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 االقتصادية 
املؤشر 
السعري 

٧٧٢٠٫٧
بتغير قدره

-٧٫٧

 طرحت مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية اسعارا 
تشجيعية ملعتمري بيت اهللا احلرام لينسجم مع سعيها 
الدائم إلى تعزيز تواجدها في األسواق التي تشهد تنافسا 
حادا بني شركات الطيران واقباال متزايدا على اململكة 

العربية السعودية خالل شهر رمضان املبارك.
  وقال رئيس مكتب العطالء خلف املانع ان املؤسسة 
قد قررت تقدمي اسعار خاصة للراغبني من معتمري بيت 

اهللا احلرام الرضاء اكبر شـــريحة ممكنة من العمالء، 
مبينا ان املؤسسة قد حددت سعر التذكرة ذهابا وايابا 
إلى جدة باإلضافة إلى اإلقامة في أحد فنادق مكة (أبراج 
زمزم أو هيلتون مكة أو دار التوحيد) ملدة ثالثة أيام 
للشـــخص الواحد في غرفة مزدوجـــة ابتداء من ١٥٣ 
دينارا لشهر شعبان وابتداء من ٣١٥ خالل أول ١٩ يوما 

من شهر رمضان. 

 «الكويتية» تطرح أسعاراً تشجيعية للمعتمرين 

 ١٫٥ مليون دينار أرباح «وربة للتأمين» الصافية عن نصف العام 

 الجمعة: توجه الدولة نحو الخصخصة 
  أمر طبيعي في ظل المتغيرات العالمية الراهنة

  وأضاف ان ربحية الســـهم 
بلغت ٨٫٨٧ فلوس للربع الثاني 
مقابل ١٠ فلـــوس للربع االول 
فيما بلغ اجمالـــي املوجودات 
٤٣٫٤٤ مليون دينار واجمالي 
املطلوبات ٨٫٧٣ ماليني دينار، 
وحقوق املســـاهيمن ٤٢٫٣٩٣ 

مليون دينار.
  واكد على ان اجتماع مجلس 
االدارة قد اعتمد هذه البيانات، 
الفتا الى ان اجمالي االيرادات من 
التعامالت مع االطراف ذات الصلة 
بلـــغ ١٢٧٫٤٩١ دينارا واجمالي 
التعامالت مع  املصروفات من 
االطراف ذات الصلة بلغ ١٨٥٫٧٨٣ 

دينارا.
  وقال ان هنـــاك حتفظا من 
تقرير مراقبي احلسابات يحتوي 
على ملحوظة انخفاض في القيمة 
العادلة لبعض االســـتثمارات 
املتاحة للبيع مببلغ ٨٩٠٫٧٦١ 
دينارا وهي اقل من التكلفة التي 

مت اثباتها في حقوق امللكية.
  وبني ان هذا االنخفاض يجب 
ان يتـــم اثباته في بيان الدخل 
املرحلي املكثـــف وفقا ملعايير 
الدوليـــة ونتيجة  احملاســـبة 
لذلك فان صافـــي ربح الفترة 
قبل الضرائب واالستقطاعات 
القانونية هو اعلى بهذا املبلغ 
وحقوق امللكية اقل مببلغ ٣٨٫٧٩٢ 
فـــي الضرائب  املتمثل  دينارا 

واالستقطاعات القانونية. 

أعضاء مجلس األمة واحلكومة 
خالل الدورة املقبلة.

  واقتـــرح اجلمعـــة حـــال 
للمواطنني الذين مت االستغناء عن 
عملهم في الشركات عبر إنشاء 
صندوق يساهم فيه مركز التقدم 
العلمي وبيت الزكاة واجلمعيات 
اخليرية ملساعدتهم حتى تتاح 
لهم فرص عمل جديدة، الفتا الى 
انه جاء دورة هذه املؤسسات 
لترد اجلميل ألبناء الوطن وقت 

احلاجة.
  وعن البيانات املالية للشركة 
الشـــركة اســـتطاعت  ان  قال 
حتقيـــق ١٫٥ مليـــون دينـــار 
ارباحا صافية عن نصف العام 
املنصرم رغم استمرار تداعيات 
االزمة االقتصادية على جميع 

القطاعات.

 أحمد يوسف
  قـــال رئيس مجلـــس إدارة 
شـــركة وربة للتأمني د.حيدر 
اجلمعة ان توجه الدولة نحو 
أمـــر طبيعي في  اخلصخصة 
ظل املتغيرات العاملية الراهنة، 

وليس عيبا.
فـــي تصريحات    وأضـــاف 
صحافية خاصة لــــ «األنباء» 
أن هنـــاك بعضا من القطاعات 
التي تتملك فيها الدولة حصصا 
مختلفة بات االستثمار فيها غير 
مجٍد، بل رمبـــا تتحمل الدولة 

كلفة عالية دون داع.
  وأشار الى بعض القطاعات 
التي يتوجب على الدولة دراسة 
خصخصتها في الكهرباء واملاء، 
حيث من الالفت للنظر حتمل 
الدولة لكثيـــر من األعباء، في 
حني أنها لو تركتها الى القطاع 
اخلاص لصار الوضع أفضل، 
هذا من جانب ومن جانب آخر 
لتطورت خدمات هذه املرافق.

  وأكد على أن متسك الدولة 
ببعـــض القطاعـــات احليوية 
واإلستراتيجية أمر البد منه وهو 

متبع في كل دول العالم.
  ولفت الى أن تداعيات األزمة 
املالية العاملية مازالت مستمر في 
تأثيرها وتداعياتها على مختلف 
قطاعـــات االقتصـــاد بدرجات 
متفاوتة، األمر الذي يدعو الى 
مزيد من التكاتف والتعاون بني 

 د.حيدر اجلمعة 

 يجتمعون األسبوع المقبل لوضع ميثاق شرف انتقال الوسطاء بين المكاتب 

 خيار تقليص فترة تقادم العقوبة 
  أحد حلول «الوسطاء» لتقنين نظام العقوبات

 عمر راشد
  اوضح مصدر مطلع لـ «األنباء» ان شــــركات الوســــاطة تبحث في 
عدد من البدائل لتقنني نظام العقوبات املفروض على الوسطاء من قبل 
ادارة السوق، مستدركا بأن من بني تلك اخليارات األخذ بنظام التقادم 
فــــي تطبيق العقوبة، لتكون ضمن فتــــرة زمنية قصيرة ال تتعدى الـ 
٦ شهور بدال من نظام الســــنة الواحدة والذي يجعل الوسيط عرضة 

لاليقاف وفقا للنظام املعمول به حاليا.
  وقال املصدر إن اجتماعا لشــــركات الوساطة سيتم عقده االسبوع 
املقبل ملناقشــــة وضع تصور واضح حول نظام العقوبات، بعدها يتم 

رفع هذا التصور إلدارة السوق ومناقشتها فيه.
  واضاف ان اتفاقا يجري بني الشركات لوضع آليات انتقال الوسيط 
من مكتــــب آلخر وفق مقتضيات العمل داخل الشــــركات خالل الفترة 

املقبلة.
  وأوضح املصدر ان االتفاق حول ميثاق شرف انتقال الوسطاء يعد 
أمرا بالغ االهمية لتنظيم اداء شركات الوساطة في الفترة املقبلة وكذلك 
ضرورة العمل علــــى معرفة الالئحة اخلاصة بتطبيق نظام العقوبات 
على شركات الوساطة بعد تطبيق القرار االخير الفتا الى ان التوقف عن 

العمل فجأة يجعل اداء الشركة يسير دون معدل عملها الطبيعي. 

 إدارة السوق ترسل جدول أعمال باجتماعاتها مع «الوسطاء» مستقبالً 
 اشارت مصادر مطلعة الى ان ادارة السوق جتاوبت مع 
مطالب ممثلي بعض شــــركات الوساطة بضرورة ارسال 
جدول اعمــــال اي اجتماعات مقبلة بني الوســــطاء وادارة 
السوق، مشــــيرة الى ان ادارة السوق استجابت لطلبات 

الوسطاء في هذا الصدد.

  واوضحت ان ادارة السوق رحبت كذلك بأي مقترحات 
من قبل الشركات لوضعها على مائدة التفاوض بني اجلانبني 
بخصوص نظام العقوبات املطبق، الفتة الى ان شــــركات 
الوساطة تبحث في عدد من اخليارات وستقوم بوضع تصور 
حولها بعد توقيف عدد من الوســــطاء مؤخرا بعد تطبيق 

القانون. وكان عدد من ممثلي شــــركات الوساطة قد أبدوا 
اســــتياءهم في وقت سابق لعدم معرفة بنود اجتماعاتهم 
مع ادارة السوق، الفتني الى ان ذلك األمر ال يتيح للشركات 
معرفة الكيفية التي من خاللها تتم معاجلة األمور العالقة 

بني اجلانبني. 

 الريس لـ «األنباء»: «لوجستيكا باور» تتفاوض للحصول 
  على مشروع بقيمة ١٠٠ مليون دينار في مجال الطاقة 

تدخل الشركة في عدة مشاريع 
الكهرباء  في مجـــال مقـــاوالت 
والبتـــرول مثل مجـــال توفير 
املعدات احلديثة واملواد التقنية 
واإلمداد اللوجستي في الدول محل 
االستثمار باإلضافة إلى السعي 
لالستحواذ على شركات قائمة 
مـــن خالل متلك حصـــة مؤثرة 
في شركة متخصصة في مجال 
الطاقة باعتباره سوقا واعدا، إال 
أن الشركة إلى اآلن تقوم بدراسة 
هذا املوضوع مـــن خالل جهاز 
فني مت تعيينه لدراسة الفرص 

االستثمارية في املنطقة.
  واختتـــم د.املطوع قائال: من 
املتوقع أن حتقق الشركة أرباحا 
تشغيلية منذ سنتها األولى بعد 
دراسة أوضاع السوق والفرص 
االستثمارية وأنه سيكون هناك 
تعاون وشراكة إستراتيجية من 
شركات كويتية ملجالها الطويل 

في حقل الطاقة. 

دخول مستثمرين استراتيجيني 
مـــن الكويـــت ودول اخلليـــج 
وباكســـتان، موضحا أن قيمة 
االكتتاب للسهم تبلغ ١٠٠ فلس 
إلى جانـــب ١٠ فلوس مصاريف 
االكتتاب، وعهد مسؤولية تنظيم 
االكتتاب لشـــركة اســـتثمارية 
كويتية جرى التنسيق والتفاوض 

معها.
  ومن جهته قال رئيس اللجنة 
التأسيســـية د.محمد املطوع لـ 
«األنباء»: لدينا توجه لالستفادة 
من انخفاض قيمة أصول بعض 
القائمة بسبب األزمة  الشركات 
العاملية إلمتام عملية االستحواذ 
على عـــدد منها وإعادة هيكلتها 
وفقا للمعاييـــر املالية احلديثة 
الفرصـــة مواتية  أن  خصوصا 

لالستحواذ على شركات طاقة.
التي ميكن    وعن املشـــاريع 
الدخول فيها أوضح  للشـــركة 
د.املطـــوع أنه مـــن املتوقع أن 

الدول  ١٥٠ مساهما من مختلف 
محـــل االســـتثمار ويبلغ رأس 
املال نحو ٥٥ مليون دينار، ومت 
تغطية رأسمالها من خالل اكتتاب 
خاص وداخلي، مبينا أن الشركة 
ستتخذ من باكستان محال لإلدارة 

اإلقليمية للشركة.
  وأشار إلى أنه مت التركيز على 

والقانوني خالل شهر.
الريـــس أن مالك    وأضـــاف 
الشركة انتهوا من تشكيل فريق 
عمل مهني لشغل مختلف اإلدارات 
واألقسام املطلوبة النطالق الشركة 
البشـــرية  الكوادر  ومت اختيار 
مبهنية عالية وفقـــا ملتطلبات 
نظام حوكمة الشـــركات، مؤكدا 
أن مالك الشـــركة عازمون على 
فتح قنوات استثمارية مع عدة 
شركات كويتية وخليجية لبحث 
فرص االستثمار في املنطقة ضمن 

تعاون خاص. 
  وتابـــع: بدأنـــا باإلجراءات 
القانونية واإلدارية لتأســـيس 
«لوجســـتيكا باور» في كل من 
قطر والسعودية والهند والعراق 
ومازلنا نتابع عملية التأسيس 
التي بدأت وستستمر إلى ثالثة 

أشهر أخرى تقريبا. 
  وذكر الريس أن عدد املساهمني 
في «لوجستيكا باور» يصل إلى 

 منى الدغيمي
املفـــوض بإجـــراءات    قـــال 
الدائرة  التأســـيس ومســـؤول 
القانونية بشركة لوجستيكا باور 
سعد الريس انه مت االنتهاء من 
تأسيس شركة لوجستيكا باور 
في باكستان برأسمال يصل إلى 
٥٥ مليون دينار لتعمل في مجال 
الطاقة من الكهرباء واملاء والبترول 
وذلك من خـــالل احلصول على 
رخص جتارية ملزاولة نشاطنا في 
مجال مقاوالت الطاقة في الدول 

محل النشاط.
  وكشـــف في تصريح خاص 
لــــ «األنباء» أن الشـــركة تقوم 
الراهن  الوقـــت  بالتفاوض في 
من أجل احلصول على مشروع 
بقيمـــة ١٠٠ مليـــون دينار في 
مجال مقاوالت الطاقة، مؤكدا أنه 
سيتم دعوة اجلمعية العمومية 
لالنعقاد والنتخاب أول مجلس 
إدارة واختيار الطاقم احملاسبي 

 سعد الريس

 لديها خياران لإلدراج.. رفع رأسمالها أو االنتظار لالستفادة من األرباح 

 «االتحاد لصناعة مواد البناء» تسعى إلقامة 
مجموعة متكاملة من صناعات مواد البناء

 عاطف رمضان
  كشف رئيس مجلس اإلدارة لشركة االحتاد 
لصناعة مواد البناء غازي السديراوي عن توجه 
الشركة لزيادة طاقة مصنع البالط بنسبة ٥٠٪ 
عبر إضافة خطوط عمل جديدة ملواجهة الطلب 
املتنامي علــــى االنتاج في الســــوقني الكويتي 

والعراقي.
  جاء ذلك خالل عمومية الشركة التي عقدت امس 
بنسبة حضور ٩٤٪، حيث ذكر السديراوي ان 
الشركة ستركز على السوق العراقي خالل الفترة 

املقبلة الستيعابه ٥٠٪ من انتاج الشركة.
  وعن موضوع االدراج افاد الســــديراوي بان 
مجلس االدارة قد اتخذ قرارا باالدراج لكن تأخر 
تنفيذه لعدم اســــتكمال رفــــع رأس املال الى ١٠ 
ماليني دينار، مشيرا الى ان مجلس االدارة لديه 
خياران، اما ان يطلب من املساهمني رفع رأسمال 
الشركة او االنتظار حلني االستفادة من األرباح 
احملققة خالل عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٨ في زيادة رأس 
املال، خاصة ان الشركة حتتاج لسيولة الستكمال 

مشاريعها القائمة.
  وبني ان الشركة سبق ان اتفقت مع «كامكو» 
على ان تكون مستشار االدراج على ان يتم سداد 

نصف االجر لذلك.

  ولفت الى ان الشركة حققت ارباحا جيدة في 
النصف االول من ٢٠٠٩ وانها ارتأت اســــتغالل 
األرباح التي حققتها الشركة في زيادة رأسمالها 
بــــدال من توزيعها ومن ثــــم اعادتها مرة اخرى 
كنسبة في الزيادة املقررة لرأس املال في العمومية 

املاضية.
  وأوضح السديراوي ان مشروع مصنع الطابوق 
األبيض تأخر فــــي اعمال تنفيذه املقررة، وذلك 
بسبب الصعوبات التي واجهتها الشركة من قبل 
«الكهرباء» لعدم حصولها على موافقة من قبل 
«البيئــــة» التي رفضت الطلب رغم اإليضاحات 
العديدة التي تقدمت بها الشركة ولذلك مت بحث 
األمر معها وتوصلت الشركة الى موافقة شفهية 
وانه خالل اسبوعني ستحصل الشركة على املوافقة 
الرسمية ويبدأ العمل بالرغم من ان هناك نشاطا 
مشابها لهذا النشاط حصل على موافقة «البيئة» 
و«الكهرباء» منذ ما يقارب من عام ونصف ولم 
يعمل بعــــد لعدم تخصيــــص االرض وهو امر 

«غريب» من اجلهات احلكومية.
  وقال: اننا ســــنبدأ العمل حاليا ونعد الطاقة 
املتاحة حلني احلصول على موافقة «الكهرباء»، 
خاصة اننا انتهينا مــــن ٩٠٪ من اجراءات بدء 

عمل املشروع. 

 تشجيع المجموعات االستثمارية بضخ أموال إضافية إلى السوق عن طريق بيع حصص الدولة في الشركات المدرجة 

 «كامكو»: تعزيز اإلنفاق الحكومي واالنسجام بين السلطتين أهم وسائل إنجاح قانون االستقرار 
 قال تقرير صادر عن إدارة بحوث االستثمار في شركة مشاريع 
الكويت االستثمارية إلدارة األصول «كامكو» في قراءة لكيفية 
إجناح قانون االستقرار املالي انه باإلضافة إلى تطبيق قانون 
االســـتقرار املالي كما ورد بالئحته التنفيذية فعلى احلكومة 
واجلهات املالية احلكومية وغير احلكومية املساهمة في تعزيز 

وإجناح هذا القانون وبالوسائل التالية:
  أوضح التقرير أن أولي هذه الوسائل تكمن في تعزيز اإلنفاق 
احلكومي والذي سيكون له آثار ايجابية على النمو االقتصادي 
وتشجيع الشركات على الدخول في مشاريع جديدة ومنتجة 

تعود بالفائدة على االقتصاد الوطني.
  كما ان تدني كلفة التمويل قد تشجع املؤسسات على االقتراض 
في ظل قانون االستقرار املالي والذي قدم ضمانات كافية للبنوك 
حيث بدأت بعض البنوك بعمليات التمويل لشـــركات مدرجة 

وغير مدرجة وذلك ضمن مشروع االستقرار املالي.
  واشار التقرير الى أن ثاني تشجيع املجموعات االستثمارية 
بضخ أموال إضافية إلى السوق عن طريق بيع حصص الدولة 
في الشـــركات املدرجة أو املضي قدما في مشروع اخلصخصة 
وقد بدا واضحا من خالل بيع الهيئة العامة لالستثمار حصتها 
في بنك بوبيان والبالغة نحو ٢٠٪ من رأسماله للقطاع اخلاص 

وبالتالي جني أرباح مجزية في عمليات التخارج هذه.
  وذكر التقرير دور احملفظة الوطنية في حتديد اجتاه السوق 
حيث ساهمت في دعم سوق الكويت لألوراق املالية عبر ضخ 
السيولة وشراء أسهم لتصل قيمتها إلى حوالي ١٫٥ مليار دينار، 
وقد قامت احملفظة بدعم أسعار األسهم التشغيلية وإعادة الثقة 
إلى ســـوق األســـهم وذلك بارتفاع قيم وأحجام التداول ولكن 
دور احملفظة الوطنية اليزال محدودا في حتديد اجتاه السوق 

وذلك بسبب حجمها الصغير مقارنة مع القيمة السوقية 
إلجمالي سوق األسهم وللخسائر الفادحة التي 

حلقت بأسعار األسهم منذ بداية النصف 
الثاني من العام حيث خسر السوق ما 

يقـــارب ٢٩ مليار دينار من قيمته 
الســـوقية باإلضافة إلى مشكلة 

أساســـية لدى عدد كبير من 
الشركات التي تتعلق بأدائها 
املالي خالل فتـــرة األزمة 
وتعرضها خلسائر فادحة 
وكذلك عجزها عن تسديد 
الديون املستحقة مما يحتم 
على بعضها إقرار خطط 
إعادة هيكلة مالية تساعد 
الشـــركة على اخلروج 
مـــن مشـــاكلها احلالية 
وتضمن استمرار أعمالها 

في املستقبل والعودة إلى 
الربحية من جديد.

الى دعم  التقرير    واشـــار 
القطاع العقاري وتنشيط سوق 

العقار وذلك عن طريق سن قوانني 
جديدة بهذا اخلصوص وبدأت بوادرها 

مبشـــروع قانون يجيز للمســـتثمرين 
اخلليجيني متلك ١٠٠٪ من العقارات في دولة 

الكويت باإلضافة إلى إعادة النظر في املادتني ٨ و٩ 

من قانـــون العقار واللتني تنصان على حظر التعامل من 
قبل جميع الشركات واملؤسسات الفردية بالبيع 
أو الشراء أو الرهن في العقارات أو إصدار 
حوالة للغير، ومنع البنوك اإلسالمية من 
متويل العقارات السكنية التي تتعلق 
باملتاجرة وذلك للحد من املضاربة 

في القسائم العقارية.
   وقـــال التقرير ان بيت 
التمويـــل الكويتـــي جنح 
املقدمة  الدعوة  في كسب 
ضد احلكومة بخصوص 
تعليـــق العمل باملادتني 
٨ و٩ من قانون العقار، 
علما بـــأن هذا القرار قد 
صـــدر ملصلحـــة بيت 
التمويل بناء على الدعوى 
املقامة من قبله فقط ولم 
يتم تعميمـــه على جميع 
الشـــركات واملؤسســـات 
الفردية والبنوك اإلسالمية، 
وقد كان هناك صدى إيجابي لدى 
القرار من قبل الشركات  صدور 
العقاريـــة بعد أن تراجع الســـوق 
العقاري في أدائـــه من صدور املادتني 

في بداية العام ٢٠٠٨.
  كما طالبت العديد من الشركات والبنوك اإلسالمية 

التي تقوم بتمويل العقارات السكنية بغرض املتاجرة بإعادة 
النظر في القوانني الصادرة وذلك ملا لها من أثر ســـلبي على 
القطاع العقاري وخصوصا في ظل الظروف الصعبة نتيجة 

االزمة املالية.
   اشار التقرير الى االنسجام بني السلطتني التشريعية والتنفيذية 
وذلك بالعمل على إطالق ورشة عمل تتعلق بسن وتعديل بعض 
القوانني التي تتعلق باجلوانب االقتصادية والتنموية وليس 
على سبيل احلصر قانون الــBOT  والذي بدوره سيساهم في 
زيادة اإلنفاق االستثماري في القطاع العقاري وتنشيط السوق 

العقاري الذي بدأ يعاني مؤخرا من الركود.
  وذكر التقرير أن املؤسسات املالية احلكومية (الهيئة العامة 
لالستثمار ومؤسســـة التأمينات االجتماعية) على استعداد 
لالكتتاب في زيادات رأســـمال الشـــركات التي تواجه مشاكل 
سيولة في الوقت احلالي، وذلك حسب ما جاء في قانون تعزيز 
االســـتقرار املالي. واتباع إستراتيجية استثمارية جديدة من 
قبل احلكومة وذلك بتوطني جزء كبير من الفوائض املالية أي 
اســـتثمار قسم كبير من األموال احلكومية في السوق احمللي 
وفي القطاعات املنتجة وذلك بســـبب اخلسائر الكبيرة التي 
حلقت باالستثمارات اخلارجية نتيجة لألزمة املالية العاملية 
وهبوط أسعار األســـهم ومعظم األصول. واعتماد الشفافية 
واملوضوعية من قبل الشـــركات التـــي حتتاج إلى متويل في 
عملية تقييم أصولها والتي تقدم جزءا منها كضمانات للبنوك 
حيث يكون باستطاعتها االقتراض لغرض متويل مشاريعها 
املســـتقبلية أو شـــراء أصول جديدة منتجة قادرة على خلق 
تدفقات نقدية مجزية تســـاعد في الوقت نفســـه على الوفاء 

بااللتزامات املالية والنمو. 


