 21% والشركات املستقلة 
21% فيما تشكل نسبة الشركات 
التي تدخ���ل فيها احلكومة مع 

شريك محلي نسبة %1. 
وذكر التقرير انه من املفارقة 
أن معظم الش���ركات املستقلة 
مت تأسيسها في الكويت والتي 
يحظر الدستور فيها االستثمار 
التنقي���ب واإلنتاج  في مجال 
ولكنها وجهت نش���اطاتها إلى 
أبوابها  الت���ي فتح���ت  الدول 
للشركات املستقلة، معربا عن 
االمل في ان يتم في املستقبل 
القريب فتح الباب لهذه الشركات 
العملي���ات  للقي���ام ببع���ض 
التش���غيلية في الكويت مبا ال 
يتعارض مع الدستور خصوصا 
أن هذه الشركات قد كونت خبرة 
ال بأس بها في هذا املجال والتي 
ميكن االستفادة منها في هذه 
الدول وتساهم في خلق فرص 

أما بالنسبة لتمويل نشاط 
هذه الشركات التي حتتاج إلى 
رؤوس أموال طائلة، فقد قامت 
الش����ركات اخلاصة املس����تقلة 
العاملية  البن����وك  إلى  باالجتاه 
لتمويل مشاريعها، كما حاولت 
بعض الشركات االستناد الى أن 
عملياتها التشغيلية تتركز في 
الدول النامي����ة، وبالتالي قامت 
بتأمني التمويل عن طريق البنك 
الدولي الذي قام بتمويل عمليات 
الشركات في بعض الدول مثل 
مصر واليمن وعمان وباكستان، 
فعلى س����بيل املثال ال احلصر 
حصلت ش����ركتا كويت انرجى 
ودليل بتروليوم التابعة لشركة 
محمد البرواني على متويل البنك 
الدولي ملش����اريع االستكشاف 
والتطوي����ر، كما جنحت بعض 
الش����ركات في تأم����ني الناحية 
التشغيلية واستطاعت أن تصدر 
صكوكا إسالمية لتمويل عملياتها 
التشغيلية مثل شركة دانا غاز 
التي استطاعت بفضل عمليات 
االستكشاف والتطوير في مجال 
الغاز في مصر أن جتذب اهتمام 

املستثمرين في األسواق املالية 
خصوصا أنها ش����ركة مدرجة، 
وكذلك اهتمام املس����تثمرين في 

مجال السندات والصكوك.
 اما بالنسبة للشركات املستقلة 
غير املدرجة والتي متثل نسبة 
كبيرة من هذه الشركات العاملة 
فمازالت حتتاج إلى رؤوس أموال 
تتدفق من القطاع اخلاص لتمويل 
عمليتها التشغيلية والتوسع إلى 
مناطق جغرافية جديدة، ويتزامن 
ذل����ك مع توقع����ات بأن حتافظ 
أس����عار النفط على مستوياتها 
الت����ي تفوق 90 دوالرا للبرميل 
والتي متكن الشركات املستقلة 

من حتقيق ربحية جيدة.
وتوقع »املركز« أن يش����هد 
هذا القط����اع إقب����اال كبيرا من 
املستثمرين في القطاع اخلاص 
إما لالس����تحواذ على حصص 
في الشركات القائمة أو إلنشاء 
شركات جديدة في هذا املجال، كما 
توقع جناحا باهرا لهذه الشركات 
إذا استطاعت أن تثبت جدارتها 
التشغيلية واإلدارية في املستقبل 

القريب.

»الوطني« ينشر الوعي البيئيلما ينتظرها من مستقبل واعد في ظل ازدهار أسعار الذهب األسود 
بين طلبة ابتدائية »الصباحية« للبنين

»الجمان« يستعرض نتائج استطالعات الرأي 
حول البورصة خالل الربع األخير من 2010

القلق ولو بش���كل أولي حول 
هذا املوضوع.

التعقيب: فعال كانت اإلجابة 
متوافق����ة مع ما يتردد من قلق 
كبير فيما ل����و لم تتم الصفقة 
املذك����ورة، حي����ث توقع %82 
املشاركني باالس����تطالع باألثر 
السلبي اجلذري على البورصة 
في حال عدم امتام الصفقة، في 
حني كان����ت األقلي����ة تقلل من 
ذل����ك األثر، أما وجه����ة نظرنا 
حول املوضوع فتتلخص بان 
التداعيات السلبية عند عدم امتام 
الصفقة مبالغ بها، وترجع في 
اعتقادنا ألسباب نفسية بسبب 
التضخيم اإلعالمي، حيث نرى 
أن عدم امت����ام الصفقة له آثار 
سلبية بش����كل أو بآخر، لكنها 
ليست جسيمة وبالغة، حيث 
ميك����ن جتاوزها خ����الل فترة 

قصيرة نسبيا.

التاريخ، أما رأينا التفصيلي حول 
إليه  الرجوع  املوضوع فيمكن 
من خ���الل تقريرنا الصادر في 
2010/10/4 وتقريرنا الصادر في 

.2010/11/11

استطالع ديسمبر

السؤال: هل ستتأثر البورصة 
الكويتية س���لبا بشكل جذري 
في حال فش���ل صفقة بيع زين 
الكويتية التصاالت اإلماراتية؟

اإلجابة: نعم 82%، ال %18
مبرر االس�تطالع: بعد تصاعد 
النزاع بني مساهمني رئيسيني 
في زين الكويتية حول نوايا بيع 
46% منها التصاالت االماراتية، 
مما ح���دا بالبعض بالش���عور 
بالقلق جتاه األثر السلبي احملتمل 
لعدم امتام الصفقة على بورصة 
الكوي���ت ككل، فقد طرحنا هذا 
الس���ؤال حملاولة قياس درجة 

قام مركز اجلمان لالستشارات 
االقتصادي���ة بنش���ر نتائ���ج 
ال���رأي اخلاصة  اس���تطالعات 
املالية  الكويت لألوراق  بسوق 
للربع الرابع 2010 التي اجراها 
على موقعه على شبكة االنترنت 
خالل أش���هر )أكتوبر، نوفمبر 
وديس���مبر(، مع إيضاح مبرر 
االستطالع، وكذلك إبداء التعقيب 
اخلاص فيما يتعلق باملواضيع 

املطروحة. 

استطالع أكتوبر

السؤال: هل تعتقد أن معظم 
األسهم حتت 100 فلس سيئة؟

ال   ،)%18( نع���م  اإلجاب�ة: 
)%82(

مبرر االستطالع: كثر احلديث 
واجلدل وأحيان���ا اللغط حول 
األس���هم املنخفضة عن قيمتها 
االس���مية البالغ���ة 100 فلس، 
والس���تفتاء جمه���ور املهتمني 
باملوض���وع م���ا إذا كانت هذه 
األسهم وعددها نحو 90 سهما 
في تاريخ���ه، أي نحو 40% من 
إجمالي عدد األسهم املدرجة، ما إذا 
كانت سيئة أم ال؟ وذلك للتعرف 
على موق���ف جمهور املتداولني 
بشأنها بطريقة أقرب إلى املنهج 

العلمي.
التعقي�ب: أج���اب معظ���م 
املشاركني باالستطالع ب� »ال«، أي 
أن معظمها ليس سيئا، ونعتقد 
أن نتيجة االس���تطالع منطقية 
ونحن نتفق معها، حيث ال ميكن 
احلكم بش���كل مطلق على تلك 
األسهم ككل، ومن وجهة نظرنا، 
فإن تلك األسهم تنقسم إلى ثالثة 
ش���رائح رئيسية األولى: أسهم 
ظروفها عادية، حيث ال تعاني 
من مشاكل جسيمة، الثانية: أسهم 
ال بأس بها، نظرا ملعاناتها من 
مشاكل قابلة للحل ولو أن بعضها 
مشاكل كبيرة، والثالثة: أسهم 
ذات مشاكل جسيمة صعبة أو 

مستحيلة احلل.

استطالع نوفمبر

السؤال: هل تعتقد أن صفقة 
بيع زين لالتصاالت اإلماراتية 

ستتم؟ 
اإلجاب�ة : نع���م )34%(، ال 

)%66(
مبرر االستطالع: مع ظهور بوادر 
النزاع واجلدل حول نوايا إبرام 
صفقة بيع 46% من رأسمال زين 
الكويتية التصاالت اإلماراتية 
خالل نوفمبر 2010، ارتأينا طرح 
هذا الس���ؤال للتعرف على آراء 
املهتمني باملوض���وع من حيث 

جناح الصفقة أو فشلها.
التعقي�ب: كانت إجابة ثلثي 
املشاركني باالستطالع بتوقيع 
عدم إمت���ام الصفقة، بينما كان 
الثلث متوقعا إمتامها، وال شك 
بتأثر املشاركني باالستطالع مبا 
يدور بالساحة من جدل ونزاع، 
والذي وص���ل إلى القضاء، مما 
أضعف احتمال إمتامها في الوقت 
احملدد ف���ي 2011/1/15، وهذا ما 
نتفق مع���ه، وال���ذي ال يعني 
بالضرورة عدم إمتامها بعد ذلك 

اعلن بن���ك الكويت الوطني عن اس���تضافته 
مجموعة من طلبة ابتدائية »الصباحية«، للبنني 
في زيارة ميدانية خاصة للتعرف عن كثب على 
جهود البنك لنش���ر الوعي البيئ���ي في املجتمع 
وذلك ضمن برنامج »اعادة التدوير« الذي تنظمه 
وزارة التربية وتشارك فيه مجموعة من مدارس 

الكويت.
 وقال البنك في بيان صحافي ان هذه الزيارة 
تهدف ال���ى التعرف على آليات عم���ل البنك في 
تنظيم أنش���طته البيئية املتنوعة الداخلية مثل 
اعادة تدوير الورق املستخدم في املكاتب والتقليل 
من استهالك الكهرباء ونشر الوعي بني املوظفني 
من خالل رسائل التوعية الدورية، باالضافة الى 

االنشطة خارج البنك مثل حمالت تنظيف الشواطئ 
وحم���الت التوعية في االماك���ن العامة وزيارات 
املدارس، كما مت شرح االثار السلبية الناجمة عن 
بعض التصرفات اخلاطئة بهدف ترسيخ مفهوم 

احلفاظ على البيئة واالهتمام بها.
وقالت مسؤولة العالقات العامة في بنك الكويت 
الوطني بدرية الرش���يد ان: »البنك حريص على 
جتسيد التزامه ومساهمته اإليجابية حيال سالمة 

البيئة واحملافظة عليها في الكويت«. 
وأضافت: »التزامن���ا بحماية البيئة واحلفاظ 
عليها يشكل ركنا أساسيا من مسؤوليتنا، ونحن 
نتطلع نحو توس���يع نطاق أنش���طتنا على هذا 

الصعيد«.

»أوسكار العالمية« تشارك
في مؤتمر أزمة التسويق العالمي

»التوظيف الخليجية« وقعت عقد
خدمات مساندة مع »الكويتية لنفط الخليج«

أعلنت شركة التوظيف اخلليجية أنها وقعت عقد 
خدمات مساندة مع الشركة الكويتية لنفط اخلليج، 
تقوم مبقتضاه بتقدمي خدمات إدارية جلميع القطاعات 
واألقسام واملواقع من خالل موظفني ذوي خبرة عالية 

في مجال اإلدارة والسكرتارية، ملدة 3 سنوات.
وقالت شركة التوظيف اخلليجية في بيان صحافي 
ان توقيع العقد يأتي في ظل التعاون املشترك والثقة 
املتبادلة بني الشركتني على مدار أعوام سابقة، حيث 
انه للمرة الثاني����ة على التوالي يتم إبرام تعاقد بني 
الشركتني، مبا يرس����خ دعائم الثقة واملصداقية بني 
اجلانبني. وأضافت الشركة انها حترص على مزيد من 
التعاون املشترك مع الشركات الوطنية الكبرى، مثل 
الش����ركة الكويتية لنفط اخلليج، مؤكدة أن االلتزام 
بتقدمي خدمات متميزة تعتبر األفضل من نوعها في 
مجالي اإلدارة والسكرتارية والتزامها مبعايير اجلودة 
العاملية من أهم العوامل التي تدفع الشركات الكبرى 

إلى االستعانة بها في هذه املجاالت.
وأكدت شركة التوظيف اخلليجية سعيها املستمر 
إلى التجديد الذي هو س����مة هذا العصر مبا يتوافق 
مع متطلبات صناعة رأس املال البشري ومع البنية 
االجتماعية ف����ي الكويت، خاصة فيما يتعلق بتأمني 
اخلدمة األفضل لعمالئها سواء من الشركات أو الباحثني 
عن عمل، فقد شهد عمل الشركة تطورا كبيرا وبناء 

عالقات دولية واسعة لبناء ش����بكة مصادر املوارد 
البشرية التي تسعى لتأمينها لعمالئها.

وأشارت إلى حرصها على توظيف خبرتها العريقة 
وإمكاناتها املتخصصة في إدارة املشاريع وتوفير املوارد 
البشرية إلجناح هذا العقد، وذلك من خالل منظومة 
مبتكرة ومتطورة تعمل ضمن أحدث املعايير العاملية 
على املس����تويني البش����ري والتقني، مؤكدة أن فرق 
عملها تضم نخبة مختارة من اخلبراء واالستشاريني 
احملليني والعامليني. واعربت الش����ركة عن سعادتها 
باختيارها لتنفيذ هذا العقد والذي يأتي ضمن رؤية 
الشركة في استيعاب متطلبات كبرى املؤسسات في 

القطاعني العام واخلاص وتلبية حاجاتها.
يشار إلى أن شركة »التوظيف اخلليجية« تقوم 
بتزويد قطاع����ات النفط والبتروكيماويات والبنوك 
وشركات االس����تثمار والعقار واملقاوالت واخلدمات 
اللوجستية في الكويت بالقوى العاملة املؤهلة وفق 
أعلى املعايير العاملية. وتقدم مجموعة كبيرة من خدمات 
املوارد البش����رية منها، تصميم وحتديث السياسات 
واإلجراءات، وتخطيط القوى العاملة، وإدارة تصميم 
نظام األجور واملرتبات ومزايا العاملني، باإلضافة إلى 
حتليل وتقييم وترتيب الوظائف، وإجراء الدراسات 
والبحوث في مجال إدارة املوارد البش����رية وتطوير 

األنظمة اإلدارية.

ق����ال رئيس مجل����س اإلدارة 
والعضو املنتدب ملجموعة الراية 
عدنان احلداد ان ش����ركة اوسكار 
العاملية أعلنت عن مشاركتها في 
مؤمتر »ازمة التس����ويق العاملي« 
الذي س����يقام بالكويت في ابريل 
املقب����ل ويحاضر في����ه د.فيليب 

كوتلر
وأوضح احل����داد في تصريح 
صحاف����ي ان املؤمت����ر يعتبر من 
الفرص املهمة املتاحة حاليا إللقاء 
الضوء على التحديات واملشكالت 
التي تواجه احلركة التسويقية في 
الكويت وأثرت سلبا على إنتاجية 
املالية والتجارية في  املؤسسات 
البالد حيث باتت تعانى من ضعف 
التسويق بشكل عام وخاصة في 
منطقة اخلليج حيث ساهمت النظم 
والقوانني االستثمارية واالئتمانية 
بتعقيد عمليات التس����ويق وذلك 
نتيجة للممارسات املضاربية التي 
ابتعدت عن املعايير الصحيحة في 

تنشيط السوق اقتصاديا.
وأكد ان التفاعالت احلالية التي 
مير بها االقتصاد العاملي ستبرز 
مفاهيم جديدة لعمليات التسويق 

خاصة االستثمارية منها حيث ان 
التسويق ال يعني البيع والشراء 
كما كان معروفا من قبل بل أصبح 
يعني إيجاد الفرص وصنعها على 
ارض الواقع لذلك كانت احلاجة إلى 
إقامة هذا املؤمتر في تلك الظروف 
الدقيقة التي تعكس مدى عمق األزمة 
االقتصادية فالتسويق اجليد يعني 
الفرصة ومضاعفة قيمتها  إيجاد 

لتعود بفائدة على االقتصاد.
أن األزمات  وأوضح احلداد 
املتتالية التي ضربت االقتصاد 

العاملي وآخره���ا األزمة املالية 
آثارها واضحة  التي مازال���ت 
على االقتصاد العاملي وحركته، 
ومن ثم جاء تنظيم مؤمتر أزمة 
التس���ويق العامل���ي الذي يعد 
خطوة ف���ي هذا االجتاه، حيث 
يهدف إلى توضيح أسس وقواعد 
التس���ويق احلديث في كيفية 
مواجهة املعض���الت اجلديدة، 
فالتس���ويق أصب���ح يقع على 
عاتقه حتريك مختلف القطاعات 

االقتصادية.

»ديل كارنيجي الكويت« يشارك تنظمه مجموعة »الراية« أبريل المقبل
في المؤتمر العالمي بفلوريدا

»RIM« تطرح في الكويت
 »BlackBerry Bold 9780« 

أعلن مركز ديل كارنيجي 
للتدريب � الكويت عن مشاركته 
للمرة االول���ى في مؤمتر ديل 
كارنيجي العاملي ال� 65 والذي 
يجمع معاهد املجموعة حول 
العالم والذي عقد في ميامي، 
بوالية فلوريدا مطلع ديسمبر 

املاضي.
 وأوض���ح املركز في بيان 
صحافي ان املؤمتر متيز هذه 
املرة بحضور 650 مركز تدريب 
من مراكز ديل كارنيجي املنتشرة 
في 86 دولة حول العالم مبا في 
ذلك مركز الكويت والذي مثلته 

املديرة التنفيذية للمركز د.أنوار الصباح.
وتضمن املؤمتر والذي دام 3 أيام ورش عمل مختلفة في مجال 
حلول الشركات واملبيعات والتسويق واالمتياز، والبرامج االساسية 
املخصص���ة لفرق العمل املختلفة، كما منحت ديل كارنيجي خالل 
املؤمتر جوائز خاصة ملكاتب حققت أفضل أداء وأفضل العائدات، 
وقد سجل مركز اململكة العربية السعودية أعلى ايرادات لعام 2010 
بلغت 4 ماليني دوالر، في حني مت توزيع جائزة أفضل تدريس وجودة 
على ثالثة مراكز مختلفة مرتبة بني الذهب والفضة والبرونز هي 
املكسيك واندونيسيا باالضافة الى ثالثة مكاتب من الواليات املتحدة 

تقاسمت املركز الثالث هي سانت لويس وميسوري وواشنطن.
وبهذه املناسبة، قالت د.أنوار الصباح: »نحن في ديل كارنيجي 
للتدريب � الكويت متحمسون لدفع عجلة النمو والتطور في سوق 
الكويت من حيث التدريب، وقد س���اعدت مشاركتنا هذا العام في 

املؤمتر العاملي على نظرتنا وطموحنا لتحقيق االفضل«. 
واضافت: »لدينا اآلن فهم أفضل ملعتقدات ديل كارنيجي وباالخص 
مبدأ »العاملية بلمسة محلية« والذي هو أساس عملنا واخلدمات 

التي نقدمها في الكويت«.

أعلنت ش���ركة »RIM« أخيرا عن 
 BlackBerry Bold إطالق الهاتف الذكي
9780 في الكويت. وميثل الهاتف اجلديد 
أحدث إضافة لعائلة الهواتف الذكية 
BlackBerry Bold، وميتاز الهاتف الذكي 
اجلديد بحجمه الصغير وأناقته، ويضم 

مزيجا من املزايا واألداء والتصميم.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي 
أن الهاتف اجلديد يدعم شبكات اجليل 
الثالث 3G حول العالم، وهو قادر على 
االتص���ال الالس���لكي Wi-Fi مع دعم 
اتصاالت واي فاي املوفرة من شركات 
االتصاالت. ويحتوي اجلهاز اجلديد 
على نظ���ام حتديد املواقع اجلغرافية 

العاملي GPS خلدمة التطبيقات املعتمدة على املكان والوسم املكاني. 
ويحتوي أيضا على كاميرا دقتها 5 ميغابكسل مع مجموعة كاملة 
من املزايا رفيعة املستوى تش���مل الضبط البؤري اآللي املستمر 
واألوضاع املتعددة للتصوير ومثبت الصورة والتصوير بالفالش 
 BlackBerry Bold 9780 وتسجيل الڤيديو، وقد ُجهز الهاتف الذكي
بذاكرة فالش س���عتها 512 ميغابايت، وفيه مدخل لبطاقات ذاكرة 

خارجية إلضافة حتى 32 غيغابايت من ذاكرة التخزين.

د.أنوار الصباح

الهاتف الذكي اجلديد

عدد ونسبة الشركات العاملة في مجال التنقيب واالستكشاف 
وإنتاج النفط في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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نسبة الشركات المستقلة العاملة في مجال االستكشاف والتنقيب في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا وإنتاج النفط المدرجة وغير المدرجة
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