
اختتمت شركة خدمات حقول الغاز والنفط 
“GOFSCO”، رعايتها البالتينية ملؤمتر 
 KOGS 2017 ومعرض الكويت للنفط والغاز
والذي أقيم حتت شعار “رسم خارطة مستقبل 
الطاقة: التكامل والتنويع” من 15-18 أكتوبر 
2017،  حتت رعاية سمو الشيخ جابر املبارك 
احلمد الصباح - رئيس مجلس ال����وزراء في 

الكويت.
على مدى أربعة أيام عمل املؤمتر على تسليط 
الضوء على العوامل العلمية والهندسية التي 
تواجه صناعة النفط والغاز في الكويت. كما وفر 
املؤمتر فرصة ملناقشة موضوعات رئيسية تشمل 
العلوم اجليولوجية للنفط، والتنقيب واإلنتاج، 

ومنتجات التكرير والبتروكيماويات واخلدمات.
وشارك املهندس حسام علي معرفي – رئيس 
مجلس اإلدارة وال��رئ��ي��س التنفيذي لشركة 
“GOFSCO” كمتحدث في حلقات نقاشية 
تناولت ع��دة موضوعات ت��ن��درج حت��ت شعار 
املؤمتر بجانب املختصني واملهتمني بنشاط النفط 
وال��غ��از. وخ��الل كلمته، ناقش املهندس حسام 
املعالم التاريخية وعوامل النجاح الرئيسية التي 
أدت إلى تقدم الكويت وازدهارها االقتصادي على 
مدى العقود القليلة املاضية كما أوض��ح أهمية 
تقسيم مؤشرات التقدم في املناخ االقتصادي 
احلالي واتخاذ خطوات صارمة ملستقبل أفضل 

وخاصة بالنسبة للقطاع اخلاص الكويتي.

وخالل كلمته قال املهندس حسام علي معرفي 
– رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
لشركة “GOFSCO”: “هنالك ث��الث عوامل 
الكتساب وتسريع امليزة التنافسية في القطاع 
اخلاص الكويتي. أولهم التطوير - في هذا السوق 
املتطور واملزدهر الذي يشهد خطوط اتصاالت 
خجولة وف��ي ظ��ل ت��س��ارع وت��ي��رة املنافسة في 
جميع أنحاء العالم، يجب على شركات اخلدمات 
تبني االبتكار والتنويع في خدماتها لتبقى املورد 
املفضل للعميل. املرونة – قد يكون التعامل مع 
العمالء صعباً بعض الشيء كما نعلم جميعاً، 
ولكننا بحاجة إلى بناء عالقات وتبني ممارسات 
جيدة تتمحور حول العميل وتكون مرنة بحيث 

تلبي متطلباتهم واحتياحاتهم.  التنويع واتخاذ 
ال��ق��رارات السريعة – حيث يتم ع��رض ما يتم 
ابتكاره والتنويع بشكل واضح ودعمه من خالل 

اتخاذ قرارات سريعة وشفافة.
وأض��اف معرفي ق��ائ��الً: “على الرغم من أن 
سيناريو السوق احلالي مقلق ملعظمنا، فمن املهم 
أيضا أن ننظر إل��ى العديد من الفرص واملزايا 
التي تواجهنا في قطاع النفط في الكويت. أوالً، 
وإن كان هناك انخفاض في عائدات النفط في 
السنوات القليلة املاضية، فقد حافظت الكويت 
إلى حد كبير على برنامجها االستثماري في قطاع 
النفط ومازالت تواصل االستثمار في برنامج 
إنتاج النفط اخلام والغاز. ثانياً ، تنويع الصناعة 

أتاح فرصة الدخول في أسواق اجلديدة. ثالثاً، 
حرصت احلكومة على أن تكون منصفة خالل 
تعاملها مع القطاع اخلاص، وبالتالي مت توفير 

فرص واعدة للشركات الدولية واحمللية.”
هذا وهدف معرض الكويت للنفط والغاز 
KOGS 2017 هذا العام على عرض أجهزة 
وخ��دم��ات النفط وال��غ��از حيث ع��رض��ت من 
خالله شركة خدمات حقول الغاز والنفط 
“GOFSCO” منتجاتها وحلولها النفطية 
جلميع زوار امل��ع��رض كما ق��ام��ت الشركة 
ب��اش��راك بعض م��ن أه��م شركائها احملليني 
وال��دول��ي��ني ل��ع��رض ح��ل��ول��ه��م وتقنياتهم 
النفطية. وتعليقاً على رعاية الشركة، قال 

املهندس حسام معرفي: “ نحن سعداء جداً 
من مشاركتنا ومساهمتنا في مؤمتر ومعرض 
الكويت للنفط والغاز KOGS 2017 حيث 
قدم املؤمتر واملعرض هذا العام فرصة مثالية 
للشركات التي تعمل في صناعتنا ملناقشة 
زيادة اإلنتاج والتقدم التكنولوجي واالبتكار 
وتطوير عنصر املوارد البشرية في هذا املجال. 
ونيابة عن شركة خدمات حقول الغاز والنفط 
، أود أن أع��رب ع��ن خالص امتناني لسمو 
الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح - رئيس 
وزراء دولة الكويت، الذي لعب بالتأكيد دوراً 
استثنائياً في ضمان جناح الشركات اخلاصة 

في الكويت.”

املهندس حسام معرفي خالل احللقة النقاشية

“ التكامل والتنويع” مبشاركة املهندس حسام معرفي في احللقة النقاشية حتت عنوان 

»خدمات حقول الغاز والنفط«  تختتم 
»KOGS«  2017 رعايتها البالتينية  ملؤمتر 

م����ع����رف����ي: ال����ك����وي����ت ح���اف���ظ���ت إل������ى ح�����د ك���ب���ي���ر ع���ل���ى ب���رن���ام���ج���ه���ا االس����ت����ث����م����اري ف�����ي ق����ط����اع ال��ن��ف��ط
أك����د ع��ل��ى ض������رورة ات���خ���اذ خ���ط���وات ص���ارم���ة مل��س��ت��ق��ب��ل أف���ض���ل ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ق��ط��اع اخل�����اص ال��ك��وي��ت��ي

فتحي يسلم جمال وسالمه عقود املشاريع

»القصور احلديثة« تسلم الدفعة الثانية 
من مشروع شاليهات بوسبارك في هولندا 

سلمت مجموعة “القصور احلديثة” إلدارة وتطوير 
العقارات األراض��ي وشركة آب تاون كويت العقارية 
الدفعة الثانية من مشروع شاليهات بوسبارك إيدي 

في مدينة أرنهم الهولندية.
وكشف رئيس مجلس اإلدارة في الشركة محمد 
فتحي عن تسليم الدفعة الثانية لكل من املهندس زينهم 
عبد السالم سالمه واملهندس أحمد جمال، الفتا إلى 
أنه مت تسليم امللكية اخلاصة ومفاتيح الشاليهات لكل 

منهما.
وبني فتحي ان الشركة مستمرة بخطى ثابته في 
تسليم مشاريعها بحسب اخلطة املوضوعة واالتفاق 
املسبق م��ع املستثمرين وال��ع��م��الء، مشيرا إل��ى أن 
الشركة تسعى وبكل قوة لتسليم الوحدات العقارية 
للمستثمرين بحسب العقود املتفق عليها، وانها ملتزمة 
بذلك من أجل حتقيق النجاح املستثمر بفضل االلتزام 

واملصادقية مع عمالئها.
ول��ف��ت فتحي إل��ى أن “القصور” ت��ق��وم بتسليم 
املستثمرين وحداتهم العقارية بشكل دوري دون 
تأخير في املواعيد، وكذلك حضور رئيس مجلس 
اإلدارة تسليم هذه الوحدات ما يعطي انطباع لدى 

العمالء ان الشركة تهتم بكل التفاصيل منذ توقيع 
عقود االستثمار وحتى تسليم الوحدات، وأيضا بعد 

التسليم والتواصل املستثمر معهم.
وأش��ار إلى أن الشركة ماضية بشكل ملحوظ في 
حتقيق مبيعات قوية بسبب متيز املشاريع التي تقوم 
على تسويقها، وكذلك األسعار املناسبة التي تناسب 
الشرائح كافة للمستثمرين الراغبني في االستثمار 
العقاري األوروب���ي الناجح ف��ي األس���واق ال��واع��دة 

واجلديدة على السوق الكويتي.
جدير بالذكر ان الشركة طرحت مؤخرا حزمة جديدة 
من املشاريع من أبرزها مشروع في هولندا وآخر في 
النرويج، وتسعى في أن تكون الشركة الوحيدة في 
الكويت التي تقدم عقارات أوروبية مطلوبة بشكل 
كبير، وكذلك حتقيقها مبيعات كبيرة منذ الربع األول 
من العام احلالي والتي أكدت أن الشركة ماضية نحو 

العاملية وبقوة.
وأختتم فتحي قائال “ جميع مشاريع الشركة 
تناسب أغلب الشرائح في املجتمع الكويتي، وان 
الشركة تسعى للتعاقد على مشاريع تناسب متطلبات 

املجتمع الكويتي.

للمرة السادسة من »جلوبال فاينانس« 

 2017 »املركز« أفضل بنك استثماري في الكويت لعام 
حصلت شركة املركز املالي الكويتي 
“املركز” ع��ل��ى ج���ائ���زة “أفضل بنك 
استثماري في الكويت لعام 2017” للمرة 
السادسة من مجلة جلوبال فاينانس، وهي 
مجلة مختصة بالتمويل واالستثمار. ومت 
تقدمي اجلوائز “للمركز” في حفل جلوبال 
فاينانس السنوي التاسع عشر لتوزيع 
اجلوائز ألفضل بنوك في العالم، والذي 
عقد ف��ي 14 أكتوبر خ��الل االجتماعات 
السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك 

الدولي في واشنطن العاصمة. 
وق��ام��ت جلنة التحكيم، امل��ك��ون��ة من 
م��ح��رري مجلة جلوبال فاينانس وع��دد 
من خبراء اخل��دم��ات املالية والتمويلية 
ومستشارين من القطاع املصرفي ومحللني 
ماليني من جميع أنحاء العالم، باختيار 
الفائزين بعد م��ش��اورات متعمقة وفقا 
لعدد من املعايير التي تشمل مجموعة من 
األه��داف الكمية واملوضوعية، باإلضافة 
إل��ى استطالع رأي ق��راء مجلة جلوبال 

فاينانس من الشركات. 
وبهذه املناسبة صرح علي حسن خليل، 
رئ��ي��س العمليات ف��ي “املركز”، قائال: 
“نشكر جلوبال فاينانس على اختيارها 
“للمركز” كأفضل بنك استثماري في 
الكويت لعام 2017، وثقتها في جودة 
اخلدمات املالية والتمويلية التي يقدمها 
“املركز”، وخاصة في مجال تقدمي خدمات 
استشارية ذات قيمة مضافة فيما يتعلق 

بعمليات الدمج واالستحواذ وهيكلة رأس 
املال وبيع األصول، باإلضافة إلى التمويل 

باألسهم أو الدين.”
وأضاف خليل: “إن مثل هذه اجلوائز ما 
هي إال دليل على اجلهود الدؤوبة، والعمل 
املستمر، وال��ف��ه��م املتعمق الحتياجات 
عمالئنا ومتطلباتهم، ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
حرص فريق عمل “املركز” على تلبية هذه 
االحتياجات عن طريق اخلبرة املتخصصة 
واملرونة في التأقلم مع متغيرات السوق 

من أجل حتقيق أفضل قيمة الستثماراتهم. 
وتأتي هذه اجلائزة كنتيجة إلمتام “املركز” 
عدة عمليات ناجحة العام املاضي ما بني 
عمليات الدمج واالستحواذ وإعادة الهيكلة 

وتقدمي اخلدمات االستشارية.”
وق��ال خليل: “ومنذ ع��ام 1997، قام 
“املركز” ب��إمت��ام العديد م��ن الصفقات 
الناجحة في املنطقة مبا قيمته 3.72 مليار 
دوالر أمريكي )حتى 30 سبتمبر 2017(، 
ف��ي م��ج��االت أس���واق األس��ه��م والسندات 

وعمليات االن��دم��اج واالستحواذ وإع��ادة 
الهيكلة وغيرها من اخلدمات االستشارية. 
ويساهم سجل “املركز” احلافل باإلجنازات 
على مدى أكثر من أربعني عاماً في تعزيز 
ثقة عمالئنا في خدماتنا االستثمارية، 
وف��ي تشجيع فريقنا على االستمرار في 
ات��ب��اع السياسة االستثمارية املتينة، 
إض��اف��ة إل��ى التأكيد على التزامنا بدعم 
قراراتنا االستثمارية باألبحاث من خالل 
فريق مؤهل من املتخصصني في الشؤون 

املالية.” 
ويستمر “املركز” بنيل ثقة خبراء 
االستثمار والتمويل ف��ي املنطقة، حيث 
ف��از “املركز” في العام 2016 بجائزتي 
“أفضل بنك استثماري في الكويت” من 
مجلتي جلوبال فاينانس، وإميي فاينانس. 
باإلضافة إلى جائزة “البنك االستثماري 
األكثر ابتكاراً في الشرق األوسط” من 
مجلة جلوبال فاينانس. وفي مجال إدارة 
األصول، فاز “املركز” بجائزة “أفضل مدير 
أصول في الكويت لعام 2016” من مجلة 
إميي فاينانس، وجائزة “أفضل مدير أسهم 
في الكويت لعام 2015” من مجلة جلوبال 
فاينانس. ومت اختيار “املركز” ليحصل 
على هذه اجلوائز تقديرا ملهاراته في تنفيذ 
العديد م��ن العمليات الناجحة لصالح 
عمالئه في مجال أسواق الدين، واألسهم، 
وعمليات الدمج واالستحواذ، فضال عن 

تقدميه خلدمات االستشارات املالية.

“املركز”  علي حسن خليل يتسلم جائزة 

املهندس حسام معرفي متوسطاً فريق عمل الشركة

ال����ص����ن����اع����ة وت����ن����وع����ه����ا أت�������اح�������ا  ف�����رص�����ة ال�������دخ�������ول ف��ي 
أس�������واق ج����دي����دة م����ع ح�����رص احل���ك���وم���ة ع���ل���ى اإلن���ص���اف

س������ي������ن������اري������و ال���������س���������وق احل���������ال���������ي م�����ق�����ل�����ق ل������ك������ن ه�����ن�����اك 
ال���ع���دي���د م����ن امل����زاي����ا ال���ت���ي ت���واج���ه���ن���ا ف����ي ق���ط���اع ال��ن��ف��ط 

تناقش اجلمعية العامة العادية 
للشركة الكويتية لصناعة وجت��ارة 
اجلبس، في 22 أكتوبر، توصية مجلس 
اإلدارة باالنسحاب االخ��ت��ي��اري من 

بورصة الكويت.
وق��ال��ت ال��ش��رك��ة ف��ي ب��ي��ان ام��س  
الثالثاء، أن العمومية ستناقش اقتراح 
مجلس اإلدارة بتوزيع %5 أرب��اح��اً 

نقدية بواقع 5 فلوس للسهم الواحد.
ويبلغ رأس��م��ال الشركة 3 ماليني 
دينار، موزعاً على 30 مليون سهم، 

بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد.
وكان مجلس إدارة الشركة قد رفع 
بنهاية سبتمبر املاضي توصية إلى 

العمومية ملناقشة االنسحاب االختياري 
من البورصة، علماً بأنه أقر باإلجماع 
في 21 فبراير املاضي االنسحاب. وفي 
بيان سابق، قالت الشركة إنها سوف 
تنسحب من البورصة الستحالة زيادة 
رأس مالها إلى 10 ماليني دينار، ورفع 
عدد املساهمني إلى 200 مساهم، إلى 
جانب أن حركة ال��ت��داول على السهم 

تكاد تكون ُمنعدمة.
وأعلنت هيئة أس��واق املال في مايو 
امل��اض��ي، نقل إدراج “اجلبس” و10 
ش��رك��ات أخ��رى م��ن ال��س��وق الرسمي 
ل��ل��ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة إل���ى ال��س��وق 

املوازي.

عمومية »اجلبس« تناقش االنسحاب االختياري والتوزيعات النقدية

% أرباحاً نقدية  5 تطلع العمومية أيضاً لتوزيع 
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