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»الدولي« كرم 15 أكادمييًا 

تونسيًا الجتيازهم دورة
في العمل املصرفي اإلسالمي

»الكويتية ـ الصينية«: توقعات 
بتخفيض دول اخلليج مدخراتها

في منطقة اليورو واليابان وأميركا

كرم رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الدولي الشيخ محمد 
اجلراح وفدا اكادميياـ  اقتصاديا من جمهورية تونس الشقيقة، 
مبناسبة اختتام دورة تدريبية تعرف خاللها املتدربون في بنك 

الكويت الدولي على اساسيات العمل املصرفي االسالمي.
وقال الشيخ محمد اجلراح في حفل التكرمي الذي اقيم يوم 
اخلميس املاضي باملقر الرئيســــي لـ »الدولي« لنحو 15 متدربا 
من طلبة الدراسات العليا التونسيني: »يسعدني باسمي وباسم 
مجلس االدارة وموظفي بنك الكويت الدولي، مع ختام رحلتكم 
العلميــــة التي قضيتموها في رحاب بنــــك الكويت الدولي، ان 
نهنئكم على اجتيازكم الدورة التدريبية عن اساسيات املصرفية 
االسالمية ومنتجاتها االستثمارية، والتعرف على جتربة التحول 
الرائدة من بنك تقليدي متخصص في العقار الى بنك شــــامل 
يعمل وفقا للشريعة االسالمية السمحاء، باالضافة الى طبيعة 
عمل ادارات »الدولي« ومنتجاته وخدماتنا املتوافقة مع احكام 

الشريعة االسالمية«.
وأضاف رئيس مجلس االدارة مخاطبا خريجي الدورة: »أنه 
وانطالقا من رسالة بنك الكويت الدولي في تعزيز التعاون مع 
املؤسسات العلمية واملالية املهتمة باالقتصاد االسالمي، يسعدنا 
تقدمي كل ما من شأنه املساعدة في دفع مسيرة وتقدم االقتصاد 
االسالمي وتوجهاته العصرية اجلديدة، متمنيا للخريجني التوفيق 

والسداد وحتصيل الفائدة املرجوة في رحلتهم العلمية«.

قال احمللــــل االقتصادي في الشــــركة الكويتيــــة الصينية 
االســــتثمارية فرانسيســــكو كينتانا ان دول مجلس التعاون 
اخلليجي تســــتثمر 75% من مدخراتها فــــي اقتصادات االحتاد 
األوروبي واليابان والواليات املتحدة األميركية، وهي اقتصادات 
تعاني اليوم من عجز هيكلي ومعدالت منو منخفضة، هذا إضافة 
إلى أنه من املتوقع أن تنخفض حصة هذه االقتصادات من الناجت 
احمللي اإلجمالي العاملي من حصة نسبتها 48% إلى 38% بحلول 
2020.  وتوقع كينتانا أن تنمو حصة آســــيا النامية من الناجت 
احمللي اإلجمالي العاملي من نســــبة 25% إلى 35% بحلول 2020 
أيضا، وفي املقابل لم تتعد االستثمارات اخلليجية في دول آسيا 
نســــبة 11%. لذا فإن زيادة احلصة املستثمرة بها في دول آسيا 
)باستثناء اليابان( بنسبة 10% لتبلغ بالتالي حصة 21% من عوائد 
الصادرات النفطية، ميكن أن حتقق لدول اخلليج اســــتثمارات 

جديدة بقيمة 600 مليار دوالر خالل العقد القادم.
وتتهيأ دول مجلس التعاون اخلليجي )السعودية والكويت 
واإلمارات وعمان وقطر والبحرين( لعام 2012 ممهد مقارنة بباقي 
العالم، فيتوقع احملللون أن ينمو الناجت احمللي اإلجمالي لهذه 
الدول مبا يقارب نسبة 5% العام القادم، فيما تعاني االقتصادات 
املتقدمة لالحتاد األوروبي واليابان والواليات املتحدة األميركية 
)واملعروفني بـ »مجموعة الثالثــــة«( من الركود املزدوج الذي 
يشــــكل تهديدا حقيقيا على اقتصاداتها. وتدعم هذه التوقعات 
عدة عوامل أولها، أن الصادرات هي احملرك األساسي للنمو في 
املنطقة، وثانيــــا أن أغلب هذه الصادرات هي صادرات نفطية، 
وآخرا، أن ســــعر النفط ســــيظل مرتفعا خالل األشهر القادمة 
على األرجح. والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف ميكن لسعر 
النفط أن يظل مرتفعا بينما تشــــهد أكبر 3 اقتصادات تباطؤا؟ 
واإلجابة هي آسيا. يظهر الرسم البياني أنه منذ عام 2000، منت 
حصة دول آسيا )باســــتثناء اليابان( من صادرات اخلليج من 
نسبة 24% إلى 39%، بينما انخفضت حصة الدول املتقدمة من 
نســــبة 41% إلى 31%. وجاء النمو اآلسيوي الذي يعتمد بكثافة 
على السلع من الهند والصني، حيث قادت حجم صادراتهما إلى 
الدول املتقدمة توسعهما الســــريع، ولكن هذا النمو بدأ يعتمد 
تدريجيا على الطلب احمللي وعلــــى التبادل التجاري مع بقية 

دول آسيا.
 وقد أظهرت األحداث االقتصادية خالل عام 2011 أن االقتصادات 
- واألســــواق - العاملية مرتبطة ببعضها البعض، كما كانت 
مثاال على أن حالة االقتصاد العاملي من ناحية واألسواق املالية 
املتأرجحة من ناحية أخرى يتأثران ببعضهما، والنتيجة عوائد 
سلبية في كل من االقتصادات املتقدمة واالقتصادات اآلسيوية 
على حد سواء. ولكن األساســــيات االقتصادية تختلف جذريا 

بني االقتصادات املتقدمة واالقتصادات الناشئة.

الشيخ محمد اجلراح خالل تسليم درع تكرميية ألحد املتدربني

برأسمال 20 مليون دينار.. وُيطرح جزء من أسهمها لالكتتاب العام

التدخل السياسي في القطاع أصبح لعنة وأصاب جميع مشاريعه احليوية في مقتل 

هيئة االستثمار تعتزم تأسيس شركة الستقدام العمالة الوافدة بداية 2012

القطاع النفطي يدخل في مرحلة شلل كاملة حتى مارس املقبل

السكانية بالكويت، مشيرا الى 
ان سياسات التركيبة السكانية 
تعد من اهــــم الركائز التي يتم 
تأسيس املشروع من اجلها والتي 
تتضمن تثبيت حجم السكان 
الوافديــــن واحلد مــــن العمالة 
الهامشــــية واحلد من  الوافدة 
مشكلة العمالة الوافدة والهامشية 
ومواجهتها، ووضع آليات غير 
تقليدية ملواجهة ظاهرة العمالة 
الســــائبة داخل الدولة، وتأمني 
حــــدود الدولة ووضــــع آليات 
للحد من ظاهرة تسلل العمالة 
الوافدة الى البالد وأخيرا السعي 
اجلاد اليجاد املعاجلات العملية 
املناسبة ملشكلة املقيمني بصورة 

غير قانونية. 
وذكر املصدر ان املشـــروع 
سيحد من مشـــكالت املقيمني 
بصورة غيـــر قانونية واحلد 
مـــن ظاهرة جتـــارة االقامات، 
والتصدي لظاهرة االقامة غير 
الشـــرعية للوافدين من خالل 
القضاء على الشركات الوهمية، 
كما يهدف الى احلد من ظاهرة 
التســـول، واحلد مـــن ارتكاب 
اجلرائـــم، وتقليل االختناقات 
املرورية، وتخفيـــض العبء 
الدولة، وحتســـني  املالي على 
صورة الكويت كراعية حلقوق 

االنسان.
 ٭محمود فاروق 

العاملون في قيادة الشـــركات 
النفطية الوطنية من جانب آخر، 
السياسية  اسقطت احملاصصة 
التي تعانيها البالد هذا القطاع، 
كما اسقطت غيره من مكونات 
االقتصاد الوطني ليصبح مرتعا 
خصبا للفئوية واملصالح الضيقة 
التي تتناقض دون ادنى شك مع 

املصالح الوطنية«.
من جهة اخرى قال املصدر ان 
الوزير البصيري قرر عدم اخذ 
اي قرار خالل الفترة املقبلة وذلك 
علـــى الرغم من االمور الطارئة 
التي يعلمها جيـــدا، معلال هذا 
االمر بان القطاع النفطي حتول 
الى امبراطورية حترق اصابع كل 
من يحاول االقتراب منها، سواء 
جاءها من خارجها او حتى ان 

كان وزيرا للنفط.
وعن زيادة رأســـمال شركة 
البتروليـــة  االستكشـــافات 
»كوفبيـــك« الى مليـــار دينار 
حتى تتسنى لها الفرصة الكافية 
لتمويل مشروع الغاز الطبيعي 
املســـال »LNG« في شمال غرب 
استراليا قال املصدر ان الشركة 
توصلت الى آلية معينة تتيح 
لها ضـــخ االمـــوال الالزمة في 
املشـــروع وذلك انتظارا القرار 
زيادة رأسمال الشركة خالل شهر 
مارس املقبل، رافضا الكشف عن 
هذه اآللية التي توقع ان تتبلور 
في شكلها النهائي خالل اليومني 

املقبلني.
أحمد مغربي  ٭

وضع بديل لنظام الكفيل وفق 
شروط ومواصفات منظمة العمل 

الدولية.
كذلــــك تعديــــل التركيبــــة 
الســــكانية فــــي الكويت وذلك 
ضمن اطار خطة الدولة للتنمية 
اخلمســــية، وبرنامــــج عمــــل 
احلكومــــة 2010/ 2014 التخاذ 
العديد مــــن التدابير للتوصل 
الى حلول مؤكــــدة للكثير من 
املشــــكالت املتعلقة بالتركيبة 

االستياء الشديد الذي يؤثر حاليا 
على قيـــادي الصف الثاني في 
القطاع وانتظارهم بفروغ الصبر 
عمليات التدوير، متسائال كيف 
يعمل هـــؤالء القياديون خالل 
الشـــهور الثالثـــة املقبلة وهم 
انهم تاركو مناصبهم  يعلمون 
ســـواء للتقاعد او االنتقال الى 
شركة اخرى؟وأضاف قائال: »على 
الرغم من حيوية القطاع النفطي 
الذي ميثل الركيزة االساســـية 
الكويتي من جانب،  لالقتصاد 
املثمـــر واجلهود  العطاء  ومن 
الكبيرة التي يبذلها املخلصون 

اخلاص واملشترك، وتوفير منح 
الكويتيني  دراســــية للعاملني 
للحصول على ماجستير ادارة 
اعمال في افضل جامعات العالم، 
واحلد من دخول العمالة االجنبية 
غير املؤهلــــة، وغربلة العمالة 
احلالية من الفئات دون املستوى، 
واحلــــد مــــن تالعب شــــركات 
العمالة، والعمل على  استقدام 
اعطاء العمالة الوافدة حقوقها 
كاملة وفــــق آليات تعتمد على 

الفترة املاضية وأصبح القطاع 
ضحية ملنعطفات غير موفقة من 
الناحية السياسية والتي ادت الى 
تعطيل مشاريع حيوية وتأخير 
في تنفيذ استراتيجيات بعيدة 
املدى، مضيفا ان القطاع النفطي 
في ازمة حقيقية حيث جتمدت 
اخلطط واالســـتراتيجيات ومت 
القطاع مرحلة االنعاش  ادخال 

منذ سنوات.
وأوضـــح ان املرحلة املقبلة 
ستشهد تعطيل نحو 60% من 
املشاريع املدرجة ضمن السنة 
2012/2011 وذلك بسبب  املالية 

املستقبلية للجهات احلكومية 
العمالة، ووضع  واخلاصة من 
البديل لنظام الكفيل وتشجيع 
االنشطة االنتاجية التي تعتمد 
على التكنولوجيا املكثفة لرأس 
املال، ودعم املشروعات اخلاصة 
والصغيــــرة، واملســــاهمة في 
حل مشــــكلة البطالة من خالل 
توظيف 11 الفا سنويا في اجلهات 
احلكومية، وتوفير نحو 14 الف 
فرصة عمل للمواطنني بالقطاع 

سيدخل فيه القطاع سيفتح الباب 
على مصراعيه في تعطيل قدرة 
القطاع على احلركة ورمبا شل 
ارادة الراغبني في اصالح اوضاعه 
عن التحرك وذلك بالتزامن مع 
تســـلل الوهـــن والتراخي الى 
نفوس العاملني في صناعة النفط 
انتظارا ملا ستسفر عنه الشهور 

املقبلة للقطاع.
مصدر مسؤول في مؤسسة 
البترول الكويتية قال لـ »األنباء« 
ان التدخل السياسي في القطاع 
النفطي اصبح »لعنة« اصابت 
مشاريعه بحالة من الفتور خالل 

كشف مصدر مسؤول بالهيئة 
العامة لالســــتثمار عن اعتزام 
»الهيئة« تأسيس شركة الستقدام 
العمالة الوافدة الى الكويت بداية 
العام املقبل برأسمال يصل الى 
20 مليــــون دينــــار، مبينا انه 
ســــيتم طرح جزء من اسهمها 
لالكتتاب العــــام وفقا لالنظمة 
والقوانني واللوائح املعمول بها 

في الكويت.
وافاد املصدر بأن الشــــركة 
اجلديدة ستمارس نشاط استقدام 
التي  املدربة  الوافــــدة  العمالة 
حتتاجهــــا القطاعات الكويتية 
وفقا لرؤية محددة مت وضعها 
من قبــــل اجلهــــات احلكومية 
املختصــــة التي اوضحت املهن 
الرئيسية التي حتتاجها الكويت 
سواء في القطاعات واملؤسسات 
احلكوميــــة او القطاع اخلاص 
وذلك سعيا منها للتخلص من 
الهامشية، موضحا ان  العمالة 
»الهيئة« تضع حاليا اللمسات 
النهائية للمشــــروع واللوائح 
اخلاصة بتراخيص التأسيس.

واشــــار املصدر الى ان من 
اهداف الشــــركة وضــــع آليات 
العمالة  للحفاظ على حقــــوق 
الوافدة واالرتقاء مبستوى االداء 
للقوى العاملة الوطنية من خالل 
برامج التأهيل القيادي للمرافق، 
الدقيق لالحتياجات  والتحديد 

على الرغم من اداء احلكومة 
اجلديدة اليمني الدستورية امام 
صاحب الســـمو األمير الشيخ 
صبـــاح االحمد يـــوم االربعاء 
املاضـــي وتفـــاؤل البعض في 
القطاع النفطي باستمرار وزير 
النفط د.محمـــد البصيري في 
منصبه الوزاري لتحريك بعض 
امللفات العالقة مثل االنتهاء من 
عمليات التدوير واختيار نواب 
االعضـــاء املنتدبـــني والضغط 
على مجلس الوزراء لالســـراع 
في اصـــدار التكليـــف النهائي 
للبـــدء في مشـــروعي املصفاة 
اجلديدة والوقود البيئي اال ان 
حالة من الشلل التام دخل فيها 
القطاع النفطي من االن السيما 
ان احلكومـــة احلالية حكومة 

تصريف العاجل من االمور.
وفي ظل حالة اجلمود التي 
ســـيعيش فيها القطاع النفطي 
طـــوال الشـــهور املقبلة والتي 
يتوقع ان تســـتمر حتى شهر 
مارس املقبل انتظارا لتشـــكيل 
احلكومة اجلديدة واالنتهاء من 
انتخابات مجلـــس االمة ينظر 
الكثيـــر في القطاع النفطي الى 
ان هـــذه الفترة ســـيقف فيها 
املســـؤولون النفطيون مكبلي 
االيدي جتاه اخطر واهم االمور 
التي يفترض ان يؤخذ فيها قرار 
سريع مثل زيادة رأسمال شركة 
كوفبيك للبدء في مشروع الغاز 

في غرب استراليا.
وال شك في ان التدهور الذي 

تنظيم استقدام العمالة الوافدة يحتاج لتدخل سريع

مشاريع القطاع النفطي معطلة حلني إشعار آخر

صندوق الوطني لــألســهم الكـويتـيـة
8 ديسمبر 2011 تاريخ التقييم

KWD 0.60629 القيمة الصافية للسهم

-13.82% أداء الـــصنـــدوق )منذ بداية السنة( 

-14.76% أداء مؤشر MSCI الكويت )منذ بداية السنة(
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الشركة ستحد من 
مشكالت املقيمني 
بصورة غير قانونية 

وجتارة اإلقامات

القطاع النفطي حتول 
إلى إمبراطورية حترق 
أصابع كل من يحاول 

االقتراب منها


