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االقتصادية

عمر راشد
علم����ت »األنباء« من مصادرها املطلعة ان ممثلي بنك اخلليج 
يجتمعون اليوم مع محافظ البنك املركزي ملناقشة البيانات املالية 
للنصف األول واشارت املصادر الى ان النتائج سيتم اإلعالن عنها 

بعد انتهاء االجتماع واملوافقة عليها من قبل البنك املركزي.
وقالت املصادر ان البنك استطاع حتقيق أرباح تشغيلية جيدة 
خ����الل النصف األول وان املخصصات الت����ي أخذها البنك حولت 

ربحيته الى خسارة دون ان توضح حجم تلك املخصصات ودرجة 
انكش����افها على املدينني. وفيما يتعلق بتحرك البنك ضد عمالئه 
الذين تسببوا بخسارته في قضية املشتقات بحدود 359.5 مليون 
دينار، أوضحت املصادر ان حفظ القضية من قبل النيابة ال يعني 
اغالق امللف نهائيا وامنا يعزز موقف البنك في املطالبة بحقوقه، 
مضيفة ان البنك عازم على رفع دعوى قضائية ضد العمالء الذين 

تسببوا في تلك القضية.

»المركزي« يجتمع اليوم مع »الخليج« العتماد بيانات النصف األول

أحمد الهارون

ثامر بشارة

آليات جديدة تطبق على الشركات املدرجة خلفض التكاليف

بدر ابل

محمود فاروق
كش���ف رئيس مجلس ادارة 
مجموعة ابل العاملية بدر ابل في 
تصريح خاص ل� »األنباء« عن 
اآلليات الثالث اجلديدة التي سيتم 
تطبيقها على الشركات املدرجة 
املالية  الكويت لألوراق  بسوق 
ضمن اإلجراءات اجلديدة خلفض 
التكالي���ف وتعزي���ز العائدات 
وضمان اس���تمرارية الشركات 
وجناحها في السوق حيث كانت 
أوالها ضرورة أن يكون اقتطاع 
التكاليف بالش���ركة مدروس���ا 
بص���ورة أكثر واقعي���ة، مبينا 
أن أكثر من 70% من الش���ركات 
املدرجة جلأت إلى وسائل خفض 
التكاليف التقليدية مثل الوسائل 
العامة للصرف من العمل. و%30 
اتخذت إجراءات جتميد الرواتب 
أو العالوات ومت حتديدها وفقا 
ألداء السوق، وعليه فإن التردد 
في اعتماد نهج مبتكر للرواتب 
والتعويضات سوف يثير رد فعل 
سلبيا من اجلهات املعنية التي 
باتت تدقق أكثر في مستويات 

الرواتب.
واضاف أبل أن ثانية آليات 
تطبيق إجراءات خفض التكاليف 
تتمث���ل في أن يك���ون اقتطاع 
التكاليف الضرورية أكبر وأسرع، 
حيث يوصي العديد من خبراء 
املال بتحديد أهداف ادخار أكبر 
وجداول زمنية أسرع مستندا في 
ذلك إلى أن البيانات املالية ألغلب 
الشركات تش���ير إلى حتقيقها 
معدالت ادخ���ار تتراوح بني 4 
و9% في مختلف أنشطة عملها 
بالسوق، على الرغم من قدرتها 
على حتقيق نسب ادخار يتراوح 

معدلها بني 10 و%20.

أسواق التصدير، لدرجة لم تعد 
قدرة الطلب في األسواق احمللية 
على استيعاب صدمة تضاؤل 

الصادرات واضحة.

تغييرات جذرية

وأشار أبل إلى أنه يجب على 
كبار املديري���ن تعديل وجهات 
نظرهم لتت���الءم مع األوضاع 
املتغيرة في الواقع، قد تش���هد 
القطاعات  الش���ركات وحت���ى 
برمتها تغييرات جذرية في نهاية 
الركود االقتصادي، لذلك  فترة 
يستطيع صانعو القرار، بفضل 
مرونتهم وانفتاحهم على الفرص 
التأثي���ر على جناح  اجلديدة، 
ش���ركاتهم إذا: ركزوا نشاطات 
عملهم على الرابحني على املدى 
الطويل، مع تسليط الضوء على 
استهداف أهم العمالء، وتخفيض 
التكاليف بطريقة استراتيجية 
ومنس���قة دون فقدان ميزتهم 
في الس���وق، واعتم���اد مقاربة 
طويلة األمد لكيفية إعادة هيكلة 
القطاع، وإعداد خطة طويلة األمد 
تش���مل رؤية مح���ددة للقطاع 
وموقع الشركة فيه، فضال عن 
االستعداد للدخول في مغامرات 
ذكية تشمل االستعداد ملرحلة 
التعافي االقتصادي وتخطيط 
زيادة األس���عار وإعادة متويل 

الديون.
واكد ابل أن النجاح يفرض 
عند البح���ث عن أفكار وفرص 
جدي���دة عوضا ع���ن االكتفاء 
بخفض التكاليف، فعلى الرغم من 
التحديات التي يطرحها االقتصاد 
الالعبون  احلالي، سوف يقود 
االستراتيجيون قطاعاتهم نحو 

التعافي املرتقب.

وتابع أبل موضحا أن اآللية 
الثالث���ة هي ضرورة تس���ليط 
الضوء على تعزي���ز العائدات 
مع زيادة االنتباه الذي يحظى 
به اقتط���اع التكاليف، حيث ان 
برامج زيادة العائدات بالشركات 
التي ال حتتل سلم األولويات، 
حيث يتم التركيز فيها بش���كل 
عام على خطوات طويلة األمد 
مثل االستحواذ وتنوع السوق 
وتطوي���ر منتجات جديدة، في 
حني ال تفكر الشركات في الفرص 
التي حتق���ق العائدات والتي ال 
تتطلب استثمارات كبيرة، مثل 
إدارة حتديد األسعار والعروض 

الترويجية.

األسواق الناشئة

وحول اعتماد الشركات على 
االستثمار في األسواق الناشئة 
بع���د أن قامت أغلبها بس���حب 
أموالها م���ن أوروب���ا وأميركا 
ملصلحة آسيا والشرق األوسط، 
قال أبل ان ذلك االستثمار محفوف 
الركود  باملخاط���ر نظ���را ألن 
االقتصادي ترك آثارا سلبية على 

70% من الشركات لجأت إلى الخفض التقليدي و30% اتخذت إجراءات تجميد الرواتب

أبل لـ »األنباء«: 3 آليات جديدة ستطبق 
على الشركات المدرجة خالل 2009

اآلليات الجديدة شملت دراسة اقتطاع التكاليف بواقعية 
وبشـكل أكبر وأسـرع وتسـليط الضوء على تعزيـز العائدات

معدالت االدخار للشركات تراوحت بين 4 و9% في مختلف األنشطة 
علـى الرغم من قدرتها علـى تحقيق معدالت تتـراوح بين 10 و%20

هبوط السيولة بنسبة 50% للشهر الماضي وتوقعات بإعالن نتائج إيجابية للنصف األول

»المشورة«: تراجع محدود على مستوى مؤشر األسهم المتوافقة.. و»اإلسالمية« تتراجع %3.6
ذكر التقرير األسبوعي لشركة 
املشورة والراية لالستشارات ان 
مؤشرات سوق الكويت شهدت 
أداء متباينا بني جلساته اليومية 
وبداية الشهر السلبية ونهايته 
االيجابية، وأقفلت معظم مؤشرات 
السوق حمراء فاقدة نسبة منها، 
حيث تراجع مؤش����ر الس����وق 
الوزني 2.6% كذلك مؤشر املشورة 
لألسهم اإلسالمية 3.6%، بينما 
استقر مؤشر األسهم املتوافقة مع 
الشريعة على خسارة محدودة 
لم تتجاوز نصف نقطة مئوية، 
وتراجع النشاط وقيمة التداوالت 
الشهرية بشكل حاد وبنسبة فاقت 
50% على مس����توى املؤشرات 

الثالثة.
وقال التقرير انه، بعد بداية 
سيئة امتدت مع تداوالت شهر 
يونيو السلبية والتي تراجعت 
بها معظم األسواق واملؤشرات 
وأسعار النفط، ونتيجة حلركة 
تصحيحية جزئي����ة تراجعت 
معها احملفزات وظهرت مؤشرات 
اقتصادي����ة س����لبية صححت 
مسارها على معظمها، لتتراجع 
أس����واق املنطقة جميعها وفقا 
العاملية  ألداء األسواق والسلع 

سوى سهم البنك الوطني الذي 
فقد نس����بة قارب����ت 5% وذلك 
بعد إعالن أرباحه املبكر والذي 
استبق به الشركات املدرجة بفترة 

طويلة.
وينتظر ان يبدأ السوق شهره 
احلالي بنشاط جيد وبأداء ايجابي، 
حي����ث انتهت معظم األس����واق 
العاملية على مستويات هي األعلى 
لها منذ أشهر، كما ان سعر النفط 
اس����تأنف اجتاهه الصاعد، هذا 
بالنسبة إلى العوامل االقتصادية 
العاملية، أما محليا فإن اجلميع 
يترقب بقية اإلعالنات النصفية 
للشركات املدرجة والتي يعول 
عليها كثيرا بأداء ايجابي ومنو 
قوي مقارنة مع فترات األرباع 
الش����ركات  املاضية، خصوصا 
االستثمارية والتي تقود السوق 
الفت����رات، وكذلك حالة  معظم 
التجانس احلكومية مع مجلس 
األمة وتراجع حدة التصريحات 
السلبية ذات األثر النفسي على 
املستثمرين وعنوانني الصحف 
اليومية التي دائما ما تؤثر سلبا 
على األداء رغم ايجابية عوامله 
االقتصادية على املدى املتوسط 

على أقل تقدير.

خصوصا مؤش����ري داو جونز 
وأس����عار النفط، وبع����د انتهاء 
األسبوع األول من الشهر املاضي 
ظهرت نتائج الشركات العاملية 
تباع����ا لتدفع باملؤش����رين الى 
مكاس����ب كبيرة انتهت مبؤشر 
داو جونز مبكاسب بلغت %8.5 
وأسعار النفط استعادت أكثر من 

10 دوالرات مع اقفاالتها الشهرية. 
ولفت التقري����ر الى انه وبينما 
لم تدف����ع هذه املوجة التفاؤلية 
الكويت كما  مبؤشرات س����وق 
أطاح����ت به بنفس املس����توى، 
حيث ترددت الشركات الكويتية 
بإعالناتها النصفية وبقيت نسبة 
كبيرة منها متباطئة ولم تعلن 

اللحظة، وبع����د إعالنات  حتى 
متواضعة الى حد ما على مستوى 
املصارف والش����ركات القيادية، 
كانت أرباح الشركات الصغرى 
أفضل منوا على مستوى ثالثة 
أرباع ماضية ودون مس����توى 
الفترة نفسها من العام املاضي 
على جمي����ع اإلعالنات، وهو ما 

اختلف به أداء السوق احمللي عن 
السوق األميركي والذي أعلنت 
معظم ش����ركاته الكبرى نتائج 
نامية مقارن����ة مع نفس الفترة 

من العام املاضي.
وق����ال ان حركة مؤش����رات 
الس����وق بقيت ثقيلة ومرهقة 
أكثر م����ن أي وقت مضى ودون 

مس����توى أداء األسواق العاملية 
املدعومة دائما بنتائجها االيجابية 
وبعودة حال����ة التفاؤل بانتهاء 
فترة الكساد التي تسود االقتصاد 
العاملي سريعا، وانتهاء االسوأ 

منها خالل الفترة املاضية.
كما بقيت مؤش����رات سوق 
الكويت جميعها بانتظار محفزات 

جدي����دة يعول عليه����ا بإخراج 
التي  التذبذب  السوق من حالة 
أملت به وأبقت مستوى السيولة 
منخفضا جدا عن فترات سابقة 

خالل ثالثة أشهر ماضية.
القيادية  أداء شركاته  وجاء 
ايجابيا وارتفعت بنسب تراوحت 
بني 9 و3% ول����م يتراجع منها 

تبحث مدى تطابق االتفاقيات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية وتبسيط إجراءات التراخيص التجارية

الهارون يصدر 6 قرارات وزارية لتشكيل فرق عمل 
لتطوير األعمال والخدمات والقوانين التشريعية للمناطق الحرة

بشارة لـ »األنباء«: »التجارة« تلقت 19 طلبًا إلنشاء شقق فندقية 
وفنادق جديدة منذ بداية 2009 حتى يوليو الماضي

 عاطف رمضان
كش���ف رئيس قس���م شؤون 
الفنادق في إدارة الشركات املساهمة 
التجارة والصناعة ثامر  بوزارة 
بشارة ل� »األنباء« عن أن »شؤون 
الفنادق« بالوزارة تلقت 19 طلبا 
من قبل ش���ركات خاصة وأفراد 
إلنشاء شقق فندقية وفنادق وذلك 
منذ بداية العام احلالي حتى شهر 
يوليو املاضي. واضاف بشارة ان 
هناك تنسيقا بني وزارة التجارة 
والصناع���ة والبلدي���ة ووزارة 
الداخلية وذلك إلصدار تراخيص 
جتارية جديدة للشقق املفروشة 
لتغيير اسمها الى شقق فندقية، 
مشيرا الى ان هذه الشقق يتطابق 
نشاطها مع املعايير واملواصفات 

املطلوبة. واوضح ان هناك اجتماعا 
سيتم انعقاده خالل الفترة املقبلة 
بحضور اللجنة الفنية لتصنيف 
املنش���آت الفندقية و»الداخلية« 
والبلدية للنظر في معايير هذه 
الش���قق الفندقية والس���ماح لها 
بإضافة أغراض جديدة كافتتاح 

مقاه ومطاعم.
وبني بشارة ان »التجارة« طلبت 
من »الداخلية« والبلدية ترشيح 

ممثل عنهما بهذا اخلصوص.
من جهة أخرى، أفاد بشارة بأن 
اللجنة الفنية لتصنيف املنشآت 
الفندقية واملنتجعات منبثقة من 
اللجنة الدائمة لتصنيف الفنادق 
والش���قق الفندقية واملنتجعات، 

اعضاء اللجنة وذلك حتى ال يتم 
استغالل درجة التصنيف للشقق 
الفندقية بطرق غير صحيحة كأن 
يتم وضع »لوحة« معتمدة على 
واجهة الفنادق أو الشقق الفندقية 
ويتم ذكر 3 جنوم أو »4 جنوم« 
على سبيل املثال، وذلك للحد من 
بث املعلومات الكاذبة على مواقع 

اإلنترنت.
واش���ار الى ان هناك ش���ركة 
محلي���ة تق���وم بتجهي���ز ه���ذه 
اللوحات عل���ى أن يتم اعتمادها 
من قبل اللجنة الرئيسية لتصنيف 
الشقق والفنادق »اللجنة الدائمة 
لتصنيف الفنادق والشقق الفندقية 
واملنتجع���ات«. ولفت الى وجود 

احصائية للشقق املفروشة وانه 
مت نشر اعالن يحث اصحاب هذه 
الش���قق على التوج���ه للوزارة 
للتسجيل وذلك متهيدا لتحويل 
هذه الش���قق املفروشة الى شقق 
فندقية خالل الفترة املقبلة. وقال 
بشارة ان أي منشأة فندقية غير 
اتخاذ  مسجلة بالوزارة س���يتم 
الالزمة  القانوني���ة  االج���راءات 
ضدها وذلك بالتعاون مع البلدية 
ووزارة الداخلية. وكشف بشارة 
عن موعد توزيع هذه اللوحات التي 
سيتم وضعها على واجهة الشقق 
الفندقية والفنادق واملنتجعات في 

أواخر العام احلالي.

موضحا انه خالل االجتماع املقبل 
لهذه اللجنة س���يتم التطرق الى 
التصنيف بني  موضوع الئحات 

اصدر وزير التجارة والصناعة احمد راش���د الهارون 6 
قرارات وزارية بشأن تشكيل فرق عمل تتولى دراسة سبل 
توس���يع وتطوير كل االعمال واخلدم���ات للمناطق احلرة 

اللوجستية في الكويت، وسيتولى الفريق األول:
- حصر املناطق احلرة اللوجستية في الكويت.

- قياس مدى قدرة املناطق احلرة اللوجستية على سد 
احتياجات املستثمرين بالكويت.

- االط���الع على التج���ارب املتط���ورة للمناطق احلرة 
اللوجس���تية في بعض دول املنطقة وتقدمي دراسة مقارنة 

بخصوصها.
- اقتراح سبل تطوير وتوسيع املناطق احلرة اللوجستية 

واضافة خدمات اخرى مساعدة.
- متابع���ة التوصيات الصادرة عن جلنة متابعة اعمال 

املنطقة التجارية احلرة مبيناء الشويخ.
- حتديد املش���اكل القائمة باملناطق احلرة اللوجتسية 

واقتراح سبل حلها.
- دراسة سبل استقطاب اكبر عدد من املستثمرين اجلدد 

)األجانب – احملليني(.
ويتولى الفريق الثاني دراسة وتقييم املخالفات املالية 
لوزارة التجارة والصناعة الواردة بتقارير ديوان احملاسبة 
ومعرفة اسبابها واقتراح افضل الطرق لتجنبها وعدم تكرارها 

وعلى وجه اخلصوص:
- دراسة وتبويب انواع املخالفات املالية الواردة من قبل 

ديوان احملاسبة املتكررة وغير املتكررة.
- تصنيف املخالفات وحتديدها )حسابات امليزانية او 

من حسابات خارج ابواب امليزانية( وانواعها.
- دراس���ة املخالفات الناجتة عن ضع���ف في الصياغة 

القانونية وما انواعها؟
- دراس���ة املخالفات الناجتة عن اعمال املخازن والعهد 

الدائمة وما انواعها؟
- دراسة االسباب التي ادت الى تكرارها.

- حتديد افضل السبل ملنع تكرار جميع املخالفات الواردة 
من قبل ديوان احملاسبة.

ويتولى الفريق الثالث دراس���ة لتطوير مراكز اخلدمة 
التابعة للوزارة في احملافظات وتقدمي خطة عمل تشمل حتديد 
االحتياجات من جميع النواحي الالزمة لتحقيق هذا الهدف 

ومنها: حصر كل اخلدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور.
- حتديد ما ميكن نقله من الوزارة الى مراكز اخلدمة.

- دراسة كيفية ربط هذه املراكز بالوزارة.

وتكون مهمة الفريق اخلامس دراسة حتقيق االمن الغذائي 
للدولة وحتديد افضل الطرق لتأمني املواد بكميات واسعار 
مناسبة جتسيدا ملا ورد في برنامج عمل احلكومة ومشروع 

اخلطة اخلمسية.
ويناط بالفريق املهام واالختصاصات التالية:

- حصر وحتديد املواد الغذائية واالساسية التي توفرها 
الوزارة،  دراسة افضل الطرق واالساليب التي تتبعها الوزارة 

لتوفير هذه املواد ومصادر توفيرها.
- دراس���ة آلية اضافة مواد اخرى ف���ي االجل القصير 

والطويل وما املؤشرات التي تدفع الى هذا االحتمال؟:
- تطوير نظام صرف املواد املدعومة من خالل استخدام 

البطاقة العائلية الذكية بالتعاون مع اجلهات الرسمية.
- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بش���أن مكافحة 

ظاهرة غالء االسعار والتصدي لها.
- اقتراح اخلطط املناسبة ملواجهة حاالت الطوارئ والتي 

متس االمن الغذائي للكويت.
كما شكل فريق عمل سادسا يتولى دراسة مدى مواءمة 
القوانني واللوائح التنظيمية والقرارات املتعلقة بالتجارة في 
الكويت مع قواعد منظمة التجارة العاملية، وسيركز الفريق 
على االمور التالية:  اجراء الدراسات الالزمة للوقوف على 
مدى مواءمة القوانني واللوائح التنظيمية والقرارات املتعلقة 
بالتج���ارة في الكويت مع قواعد منظم���ة التجارة العاملية، 
تقدمي التوصيات الالزمة باجراء اي تعديالت قانونية ميكن 
ادخالها على قانون التجارة والقوانني والقرارات ذات الصلة 
وذلك من اجل مواكبة ومجاراة التطور احلاصل في قوانني 

التجارة وقواعد منظمة التجارة العاملية.
- وضع برنامج تدريبي للعاملني بوزارة التجارة والصناعة 
والقيادات احلالية بها وذلك للنهوض باملستوى املهني للعاملني 
من اجل التطبيق القانوني الصحي���ح للقوانني والقرارات 

واللوائح املنظمة ملمارسة التجارة بالكويت.
مطالبا بأن تقدم الفرق تقريرها النهائي في مدة اقصاها 
ثالثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار ويجوز لهذه الفرق 
االستعانة مبن تراه مناسبا ليساعدها في اداء املهام املوكلة 

اليها سواء من داخل او خارج الوزارة.
يذكر ان وزير التجارة والصناعة استعان بخبرات نخبة 
مميزة من الدكاترة مبركز التميز وذلك لدراس���ة ولرئاسة 

فرق العمل املذكورة.

- دراسة كيفية ربط هذه املراكز بالوزارات ذات الصلة 
)اذا أمكن(.

- حتديد احتياجات )بش���رية + عينية( النش���اء مثل 
هذه املراكز.

- اقتراح برنامج لتدريب املوظفني على هذه اخلدمات.
- دراس���ة جتارب الوزارات املش���ابهة في انشاء مراكز 

اخلدمة.
- اقتراح خدمات اضافية لهذه املراكز.

- حتديد الصعوبات واملش���اكل التي ميكن ان تعترض 
انشاء مراكز اخلدمة.

- اقتراح احللول والوسائل لتذليل العقبات واملشاكل.
ويأتي الفريق الرابع ليتولى تبسيط اجراءات اخلدمات 
التي يقدمها قطاع شؤون الشركات والتراخيص التجارية: 
خدمة اصدار ترخيص )جتديد(، رخصة شركات االشخاص 
يهدف الى تبسيط االجراءات واقتراح خطة اجراءات مطورة 
بديلة وحصر وتصني���ف كل االجراءات القائمة في النظام 
احلالي الس���تصدار الرخص، وتسهيل املعامالت وتبسيط 

االجراءات وخفض تكلفة االعمال.

أكثر خمسة أسهم متوافقة مع الشريعة اإلسالمية ارتفاعاً خالل شهر يوليو 2009

 االقفال السهمالترتيب
االخير

تغير شهري 
)فلس(

تغير شهري 
)نسبة(

الكمية المتداولة 
خالل الشهر 

)سهم(

القيمة المتداولة 
خالل الشهر 

)دينار(

عدد 
الصفقات

28.139.720.0003.082.520410%7316أصول1

25.9290.00086.80025%34070املستقبل2

19.6130.00034.90012%30550االنظمة3

13.723.510.0006.583.600439%29035السور4

12.5280.00030.40011%12614نفائس5

63.930.0009.818.220897--1.134املجموع

0.8%0.7%1.3%نسبة مجموع الشركات اخلمس من إجمالي السوق

أعلى خمسة أسهم متوافقة مع الشريعة اإلسالمية تداوال من حيث الكميات خالل شهر يوليو 2009

ب
رتي

الت

السهم
اإلقفال 

األخير

تغير 
شهري 
)فلس(

تغير شهري 
)نسبة(

الكمية
المتداولة

خالل
الشهر

)سهم(

القيمة
المتداولة

خالل
الشهر
)دينار(

عدد 
الصفقات

نسبة الكمية 
المتداولة 

إلى إجمالي 
كميات 
السوق

11.4%574.360.00034.387.2406.439-17.6-%-5612املستثمرون1
9.8%496.360.00035.246.0005.439-7.5%-746الصفوة2
8.5%6.8428.587.500503.024.30015.505%1.26080زين3
5.0%254.000.00025.351.2404517-10.7-%-10012صفاة طاقة4
4.9%248.660.00023.767.4204258-10.0-%-9911املدينة5

�2.001.967.500621.776.20036.158��1.589املجموع
نسبة مجموعة الشركات اخلمس من إجمالي 

�33.0%47.1%39.6%السوق


