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بدر اخلرافي: ٨٫٨ ماليني دينار أرباح «االستثمارات الوطنية» في ٩ أشهر

أعلنت شركة االستثمارات 
الوطنية النتائج املالية لفترة 
التسعة أشــهر املنتهية في 
٣٠ ســبتمبر ٢٠٢٢، حيــث 
النتائــج  هــذه  تعكــس 
اســتراتيجية  اإليجابيــة 
االستثمارات طويلة األجل، 
والتــي حتــرص على تقدمي 
املنتجــات واخلدمــات التي 
تلبــي تطلعــات ومتطلبات 
العمالء وكذلــك إقامة املزيد 
من الشراكات االستراتيجية 
االســتثمارات  ومواصلــة 

احمللية والدولية.
وفي هــذا الســياق، قال 
رئيس مجلس إدارة شــركة 
الوطنية بدر  االســتثمارات 
ناصــر اخلرافي، إن النتائج 
اإليجابيــة واألداء  املاليــة 
الراسخ التي حققتها الشركة 
خالل فترة األشهر الـ ٩ األولى 
من عام ٢٠٢٢، جاءت متماشية 
مع املســار الثابت والتطور 
املســتمر والتــي تتمثل في 
تكثيف اجلهــود على ركائز 
أساســية منها االســتدامة، 
الرقمي واقتناص  والتحول 
الفرص االستثمارية وخلق 
قيمة مضافة وطويلة األجل 
والتي تؤكد فعالية اإلجنازات 
االســتراتيجية  واخلطــط 
الناجحة لشركة االستثمارات 
الوطنيــة، وذلــك وفقــا ملا 
تقــوم بــه اإلدارة التنفيذية 
على ترجمة تطلعات مجلس 
اإلدارة الذي ال يألو جهدا في 
حتقيق طموحات املساهمني 

والعمالء.
املؤشرات املالية

أن  اخلرافــي  وأوضــح 
االستثمارات الوطنية واصلت 
حتقيق أداء تشغيلي محكم 
عبــر كل قطاعــات األعمــال 
الرئيســية، وحققت أرباحا 
مالية بلغت قيمتها ٨٫٨ ماليني 
دينار وبواقع ١١ فلسا للسهم 
الواحد خالل فترة األشــهر 
الـ٩ األولى من العام احلالي.
وأشــار اخلرافــي الى ان 
إجمالي املوجودات للشركة 
قــد بلغ ٢٦٨٫٦ مليون دينار 
بنهايــة فتــرة األشــهر الـــ 
٩ األولــى مــن عــام ٢٠٢٢، 
وأيضا الى ارتفاع في إجمالي 
األصول املدارة من قبل شركة 
االستثمارات ما يقارب ١٫١٦٨
مليار دينار مقارنة بالفترة 
نفســها خالل العام املاضي، 
حيــث بلغــت ١٫١٢٩ مليــار 

تقديــرا خلدماتهــا املميــزة 
إذ  وإجنازاتهــا املســتمرة، 
حازت جائزة أفضل شــركة 
اســتثمارية مصرفيــة فــي 
الكويــت لعــام ٢٠٢٢، مــن 
قبل مجلة وورلد فاينانس، 
جلهــود  تتويجــا  وذلــك 
الشــركة الدؤوبة في تقدمي 
خدمات استشارية للعمالء، 
كمــا حصدت االســتثمارات 
الوطنية من املنصة العاملية 
الرائدة غلوبال بانكينج آند 
فاينانس على جائزة أفضل 
منتج استثماري عن صندوق 
الوطنية االستثماري عن أداء 
عــام ٢٠٢٢، وجائزة التميز 
في إدارة املخاطر املؤسسية 
(ERM)، وحصلت أيضا على 

ســباقة في خلق مســارات 
لتعزيــز  للنمــو  جديــدة 
موقعنا الريادي، عبر إحداث 
تأثيــر مســتدام وإضافــة 
قيمــة وعالمــة فارقة متتد 
إلى جميع أنحــاء املنطقة، 
وتوســيع نطــاق خدماتنا 
القطاعــات  فــي مختلــف 

الوطنية. وتقدم بالشكر إلى 
اإلدارة التنفيذيــة وفريــق 
العمل ملا قاموا به من جهد 
كبير ومتواصل ودور متيقن 
في اســتمرار متيز الشركة 

واحملافظة على ريادتها.
إدارة ودراسة انتقائية

من جانبه، قال عضو مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي في 
شركة االستثمارات الوطنية 
فهد املخيزمي لقد أنهينا الشهور 
الـ ٩ األولى من العام احلالي 
بنتائج إيجابية، حيث أكدت 
جناح خطط الشركة الراسخة 
في جميــع قطاعاتهــا، حيث 
جنحنا في استقطاب شريحة 
واسعة من املستثمرين خالل 
الربع الثالث من العام ٢٠٢٢، 
ما كان لــه األثر اإليجابي في 
زيادة عدد الراغبني باالستثمار 
في الفرص املتميزة من خالل 
احملافظ االســتثمارية املدارة 
مــن قبــل الشــركة لألفــراد 

واملؤسسات محليا وعامليا.
من جهة أخــرى، حققت 
معظــم صناديــق الشــركة 
أداء  فــاق بعضهــا  أرباحــا 
املؤشرات املعيارية ومؤشرات 
األسواق، رغم التذبذب الذي 
شهدته كافة األسواق العاملية 
واإلقليمية، إال أن الصناديق 
املدارة حققت عائدات إيجابية 
ومستقرة في فترة األشهر الـ 
٩ األولى من عام ٢٠٢٢، كما 
استطاع فريق األدوات املالية 
من توقيــع اتفاقيــة خدمة 
صانع السوق مع ٨ شركات 
مدرجة في بورصة الكويت، 
والتي كان من ضمنها شركات 
قابلة للتأهل للسوق األول، 
مبينا أن عدد الشركات التي 
تؤدي االستثمارات الوطنية 
دور صانــع ســوق علــى 
أســهمها وصل حاليا لنحو 
١٠ شركات، لتحتل شركتنا 
في املركز الثاني كأكبر شركة 
استثمارية في تقدمي خدمة 
صانع الســوق في بورصة 

الكويت.
صفقات ناجحة

وأوضح املخيزمي أن قطاع 
االستثمارات املصرفية ومن 
خالل إبرامــه لعدة صفقات 
ناجحة، قامت إدارة اخلدمات 
االستشارية املالية في القيام 
الرئيســي  بــدور املنســق 
ومستشــار اإلدراج لشركة 
أوالد علي الغامن للسيارات 

جائزة الشركة األكثر ابتكارا 
في مجال التطوير العقاري 
في الكويت من املنصة العاملية 

انترناشيونال فاينانس.
كفاءة استراتيجية

واختتم اخلرافي حديثه 
قائال: «إننا منضي بخطوات 

واألســواق، باإلضافــة إلى 
حصافة الشــركة في احلد 
مــن املخاطر ومســتويات 
الرسملة والسيولة القوية، 
وتعزيز القدرة على التعامل 
معهــا مــن خــالل االبتكار 
أعلــى  إلــى  والوصــول 
مستويات الكفاءة التشغيلية 
مــن خــالل اإلدارة املاليــة 
الفعالة في مواجهة األزمات 
والتحديــات االقتصاديــة 
املختلفة والتميز في خدمة 
عمالئنا ومساهمينا، حيث 
مــن أولوياتنا وضعهم في 
املقدمــة دائمــا ولذلك نحن 
ملتزمون بتحقيق التغيير 
اإليجابي الدائم لهم»، مثمنا 
ثقتهم ودعمهم لالستثمارات 

وتغطيــة االكتتــاب بواقــع 
١٠٫٨ أضعاف حجم األســهم 
املطروحة ما يعادل ١٫١ مليار 
دينار، ومت إدراج أسهم الشركة 
فــي بورصــة الكويت خالل 
شــهر يونيو ٢٠٢٢، وعملت 
اإلدارة أيضــا علــى الطرح 
العام لزيادة رأسمال شركة 
الوطنية االستهالكية القابضة 
(ش.م.ك.ع.) بواقع ٢١ مليون 
دينار والــذي متت تغطيته 
باإلضافــة   ،٪١٠٠ بنســبة 
إلى الطرح اخلاص لشــركة 
الــراي اإلعالمية  مجموعــة 
(ش.م.ك.م)، وذلك من خالل 
القيام بدور مديــر اإلصدار 
ووكيل االكتتاب لزيادة رأس 
املــال بواقع ٣ ماليني دينار، 
كما تعمل اإلدارة حاليا على 
صفقــات عدة. كمــا ذكر أن 
الوطنيــة»  «االســتثمارات 
دور  لعــب  فــي  جنحــت 
مستشار االستثمار لعملية 
الدمــج بــني شــركة بوبيان 
للبتروكيماويات (ش.م.ك.ع) 
واملجموعة التعليمية القابضة 
(ش.م.ك.ع)، وأيضا مستشار 
االستثمار لعملية الدمج بني 
شــركة الصفاة لالســتثمار 
(ش.م.ك.ع) وشــركة كاب 
كورب لالستثمار (ش.م.ك.م) 
باإلضافة إلى التحضير لعدد 

من االندماجات األخرى.
أمــا إدارة االســتثمارات 
البديلة في الشــركة قامت 
أحدهمــا  باســتثمارين 
صندوق عقاري بالشــراكة 
مع «ســور كابيتال» والذي 
يركز علــى اقتناء األصول 
العقارية في قطاع التجزئة 
الموجودة في جميع أنحاء 
ذات  المتحــدة  الواليــات 
المرتفعــة والتي  الجــودة 
تنــدرج تحــت الفئــة (أ)، 
ويقــدر حجــم المحفظة بـ 
١٥٥ مليــون دوالر أميركي 
وبعائد ٨٪ سنويا، باإلضافة 
إلى شــركة «مونــي فلوز» 
والتي تنــدرج تحت قطاع 
رأس المال االستثماري، وهي 
عبارة عن منصة تعاونية 
إلدارة األمــوال واإلقــراض 
تعمل بشكل رقمي بالكامل 
وتقدم للمستخدمين حلوال 
مالية تنافسية في جمهورية 
مصر العربية، حيث تعيد 
الشركة تشكيل منتج تمويل 
غير رسمي عن طريق تقديم 
حلول رقمية سهلة ومناسبة 

لثقافة الجيل الجديد.

١١ فلساً ربحية السهم الواحد.. و١٫١٦٨ مليار دينار إجمالي األصول املدارة من قبل الشركة

فهد املخيزمي بدر ناصر اخلرافي

دينار، وبلغ إجمالي حقوق 
املساهمني للشركة األم ١٩٥٫٢

مليون دينار.
كمــا بلغــت اإليــرادات 
الشاملة األخرى ٥٫٨ ماليني 
الرغــم مــن  دينــار، علــى 
التــي شــهدتها  التحديــات 
املنطقة منذ بداية العام حتى 
اآلن، مع األخذ بعني االعتبار 
توزيع االستثمارات الوطنية 
أرباحا نقدية عن عام ٢٠٢١، 
ما يقارب ٣٦ مليون دينار.

استراتيجية واضحة

وعلــى صعيــد متصــل، 
أكد اخلرافي أنه من منطلق 
التــي  املاليــة  املؤشــرات 
عكســت جنــاح خططنا في 
زيــادة حصتنــا الســوقية، 
النمو  الشــركة على  وقدرة 
في ظل استراتيجية واضحة 
ومدروسة تسعى الستثمارات 
مربحة وفرص تعاون ناجحة 
حتــرص على حتقيــق أكبر 
استفادة ممكنة من دعم النمو 
املتاح والتطور اإليجابي على 
املدى الطويل، خصوصا مع 
االعتماد املتنامي على احللول 
التكنولوجيــة والتقنيــات 
الناشئة والتوجهات الرقمية 
في أســواق املنطقــة، وهو 
النهــج الذي يضمــن توليد 
صحيــة  نقديــة  تدفقــات 
وعائدات مستدامة ملساهمي 
وعمالء الشــركة باعتبارها 
واحــدة من كبرى شــركات 
االستثمار الرائدة في الكويت 
واملنطقة تســعى دائما إلى 
تنميــة األرباح التشــغيلية 
من خــالل األداء التنافســي 
ملنتجاتنا والذي ســاهم في 
حتقيق منو إيرادات الشركة 
خالل الســنوات املنصرمة، 
باإلضافة إلــى التركيز على 
االســتثمارية  األنشــطة 
إدارة  األساســية وخدمــات 
األصول عن طريق التوسعات 
االســتثمارية ســواء كانت 
محلية أو إقليمية عبر خطط 
محكمة، وأيضا طرح منتجات 
مبتكــرة وأدوات ماليــة في 
السوق احمللية لتحقيق مبدأ 
التنويع في مصادر الدخل.

تقدير عاملي متميز

وفــي ضوء هذا الســعي 
واألداء املتميز الذي حققته 
شركة االستثمارات الوطنية 
خالل عام ٢٠٢٢، فقد حصدت 
الشركة عدة جوائز مرموقة 

التوجهات الرقميةإطالق النظام العقاري اإللكتروني
قال فهد املخيزمي: «بدأنا بحملة جديدة لتطوير وحتســني جميع 
األصول في احملفظة العقارية وذلك لزيادة اإليرادات وقيم املمتلكات، كما 
متكنت الشركة من احلفاظ على معدالت إشغال جيدة حيث بلغت نسبة 
اإلشغال ٩٠٪ ونسبة التحصيل ٨٥٪، خالل الربع الثالث من عام ٢٠٢٢

باإلضافة الى بدأ العمل على مشروع تطوير منتزه الوطنية لتضاهي 
أفضل املنتجعات احمللية، ومت إطالق النظام العقاري اإللكتروني اجلديد 
الذي يشكل في تطوير وحتسني إجراءات العمل والنظم اآللية، وأيضا 
تشغيل بوابة الدفع اإللكتروني عن طريق موقع الشركة اإللكتروني 
والذي يهدف إلى دفع اإليجارات وتسهيل العملية على املستأجرين».

أشار املخيزمي إلى أن الشركة قامت بتحديث 
خدمة إدارة االكتتابات الرقمية وتركيز اهتمامها 
لتطوير اخلدمــة وحتديثها مع هيئة املعلومات 
املدنية، البنوك ووكاالت املقاصة املعتمدة، كما مت 
 ،NICTRADE حتديث برنامج التداول اإللكتروني
حيث تضمن طرح خيارات جديدة للعمالء ملتابعة 
مكونات احملفظة وأسلوب تقييم أصولها، والرسوم 
البيانية لألسواق املالية وعدة مزايا أخرى، بهدف 

االستخدام السلس واملرن من قبل العمالء.

األساسية األنشطة  على  بالتركيز  التشغيلية  األرباح  لتنمية  ويقينية  سّباقة  بخطوات  متضي  النسق التصاعدي للمؤشرات الرئيسية يثبت جناح إستراتيجية الشركة ونضع مساهمينا وعمالءنا في املقدمة«االستثمارات» 
مستدامة وعائدات  صحية  نقدية  تدفقات  لتوليد  ناجحة  تعاون  وفرص  مربحة  استثمارات  إلى  تسعى  الشركة 
«االستثمارات» لعبت دور املستشار االستثماري واملنسق الرئيسي لعدد من الصفقات واالندماجات الناجحة

ومتميز آمن  بشكل  تطلعاتهم  وتناسب  عمالئنا..  احتياجات  لتلبية  استثمارية  خدمات  نوفر  املخيزمي:  فهد 
األسواق ومؤشرات  املعيارية  املؤشرات  أداء  بعضها  فاق  أرباح  حتقيق  في  جنحت  الشركة  صناديق  معظم 

«برقان» نظم برنامجًا تدريبيًا عمليًا للكفاءات الوطنية الشابة
اســتضاف بنــك برقــان 
مؤخــرا مجموعة من الطلبة 
اجلامعيني للمشاركة في رحلة 
تطوير نظمهــا في مجموعة 
من أقسامه، وقد منحت هذه 
املبادرة الفرصة لـ ٢٠ مشاركا 
مــن طلبة مؤسســات الهيئة 
العامــة للتعليــم التطبيقي، 
وامللتحقــني بالهيئــة العامة 
للقوى العامة، وطلبة جامعات 
خاصــة مــن داخــل الكويت 
وخارجها، إلكمال فترة تدريب 
عملــي ميدانــي فــي مجاالت 

وأنشطة مصرفية متنوعة.
وتعّرف املشاركون خالل 
فتــرة التدريب علــى أحدث 
أســاليب العمــل املتبعة في 
إدارة وتنظيم العمل املصرفي 
من الناحيتني االستراتيجية 

والتشــغيلية، وهو ما يخدم 
أهداف مبادرة بنك برقان التي 
تشمل متكني املشــاركني من 
احلصول علــى خبرة عملية 
في بعــض احملــاور املدرجة 
مبقرراتهم الدراسية األساسية 
للتخرج، واكتســاب املهارات 
املهنيــة عن طريــق التجربة 
امليدانية والتواصل املباشــر 
مع املوظفني من مختلف أقسام 

العمل املصرفي.
وقد صرحت زهرة بوعركي، 
مدير التطوير في بنك برقان 
تعليقا على هذه املبادرة قائلة: 
«يســعدنا في بنك برقان أن 
نقوم بتنظيم واستضافة هذا 
التدريب العملــي املهم الذي 
يســهم في تطوير املســيرة 
التعليمية لكوادرنا الشــابة، 

كما أن التدريب العملي الذي 
استفاد منه املشاركون داخل 
البنك جمع املعارف النظرية 
الضرورية بالتطبيق العملي 
التخصصــي، كمــا تضمــن 

خططا موجهة لكل اختصاص 
مصرفي بشكل مستقل».

وأضافت بوعركي: «حريصون 
فــي بنــك برقــان علــى دعم 
جهــود مختلف املؤسســات 
األكادميية والتدريبية احمللية 
والعاملية، والتعاون معها على 
تطويــر كوادرنــا الوطنيــة 
ومواهبنا الشــابة. كما نركز 
في برقــان دائما، ضمن إطار 
استراتيجيتنا املؤسسية التي 
تهدف إلى تفعيل دور البنك 
كمؤسسة مالية وطنية رائدة 
تتميــز باخلبرات الواســعة 
ملجموعــة من أهــم القيادات 
في القطاع املالي في الكويت، 
على املساهمة الفاعلة في إعداد 
اجليــل القادم مــن الكفاءات 
الشــابة ليكونوا  الكويتيــة 

قــادة املســتقبل فــي القطاع 
املصرفي».

ويواصل بنك برقان تطبيق 
اســتراتيجيته الشاملة لدعم 
تنمية رأس املال البشري في 
الكويت، ومتكني املواهب الشابة 
من خالل البرامج واملبادرات 
التدريبية املختلفة. كما يستمر 
فــي تعزيز قطاع التعليم في 
البالد، مؤكدا دوره كمؤسسة 
ماليــة رائدة تــؤدي واجبها 
في االستثمار باجليل اجلديد 
وتأهيلهــم لقيادة مســتقبل 
أفضــل. ويلتــزم البنك كذلك 
بتطبيق نفس النهج داخليا مع 
موارده البشرية، بهدف دفع 
عجلة منوه وتطوره باإلضافة 
إلى املســاهمة فــي النهوض 
بالقطاع املصرفي بشكل عام.

البنك استضاف مجموعة من الطلبة اجلامعيني للمشاركة في تطوير مجموعة من أقسامه

زهرة بوعركي

«التجاري» ُيجري حتديثات
معتادة على نظمه التكنولوجية

فــي إطار إســتراتيجية البنــك التجاري 
الكويتي الرامية إلى تطبيق نظم تكنولوجيا 
املعلومــات املتطــورة مبا ميكنــه من تقدمي 
أعلى مستويات اخلدمات املصرفية الرقمية 
لعمالئه، فقد قرر البنك القيام ببعض أعمال 
الصيانة والتطوير والتحديث لنظم وتطبيقات 
تكنولوجيــا املعلومات ومــا يرتبط بها من 
اختبارات، وذلك صباح يوم غدا (الســبت) 

وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.
واشــار البنــك الــى أن أعمــال التحديث 
والصيانة والتطوير املشار إليها قد يترتب 
عليها حدوث إيقاف مؤقت لبعض اخلدمات 

التي يقدمها البنك لعمالئه.
وقــال البنك في بيان صحافــي: «نعتذر 

ســلفا من عمالئنا عن أي إزعاج قد يتسبب 
لهم جراء إيقاف بعض اخلدمات التي تتطلبها 
االختبارات املشار اليها، فإننا نتوجه إليهم 
بخالص التقدير على تفهمهم ملتطلبات تطوير 
نظم تكنولوجيا املعلومات في البنك والتي 
تصب في النهاية في مصلحة العميل، وتساعد 
البنــك على تقدمي أفضل اخلدمات املصرفية 
الرقمية املتطورة للعمالء في كافة األوقات».

لتقدمي أفضل اخلدمات في جميع األوقات

املطوع: «وربة» يعلن فائزي «السنبلة» و«احلصالة»
أعلــن بنك وربة أســماء 
الفائزين بسحوبات السنبلة 
األسبوعية وحساب احلصالة، 
حيث يستمر بنك وربة بعمل 
الســحوبات لعشرة رابحني 
أسبوعيا حلســاب السنبلة 
وخمســة رابحني حلســاب 
احلصالة بحضور ممثل عن 
وزارة التجــارة والصناعــة 

وموظفي بنك وربة.
وبالنسبة للعمالء الذين 
حالفهم احلظ خالل ســحب 
السنبلة األسبوعي، فقد توج 

١٠ رابحــني مــن عمالء بنــك وربة حصل كل 
منهــم علــى ١٠٠٠ دينار وهم: حمــد إبراهيم 
يوسف عبداهللا الفيلكاوي، وبراك منر هدروس 
السعيدي، وعبداهللا مشعل عبداهللا العازمي، 
وعلي هادي طرجــم الهاجري، وعبدالعزيز 
ضيــدان علي العجمي، وبــدور جلوي هليل 
العتيبي، ومرمي خالد عثمان الكوح، وجمال 
خالد عبد اللطيف الدهيم، وناصر مطر خلف 
الظفيري، وسميرة صالح عبداهللا الشايجي.

كما يبارك وربة لفائزي سحب «احلصالة 

الرقمية األسبوعي» لعمالء 
Bloom وهم: غالية جاســم 
الظفيري، ومسيعيد  محمد 
عيد مسيعيد الصلبي، وروان 
حســن محمــد األنصــاري، 
وياسمني جمال عايد العازمي، 
وعبدالعزيز هيثم عبدالعزيز 

التركيت.
وحول الشروط، قال مدير 
منطقة املجموعة املصرفية 
لألفراد أحمد املطوع: «يتطلب 
اآلن وجود ١٠٠ دينار لدخول 
سحوبات السنبلة األسبوعية 
والسحوبات الكبرى، علما أن العميل ما زال 
يحصل على فرصة واحدة مقابل كل ١٠ دنانير 
في احلساب، والفرص حتتسب على حسب 
أدنى رصيد في احلساب خالل الشهر، لذلك 
يجــب أن يكــون قد مضى على املبلغ شــهر 
كامل في احلساب للتأهل للسحب األسبوعي، 
وشهران كامالن للسحوبات الكبرى الحتساب 
الفرص. هذا، وال توجد قيود أو حدود للسحب 
واإليــداع، كلما زاد املبلغ املودع زادت فرص 

العميل للربح».

أحمد املطوع

بن سبت: «أوابك» حريصة على االرتقاء بجودة
قاعدة بياناتها لتكون مرجعًا للباحثني

حرصًا من األمانة العامة ملنظمة أوابك على متابعة 
وتنفيذ خطة تفعيل وتطوير نشــاط املنظمة، ومن 
منطلق تفعيل دور بنك املعلومات، افتتح األمني العام 
للمنظمة علي بن ســبت، فعاليات االجتماع احلادي 
عشــر لضباط اتصال الدول األعضاء في مجال بنك 
املعلومات يوم األربعاء املاضي، والذي عقد على مدار 

يومني عبر تقنية االتصال املرئي. 
وفي مستهل كلمته، أكد األمني العام أن االجتماع 
يهدف بشكل أساسي إلى تطوير استمارة جمع بيانات 
الطاقة من الدول األعضاء باملنظمة، وحتسني السبل 
التي تضمن اســتمرار تدفق البيانات بشكل سنوي 
في املواعيد املخصصة، والنهوض واالرتقاء بنوعية 
وجودة البيانات التي توضع في قاعدة بيانات األمانة 

العامة «بنك املعلومات»، والذي يعد مرجعا أساسيا 
ومهمــًا للمختصــني والباحثني العاملــني في األمانة 
العامــة والدول األعضاء في املنظمة بشــكل خاص، 
وفي الــدول العربية والهيئــات واملنظمات الدولية 

املتخصصة بشكل عام.
كما شــدد بن ســبت على حرص األمانــة العامة 
على إعطاء أولويــة لبناء قدرات العاملني في الدول 
األعضاء على جتميع وحتليل إحصاءات النفط والطاقة، 
وذلك من خالل تقدمي الدورات التدريبية املتخصصة 
بإحصاءات النفط والطاقة، مشيرا إلى أن األمانة العامة 
تعمل حاليا على حتضير دورة تدريبية متخصصة 
حتت عنوان «احتساب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

من ميزان الطاقة» خالل العام القادم ٢٠٢٣.

خالل انطالق االجتماع الـ ١١ لضباط اتصال الدول األعضاء في مجال بنك املعلومات

علي بن سبت


