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برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء وحضور الشيخ محمد العبداهلل

انطالق منتدى احلكومة اإللكترونية الثاني «االجتاهات املستقبلية ملراكز
املعلومات احلكومية» بالتعاون مع « »NoufEXPOفي  9اجلاري
أعلنت  NoufEXPOاليوم
ان اإلجراءات واالستعدادات
أصبح����ت مكتملة النطالق
منتدى احلكومة اإللكترونية
الثاني :االجتاهات املستقبلية
ملراكز املعلومات احلكومية
في مركز الراية بفندق كورت
يارد ماريوت في الفترة من
 9إلى  11اجلاري ،واجلدير
بالذك����ر ان املنتدى ينعقد
برعاي����ة كرمية م����ن قبل
س����مو الشيخ جابر املبارك
رئي����س مجلس ال����وزراء،
وس����ينطلق املنتدى بحفل
مس����ائي في متام الس����اعة
الـ  6.30من يوم  9نوفمبر
بحضور وزير الدولة لشؤون
مجلس الوزراء الشيخ محمد
العبداهلل والذي يشغل أيضا
منصب رئيس مجلس إدارة
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا
املعلومات.
وبه���ذه املناس���بة صرح
املدير التنفيذي في NoufEXPO

مراكز املعلومات
احلكومية محور
اهتمام قيادات
املعلوماتية في
الكويت وشركات
التكنولوجيا
العاملية

م.مجدي صبري

م.مجدي صبري بأن منتدى
احلكومة اإللكترونية الثاني
لهذه العام سيشكل تظاهرة

نهدف للحفاظ على حقوق املساهمني ومعاجلة كل أخطاء املاضي

حتليل

«احلمرا لالستشارات» 200 :مليار دوالر خسائر تتكبدها
الدول املصدرة للنفط من تراجع األسعار
أظهر تقرير نفطي حديث أعدته شركة احلمرا
لالستشارات االقتصادية أن تراجع أسعار النفط
خالل األشهر الثالثة املاضية وتأرجحها حاليا
عند مستوى  80دوالرا للبرميل سيحمل منظمة
األوپيك والدول املصدرة للنفط ما يتجاوز
 200مليار دوالر بل رمبا تتفاقم اخلسائر
مع استمرار انخفاض األسعار وحدد التقرير
أسباب عديدة تقف وراء هذا التراجع أهمها:
 1الخطر القادم بشأن الدوالر وانخفاض أسعار
النفط.

ان أكبر خطر يهدد النفط في الفترات املقبلة
هو عبارة عن سبب اقتصادي بحت يكمن في
«ارتفاع الدوالر» بشكل كبير فارتفاع الدوالر
لن يخفض أسعار النفط فحسب بل سيسهم
أيضا في تطوير مصادر الطاقة البديلة .وإن
كان االرتفاع كبيرا فسينعكس سلبا على جميع
القطاعات االقتصادية في جميع الدول اخلليجية
التي حتاول تنميته في جميع هذه القطاعات
فارتفاع الدوالر سيخفض أسعار النفط ألنه
سيخفض تكاليف اإلنتاج مما ميكن الشركات
من التنقيب عن النفط في أماكن منافسة لدول
اوپيك خاصة في بريطانيا والنرويج وروسيا
والبرازيل .السؤال الذي يطرح نفسه في هذا
السياق هو :إلى أي حد ستنخفض أسعار
النفط إذا ارتفع الدوالر؟ واجلواب هو أن مدى
انخفاض أسعار النفط سيعتمد على مدى تأثر
االقتصاد الصيني واالقتصاد الهندي بارتفاع
الدوالر مع استمرار ربط العملة الصينية
بالدوالر ضمن النطاق احلالي الذي سيؤثر
سلبيا في صادرات الصني وسيخفض النمو
االقتصادي فيها .األمر الذي سيؤدي إلى
تخفيض منو الطلب على النفط .فمن أهم نتائج
ارتفاع الدوالر انخفاض أسعار النفط وانخفاض
الطلب على املنتجات البتروكيماوية وانخفاض
أسعار األسهم القيادية وانخفاض األنشطة
االقتصادية في الدول اخلليجية.
 2زيادة اإلنتاج الروسي

كشفت تقارير إحصائية عن زيادة في حجم
اإلنتاج النفطي الروسي بنسبة تصل إلى %1
خالل األشهر املاضية حيث سجل اإلنتاج أكثر
من  10.6ماليني برميل يوميا مقارنة بـ 10.5
ماليني في أغسطس ،ومازالت روسيا أكبر منتج
للنفط اخلام في العالم وتسعى لتعزيز إنتاجها
النفطي ،علما أن هذه الزيادة تعتبر من أهم
عوامل استمرار تراجع أسعار النفط ،ويبدو
أن التشدد الروسي في احملافظة على هذه
املستويات من اإلنتاج لن يتغير خالل األشهر
القليلة املقبلة رغم قدوم أشهر الكساد التي
يشتد الطلب النفطي خاللها.
ويترقب العالم حاليا سواء الدول املنتجة أو
املستهلكة الجتماع دول أوپيك يوم  27نوفمبر
املقبل مع ترجيحات بخفض مستويات اإلنتاج
خالل هذا االجتماع.
 3التنافس المستمر بين دول األوپيك

مع تراجع أسعار النفط ،ظهرت اخلالفات بني
دول منظمة أوپيك والسيما كبار املنتجني ،فكل
دولة تريد أن حتافظ على سياستها اإلنتاجية
دون أي تغيير في حصتها ألن أي خفض في
هذه احلصص سيؤدي إلى حدوث عجز في
موازنات تلك الدول ولم يتبق لدول اوبك سوى
السوق اآلسيوي الذي ال يزال يشهد نوعا من
الطلب على اخلام بعد تراجع الطلب في جميع
املناطق االخرى سواء االوربية او االميركية
السباب عديدة وما حدث مؤخرا من اغالق
النتاج محطة اخلفجي املشتركة بني الكويت
والسعودية خير مثال على هذا التنافس في
االنتاج.
 4زيادة إنتاج النفط الصخري األميركي

رغم ارتفاع تكلفة االنتاج االميركي من النفط
الصخري ( 75دوالرا للبرميل) اال أن زيادة
هذا االنتاج وبكميات وفيرة ميكنها أن تغطي
هذه التكاليف املرتفعة ،السيما بعد أن اصبحت
اميركا من اكبر الدول املنتجة للنفط في العالم
مبا يتجاوز  11مليون برميل نفط حاليا يوميا
وسط ترشيحات بارتفاع هذا الرقم الى نحو 13
ـ  15مليون برميل يوميا خالل االعوام القليلة

تكنولوجي���ة فري���دة ،فلقد
استقطب العديد من شركات
التكنولوجيا العاملية والتي

ترس���م من خ�ل�ال تقنياتها
ومنتجاتها مس���تقبل مراكز
املعلوم���ات بش���كل ع���ام
واحلكومي���ة منه���ا على حد
س���واء ،حيث تشارك شركة
 Microsoftالتي ستلقي الضوء
على االجتاهات التكنولوجية
التي ترس���م مستقبل مراكز
املعلوم���ات وكيفية توظيف
تل���ك ف���ي خدم���ة برام���ج
احلكوم���ات اإللكترونية ،أما
عم�ل�اق التكنولوجي���ا IBM
ممثل���ة بش���ريكها التجاري
في الكويت  KBMفس���يلقي
الضوء عل���ى كيفية املضي
قدما م���ن برام���ج احلكومة
اإللكترونية ()e-Government
إل���ى احلكوم���ة املتصلة أو
(Connected
املترابط���ة
 ،)Governmentوسيقوم ممثل
شركة  CISCOالعاملية بطرح
التفاصيل املتعلقة بتقنيات
الشبكات ومراكز املعلومات
التي حتدده���ا البرمجيات،

وستعمل  EMCالعاملية على
مناقشة سياسات التحول نحو
احلوسبة السحابية في مراكز
املعلومات احلكومية ،وستلقى
Government Framework & Info
 Securityأهمية خاصة من خالل
مشاركة عمالق االستشارات
 ،Ernst & Youngوستقوم شركة
Fidelis - General Dynamics
العاملي���ة املتخصص���ة بأمن
املعلوم���ات برس���م خريطة
السياسات واإلجراءات الواجب
إتباعه���ا حلماي���ة البيانات
وخصوصيته���ا ،وتش���ارك
 Aruba Networksالعاملية لتلقي
الضوء كيفية بناء أنظمة آمنة
لألجهزة الذكية النقالة وهي
املتخصصة مبا يطلق عليه
.Mobility
وأضاف صبري قائال« :ال
شك أن رعاية س���مو رئيس
مجلس الوزراء الشيخ جابر
املبارك واحلضور الشخصي
ملعالي وزير الدولة لش���ؤون

مجلس الوزراء الشيخ محمد
العبداهلل ورئيس مجلس إدارة
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا
املعلومات يؤكد أهمية املنتدى
على املس���توى الوطني ،ومن
هذا املنطلق فقد جذب املنتدى
شركات محلية كبرى مثل شركة
 Agilityالت���ي س���تتولى إلقاء
الضوء على جتربتها العملية
من خالل تنفيذ املرحلة الثانية
من البوابة اإللكترونية الرسمية
للكويت والتي ستشهد طرح
اخلدمات احلكومية املترابطة،
ومن ناحيتها تقوم IT Partners
بع���رض األس���اليب األفضل
لتطوي���ر مراك���ز املعلومات
احلكومية تقنيات وأس���اليب
عمل وقدرات بشرية لتتمكن من
أداء مهامها على الوجه األكمل،
وتشارك كذلك Cyber Systems
للمساهمة بشرح كيفية تطوير
واس���تدامة بني���ة حكومي���ة
إلكتروني���ة قادرة وفاعلة في
التواصل مع مختلف أنشطة

وفعالي���ات احلياة ،وذلك من
أجل التنافس في اقتصاد عاملي
قائم على املعرفة».
وفي ختام حديثه توجه
مجدي صب���ري بالتحية إلى
كل من س���اهم ف���ي اجلهود
اخلاصة بالتحضير للمنتدى،
وخص بالشكر عبداللطيف
س���ريع الس���ريع مدير عام
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا
املعلومات عل���ى جهوده من
خالل ترؤس���ه لعمل اللجنة
التنظيمية العليا للمنتدى،
كما توجه بالشكر أيضا إلى
د.ثاليا الفوزان جلهوده في
قيادة عمل اللجنة العلمية التي
أشرفت على احملتوى العلمي
والتقني للمنتدى واملعرض
املصاحب ل���ه ،ودعا املصدر
الراغبني االطالع على املزيد
من املعلومات االتصال باللجنة
على الرقم  0096522469921أو
من خالل البريد اإللكتروني
.info@noufexpo.com.kw

املقبلة حسب احصاءات تغطية اميركية حديثة.

 5استمرار التحسن في إنتاج النفط لدى دول
أوپيك وخارجها

خير دليل على فقدان منظمة أوپيك لدورها
الرئيسي الذي تلعبه في ضبط االسعار منذ
50عام ،ففي جميع االزمات النفطية العاملية
كانت أوپيك الالعب االول في الساحة الدولية
للنفط وكانت احملرك االول لهذه العملية
املرورية وهي ضبط االسعار بالنسبة جلميع
الدول املنتجة واملستوردة على حد السواء.
 6هبوط االسعار الى مستوى  80دوالرا
للبرميل يكبد الدول النفطية مئات
المليارات من الدوالرات

السيما بعد فقد البرميل ما يتراوح بني  %25الى
 %30من قيمته خالل االشهر القليلة املاضية،
ولو قمنا بتثبيت االسعار عند مستوياتها
احلالية ألمكننا احتساب قيمة اخلسائر
للدول املنتجة ،وعلى اجلانب اآلخر بضخ كل
دوالر تتكبده هذه الدول الغنية ذاتها زيادة
في ايرادات الدول املستهلكة سواء في اوربا
او اميركا ،ففي الوقت الذي ميكن أن تهبط
موازنات الدول املنتجة ستتضاعف موازنات
الدول املستهلكة.
7

التحسن المستمر في إنتاج العراق وليبيا

فرغم االحداث السياسية في البلدين النفطيني
اال ان االنتاج النفطي مستمر في الزيادة ،حيث
رفعت ليبيا انتاجها النفطي الى اكثر من 800
الف برميل يوميا وتستعد لرفعه الى نحو
مليون برميل يوميا مقارنة بنحو  250الف
برميل فقط قبل اشهر عدة.
كما شهد العراق حتسنا ملحوظا وتعافيا في
االنتاج مع بشائر االستقرار االمني وتعيني
رئيس وزراء جديد وطاقة انتاجية تتجاوز
حاليا  3.5ماليني برميل يوميا ،فزيادة االنتاج
في العراق قد تخلق تخمة في االسواق العاملية
وبحلول  2020ستبلغ القدرة االنتاجية للعراق
اكثر من  7.5ماليني برميل يوميا مع الزيادة
الكبيرة في الطلب على النفط العراقي بفضل
عمالء آسيا وسط مخاوف حقيقية من دول
مجلس التعاون من هذه الزيادة امللحوظة.
8

عودة إيران إلى المجتمع النفطي

بعد عودة احملادثات النووية الغربية مع ايران
مطلع العام احلالي ،استغلت طهران هذه الفرصة
القوية وبدأت تستعد للعودة بقوة الى االسواق
النفطية ،بل انها أعلنت أنها على استعداد لضخ
وشحن نفطها باملجان الى بعض زبائنها وعلى
رأسهم الصني والهند ،بل انها تعرض عليهما
خصومات خاصة في اسعار النفط مع فترة
سماح للسداد تصل الى  90يوما ،فيما يتمسك
بقية املنتجني بفترة سماح ال تتجاوز  30يوما،
وهذه العوامل جتعل الكثير من الشركات تفضل
التعاون مع شراء النفط االيراني.
 9تصريحات ماريو دراغي
جاءت تصريحات رئيس البنك املركزي
االوروبي ماريو دراغي املتشائمة بشأن
النمو االقتصادي في منطقة اليورو عند
 %0.8لتضيف سببا جديدا السباب تراجع
أسعار النفط بسبب العالقه الطردية بني زيادة
الناجت احمللي االوروبي وزيادة الطلب النفطي
والعكس صحيح ،كما أن زيادة املخزون النفطي
االوروبي الى أعلى مستوياته منذ العام 2009
لعب دور مهما في استمرار التراجع.

 10مطالب الدول الغربية على احتياطات
الخليج

الشك أن الدول الغربية وعلى رأسها امريكا
واوروبا تنظر الى االحتياطات املالية اخلليجية
بنظرة من احلسد فمن وجهة نظر هذه الدول
انها البد أن تأخذ حصة منه سواء كان بالعمل
على ابقاء أسعار النفط دون مستوياتها الطبيعية
كاحلالة التي نعيشها اآلن أم بطرق اخرى
كاحلروب املتالحقة التي بدأت وال زالت مستمرة
منذ ثالثة عقود من الزمن وتدور جميعها في
محيط الدول النفطية في املنطقة فهذه هي العراق
وتلك ليبيا وسورية وما خفي كان أعظم.

أحمد الداود :عمومية «املستثمرون» ..بأيدينا نقرر مصيرنا
أكد رئيس مجلس إدارة
شركة مجموعة املستثمرون
القابضة الشيخ أحمد الداود
الصب���اح أن عق���د اجتماع
اجلمعية العمومية للشركة
ليس غاية مجل���س اإلدارة
احلالي ،بل هو وس���لية في
إطار حرصه على حفظ حقوق
مساهمي الشركة ،مضيفا أنه
على يقني أن مساهمي الشركة
على قدر املسؤولية ،بل وانهم
قادرون على حتديد مصير
شركتهم ،الس���يما أن األمر
مرتبط بشكل مباشر ووثيق
مبستقبل الشركة ،حيث ان
عقد اجلمعية العمومية يعد
مبنزلة الضمان���ة الوحيدة
الس���تمرار تداول الش���ركة
وحت���ى ال تقع في مخالفات
مع اجلهات الرقابية.
وأوضح الش���يخ أحمد
ال���داود في بي���ان صحافي
ان مجل���س اإلدارة اتخذ كل
اإلج���راءات القانونية لعقد
اجلمعية العمومية للشركة
مب���ا في ذل���ك موافقة هيئة
أسواق املال على خطة الهيكلة
بخف���ض وزيادة رأس���مال
الش���ركة وذلك حرصا على
أن تظل الشركة حتت مظلة
سوق الكويت لألوراق املالية
وعلى عودة السهم للتداول
مره أخرى في اسرع وقت،
مضيفا :ال يتبقى س���وى أن
يبرهن مساهمو الشركة على
أنهم ليس���وا أقل منا حرصا
على شركتهم».

الشيخ أحمد الداود

نسعى نحو
استقطاب
الكفاءات
واالستثمارات
التشغيلية املدرة
للسيولة

وقال« :سيشهد اجلميع
على مدى فاعلية خطة الهيكلة
وتأثيره���ا على مس���تقبل
الشركة بعد أن قمنا بدراسة
وضع الشركة املالي والقانوني
والبحث عن احللول املقترحة
واملتاحة بهدف إطفاء اخلسائر
القدمية املتراكمة وضخ سيولة
مالية جديدة في الشركة نقوم
بتوظيفها في اس���تثمارات
تشغيلية مدرة للسيولة على
امل���دى القصير والتي متتاز
بانخفاض معدالت املخاطر
وارتفاع معدالت الربحية».
ووص���ف الصباح خطة
أعادة الهيكلة والتي تتضمن
خفض وزيادة رأس املال أشبه
ما تكون بالدواء املر الضروري
والواجب م���ن اجل خروج
الشركة من كبوتها احلالية

والتي تس���بب فيها مجلس
اإلدارة السابق للشركة األم
(شركة املشروعات الكبرى
العقاري���ة  -جراند) والتي
كانت متتلك أكثر من  %75من
اسهم «املستثمرون» ،الفتا إلى
أن قرار الزيادة والتخفيض
لرأس املال ليس بدعة وسبق
أن متت لشركات أخرى في
السوق من قبل وهناك مناذج
وأمثلة عديده على ذلك ...وقد
تعافت حاليا وأصبحت مؤهلة
للعمل وحتقيق األرباح.
وأوض���ح الصب���اح أن
محاولة تعطيل عقد اجلمعية
العمومية سيكون له تأثيرات
سلبية على حقوق املساهمني
خاص���ة بعد أن اس���تهلكت
الش���ركة  %74تقريب���ا من
رأسمالها ،مما يجعلها مهددة
بإلغاء إدراجها وشطبها من
الس���وق ،حس���ب القوانني
واللوائح املنظمة ألس���واق
املال ،لتتوارى الشركة وبذلك
ميهد الطريق أمام مجموعة
من األفراد الدخيلة على قطاع
املال واألعمال السيطرة عليها
واالس���تحواذ على ما تبقى
م���ن أصولها بعيدا عن أعني
اجلهات الرقابية ووس���ائل
اإلعالم ،موضح���ا ان هناك
العدي���د من الش���ركات مت
شطبها من السوق واختفت
من الساحة ،وجاء ذلك نتيجة
الثقة ف���ي مثل هؤالء وعدم
وقوف مساهميها مع مجالس
اإلدارات.

وأشار الصباح إلى أن هناك
حزمة من األهداف التي تسعى
اإلدارة لتطبيقها خالل املرحلة
القادمة من خالل إعادة الهيكلة
الش���املة لإلدارة الداخلية
واستقطاب الكفاءات ومعاجلة
أخطاء املاضي واملوازنة بني
السيولة والربحية ،وخفض
املصاريف العمومية واإلدارية
وأعاده تقييم كافة عمليات
اس���تثمارات الشركة لبحث
جدواها من عدم���ه وإعادة
التفاوض مع جموع الدائنني
من خالل مفاوضات جديدة
وجادة نس���عى من خاللها
إلعادة تقييم الديون وجدولة
سدادها بشكل تستطيع معه
الشركة الوفاء بالتزاماتها.
وطال����ب الش����يخ أحمد
الصباح في تصريحه بضرورة
الفص����ل والتمييز بني وضع
الش����ركة وخس����ارتها وبني
اإلدارة احلالية للشركة الذي
تسلمت تركة ثقيلة تسبب فيها
مجلس اإلدارة الذي كان معني
من قبل الشركة األم (شركة
املشروعات الكبرى العقارية-
جراند) مؤكدا السعي إلنقاذ
ما ميكن إنقاذه وأولها احلفاظ
على كيان ووجود الش����ركة
التي ما تزال حتتفظ ببعض
أصولها واستثماراتها حتى
اآلن بشكل يؤهلها للنهوض
مجددا واستئناف نشاطها إذا
أحسنت إدارة املرحلة املقبلة
وشهدت تعاونا وتوافقا بني
مجلس اإلدارة واملساهمني.

محققاً جناحاً كبيراً ومبيعات فاقت املعارض السابقة

معرض «أفرست» العقاري يختتم فعالياته اليوم
يختتم معرض افرس����ت
العقاري اليوم فعالياته محققا
جناحا كبيرا في املبيعات بعد
أن استقطب زوارا فاق عددهم
الدورات الس����ابقة للمعرض
نظ����را للطل����ب الكبير على
االستثمار العقاري في مصر
من قبل املواطنني الكويتيني
واملصريني في الكويت.
وعرضت  25شركة مشاركة
في املعرض الذي بدأ في 30
أكتوبر املاضي وينتهي اليوم
مجموعة كبيرة من املشاريع
العمالق����ة ف����ي مص����ر منها
االستثمار العقاري السكني
والسياحي بأقساط تناسب
شرائح كبيرة من قبل املهتمني
بالسوق العقاري املصري.
واس����تطاعت الش����ركات
املش����اركة ف����ي املعرض من
حتقي����ق مبيع����ات ممي����زة
خالل هذه الدورة للمعرض
بفضل الطل����ب الكبير على
الشقق االستثمارية والفلل
واملشاريع السياحية ،والسيما
الفرص احلقيقية التي قدمتها
الشركات والتي لبت احتياجات
العديد من الشرائح الباحثة
عن الفرص االستثمارية في
مصر.
«أمالك للتنمية واالستثمار
العقاري» شاركت بـ «ووتر
فالي الساحل الشمالي»
من جانب آخر أطلقت أمالك
مصر للتنمية واالس����تثمار
العقاري من خالل مشاركتها
ف����ي املع����رض ،مش����روعها

جانب من املعرض بحضور كثيف للزوار

اجلديد «ووتر فالي -الساحل
الشمالي» بغرض تنمية مجمع
سكني -سياحي في الكيلو 78
طريق اإلسكندرية -مرسى
مطروح الصحراوي ،ملحق
باملشروع به منطقة جتارية
على مساحة  8000متر مربع
تض����م مجموعة من احملالت
التجارية واملطاعم الشهيرة.
وفي هذا السياق قال مدير
قطاع التسويق واملبيعات في
الش����ركة م.محمد علي «أتت
فكرة املش����روع بعد دراسة

دقيقة لسوق السكن السياحي
في مصر واكتشاف فراغ في
هذا القطاع من حيث املساحات
واخلدمات واألسعار ،ومن هنا
أطلق ووتر فالي -الس����احل
الشمالي ذو التصميم املعماري
احلديث مع توفر العديد من
املساحات لتلبية االحتياجات
املختلفة».
وتابع «يضم ووتر فالي
 الساحل الشمالي مجموعةكبيرة من حمامات السباحة
مبالهي مائية ضخمة توفر

العديد م����ن األلعاب املمتعة
لألطف����ال والكب����ار ،وأيضا
يضم املجمع مالعب رياضية،
جمنازي����وم ،ون����اد صحي،
حمام����ات س����باحة مغطاة
ومسجدا».
وأش����ار إلى أن املشروع
يتمي����ز بعدم وج����ود حركة
س����يارات داخ����ل املجم����ع،
باختصار ،يقدم ووتر فالي
 الس����احل الشمالي جتربةامتالك بيت مميز للعطالت في
قلب الساحل الشمالي.

