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اعلنت شركة اصول لالستثمار ان مجلس ادارة الشركة 
قد وافق على طلب عضو مجلس االدارةـ  الشركة الدولية 
للتأمــــن التكافليـ  بتغيير ممثلها في عضوية مجلس 
ادارة شركة اصول لالستثمار سعد ابراهيم مكي ليحل 
بدال منه حسن علي محمد زماني. كما وافق على طلب 
عضو مجلس االدارة ـ شركة مرافئ االمداد للمشاريع 
الدوليةـ  بتغيير ممثلها في عضوية مجلس االدارة شركة 

اصول لالستثمار زيد فؤاد سليمان القناعي ليحل بدال 
منه حمد سامي بدر اجلناعي وبالتالي اصبح التشكيل 
اجلديد للمجلس كالتالي:  سليمان احمد حمد العميري 
)رئيس املجلس والعضو املنتــــدب(، براء عبدالعزيز 
اجلناعي )نائب الرئيس( وعضوية كل من: حسن علي 
محمد زمان، فاطمة ابراهيم الصولة، فهد عبداهلل الصالح، 

حمد سامي بدر اجلناعي، خالد ايوب االيوب. 

تغيير في أعضاء مجلس إدارة »أصول لالستثمار«

الشركات تبحث عن »طوق نجاة« مع اقتراب نهاية 2009

السلطان: قانون االستقرار »فاشل« ولن نوافق عليه

مع استمرار نفس المشاكل وعدم التوصل لحلول لها رغم مرور عام على األزمة

متداولون رفعوا قضايا ضد شركات ُأوقفت من قبل السوق

غياب الدور الحكومي وعالج ظاهرة تفريخ الش�ركات ملفات تلقي بظاللها على الساحة 

أزمات عديدة اليزال السوق يعاني منها

أحمد الهارون

توفيق اجلراح

وقد اظهرت عملية رصد 
سريعة لالسهم التي تراجعت 
بشـــكل ملحوظ انها أســـهم 
شـــركات ورقيـــة تفرخـــت 
وأدرجت في غفلة من اجلهات 
الرسمية في مدى السنوات 
القائمة  املاضية كما تضـــم 
أسهما تضخمت أسعار أصولها 
بتواطؤ من مدققي حسابات 
لتقوم على أساس ذلك بزيادة 

معدالت االقتراض. 
كمـــا ان تفشـــي ظاهرة 
»االقتراض« في معظم الشركات 
ساهم في زيادة األعباء املالية 
على عدد كبير من الشركات 
البنوك احمللية الن  مما دفع 
تتخذ نهجـــا متحفظا جتاه 
عموم الشركات الكويتية بوقف 
نشاط اإلقراض منذ بداية العام 
تقريبا وحتى اليوم إال لعدد 
قليل من الشركات ذات األداء 
التشغيلي اجليد واحملصنة 
بأصول جيدة حتفظ حقوق 

البنوك املقرضة.
ويبقى التساؤل في النهاية، 
هل تستطيع الشركات املتعثرة 
أن تتعافى مـــع نهاية 2009 
رغم استمرار معظم املشاكل 
السابق ذكرها دون حل نهائي 
لها وفي ظل تكاسل اجلهات 
التغييرات  املعنية بإجـــراء 
املطلوبـــة لتعافي االقتصاد 

العام للدولة؟.

زكي عثمان
اثبتت األيام أن سوق الكويت 
لألوراق املالية مازال يعاني من 
عثرات كبيرة حتول دون جتاوزه 
األزمة املالية التي ضربت جذور 
القطاع االستثماري احمللي منذ 
عام تقريبا ودفعت باملؤشر العام 
للبورصة الى أن يفقد نحو %50 
من قيمته التي بلغها قبل اندالع 
األزمـــة العاملية وذلك رغم كل 
محاوالت اإلصالح التي بذلتها 
اجلهات املسؤولة وفي مقدمتها 
فريق اإلنقـــاذ احلكومي الذي 
توصل فـــي النهاية إلى قانون 

تعزيز االستقرار.
خبراء أشـــاروا لـ »األنباء« 
إلى أن عدم التوصل إلى حلول 
نهائية بخصوص أزمة شركات 
االســـتثمار املتمثلة في وضع 
الديون  نهج واضح ملشـــكلة 
املستحقة عليها ما أثقل كاهل 
هذه الشركات في اخلروج من 
نفق األزمة املالية وراء استمرار 
تفاقم األزمة على الكويت بشكل 
عام وهذه الشـــركات بشـــكل 

خاص.
أضف إلى ذلك عدم التوصل 
إلى آلية سليمة لتطبيق فكرة 
اندماج بعض الشركات للخروج 
من األزمة التي خلفتها عملية 
تفريخ الشركات الورقية التي 
انعكست على السوق لسنوات 
طويلة وظهرت سلبياتها خالل 

وأيضا في االندفاع في عمليات 
االكتتاب في الشركات اجلديدة أو 
حتى زيادة رؤوس أموال بعض 
الشـــركات دون وجود سبب 
واضح لتلك الزيادات، أضف إلى 
ذلك تخاذل هؤالء املستثمرين 
أثناء انعقاد اجلمعيات العمومية 
لتلك الشركات في ظل قناعتهم 
بأنهم »أقلية« وان أصواتهم لن 
جتدي نفعا في ظل وجود كبار 

مالك تلك الشركات.
والغريب حســـب املصادر 

ان عمليـــة التراجـــع الكبيرة 
للبورصة قد انعكســـت على 
نصف األسهم املدرجة تقريبا 
وذلك ما بن إيقاف للتداول او 
تراجع القيمة الســـوقية لعدد 
كبير من األسهم وهو ما ساهم 
في تفاقم األزمة املالية احمللية 
أكثر  بعد أن انخفضت أسعار 
من 50 ســـهما الى مستوى الـ 
100 فلس وهو مـــا يعني أنها 
تراجعت ألسعار اقل بكثير من 

سعر إدراجها.

ماضي الهاجري
فــــي الوقت الذي بدأ فيه الســــوق في 
التعافي بعض الشيء نتيجة قرب انتهاء 
االزمة االقتصادية التي مرت بأسواق العالم 
وشح السيولة وفقدان املتداولن الثقة، نفى 
مصدر حكومي رفيع املستوى لـ »األنباء« 
ما تردد عن ان وزارة التجارة والصناعة 
بصدد تشكيل جلنة ملراقبة أداء الشركات 
الورقية املدرجة بسوق الكويت لالوراق 
املالية والتأكد من عملياتها التشــــغيلية 

ومقراتها.
وقال ان ســــوق الكويــــت ال توجد به 
شركات ورقية، وان كل ما يثار غير دقيق 
وما مت تناقله في بعض الصحف عن تشكيل 
جلنة حملاسبة شركات ووقفها عن التداول 
ما هو اال اشاعات وارهاب للمتداولن بقصد 
التنفع من انتشارها، مؤكدا ان وزارة التجارة 
حريصة كل احلرص على سالمة الشركات 

والتأكــــد من مزاولتهــــا اعمالها التي على 
اساســــها اعطيت موافقات الترخيص من 

قبل الوزارة.
واضاف ان املرحلة املقبلة ستكون مرحلة 
انتصار لالقتصاد الكويتي، وباالخص فيما 
يتعلق بالشركات املدرجة في البورصة، ألن 
هناك عدة قرارات ستصدر قريبا من شأنها 
حتسن اداء الشــــركات والزامها بقرارات 
تصب في صالح املستثمرين واملتداولن 

في تلك الشركات.
مــــن جهة اخرى، تبن ان هناك العديد 
مــــن املتداولن الذين قامــــوا برفع قضايا 
عديدة على عدة شركات نتيجة توقفها عن 
التداول، االمر الذي جعل رؤوس اموالهم 
تتجمد بسبب املشاكل التي أحاطت بتلك 

الشركات.
وذكر مصدر مطلع لـ »األنباء« ان املفاجأة 
كانت في عدم وجود مكان لتلك الشركات 

كي تخاطبها االجهزة القضائية، االمر الذي 
دعا وزارة التجارة للتأكد من قانونية تلك 
الشركات، مشيرا الى ان ادارة السوق على 
علم بذلك االمر وعدد القضايا املرفوعة ضد 
الشركات املخالفة والتي مت وقف نشاطها في 

سوق االوراق املالية منذ فترة طويلة.
وفي هذا الســــياق، اكــــد النائب خالد 
السلطان لـ »األنباء« ان معاجلة احلكومة 
لالزمة املالية فاشلة ولم تأت بنتائج جعلتها 
تخرج من تلك االزمة، مشيرا الى ان الشركات 
الورقية يجب ابعادها ومحاسبة من تسبب 

بضرر املتداولن واملستثمرين.
واكد ان العالج هو ضخ السيولة بشكل 
يحافظ على توازن السوق، مشيرا الى ان 
قانون االستقرار املالي فاشل ولن نوافق 
عليه في املرحلة املقبلة، متمنيا ان تكون 
احلكومة حريصة على مصلحة املواطنن 

مثلما تكون حريصة على مصلحتها.

تي، فيرست نت، باقات »بهال« 
الهندية، ستار سيلكت وباقات 

»تي أف سي« الفلبينية.
كما تقوم جلوبال دايركت 
ببيع اشـــتراكات اإلنترنت 
املقدم من  الســـريع  املنزلي 
شركة شبكة اخلليج لالتصال 
 Shownetو Gulfnet باســـم
كخيار آخر وهو اسرع انترنت 

عبر األقمار االصطناعية.
انها تعتبر  الى  باإلضافة 
من ابـــرز موزعـــي خدمات 
الوطنيـــة لالتصـــاالت في 
الكويت وبيع أجهزة الهاتف 
النقال وااللكترونيات والوكيل 
 Palladine احلصري لشاشات
السنغافورية ذات املواصفات 

.FULL HD العالية
وتسعى جلوبال دايركت 
الى تقدمي أفضل العروض في 
مجال الترفيه املنزلي املتكامل 
حلاملـــي بطاقـــات فلير في 
الكويت وخارجها باملستقبل، 
الـــى جانب ترويـــج أحدث 
األجهزة االلكترونية والهواتف 
النقالة بأقساط مريحة، مما 
يكون حافزا لقسم االتصاالت 
وااللكترونيات اجلديد لكي 
يتطور ويوفر مختلف األجهزة 
واملنتجات املتنوعة للعمالء 
في جميع أفرعهـــا. كما أنها 
تتطلع للتعاون املستمر مع 
الرائدة في توفير  الشركات 
الفريدة من نوعها  اخلدمات 

للعمالء.

فلير أجهـــزة تقنية في جميع 
نقـــاط البيع املختـــارة تقوم 
بحســـاب املديونيـــة اجلديدة 
وقيمة القســـط الشهري على 

الفور.
كمـــا ميكن للعميـــل طلب 
بطاقات إضافية ألفراد عائلته 
حتت نطاق املديونية املسموحة، 
علمـــا أن حاملـــي بطاقة فلير 
مؤهلون للحصول على عروض 
فلير الترويجية التي يتم االعالن 
عنها بواسطة الرسائل القصيرة 

بشكل مستمر.
اجلدير بالذكر أن بطاقة الدفع 
فلير عالمة مســـجلة بالكامل 
مملوكة ومدعومة بواســـطة 
الدولـــي وهو دار  املســـتثمر 
خدمات مالية إسالمية كويتية 
رائدة تأسســـت في عام 1992 
ومدرجـــة في ســـوق الكويت 
لألوراق املالية. كما تتم إدارة 
عمليات فلير بواسطة بروكو 
للخدمات املالية وهي مؤسسة 
مملوكة ومكرسة بالكامل لتعقب 
أعمال املعامالت الشرعية ومقرها 
البحرين وينظمها بنك البحرين 

املركزي.
ولإلشـــارة تعتبر شـــركة 
جلوبـــال دايركـــت مـــن أبرز 
الشركات في الكويت في مجال 
أنها  التلفزيوني، كما  الترفيه 
الشركة الوحيدة التي تختص 
ببيع جميع الباقات التلفزيونية 
املشـــفرة في الكويـــت والتي 
أر  ايه  تشمل أوربت شوتامي، 

وذكر الســـلطان أن بطاقة 
فلير تنفرد بالعديد من املزايا 
األساسية التي جعلت جلوبال 
دايركت تتعامـــل معها، حيث 
انها تتميز باملرونة والشفافية 
الدفع األخرى  مقارنة ببرامج 
التـــي تتطلب شـــروطا أكثر، 
موضحا أن فلير تقوم بشراء 
املنتجات واخلدمات من املوزع 
أو بائع التجزئـــة الذي يقبل 
بطاقة فلير، ومن ثم تبيع هذه 
البضائع واخلدمـــات للعميل 
بأقساط شهرية سهلة حسب 

الفترة الزمنية التي تناسبه.
وأوضح أن املشتري يتمكن 
من معرفة قسطه الشهري ومدته 
أثناء وقت الشراء في فترة ال 
تســـتغرق أكثر من 15 دقيقة، 
الفتا إلى أن عملية األقســـاط 
بســـيطة جدا ومن غير رسوم 
ســـنوية، ويتم حتديد تاريخ 
الســـداد وفقـــا لتاريخ دخول 
الراتـــب إلى احلســـاب، حيث 
ترسل رسالة قصيرة للعميل 
لتذكيره مببلغ السداد املطلوب 
منه في بداية كل شهر، وبهذا 
لن يكون العميل مضطرا لدفع 
أي رســـوم سنوية أو إضافية 
مادام ملتزما بســـداد األقساط 

في الوقت احملدد.
وأكـــد أن طريقة الدفع هذه 
آمنة ومضمونة لكل من صاحب 
البطاقة وبائـــع التجزئة، ألن 
بطاقـــة فلير قامـــت بتطوير 
تقنيتها لضمـــان أقصى أمان 

أعلنت شركة جلوبال دايركت 
عـــن تعاقدها مع برنامج فلير 
للدفع املســـبق من أجل تلبية 
رغبـــات عمالئهـــا وإشـــباع 
احتياجاتهـــم مـــن منتجـــات 
وخدمـــات مختلفة عن طريق 
الدفع  استفادتهم من عروض 
املســـبق والســـداد باألقساط 
الســـهلة والبسيطة  الشهرية 
إمكانياتهم  والتـــي تناســـب 

وميزانياتهم.
التنفيذي  الرئيس  وصرح 
للشـــركة وائل حمد السلطان 
بأن برنامج فلير يعتبر طريقة 
دفـــع جديدة توفـــر لعمالئها 
قوة شرائية تتوافق مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية، ويستطيع 
أن يستفيد منها كل من يتقاضى 
راتبا شـــهريا ال يقل عن 300 
دينار، مشيرا إلى أن بطاقة فلير 
املالية  تقدم للعمالء املساعدة 
لشراء مستلزماتهم الشخصية 
من املتاجر املشاركة ضمن قائمة 
جتار فلير كشـــركة املستقبل 
لالتصاالت ومعارض البابطن 

لاللكترونيات وغيرها.
انه يتم دفع قيمة  وأضاف 
النقالة  مشترياتهم كالهواتف 
وشاشات الـ LCD واشتراكات 
التلفزيونية املشفرة  الباقات 
وخدمات االنترنت على أقساط 
شهرية ميسرة ملدة ثالثة أشهر 
أو 24 شهرا وفى بعض احلاالت 
ميكن السداد خالل فترة أطول 

تصل إلى 36 شهرا.

جلميع املعامالت وهي تستخدم 
املقاييس العاملية لتقنية إى أم 
في. ويتـــم ضمان خصوصية 
املعاملـــة باســـتخدام أجهزة 
البيع املزودة بطريقة التوثيق 
الديناميكي للبيانات )دي دي 
ايه( ألعلى مستوى من التوثيق، 
كمـــا أن البطاقة حتتوي على 
شريحة الكترونية مزودة برقم 
سري خلصوصية االستخدام.

وبن ان فلير تواكب العصر 
االلكتروني حيث يســـتطيع 
الى حســـابه  الدخول  العميل 
اخلـــاص عبـــر موقـــع فلير 
االلكتروني للحصول على كشف 
حلســـابه ومتابعة مديونيته، 
مشيرا إلى أنها تتميز بالشفافية 
املطلقة التي متكن العميل من 
حساب مديونيته في أي وقت، 
وفي حالة اضافة أي منتج او 
خدمة جديدة للمديونية فلدى 

األزمة املالية وذلك بهدف حتقيق 
حلم الربح السريع للكثير من 
املجموعات االستثمارية في ظل 
وجود تساهل في تطبيق بعض 
القوانن املنظمة للسوق والتي 
في مقدمتها سهولة الترخيص 

لشركات جديدة.
والشك أن املستثمر نفسه كان 
سببا في الكثير من السلبيات 
التي مازالـــت متأصلة محليا 
ومنها االندفاع وراء الشائعات 
فـــي عمليات البيع والشـــراء 

»تأسيسية وربة« تعقد اجتماعها غدًا
وتكلف »الخليجية للمقاصة« بتوزيع األسهم

4 أعضاء يترأسها مطلق الصانع و3 أعضاء 
من الهيئة العامة لالســـتثمار، ومت تكليف 
العامة لالستثمار بوضع اإلجراءات  الهيئة 
التمهيدية للتأسيس »والتي قد تأخذ بعض 

الوقت. 
 يذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع 
مرسوم بتأسيس شركة مساهمة كويتية باسم 
)بنك وربة( برأسمال مقداره 100 مليون دينار 
تخصص أسهمها بواقع 24% للهيئة العامة 
لالستثمار و76% كمنحة جلميع الكويتين 
املوجودين على قيد احلياة من تاريخ نشر 
املرسوم في اجلريدة الرسمية على أن تتحمل 

الدولة قيمة هذا االكتتاب نيابة عنهم.

عمر راشد 
علمت »األنباء« أن اللجنة التأسيسية لبنك 
وربة ســـتعقد اجتماعا غدا ملناقشة اآلليات 
اخلاصة بتخصيص أسهم البنك للمواطنن 

بعد صدوره مبرسوم أميري. 
 ولفت املصـــدر الى أن جـــدول األعمال 
ســـيتطرق لعدد من املوضوعات من بينها: 
تكليف الشـــركة اخلليجية للمقاصة بشكل 
رسمي بتوزيع األسهم بحسب السجل الوارد 
فـــي املعلومات املدنيـــة، مضيفة أن اللجنة 
ســـتقوم بتحديد فترة مناسبة لقيد مواليد 

الكويتين الذين ولدوا خارج الكويت. 
 وأشارت الى أن جدول األعمال سيناقش 
كيفية التعامل مع املواطنن الذين ال يرغبون 
في تخصيص أسهم وحتديد أماكن محددة 
للتعامل مع تلك احلاالت، مستدركة أن بعض 
املواطنن قد ال يرغبون في احلصول على أسهم 

وتفضيل احلصول على ما يقابلها نقدا. 
 ولفتـــت املصادر الـــى أن كل املعلومات 
اخلاصة بكيفية القيد في الســـجل اخلاص 
باالكتتاب واألماكن احملددة لها سيتم اإلعالن 
عنها فور االنتهاء من وضع أطر محددة بن 

أطراف اللجنة. 
 وكان وزيـــر التجـــارة والصناعة أحمد 
الهارون قد أعلن أنه من املتوقع االنتهاء من 
إجراءات تأسيس البنك نهاية العام احلالي، 
مؤكـــدا أن قرار التأســـيس نافذ وليس فيه 
عودة إلى مجلس األمـــة ألنه ال يحتاج إلى 
تشريع قانوني السيما انه يحق للدولة أن 
تؤسس شركات مساهمة والبنك هو احدى 

هذه الشركات«.
وتتكون اللجنة التأسيسية لبنك وربة من 

تحديد فترة قيد المواليد بالخارج والتعامل مع الراغبين في عدم التخصيص

الجراح: »اتحاد  العقاريين« يهدف إلى نشر 
الثقافة العقارية والتوعية  بالنشاط العقاري

اقتصاديان يتوقعان ارتفاع وتيرة المضاربات
على أداء البورصة خالل األسبوع الجاري
 القطاع�ات القيادية في الس�وق مازالت تنتظر
إقف�االت ونتائ�ج الرب�ع الثالث م�ن الع�ام الحالي

توقع خبيـــران اقتصاديـــان ارتفاع وتيرة 
المضاربات على تداوالت سوق الكويت لألوراق 
المالية )البورصة( خالل االسبوع الجاري بسبب 

اغالقات الربع الثالث من العام الحالي.
وقال الخبيران لـ »كونا« ان تداوالت الساعة 
االولى امس دليل على أن القوى الشرائية اتجهت 
صوب بعض االسهم المنتقاة التي من المحتمل 
ان تقود دفة التـــداوالت مع تغيرات طفيفة لن 

تؤثر في اداء القطاعات المدرجة.
واضافا ان القطاعات القيادية في السوق وفي 
مقدمتها البنوك وشركات االستثمار مازالت تنتظر 
اقفاالت الربع الثالـــث من العام حيث اصبحت 
محط انظار المحافظ والصناديق والمتداولين 
االفراد فراحوا بتداوالتهم نحوها لحصد المزيد 

من اسهمها.
واوضح رئيس مجلس ادارة مجموعة الزمردة 
القابضة محمود حيدر ان سوق الكويت لالوراق 
المالية ستشهد ارتفاعا في ادائها بطريقة تدريجية 
السيما بعد موجة الصعود التي تشهدها اسواق 
المـــال في المنطقـــة بفضل مقومات النشـــاط 

االقتصادي.
واضاف حيدر ان السوق الكويتية ستعاود 
اداءها المتميز بعد صدور قانون االستقرار المالي 
وكذلك المناخ الذي اوجدته صفقة شـــركة زين 

لالتصاالت اذ من المتوقع ان يلقي

بظالل ايجابية على مجريات السوق بصفة 
عامة.

وتوقع ان يالمس المؤشر السعري مستوى 
8000 نقطة تزامنا مع اســـتئناف مجلس االمة 
جلساته ومناقشة بعض الموضوعات االقتصادية 
التي تصب في مصلحة البنوك والشركات وبالتالي 

تحرك اسهمها المدرجة.
ومن جانبه قال رئيس جمعية »المتداولون« 
محمد الطراح ان مجريات تداوالت السوق خالل 
الجلسات االربع المتبقية في عمر شهر سبتمبر 
واغالقات الربع الثالث ستخضع لضغوط على 
معظم االسهم خاصة »زين« واالخبار المتواترة 

على صفقاتها.
واضـــاف الطراح ان العمليـــات المضاربية 
ستــكون هــدفا لشــريحة المــضاربــين الذين 
عادة ما يســـتــهدفون االســـهم الصغيرة قبل 
المــستويات  االغالقات بغية االســـتــفادة من 
الســـعرية التي تصل اليها ومـــن ثم تجميعها 
لبيعها في مرحلة الحقة لتحقيق اقصى ربحية 

من ورائها.
ونصح الطراح المتداولين بعدم االنصياع وراء 
الشـــائعات التي يروجها هؤالء المضاربون في 
هذا التوقيت ومع فترات االغالقات وان يتحركوا 
بوعي اكثر دقة حتـــى ال يتعرضوا لموجة من 

الخسائر.

اشاد رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح 
بالدور الذي تلعبه مؤسـســـة الكويت للتـقدم 
العلمي في اثـــراء التطور العلمـــي والعقاري 
في الكويت من خالل دعم االبحاث االساســـية 
والتطبيقية وتقديم المنـــح والمكافآت واقامة 
الندوات والمؤتمرات العلمية وتنظيم الدورات 

التدريبية.
وتوجه الجراح بالشكر للمؤسسة على رعايتها 
الكريمة القامة دورات تدريبية متخصصة في 
العقار كدورة فن التقييم العقاري وادارة المحافظة 
العقارية ودورة االستثمار العقاري استراتيجيات 
وخطط تنفيذية والتي ســـتبدأ مطلع نوفمبر 

المقبل.
وبين الجراح ان من اهم اهداف االتحاد نشر 
الثقافة العقارية والتوعية بالنشـــاط العقاري 
لتحقيق استثمار كامل للقطاع العقاري وليصبح 
االتحاد المكان االمثل لتطوير بيئة العمل المثالية 
لنمو العقار في الكويت ليبقى رافدا اساسيا من 

روافد االقتصاد الوطني.

أشاد بدور مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

بعد أن توجهت أنظار المستثمرين صوب بعض األسهم المنتقاة

خالد السلطان

وائل السلطان

»جلوبال دايركت« تتعاون مع برنامج فلير للدفع المسبق
»البرنامج« يوفر لعمالئه قوة شرائية تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية


