
االثنين 7 فبراير 2011   41اقتصاد

الشمالي: االستثمارات الكويتية في مصر لن تتأثر باألحداث الراهنة
خالل حضوره ندوة أقامتها »معرض الكويت« بعنوان »تأثير المعارض والمؤتمرات في اقتصادات الدول«

»معرض الكويت« تنفذ مشروع »مدينة التجارة الدولية« على 3 مراحل لمدة 4 سنوات وبتكلفة 290 مليون دينار
أحمد مغربي

املالي����ة مصطفى  أكد وزي����ر 
الشمالي أن املنحة االميرية لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
لم تشهد أي تعديل من قبل احلكومة، 
مش����يرا الى أن أي تعديل مقترح 
يج����ب أن يرافقه تغيير القانون، 
نافيا بذلك ما يت����داول حاليا من 
احلديث ع����ن توصية من مجلس 
االمة بشأن ادخال أبناء الكويتية 
املتزوجة م����ن غير كويتي ضمن 

املنحة االميرية.
وبني أن املنحة االميرية سيتم 
توزيعها وفق ما مت احلديث عنه 
بالسابق دون أي تعديالت جديدة 
على القانون الذي صدر بشأنها، 
مش����يرا في الوقت نفسه الى أنه 
سيتم تنفيذ املنحة االميرية حسب 
ما مت التصريح به من قبل رئيس 
جهاز االداء احلكومي الشيخ محمد 

العبداهلل.
حديث الشمالي جاء على هامش 
اقامتها  التي  الندوة  حضوره في 
ش����ركة معرض الكوي����ت الدولي 
بعنوان »تأثير املعارض واملؤمترات 
في اقتصادات الدول« ومت خاللها 
اس����تعراض اخلطة املس����تقبلية 
ملعرض الكويت الدولي في تطوير 
مركز املعارض وحتويل معرض 
الكويت الدولي الى مدينة للتجارة 
الدولية والتي ستغطي مليون متر 
مربع وستشمل 12 قاعة للمعارض 
التجارية وورشة أعمال للمعرض 
باالضافة الى 3 قاعات للمعارض 
و4 أبراج ادارية ومنطقة البوليفارد 

ومسجد ومركز مؤمترات.
وشدد الشمالي على أهمية اجناز 
مدينة التجارة الدولية حسب ما هو 
مخطط لها في 4 سنوات، مؤكدا على 

دعم وزارة املالية للمشروع.
وعن االضطرابات السياسية 
االخيرة في مصر متنى الشمالي أن 
يكون الشعب املصري واحلكومة 
في توافق تام، موضحا ان عملية 
التهدئة تقدمت بشكل كبير، آمال 
أن يعيش الشعب املصري في أمان 

وان حتقق مطالبه.
وعن مراجعة االس����تثمارات 
الكويتية في مصر أشار الشمالي 
ال����ى أن االس����تثمارات الكويتية 
موجودة في مصر منذ س����نوات 
طويلة، ومرت عليها أحداث كثيرة 
ولم تتغير، مبينا ان مصر ستظل 
هادئة ومقبولة استثماريا وسيتم 
االس����تمرار فيها، مش����يرا الى أن 
مراجعة االستثمارات من قبل الدول 

ال يعني انسحاب االستثمارات.

دور إستراتيجي

من جانبه قال رئيس مجلس 
الكويت  االدارة لش����ركة معرض 
الدولي عم����اد تيفوني ان الهدف 
من الندوة ه����و التعريف بالدور 
االس����تراتيجي الذي يلعبه قطاع 
الدول،  اقتص����ادات  املعارض في 
مشيدا باجلهود املبذولة من قبل 
االدارة التنفيذية للشركة للوصول 
الى  الدولية  املع����ارض  ب����أرض 
العاملية اجلاذبة  املراك����ز  مصاف 

للمعارض.
ومتنى تيفوني أن تكون الندوة 
هي بداية ملرحلة انتقالية جديدة في 
مسيرة عمل شركة معرض الكويت 
الدولي وفلسفتها في التحول الى 
مركز عاملي جذاب للمعارض في 

الذاتي 61 مليون دينار،  التمويل 
أما السيناريو الثالث واألخير فان 
حقوق امللكية فيه تبلغ 122 مليون 
الذاتي 168  التمويل  دينار ويبلغ 

مليون دينار.
واكد القناعي عل����ى أنه طبقا 
للس����يناريو االول س����وف يكون 
إجمال����ي االي����رادات في الس����نة 
اخلامس����ة والعشرين 103 ماليني 
دينار وصاف����ي الربح 65 مليون 
دينار واإلي����راد للمتر املربع 182 
دينارا، مبينا أن إجمالي االيرادات 
طبقا للسيناريو الثاني في السنة 
اخلامس����ة والعشرين 102 مليون 
دينار وصافي الربح 64.7 مليون 
دينار واإليراد للمت����ر املربع 181 
مليون دينار، مشيرا الى أن إجمالي 
االيرادات في الس����نة اخلامس����ة 
والعشرين طبقا للسيناريو الثالث 
ستبلغ 54 مليون دينار وصافي 
الربح 33 مليون دينار كما أن اإليراد 

للمتر املربع 97 مليون دينار.
وذك����ر أنه طبقا للس����يناريو 
االول س����وف يكون هامش الربح 
قبل الفائدة والضريبة واالستهالك 
واإلطفاء في السنة العاشرة حوالي 
64.6% وصافي هامش الربح %35.7، 
مبينا أن هامش الربح قبل الفائدة 
والضريبة واالستهالك واإلطفاء في 

12 قاعة للمعارض التجارية وورشة 
أعمال للمع����رض باإلضافة إلى 3 
قاعات للمعارض و4 أبراج إدارية 
ومنطقة البوليفارد ومسجد ومركز 
مؤمترات وبوليفارد مدينة التجارة 

الدولية.
وأوضح القناعي أن مش����روع 
مدينة التجارة الدولية سوف ينفذ 
على 3 مراحل مبدة زمنية تقارب 
السنوات األربع وبتكلفة إجمالية 
تقدر بحوالي 290 مليون دينار، 
مبينا أن املرحلة األولى سوف تكون 
مدتها 18 شهرا وبتكلفة تبلغ 152 
مليون دين����ار، واملرحلة الثانية 
س����تكون ملدة 9 أش����هر وتكلفتها 
15 ملي����ون دينار عل����ى أن تكون 
املرحلة الثالثة واألخيرة ملدة 20 
شهرا وبقيمة إجمالية تقدر بحوالي 

123 مليون دينار.
وأشار القناعي إلى ان هناك 3 
سيناريوهات لتمويل املشروع االول 
سيكون فيه حقوق املساهمني %100 
وتصبح حقوق امللكية حسب هذا 
املقترح 218 مليون دينار ويصبح 
التمويل الذاتي 72 مليون دينار، 
موضح����ا أن الس����يناريو الثاني 
س����وف تكون حقوق امللكية فيه 
190 مليون دينار وسيبلغ الدين 
39 ملي����ون دينار عل����ى أن يبلغ 

واستعانت الشركة كذلك مبكتب 
بروجاكس العاملي الذي يش����رف 
ويتاب����ع العمل، مش����يرا الى أنه 
مت التوصل إل����ى مخطط متكامل 
وخارطة طريق لتنفيذ هذا املشروع 

املتكامل واحليوي الكبير.

تفاصيل المشروع

من جانبه قال الشريك ورئيس 
اخلدمات االستشارية في كي بي 
أم جي د.رشيد محمد القناعي إن 
املس����احة املبنية ملشروع مدينة 
التج����ارة الدولية س����وف تغطي 
مليون متر مربع وس����وف تشمل 

الدولي« لها  الكويت  أن »معرض 
باع مهني طويل في تنظيم واقامة 
املعارض متتد الى ما يقارب الثالثني 
عاما ولديها العدي����د من الكوادر 
الوطني����ة التي واكبت تأس����يس 
الش����ركة والتي متتلك الكثير من 
العملي����ة واالرتباطات  اخلبرات 
والعالقات اخلارجية على مستوى 

هذه الصناعة.
الوطنية  الك����وادر  أن  وب����ني 
للشركة جنحت في اختيار أفضل 
اجلهات العاملية التي قامت بوضع 
املخط����ط االولي ملرك����ز متكامل 
للمعارض واملؤمترات في الكويت، 

املنطق����ة وتنظيمه����ا للعديد من 
املعارض الناجحة واملميزة، مؤكدا 
على ان الطموح لن يقف عند هذا 
احلد وامنا يتجاوزه الى أبعد مدى 
يخدم صناعة املعارض واملؤمترات 
بالفائ����دة االقتصادية  مما يعود 
واالجتماعية ويدعم خطة التنمية 

الطموحة للكويت.

اللبنة األولى

من جانبه، ق����ال نائب رئيس 
مجلس االدارة والرئيس التنفيذي 
لش����ركة معرض الكويت الدولي 
انه حان  النص����ار  عبدالرحم����ن 
الوقت لوضع اللبنة االولى النشاء 
مركز متكامل وحديث للمعارض 
واملؤمترات في الكويت يضم كافة 
املرافق الالزم����ة لنجاح مثل هذه 
املراكز من فن����ادق ومراكز أعمال 
ومراكز تخزي����ن ومراكز لرجال 
االعمال ومراكز مصرفية ومالية.

وأوض����ح النصار أن ش����ركة 
معرض الكويت الدولي تأمل من 
احلكومة متمثلة في وزير املالية 
وكذلك كوادرها املتمثلة في الهيئة 
العامة لالستثمار والشركة الكويتية 
لالستثمار الى حتويل حلم حتول 
معرض الكويت الدولي الى مدينة 
الدولية، مبينا  متكاملة للتجارة 

العاشرة طبقا للسيناريو  السنة 
الثاني ستبلغ 64.5% وصافي هامش 
الربح 35.1%، كما أن هامش الربح 
قبل الفائدة والضريبة واالستهالك 
واإلطفاء طبقا للسيناريو الثالث 
سيبلغ 60.3% وصافي هامش الربح 

.%18.3

المعارض في المنطقة

من جانبه قدم الرئيس السابق 
العاملي للمعارض يوهن  لالحتاد 
ويت عرض����ا عن تطور املعارض 
خالل الس����نوات املاضية وتأثير 
االزمة املالية العاملية على انشطة 
املعارض، وقال إن 60% من املعارض 
في الشرق األوسط تتركز في ايران 
واإلمارات العربية املتحدة وسورية، 
مبينا أن املعارض في الكويت متثل 
4% من املعارض في الشرق األوسط. 
وقال ويت إن الكويت تتمتع مبوقع 
استراتيجي يجعلها مركزا للتجارة 
العاملية كما لدى الكويت إمكانيات 
هائلة خلل����ق ال����دور الفاعل في 
التح����ول ملركز عاملي للتجارة في 
املنطقة، مش����يرا الى أن املعارض 
عبارة عن بطاقة تعريف للدولة 
وتعطي صورة مشرقة للدولة أمام 
الشركات والدول التي تشارك في 

هذه الدول.

مجسم ملدينة التجارة الدولية  مصطفى الشمالي وبدر السبيعي خالل الندوة )قاسم باشا( عماد تيفوني

فيصل املزيني

توحيد اخلدمات االمنية في 3 شركات نفطية

صندوق التجاري االسالمي 
يحقق عوائد بـ 5٪ في يناير

2.59٪ عوائد »التجاري لألسهم الخليجية«

أفاد مدير الصناديق االستثمارية لدى شركة 
التجاري لالس���تثمار فيصل فه���د املزيني بأن 
صناديق شركة التجاري لالستثمار حققت عوائد 
جيدة خالل شهر يناير من العام احلالي، حيث 
حقق صندوق التجاري لالسهم اخلليجية عائدا 

بنسبة 2.59% ليتفوق على مؤشر جلوبل والذي 
ارتفع بنس���بة 0.80%، وأما صندوق التجاري 
اإلس���المي فقد حقق عائدا بنسبة 5% ليتفوق 
بذلك على مؤشر جلوبل اإلسالمي والذي حقق 

ارتفاعا بنسبة %4.81.

»خدمات القطاع النفطي« تضم الخدمات األمنية 
في 3 شركات تابعة لمؤسسة البترول

حماية املنشآت وخفر السواحل.
وح����ول ف����رق الكش����ف عن 
املتفجرات بني الشمالن ان شركة 
»خدم����ات القطاع النفطي« قامت 
بتش����كيل فرق خاص����ة لتوفير 
الغط����اء األمني ال����الزم حلماية 
مرافق مؤسسة البترول الكويتية 
والش����ركات التابعة لها بإشراف 

وزارة الداخلية.
وبخصوص الدوريات األمنية 
اوضح ان الشركة وبالتنسيق مع 
الق����رارات األمنية  جلنة متابعة 
التابع����ة ملجلس ال����وزراء قامت 
بتزويد ش����ركات القطاع النفطي 
بعدد )100( مركب����ة اضافية من 

مركبات الدوريات األمنية.
وبالنسبة الى اخلدمات املساندة 
)اإلطفاء( قال ان الشركة استمرت 
في تنفيذ دورها الريادي في تقدمي 
خدمات اإلطفاء والوقاية من احلريق 
لشركات القطاع النفطي، مشيرا 
الى ان رجال اإلطفاء التابعني لها 
اصبحوا عصب مراكز اإلطفاء بهذه 
الشركات. وأضاف ان عدد العاملني 
باإلطفاء خالل 2010 بلغ 355 موظفا 
مبينا ان دائرة اخلدمات املساندة 
تواصل اجلهود لتوحيد أنشطة 
اإلطفاء في القطاع النفطي حتت 

إدارة واحدة.
وتطرق الشمالن الى اخلدمات 
االستش����ارية التي تقدمها شركة 
»خدمات القط����اع النفطي« قائال 
انها قامت ممثلة في دائرة اخلدمات 
االستشارية بالعديد من االجنازات 
غير املسبوقة ومنها االتفاق مع 
شركة نفط الكويت على متديد عقد 
اعارة العمالة الفنية املتخصصة 
من مهندسني واخصائيني ملدة ثالث 

سنوات مقبلة.

واملعلومات.
ولفت الى إجراء مسح ميداني 
لعناصر املنظومة األمنية مبنطقة 
الش����عيبة الصناعية ومستودع 
صبحان املركزي بالتنس����يق مع 
جلنة متابعة القرارات األمنية وذلك 
لنقل أصول املنظومة من اللجنة 
األمنية الى ملكية شركة خدمات 
القط����اع النفطي )املرحلة األولى 

من املشاريع األمنية(.
وفيما يتعل����ق بقوة احلماية 
الشاطئية اوضح ان نطاق عملها 
اتسع ليشمل تقدمي الدعم لوزارة 
الداخلية وخفر الس����واحل خالل 
فترة وصول سفن الغاز الطبيعي 
وتفريغ حمولتها في ميناء األحمدي 

منذ أغسطس 2009.
وعن ق����وة األم����ن الصناعي 
للمنشآت احليوية قال الشمالن 
انه مت ألول مرة في تاريخ القطاع 
النفط����ي عقد اتفاق م����ع وزارة 
الداخلية بشأن استخدام أفراد قوة 
األمن الصناعي للمنشآت احليوية 
وقوة احلماية الشاطئية لتعزيز 
أعمال قوة األم����ن التابعة الدارة 

الوطني����ة الكويتية ومؤسس����ة 
البترول الكويتية.

وذكر ان الشركة وقعت اتفاقية 
مماثلة مع شركة صناعة الكيماويات 
البترولية بش����أن ض����م خدمات 
األمن اليها لتطبيق استراتيجية 
حتقيق قيادة مركزية لهذه اخلدمات 
وجعلها حتت مظلة واحدة وذلك 
عن طريق ضم تلك اخلدمات من 
الى  التابعة  املؤسسة وشركاتها 
شركة خدمات القطاع النفطي. وعن 
املنظومة األمنية ملنطقة الشعيبة 
الصناعية ومس����تودع صبحان 
املركزي قال الشمالن انه مبوجب 
اتفاقية خدمات تشغيل وصيانة 
املنظومة األمنية واصلت الشركة 
تشغيل عدد من املشاريع األمنية 
ومنها حماي����ة احمليط اخلارجي 

)من جانبي البر والبحر(.
وأملح الى ان ه����ذه املنظومة 
تضم س����ياجا كهربائي����ا وكابل 
ألياف ضوئية وإنشاء نظام مراقبة 
)غرفة حتكم وكاميرات( ونظام 
اتصاالت ثابت ومبنى غرفة القيادة 
والتحكم والكمبيوتر واالتصاالت 

القطاع  أعلنت شركة خدمات 
النفطي )احدى الشركات التابعة 
ملؤسسة البترول الكويتية( ضم 
اخلدم����ات االمنية في ش����ركات 
)البترول الوطنية وناقالت النفط 
الطائرات  والكويتي����ة لتزوي����د 

بالوقود( اليها.
وفي هذا الس����ياق، أكد مدير 
إدارة العالق����ات العامة واإلعالم 
في شركة خدمات القطاع النفطي 
عادل الشمالن ل� »كونا« ان ضم 
هذه اخلدمات يأتي لتحقيق االهداف 
التي انشئت الش����ركة من اجلها 
بنقل جميع خدمات القطاع النفطي 
اليها لتتفرغ الش����ركات األخرى 
ملهامها األساسية. وقال الشمالن 
ان ض����م هذه اخلدم����ات األمنية 
شمل ضم العاملني في الشركات 
الثالث ليكونوا ضمن كوادر شركة 
»خدمات القطاع النفطي« معربا عن 
سعادته باجنازات القطاع النفطي 
التي حتققت »ونحن نحتفل مبرور 
50 عاما على االستقالل و20 عاما 
على التحرير وخمس سنوات على 
تولي صاحب السمو األمير مقاليد 

احلكم في البالد«.
وبني ان عدد العاملني في جميع 
قطاعات الش����ركة من الكويتيني 
بلغ 1651 عامال مقابل 11 عامال غير 
كويتي في 2010 الفتا الى حرص 
الشركة على استقطاب الكفاءات 
الوطنية. وحول تنفيذ املشاريع 
األمنية وحتديث املشاريع القائمة 
اوضح الشمالن ان أهم ما حتقق في 
هذا املجال هو تطبيق استراتيجيات 
اللجنة األمنية العليا، في إشارة الى 
ان شركة »خدمات القطاع النفطي« 
وقعت اتفاقية تقدمي خدمات )اس 
ال ايه( مع كل من شركة البترول 

مدينة التجارة الدولية في أرقام 
565 ال��ف مت��ر مربع املس��احة احلالية ملع��رض الكويت 

الدولي
290 مليون دينار التكلفة االجمالية ملدينة التجارة الدولية 

1 مليون متر مربع املساحة املبنية للمشروع 
12 قاعة للمعارض التجارية 
3 قاعات للمعارض الدائمة 

4 أبراج إدارية 
3 خطط استراتيجية ملراحل املشروع لتحقيق أقصى استفادة 

من املنشآت احلالية


