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لن يتم االستغناء 
عن العمالة الوافدة 

في السوق باعتبارهم 
خبرات متراكمة

تخارجت من مشروع بروة اخلور بعوائد 4 ماليني دينار

»الكويت وآسيا« ترصد 5 ماليني دينار لالستثمار 
في السوق احمللي خالل الفترة املقبلة

»فاينانشال تاميز«: سياسات الكويت الناجحة 
دفعتها لتخطي األزمة املالية التي اجتاحت العالم

 أكد الرئيس التنفيذي لش���ركة الكويت وآسيا 
القابضة عبدالوهاب األمير ان الش���ركة تستهدف 
استثمار نحو 5 ماليني دينار في السوق احمللي في 
قطاعي الصناعة واخلدمات خالل الفترة املقبلة، ومن 
املتوقع ان تتضح معالم جزء من تلك االس���تثمار 

خالل الربع األخير من العام 2011.
وبني األمير في تصري���ح صحافي أمس عقب 
انعقاد عمومية الش���ركة أن »كويت وآسيا« قامت 
بالتخارج من بعض الصناديق مبا قيمته 4 ماليني 
دينار، حيث حق���ق البعض منها عوائد جيدة في 
مقابل خسارة الش���ركة جلزء كبير من قيمة تلك 

االستثمارات بنسبة %80.
وعن اس���تثمارات الشركة في السوق املصري 
أكد االمير ان الش���ركة قامت قبل االحداث األخيرة 
في مصر بشراء قطعة أرض لتكون بذلك كقاعدة 
انطالق ملزيد من االستثمارات في السوق املصري 
إال ان األم���ر مرهون بالتطورات السياس���ية على 

ارض الواقع.
وفي كلمته ذكر رئيس مجلس ادارة شركة 
الكويت واس����يا القابض����ة ف����واز العثمان ان 
االستراتيجية املس����تقبلية للشركة تتمثل في 
التركيز على املشاريع التشغيلية التي متثل قيمة 
إنتاج حقيقية مضافة لألسواق التي تعمل بها 
وبشكل خاص املشروعات الصناعية واخلدمية، 
مشيرا الى ان هذين املجالني ستعنى بهما الشركة 
بش����كل مكثف ضمن خطة التطوير املستقبلي 
ألعمالها وعملياتها ،معرب����ا عن أمله ان تؤتي 

نشرت صحيفة فاينانشال تاميز املكسيكية واسعة 
االنتش����ار تقريرا موس����عا عن الكويت حتت عنوان 
»الكويت البلد العربي الذي ميتلك 10% من االحتياط 
العامل����ي للنفط« والذي تطرق����ت فيه الى التطورات 
االقتصادية واالوض����اع املالية في الكويت باالضافة 
الى االجنازات العلمية والفكرية من خالل مؤسس����ة 

الكويت للتقدم العلمي.
واشارت الصحيفة الى السياسات الناجحة التي 
تبعتها الكويت في تخطي االزمة املالية العاملية التي 
اجتاحت العالم عامي 2008 و2009 من خالل اعتماد 
حزمة تقدر بأكثر من 5 مليارات دوالر والى السياسات 
االس����تراتيجية التطويرية املتميزة للقطاع النفطي 

باعتباره مصدرا رئيسيا للدخل في الكويت.
وقالت الصحيفة ان الكويت وضعت خطة لزيادة 
االنت����اج احمللي من 2.8 ملي����ون برميل يوميا الى 4 
ماليني برميل بحلول 2020، وس����تكون هذه القاعدة 
التي ستس����عى الى تنويع االقتصاد جلعل الكويت 
مركزا مالي����ا وجتاريا فريدا في اخلليج العربي بناء 
على استراتيجية بعيدة املدى وضعها صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد.
واضافت ان السياحة والتكنولوجيا احلديثة اهم 
االهداف التي تس����عى الى حتقيقها مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي مش����يرة الى ان املؤسسة تتلقى دعما 
ب� 1% من دخل الش����ركات اخلاصة الكويتية سنويا، 
كما نقلت ع����ن مدير عام مؤسس����ة الكويت للتقدم 
العلمي د.علي الشمالن قوله ان املركز قد حدد ستة 
اهداف في اس����تراتيجية عمل املؤسسة وهي متويل 

هذه اخلطة ثمارها على املدى القريب.
وأضاف العثمان ان في ضوء معاجلة الشركة 
ألوضاعها فقد قمنا في السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2010 من باب التحوط وبهدف تقوية املركز 
املالي للش���ركة برصد مخصصات مالية وخسائر 
هبوط في قيمة بعض االستثمارات مببلغ وصل في 
اجماليه الى 4.2 ماليني دينار مما سيكون له االثر 
االيجابي على معاجلة هذا املوضوع والعمل على 
جتنيب الشركة حتقيق اى خسائر مستقبلية من 
استثماراتها القائمة خالل السنوات القادمة، وبناء 
على ذلك توقع العثمان ان تظهر ارباح الش���ركة 
من مشاريعها ومعاجلاتها احلالية بشكل ايجابي 

وفعال مستقبال.
وفي رده على استفسارات املساهمني، قال األمير 
ان الش���ركة تخارجت من مش���روع بروة اخلور 
محققة عوائد بقيمة 4 ماليني دينار، مش���يرا الى 
أن الشركة جنبت مخصصات بنسبة 50% مقابل 
وكاالت استثمار، الفتا الى أن استثمارات الشركة 
في شركة االمتياز لالستثمار تقدر بنحو 1.2 مليون 
دين���ار والفرصة مواتية للتخ���ارج منها في حال 
احلصول على عوائد جيدة وكذلك أي استثمارات 

أخرى.
وأقرت عمومية الش���ركة بنود جدول اعمالها 
املتضمنة عدم توزيع ارباح للعام 2010 وتفويض 
مجلس اإلدارة بشراء ورهن عقارات الشركة وإعطاء 

كفاالت.
عاطف رمضان  ٭

البحث العلمي في العلوم االساسية والتطبيقية، دعم 
البرامج املتعلقة باملصلحة الوطنية، تقدير البحوث 
العلمية الوطنية واالقليمية والدولية، تنظيم الندوات 
واملؤمترات العلمية، اثراء اللغة العربية عن طريق 
نشر الصحف والكتب واملوسوعات، تعزيز املعرفة 
التكنولوجية والثقافية، وان هناك بعض املشاريع ذات 
االولوية يرصد لها مبلغ يتراوح بني 10 و15 مليون 

دوالر ووضع خطة لزيادة الرقعة الزراعية.
وتطرقت الصحيف����ة كذلك الى مرك����ز البحوث 
والدراسات الكويتية، مشيرة الى الدور الكبير الذي 
يقوم به املركز في استعادة نصف مليون من امللفات 
والوثائق التاريخية التي ال تقدر بثمن والتي نهبتها 
قوات الرئيس العراقي البائد صدام حسني اثناء الغزو 
العراقي ع����ام 1990، والى اجلهود الكويتية احلثيثة 
الس����تعادة املمتلكات املسروقة والكشف عن مصير 
االس����رى واملفقودين الكويتيني واستعادة االرشيف 
الوطن����ي وضمان التزام الع����راق بدفع التعويضات 

الناجتة عن الغزو.
كما شددت الصحيفة على ان الكويت لها طابعها 
الذي مييزها  االجتماعي والسياس����ي واجلغراف����ي 
عن الدول احمليطة باعتباره����ا ذات جذور تاريخية 
واضحة، واصفة الشعب الكويتي بأنه »يصنع الفرق«، 
واستعرضت املراحل التاريخية التجارية والسياسية 
للكويت وتطور نظامها السياس����ي واالقتصادي في 
حقبتي ما قبل وبعد اكتشاف النفط وعالقاتها السياسية 
واالقتصادية القوية بجيرانها وبدول العالم املختلفة 

ومشاركتها الفعالة في احملافل الدولية.

)قاسم باشا( عبدالوهاب األمير خالل عمومية »الكويت واسيا القابضة«   

 »العربي للتخطيط« يصدر عددين جديدين 
من »سلسلة اخلبراء« 

توزيعه���ا بني القط���اع اخلاص 
واحلكومة واستثمارات أجنبية، 
كذلك يقوم بالتعرف على العالقة 
بني أداء الكفاءة للقطاع املصرفي 
في كل دولة وأهم النسب املالية 
التي تعك���س احلجم والربحية 
ومؤشر املخاطر املالية للبنوك، 
وبقي���اس الكف���اءة لبنوك دول 
التعاون الست بغرض  مجلس 
التعرف على الوضع التنافسي 

بني هذه البنوك.

األنش���طة الصناعية التمويلية 
وتنويع الص���ادرات، وأوضاع 
دول املجلس فيما يخص التنمية 
البش���رية معبرا عنه���ا باألداء 
الصح���ي والتعليمي، باإلضافة 

إلى متوسط دخل الفرد.
الذي  الثان���ي  أما اإلص���دار 
يتن���اول »قياس كف���اءة بنوك 
دول مجلس التعاون اخلليجي«، 
فيحلل طبيعة ملكية رس���اميل 
املص���ارف اخلليجية من حيث 

أصدر املعهد العربي للتخطيط 
عددين جديدين من »سلس���لة 
اخلبراء«، تناوال تقييم التجربة 
التنموية لدول مجلس التعاون 
اخلليجي، وقياس كفاءة بنوك 

بدول املجلس.
ف���ي بيان  وأش���ار املعه���د 
صحافي الى أن إصدار »سلسلة 
اخلبراء« يندرج في إطار سعيه 
الى املس���اهمة في نشر الوعي 
بأه���م قضايا التنمي���ة عموما، 
وتلك املتعلق���ة بالدول العربية 
خصوصا، وحرصه على توسيع 
قاعدة املستفيدين من احملاضرات 

واملناقشات التي يقوم بها.
وقد تضمن االص���دار االول 
نص محاضرة »تقييم التجربة 
التنموية لدول مجلس التعاون 
اخلليج���ي«، حيث ألقى الضوء 
على بعض خصائص االقتصاد 
الريعي في دول املجلس، وتقييم 
أه���م التط���ورات االقتصادي���ة 
واالجتماعية ممثلة بالس���كان 
والعمال���ة، ومح���اوالت تنويع 
مصادر الدخل اعتمادا على تنمية 

خالل حفل تخريج املجموعة الثانية من »برنامج الكويتيني حديثي التخرج«

السيف: هيئة أسواق املال رهنت إعادة هيكلة 
وتطوير السوق ببدء تنفيذ خصخصته

ألقى مدير عام سوق الكويت 
ل����ألوراق املالية حامد الس����يف 
بالالئمة على عدم تطوير وإعادة 
هيكلة السوق على هيئة أسواق 
املال، الفتا الى أن هيئة أسواق املال 
رهنت البدء في عملية التطوير 
بع����د االنتهاء م����ن خصخصة 
إدارة  الس����وق وموضح����ا أن 
السوق تسعى إلعادة الكرة مع 
هيئة أسواق املال لتنفيذ اخلطة 
التي س����بق وضعها وذلك الن 
السوق والقطاعات االستثمارية 
والتمويلية يحتاجون الكثير من 
تطوير األدوات وتطوير السوق 

وتطوير الشركات.
 وشدد السيف � في تصريح 
صحاف����ي، أمس، عل����ى هامش 
الثانية  حفل تخريج املجموعة 
الكويتيني حديثي  من »برنامج 
التخرج »والذي أقيم حتت رعاية 
وزيرة التجارة والصناعة ورئيس 
جلنة السوق د.أماني بورسلي، 
والذي مثلها رئيس مفوضي هيئة 
اسواق املال صالح الفالح � على أن 
السوق لدية دور رئيسي من خالل 
تذكير الهيئة بخطة التطوير من 
اجل حتسني األداء مستقبال حتى 

يتم تنفيذ اخلصخصة.
الس����وق مس����تعد  وزاد أن 
لتنفيذ خطة التطوير خاصة أنها 
واضحة متاما وسيكون لها تأثير 
ايجابي على السوق واملتعاملني 
والشركات مبا فيها البنوك من 
ناحية تعديل االصول وسيكون 
لها تأثير فن����ي معربا عن آماله 
أن تعدل هيئة أس����واق املال من 

رأيها في ذلك.
وحول آليات انتقال نحو 300 
موظف من السوق إلى هيئة اسواق 
املال من عدمه اوضح الس����يف 
اننا قدمنا خطة متكاملة في هذا 
الشأن لتطوير السوق تتضمن 
امكانية اخلروج ملن امضى 20 
سنة او اكثر باإلضافة الى خطة 
تدريبية للموظفني الذين لديهم 
اشكاليات وذلك من خالل ادخالهم 
في برامج تدريبية مع مؤسسات 
محلية كما مت عمل برنامج متكامل 
لتدريب جلميع املوظفني لتأهيلهم 
للعمل في الهيئة او السوق مؤكدا 
ان السوق محتاج الى موظفيه 
واذا مت اعطاؤنا فرصة س����وف 
يتم تدريبهم وتعديل اوضاعهم 
خاصة اننا ليس لدينا مش����كلة 
في املوظفني الن مستقبلهم في 

السوق سيكون افضل.
الس����وق  ان  الس����يف  وقال 
ال����ى صبر وس����يكون  يحتاج 
ل����ه مكانة متميزة بني اس����واق 
املنطقة وسيكون قيمة مضافة 
لالقتص����اد الوطني موضحا ان 
التدريبي س����يكون  البرنام����ج 
متكامل ويخدم السوق وجميع 

القطاعات االستثمارية.
وردا على سؤال حول العمالة 
الوافدة في الس����وق اكد السيف 
انه ل����ن يتم االس����تغناء عنهم 
وذلك النهم خب����رات وال يوجد 
احد يستغنى عن اخلبرات التي 

لديه.

البرنامج التدريبي

وعن البرنامج التدريبي قال 
السيف ان البورصة تقوم مثل 
باقي البورصات العاملية بدورها 
االقتصادي والتنموي وذلك الن 
الكويت حتتاج ال����ى املزيد من 
اخلريج����ني املتدربني على اعلى 

جمي����ع املتدربني وحصلوا على 
عضوية االكادميية العاملية إلدارة 
املشاريع، كما أطلعتهم على قانون 
هيئة سوق املال ومت زيادة فترة 
التدريب العملي في مقر شركات 
الوساطة وهي الوسيط، السيف، 
االحتاد والوطني، املثنى، االولى، 
kis للوس����اطة، ايفا، والش����رق 

األوسط وكفيك.
إلى أن  وأش����ارت اجلاس����م 
االدارة حرصت على مدار سبعة 
شهور أن توفر للمتدربني كافة 
سبل التعلم واالستفادة، داعية 
املتدربني إلى ممارسة دورهم في 
تنمية الكوي����ت بجد وإخالص، 
القائمني على خطة  كما أوصت 
التنمية أن تكون تنمية العنصر 
البشري النصيب االكبر منها وأن 
يقوم القطاع اخلاص واحلكومي 
الكوكبة  مببادرة لتوظيف هذه 
من اخلريجني، مثنية على فريق 

التدريب العامل في البرنامج.

 نجاح التجربة

وم����ن جهته أع����رب رئيس 
أكادميي����ة بورصة لن����دن دملي 
تومس����ون عن سعادته بتواجد 
الكويتي����ني في برنامج  الطلبة 
تدريبي في مقر بورصة لندن، 
حيث اثبت����ت التجربة جناحها، 
متمني����ا أن تس����تمر وتتك����رر 
ف����ي االعوام املقبل����ة خاصة أن 
املتدربني اثبتوا جدارة تدريبية 
في احملاضرات والتدريب العملي 
في الزيارات امليدانية التي متت 
الش����ركات في بورصة  لكبرى 

لندن.
وأضاف تومسون أنهم كانوا 
وجهة طيبة للكويت وانهم نواة 
للمستقبل متمنيا ان يكون لهم 
دور ف����ي النه����وض باالقتصاد 

الكويتي في املستقبل.
وقال املتدرب محمد املطوع في 
كلمته باسم اخلرجني: اننا استفدنا 
من هذا البرنامج التدريبي، حيث 
اكتسبنا قدرات عديدة ستساعدنا 
كثيرا ومتيزنا في سوق العمل، 
الفتا إلى أن الطريق كان طويال 
ولك����ن بجهود املس����ؤولني عن 
املواءمة  البرنام����ج اس����تطعنا 
معه وحتقيق نتائج جيدة أشاد 
بها اجلميع، وسنسعى للحفاظ 

على ذلك.
عمر راشد   ٭

واإلبداع لهذا البلد. وأشار السيف 
إلى أن اخلريجني امامهم مسؤولية 
كبيرة ليكون����وا عونا في دعم 

وتنمية الكويت.

7 شهور مدة البرنامج

وم����ن جانبها أك����دت مديرة 
ادارة التدري����ب والتطوير وفاء 
اجلاسم أن هذا البرنامج انطلقت 
فكرته عام 2008، اميانا من سوق 
الكويت ل����ألوراق املالية بخدمة 
املجتمع ومت الب����دء في تنفيذه 
في مجموعته االولى عام 2009 
-2010، ثم مجموعته الثانية في 
ع����ام 2010- 2011، بهدف تهيئة 
الشباب الكويتي للعمل في سوق 
املال واكس����ابهم املعارف الفنية 
والعملية والسلوكية واالدارية 
من خالل نظ����ام اختيار يتمتع 

باحليادية املطلقة.
البرنامج  وأضافت أن ه����ذا 
احتاج منا الكثي����ر من التفكير 
واجلهد جلعله برنامجا متكامال 
مبشاركة مثمرة من بورصة لندن، 
الفتة إلى أنه في العام املاضي، 
أكدنا أن التفكير أصعب االعمال 
ولذلك مت اختياره كعمل وقمنا 
بإج����راء التغير املناس����ب لهذا 
العام، من خالل اضافة برنامج 
مدير مش����اريع معتمد اجتازه 

مستوى داعيا جميع مؤسسات 
الدول����ة ان تك����ون لديها برامج 
متخصصة لدعم اخلريجني وذلك 
الن اخلريج اجلديد يحتاج لدعم 
ف����ي بداية حياته  كبير خاصة 
العملية مؤكدا ان البرنامج حقق 
جناحا كبيرا للعام الثاني وساهم 
في مدة البرنامج التي متتد الى 
الكويت  7 شهور داخل وخارج 
حيث مت اختيار املتدربني بحيادية 
وألعلى كف����اءة حيث كان العدد 
العام املاضي 20 متدربا وهذا العام 
25 متدربا متوقعا زيادة العدد في 
العام الثالث للبرنامج مع خطة 
السوق في اإلكثار من العمليات 

التدريبية في املستقبل.
البرنام����ج حق����ق  وزاد ان 
أهدافه في س����وق العمل خاصة 
أن البورصة والشركات والوسطاء 
سوف يستفيدون من اخلريجني 
الذي����ن مت تدريبهم وفق برامج 
مدروسة دراسة فنية عالية حتى 
يكون لهم دور في احلياة العملية 
الفتا إلى أن اخلريجني مت تدريبهم 
وفقا للقوان����ني اجلديدة لهيئة 
سوق املال وذلك الن سوق الكويت 
اخذ على عاتقه مسؤولية اعداد 
الكوادر الفنية ليكونوا رافدا من 
روافد اإلحالل املستقبلي املجهز 
واملعد لتحمل مسؤولية التطوير 

)محمد ماهر( صالح الفالح وحامد السيف ووفاء اجلاسم يتوسطون املجموعة الثانية من برنامج »الكويتيني حديثي التخرج«  

»القرين للبتروكيماويات« تبدأ إنتاج مصنعها بالسعودية في 2012
وتنقل فكرة مشروع ميثانول اجلزائر إلى اخلليج بسبب التوتر السياسي

ذكر الرئيس التنفيذي لشركة 
القرين للبتروكيماويات عيسى 
الش����ركة اجتهت  ان  العيس����ى 
الى منطق����ة اجلبيل في اململكة 
العربية السعودية بهدف إنشاء 
 petوpta �مشروع ينتج مواد ال
بكلفة إجمالية تبلغ مليار دوالر 
ويستوعب عمالة تتراوح بني 400 
و500 عامل وذلك بهدف تصدير 

منتجاته.
وأضاف العيسى في تصريحات 
صحافية خالل عمومية الشركة 
غير العادي����ة املؤجلة التي بلغ 
نصابها 54% ان نقل هذا املشروع 
الى منطقة اجلبيل جاء نتيجة 
عدم متكن الش����ركة من توفير 
األرض املطلوب����ة للمصنع بعد 
ما حصل����ت على موافقة الهيئة 
العامة للصناعة والتي اشترطت 
توافر األرض املطلوبة للمصنع 

والبالغة 13 ألف متر مربع.
وأوضح ان هذا املشروع كان ذا 
جدوى في حال إنشائه في الكويت 
ملا كان سينتج عنه من تشغيل 
للعمالة واستخدام املواد األولية 

الناجتة عن شركة العطريات.
ولفت العيسى الى ان املشروع 

جلنة مت تشكيلها من فريق يتكون 
من مؤسسة البترول بهدف إعادة 
دراس����ة ومراجعة جميع عقود 
الشركة حتى االنتهاء من مشروع 
البرازل����ني، موضحا ان ظروف 
وأوضاع قطاع البتروكيماويات 
جيدة في ظل ارتفاع اسعار النفط 
وهو األمر املتوقع انعكاسه على 
الربع  املالية في  نتائج الشركة 
الثاني. وعن مش����روع ميثانول 
اجلزائر كشف العيسي انه نظرا 
للظروف السياسية والتغيرات 
التي حصلت في إدارة »س����ون 
تراك« والتي ال تخدم املش����روع 
فبالتالي ارتأت ادارة الشركة انه 
يتم نقل الفك����رة وتنفيذها في 
منطقة اخلليج. وكانت اجلمعية 
العادية للشركة  العمومية غير 
ق����د وافقت على تغيير الس����نة 
املالية للش����ركة لتب����دأ من أول 
ابريل وتنتهي في 31 مارس من 
كل سنة ويستثنى من ذلك السنة 
احلالية لتبدأ من أول يناير 2011 
وتنتهي في 31 مارس 2012 وهو 
ما يتطل����ب تعديل املادة 45 من 

النظام األساسي للشركة.
عاطف رمضان  ٭

وعن آخر التطورات في ش����ركة 
العطريات، قال ان الشركة يقع 
حتت مظلتها مشروعا البرازلني 
واالستالني وقد حققا نتائج جيدة 
نظرا لألسعار العاملية للنفط في 
السوق العاملية، مؤكدا ان هناك 

حصل على جميع التس����هيالت 
واملوافق����ات املطلوبة من خالل 
ال����ذي قدمت����ه احلكومة  الدعم 
ال����ى ان  الس����عودية، مش����يرا 
املصنع س����يبدأ العم����ل به في 
العام 2012.  الثاني من  النصف 

عيسى العيسى خالل عمومية »القرين للبتروكيماويات«  )قاسم باشا(

وزيرة التجارة تطلب من مدير السوق رفع كتاب رسمي 
حول القضايا العالقة مع »هيئة أسواق املال« 

علمت »االنباء« من مصادر مطلعة ان وزيرة 
التجارة والصناعة د. أماني بورسلي قامت 

بزيارة أمس الى مبنى سوق الكويت لالوراق 
املالية استمرت نحو ساعة ونصف الساعة، 

التقت خاللها مدير عام السوق حامد السيف، 
والذي قام بدوره بطرح العديد من املوضوعات 
الهامة التي تخص البورصة الكويتية في الوقت 

الراهن.
وقالت املصادر ان السيف حتدث مع الوزيرة 

عن اسباب جتميد ملف تطوير البورصة الذي 
كان قد اقترحه في بداية تولي منصبه، وكذلك 

مبنى البورصة الذي من املتوقع ان حتصل 
عليه هيئة اسواق املال. 

واضافت ان السيف تطرق ايضا الى موضوع 
موظفي البورصة ومصيرهم في حال 

خصخصة البورصة ومن سيتبقى في ادارات 
السوق املختلفة ومن سينتقل الى الهيئة.

واشارت الى ان االجتماع تطرق باستفاضة الى 
موضوع تخصيص البورصة ومتت مناقشة 
كيفية نقل اصول البورصة الى هيئة اسواق 

املال.
ولفتت املصادر الى ان د. أماني بورسلي طلبت 

من مدير عام السوق حامد السيف رفع كتاب 
رسمي اليها ملناقشة كل هذه األمور في وزارة 

التجارة التخاذ القرارات املناسبة بشأنها.
شريف حمدي  ٭

اجلاسم: اإلدارة 
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سبعة شهور أن توفر 
للمتدربني كل سبل 

التعلم واالستفادة


