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موافقة هيئة أسواق املال لـ »كامكو«االقتصادية
على شراء أو بيع أسهمها
وافقت هيئة اسواق املال بتاريخ 2013/9/16 على طلب شركة مشاريع الكويت االستثمارية الدارة االصول 
)كامكو( بشراء او بيع ما ال يتجاوز 10% من اسهمها وذلك ملدة ستة اشهر من تاريخ املوافقة مع مراعاة اال 
يتجاوز مبلغ الشراء مبلغ مصادر التمويل املتاحة في حقوق امللكية وذلك وفقا ملواد القانون رقم 7 لسنة 
2010 والئحته التنفيذية والقرارات والشروط املنظمة لذلك من اجلهات الرقابية.

7848.2

0.49%
+38.4

املؤشر السعري

بتغير قدره

بلغوا 318 موظفاً.. ومت توزيعهم بواقع 288 لـ »نفط الكويت« و23 لـ »نفط اخلليج« و7 لـ »الناقالت«

القطاع النفطي يستقبل أكبر دفعة من املوظفني حلملة شهادة الدبلوم
صناعــة النفــط والغاز، حيث 
نقوم حاليــا بتطوير منهجية 
الكفاءات واملهارات للعاملني في 
شركة نفط الكويت على جميع 
املستويات اإلدارية خللق قوة 
عاملة وطنية قادرة على مواجهة 
التحديات لتنفيذ إستراتيجية 
الشركة 2030، الهادفة بدورها 
إلى رفــع الطاقة اإلنتاجية من 
النفط إلى 4 ماليني برميل يوميا، 
وذلــك من خالل وحدات تنفيذ 
التدريب التي يترأس كل واحدة 
منها أحد نواب العضو املنتدب، 
وتقدمي الدعم جلميع اجلهود في 

هذا اجلانب.
من جانبه قال مدير مجموعة 
التدريــب والتطوير الوظيفي 
في شــركة نفط الكويت قصي 
العامــر ان عمليــة اختيار 318 
موظفــا للعمــل فــي القطــاع 
النفطي متت مبنتهى الشفافية 
والوضــوح خاصة ان النتائج 
تظهر الكترونيا وعبر شاشــة 
احلاســب اآللي عقب االختبار، 
مشــيرا إلى أن الشــركة قامت 
بتشكيل جلان إلجراء املقابالت 
الشخصية عقب جناح املتقدم 
فــي اختبار اللغــة االجنليزية 

واختبار التخصص.
وأوضح العامر لـ »األنباء« 
أن املوظفني اجلدد سيلتحقون 
بالبرامج التدريبية قبل نهاية 
العام احلالي حيث سيقومون 
بالدخول إلى برنامج تدريبي عام 
مدته 6 أسابيع بعدها يلتحقون 
ببرنامــج تدريبــي متخصص 
يختلف مدته حسب التخصص. 
وذكر ان الشــركة اجتمعت مع 

املوظفني اجلــدد أمس في مقر 
الشركة ومت اطالعهم على طبيعة 
العمــل في نفط الكويت وعلى 
اشــتراطات الصحة والسالمة 

والبيئة.
مــن ناحيتــه قــال رئيس 
فريــق التوظيــف في شــركة 
نفط الكويــت عادل األنصاري 
ان املوظفني اجلدد في شــركة 
نفط الكويت سيتم االنتهاء من 
عملية تسكينهم في الوظائف 
اجلديدة خالل االسابيع املقبلة، 
مشــيرا الى ان الشــركة قامت 
أمس باعطائهــم منوذج كتاب 
للبصمات وسيتم توجيههم مع 
بداية األســبوع املقبل الجراء 
الفحص الطبي في مستشــفى 

الشركة مبدينة األحمدي.
وذكر االنصاري لـ »األنباء« 
ان كل املوظفــني قاموا باألمس 
بتوقيــع عرض العمــل عليهم 
الكويــت،  فــي شــركة نفــط 
مشــيرا إلى أن املوظفني الذين 
مت حتويلهم الى شــركتي نفط 
اخلليج وناقالت النفط سيتم 
االتصال بهم من قبل شركاتهم 
قريبا وذلك لالنتهاء من عمليات 

توظيفهم.
وبني ان شركة نفط الكويت 
تبحث عن أشخاص ذوي مهارات 
عاليــة فــي مختلــف املجاالت 
املهنيــة والذين يســتطيعون 
املســاعدة على زيادة صادرات 
الشــركة للطاقة اإلنتاجية من 
2.5 مليون برميل في اليوم إلى 
4 ماليني برميل في اليوم بحلول 

عام 2020. 
أحمد مغربي ٭

محوريــا وفاعــال فــي حتقيق 
األهداف اإلستراتيجية لشركة 
نفط الكويت، لذلك فإن الشركة 
تولي جل اهتمامها بالعاملني، 
تزويدهــم  علــى  وحتــرص 
باملهارات واخلبرات التي تؤهلهم 
وتســاعدهم علــى أداء املهــام 
املوكلة لهم على الوجه املطلوب، 
والشركة ماضية قدما في تعزيز 
هذه السياسة من خالل إيجاد 
أفضل الوسائل الكفيلة لتحديد 
االحتياجات التدريبية، وكيفية 
تلبيتها من خالل برامج تدريبية 
هادفة داخل وخارج الكويت«.
بحســب  انــه  وذكــر 
اإلســتراتيجية العامــة نفــط 
الكويت، ومتاشيا مع توجهات 
اإلدارة العليــا، سنســتمر في 
اســتخدام أفضــل املمارســات 
لتطوير وتنمية املوارد البشرية 
على أحدث األساليب في التدريب 
والتطويــر الوظيفــي، لتهيئة 
وتطويــر العمالة الوطنية في 
جميع املجاالت الفنية واإلدارية 
التي تواكب أحدث النماذج في 

املقبولني بالنسبة حلملة شهادة 
الدبلــوم الفنــي، حيث إن آخر 
دفعة مت اســتقبالها كانت منذ 

عامني وبواقع 190 موظفا.
وكشــف عن ان شركة نفط 
الكويــت تخطط خالل الســنة 
 2014/2013 احلاليــة  املاليــة 
لتوظيــف ما يقرب مــن 1250 
عامال، حيث مت توظيف 681 عامال 
منذ بداية السنة املالية احلالية 
وحتى وقتنا هــذا، متوقعا أن 
تقــوم الشــركة بتوظيف 574 
عامال خالل األشهر املتبقية من 
العــام ما بــني حديثي التخرج 
وذوى اخلبرة. وأشــار إلى أن 
شــركة نفط الكويت ســتقوم 
خالل الفتــرة املقبلة باإلعالن 
عن وظائف لذوى اخلبرة للعمل 
في مستشفى األحمدي، مبينا 
أن الشــركة لديها إعالنا حاليا 
للجامعيــني واجليولوجيــني 
للعمل في الشركة وسوف تتم 
مقابلة املؤهلني للوظائف قريبا. 
وأضاف قائال: »ال مجال للشك 
في أن للعنصر البشــري دورا 

اســتقبل قطاع النفط أمس 
أكبر دفعــة موظفني من حملة 
الدبلوم للتخصصات  شــهادة 
الفنية بواقع 318 موظفا اجتازوا 
االختبارات املخصصة في شركة 
نفط الكويت ومت توزيعهم أمس 
على عددا من الشركات النفطية 
البتــرول  التابعــة ملؤسســة 

الكويتية.
وقال نائب الرئيس التنفيذي 
للشــؤون املالية واإلدارية في 
شركة نفط الكويت سعد العازمي 
لـ »األنباء« ان الشركة  استقبلت 
أمس املوظفــني ومت توزيعهم 
بواقع 23 متقدما إلى الشــركة 
الكويتيــة لنفــط اخلليــج و7 
متقدمني إلى شركة ناقالت النفط 
الكويتية و288 متقدما إلى شركة 
نفط الكويت. وذكر العازمي في 
تصريح خاص أن شركة نفط 
الكويت قامت بإجراء اختبارات 
اللغة االجنليزية والتخصص 
واملقابالت الشــخصية جلميع 
املتقدمني ابتداء من شهر يوليو 
املاضي وبكل شفافية ووضوح 
في االختبارات، مشيرا إلى انه 
مت توزيــع املتقدمني للعمل في 
3 شركات نفطية وكان نصيب 
شركة نفط الكويت األكبر بواقع 

288 موظفا.
وبني انه مت توزيع املتقدمني 
الرغبــة األولــى  بنــاء علــى 
للشــخص ومت عمــل قرعــة 
لتوزيــع باقــي املتقدمني على 
التخصصــات الفنية املطلوبة 
وفي الشــركات الثالث، مشيرا 
إلى أن عملية التوظيف احلالية 
تعتبر األكبر واألضخم في عدد 

ترسية مناقصة على »املواشي«
أفادت شركة نقل وجتارة املواشي بأنه متت 
ترســية مناقصة توريد حلوم ضأن مذبوحة 
لصالح الشركة بقيمة 3.9 ماليني دينار، وذلك 

ملدة سنتني، ومن املتوقع التأثير اإليجابي على 
الوضع املالي للشركة بتحقيق أرباح تشغيلية 

بواقع 10% من قيمة املناقصة.

»السالم« ستدرج 29 اجلاري في سوق دبي
أفادت شركة مجموعة السالم القابضة في 
بيان نشــر على موقع سوق الكويت لألوراق 

املالية بأنها ســتدرج لدى ســوق دبي املالي، 
وذلك يوم األحد املوافق 2013/9/29.

النطق باحلكم بدعوى »الوطنية العقارية« 2 أكتوبر
أفادت الشــركة الوطنية العقارية بأنه بشــأن 
الدعــوى رقــم 939 لســنة 2006 اداري 11 املقامة 
من الشــركة الوطنية العقارية ش.م.ك ضد وزير 
التجــارة والصناعــة بصفته بشــأن طلــب الغاء 

القرار االداري القاضي بفســخ عقد ادارة املنطقة 
 احلرة، والى افصاحنا بشأن هذه القضية بتاريخ

17-09-2013 فإن احملكمة قررت بجلســة أول من 
امس مد اجل النطق باحلكم لتاريخ 2013-10-2.

ذكر تقرير شركة كافيو للوساطة أنه لإلجابة عن تساؤل هل 
بدأت مرحلة شراء الدوالر األميركي؟ نحتاج إلى أن نراجع 

بعض البيانات التي صدرت مؤخرا وأهمها القراءة الثانية للنمو 
في الربع الثاني والتي أظهرت مفاجأة عبر رفع القراءة من 

1.7% إلى 2.5% ولكن تبقى هذه القراءة تتعلق بالربع الثاني وكم 
من تغيرات حدثت بني طيات أيام يوليو وأغسطس فقد أدى 
مجرد احلديث عن التخفيف إلى ارتفاع العائد على سندات 

الـ10 سنوات من 1.6% إلى 3% وقد ظهر أثر هذا االرتفاع على 
مشتريات املنازل اجلديدة واملنازل قيد االنتظار في الشهر 

املاضي التي انخفضت مبعدل 13.4% و1.3% على التوالي وأيضا 
انخفضت مبيعات السلع املعمرة بـ 7.3% وكل ذلك بسبب 

توقعات املستهلكني بانخفاض السيولة مستقبال وبسبب ارتفاع 
حالي في تكلفة التمويل والرهن العقاري مما يسبب انخفاضا 
في االستهالك وتباطؤا في النمو وارتفاعا للبطالة في األشهر 

املقبلة ان استمر املعدل باالرتفاع.
وأضاف التقرير ان االنقسام احلاد بني من يتوقعون تخفيف 
التيسير في سبتمبر وبني من ال يتوقعونه حينها هو بسبب 

ظهور جزء من البيانات االقتصادية بإيجابية كارتفاع مؤشر 
مديري املشتريات الصناعي وغير الصناعي إلى أفضل 

مستويات منذ عام 2011 و2012 وثبات التوظيف الشهري 
بتوفير اكثر من 100 ألف وظيفة على الرغم من أن انخفاض 
معدل البطالة لم يدل على حتسن حقيقي بسبب انخفاض ما 

يسمى بنسبة املساهمة وهي قوة العمل )العاملة وغير العاملة 
التي تكون راغبة وقادرة( مقسومة على السكان الذين تكون 

أعمارهم تسمح لهم بالعمل، ويجب دائما ليكون هناك حتسن 
فعلي في معدل البطالة أن ترتفع هذه النسبة ليكون ارتفاع قوة 

العمل اكبر من ازدياد السكان الذين ميكنهم العمل وهذا ما ال 
يحدث حيث انخفضت من %66.4 في بداية عام 2007 إلى 63.2% 
حاليا وهو ما يعتبر سلبيا خاصة أن الهدف من برنامج التحفيز 
النقدي هو خلفض البطالة إلى الـ6.5% وهي اآلن عند 7.3% ومع 

تخفيض وظائف يوليو من 160 الف إلى 104 االف وظيفة.
وقد رفع الفيدرالي توقعاته للنمو في اجتماع يونيو وتوقع 

منوا بني الـ3% إلى 3.5% في العام القادم والذي يليه مع بلوغ 
البطالة للهدف عند 6.5% في العام القادم ولكن هل مت األخذ 

في االعتبار اآلثار السلبية كارتفاع العائد وانخفاض االنفاق 
والنمو والتوظيف عند التخفيف عندما أعدت تلك التوقعات 

كما ان بيانات التضخم الرسمية مازالت حتت الـ2% ومسيطر 
عليها رغم تشكيك األمريكيني بشأن صحتها ولكن هذا لم 
يعد يهم فإن افترضنا أنه مت تعمد تخفيض ارقام التضخم 
في الفترة املاضية فسيتم ذلك ايضا في الفترة املستقبلية 

وستبقى األرقام الرسمية تظهر وهذا ما يشكل عبئا داخليا على 
اعضاء الفيدرالي حيث يجب عليهم أيضا احلفاظ على مستوى 

مقبول من ارتفاع االسعار وفق القانون الذي يشترط عليهم 
ذلك ولذا من املمكن أن يجد األعضاء احلاجة للبدء بالتخفيف 

ودراسة تبعاته حتى لو لم يكونوا على اقتناع تام به ناهيك 
عن تضخم ميزانية الفيدرالي إلى 3.6 تريليونات دوالر. ومن 

ناحية أخرى فقد أظهر احملضر األخير للفيدرالي انقساما حادا 
بني اعضائه حيث تبني لهم أن ارتفاع العائد يجب أن يحسب 

جيدا قبل التجرؤ وتخفيف التيسير وظهر أيضا أنهم عازمون 
على اإلقدام على هذه العملية في العام احلالي في سبتمبر أو 
ديسمبر واملهم لدينا هنا هذا اإلجماع على التخفيف في العام 

احلالي رغم اخلالف على حتديد املوعد. وميكن للفيدرالي في 
حال رغب باختبار االقتصاد أن يخفف 10 إلى 20 مليار دوالر 

ثم يدرس آثار ذلك ملدة شهرين ويستخلص ما إذا سارت األمور 
وفق النطاق املقبول وفق القراءات االقتصادية التي ستظهر 

وهنا من املتوقع أن يرتفع الدوالر األميركي مع بداية اإلعالن 
عن التخفيف وعقبها سنعود لنركز على البيانات التي ستقيس 

مدى تقبل االقتصاد لهذه اخلطوة لتوقع إن كان التخفيف 
سيمتد بشكل أوسع مما يعزز الدوالر أكثر أو العكس في حال 

تدهور االقتصاد بشكل بالغ خاصة أنه من املرتقب توسيع 
انكماش النفقات احلكومية في األشهر القادمة مما يحمل آثارا 

سلبية على االقتصاد. وتبعات اإلقدام على التخفيف من املتوقع 
أن تؤثر كثيرا على الذهب حيث الحظنا االرتباط القوي بني 

برامج التحفيز النقدي وبني ارتفاع الذهب الذي مت شراؤه في 
السنوات األخيرة للتحوط ضد اخلسائر التي شهدتها أسواق 

األسهم العاملية وضد مخاطر التضخم التي تترافق عادة مع 
تلك البرامج ولذا مازال باإلمكان أن نشهد هبوطا للذهب إلى 

مستويات الـ 1000 دوالر لألونصة.

»كافيو«: هل بدأت مرحلة شراء الدوالر األميركي؟
حتليل اقتصادي

العازمي: »نفط 
الكويت« تخطط 

لتوظيف ما يقرب 
من 1250 عاماًل 

خالل السنة
املالية احلالية 

2014/2013

جانب من املوظفني اجلددجانب من اللقاء مع املوظفني اجلدد في شركة نفط الكويت امس ملء استمارات التوظيف

عادل االنصاريقصي العامرسعد العازمي

نقل وتسكني العاملني في»خدمات 
القطاع النفطي« لدى »نفط اخلليج« 

اعتبارا من بداية أكتوبر املقبل
علمت »األنباء« من مصادر نفطية مطلعة أنه تقرر تسكني 

ونقل العاملني من رجال إطفاء وأمن التابعني لشركة خدمات 
القطاع النفطي لدى الشركة الكويتية لنفط اخلليج إلى ذات 

الشركة اعتبارا من بداية أكتوبر املقبل على أن يحتفظ 
املنقولون إلى الشركة الكويتية لنفط اخلليج بذات املزايا 

املادية والعينية التي يتقاضونها حاليا خالل خدمتهم لدى 
شركة خدمات القطاع النفطي وذلك وفقا لعقد العمل املقدم 

من الشركة الكويتية لنفط اخلليج.
وقالت املصادر ان تعميما مشتركا صدر مساء أمس األول من 

الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لنفط اخلليج علي دغيم 
الشمري ومن الرئيس التنفيذي بالوكالة في شركة خدمات 

القطاع النفطي خالد القعود حول تسكني العاملني في شركة 
خدمات القطاع النفطي في شركة نفط اخلليج.

وذكرت أن كل عامل سوف يقوم بتعبئة منوذج قبول عرض 
العمل املقدم من قبل الشركة الكويتدية لنفط اخلليج لتأكيد 
موافقته على التعيني لديها ، وحتتسب حقوق نهاية اخلدمة 

املستحقة لكل عامل وفقا لألنظمة واللوائح املعمول بها 
في شركة خدمات القطاع النفطي وسوف يقوم كل عامل 

مبراجعة وتدقيق مستحقات نهاية خدمته قبل التوقيع 
بتستلمها من قبله رسميا.

جتدر اإلشارة إلى أن مؤسسة البترول الكويتية أصدرت 
قرارا بتصفية ونقل األنشطة والعاملني في شركة خدمات 
القطاع النفطي منتصف الشهر املاضي وذلك عبر تشكيل 

جلنة لنقل األنشطة واألموال واملشاريع واحلقوق وااللتزامات 
في الشركة والعاملني فيها إلى املؤسسة وشركاتها التابعة 
 وفقا ألحكام الالئحة املالية والقوانني والقرارات واللوائح.

أحمد مغربي ٭

الكويت تستحوذ على 12% من إنتاج الكبريت بدول اخلليج
األسمدة على الصعيد العاملي، 
ملا تتمتع به املنطقة من املواد 
اخلام، الغاز الطبيعي وصخر 

الفوسفات والبوتاس.
من جانبــه، أكد أمني عام 
االحتــاد العربــي لالســمدة 
د.شفيق األشقر زيادة الطلب 
العاملي على األسمدة بحوالي 
178 مليــون طن ليمثل بذلك 
زيادة معتدلة مقدراها %0.8 
للعــام الثاني علــى التوالي 
)حيث بلغت النســبة %0.7 

في عام 2011(.
وقــال ان الــدول العربية 
حققت مركزا رئيسيا لصناعة 
األسمدة على الصعيد العاملي 
وذلــك نتيجة للوفــرة التي 
متتلكها من املواد اخلام، الغاز 
الطبيعي وصخر الفوسفات 

والبوتاس. 

وأشــار الــى ان املنطقــة 
العربية ساهمت في عام 2012 
بنسبة 27% من انتاج صخر 
الفوسفات، و79% من التجارة 
العاملية للفوسفات، و57% من 
سوق حامض الفوسفوريك، 
و34% من التجــارة العاملية 
لليوريا، و34% من DAP فضال 
عــن 46% و4% مــن اســواق 
الثالثي  الســوبر فوســفات 

والبوتاس على التوالي.
بينما بلغت حصة الدول 
العربيــة 9% مــن اجمالــي 
االنتاج العاملي لألمونيا و%19 
من جتارة الســوق العاملية، 
وتتكون حصص االنتاج على 
النحو التالي: 27% للسعودية، 
و25% ملصر، و22% لقطر و%8 

لسلطنة عمان. 
القاهرة - ناهد إمام ٭

انتاج اخلليج العربي بنسبة 
46% تليها االمارات بنســبة 
27%، ويوجــه معظــم انتاج 
منطقة اخلليــج العربي من 
الكبريت الى سوق التصدير 

العاملي للكبريت.
أن  التقريــر  وأوضــح 
العربية  مســتقبل املنطقــة 
وخصوصــا بحلــول 2016 
سيشــهد املزيد من الطاقات 
االنتاجية في مجال األسمدة 
وهو األمر الذي سيزيد بدوره 
من نسبة مســاهمة املنطقة 
في الســوق العاملية لالنتاج 

والتجارة. 
وأكد قدرة الدول العربية 
على حتقيق رقم قياسي في 
االنتاج والتصدير لألسمدة، 
فقد متكن االقليم العربي من أن 
يحقق مركزا رئيسا لصناعة 

كشف التقرير االحصائي 
الســنوي لألسمدة 2012 عن 
تبوؤ املنطقة العربية مكانة 
مرموقة في الســوق العاملي 
لألســمدة صناعــة وجتارة 
وتصديرا، كما تتمتع الدول 
العربيــة وخصوصــا دول 
منطقة اخلليج العربي بحصة 
عامليــة مرموقــة فــي قطاع 
الكبريت حيث متثل 12% من 
االنتاج العاملي و21% من سوق 
التجارة العاملية، وتستحوذ 
الكويت على نســبة 12% من 
انتاج دول اخلليــج العربي 

من الكبريت.
وينتج معظم الكبريت من 
مصافي النفط باستثناء جزء 
من االنتــاج يأتي من مناجم 
املشــراق في منطقة املوصل 
بالعراق. وتتصدر السعودية 

د. شفيق االشقر


