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لقـاء

التصفية ليست  ان  الخالد  ذكر 
الحل، فنحن رأسماليون، وهناك مالك 
ومستثمرون من اهل البلد، لذلك البد 
من تعدي���ل الوضع وإعادة جدولة 
هيكلة الشركات اذا كان لديها حصة 
كبيرة في السوق وقاعدة مستثمرين 
كبي���رة والبدء من جدي���د برؤية 
واستراتيجية جديدتين وواضحتين، 
خصوصا ان الحكومة ضعيفة وغير 
قادرة على استثمار اموالها في الداخل 
والخارج، فكيف تدير استثمارات 
القطاع الخاص، فبعد الغزو قالت 
الحكومة اننا ال نستطيع االستثمار 
في االصول الثقيلة ولكن بإمكاننا 
ذلك في االصول الس���هلة، كالعقار 
مثال، لسهولة بيعه، فالدولة لديها 
مكان واحد تستثمر فيه هو العقار 
واألسهم التي من الممكن تسييلها، ما 
يدل على ان الحكومة ال تملك سياسة 
االستثمار، وعدم الشفافية موجودة 
في جميع وزارات الدولة ولكن البد 
من االستثمار في مشاريع استثمارية 
ضخمة طويلة األم���د وليس فقط 
االسهم والعقار، وهناك استثمارات 
جيدة وأشك في ان الحكومة لديها 
رؤية فهي عاجزة اصال عن ان تدل 

»وين باب بيتها«،

االستثمارات الخارجية

 وكشف تقرير صادر عن مؤتمر 

األمم المتح���دة للتجارة والتنمية 
»انكتاد« ان صندوقا سياديا تديره 
الهيئة العامة لالستثمار في الكويت 
كان األكثر خس���ارة بين صناديق 
الخليجية بل والنرويجية  الثروة 
ايضا، وهذا دليل على عدم وجود 
استراتيجية واضحة وعقلية قادرة 
على ادارة اموال الكويت بالخارج، ما 
يسبب الكثير من الخسائر الفادحة، 
باالضافة الى ان خس���ائر محفظة 
هيئة االستثمار منذ ديسمبر 2007 
بلغت نح���و 41% مقابل خس���ائر 
40% لصن���دوق هيئ���ة ابوظب���ي 
لالس���تثمار و36% لصندوق هيئة 
القطرية و12% لوكالة  االس���تثمار 
ساما الس���عودية وخسر صندوق 
االجيال السيادي في الكويت، والذي 
يملك حصصا في ش���ركة »ديملر« 
األلماني���ة للس���يارات، ومجموعة 
»سيتي غروب« األميركية حوالي 
94 مليار دوالر، ما اضطر الحك�ومة 
الك��ويتية لدع��م الصن��دوق بمبلغ 
59 مليار دوالر، لينهي العام بقيمة 

بلغت 228 مليارا.

الصناديق السيادية

وذكر التقرير ان متوسط خسائر 
صناديق الثروة السيادية في الخليج 
بلغ 27% مقابل خس���ائر بنس���بة 
النرويجي بسبب  30% للصندوق 
تخلي تلك الصناديق الخليجية في 
السنوات القليلة الماضية عن نهجها 
المحافظ، والتحول الى تملك اصول 
ذات مخاطر اكبر وعائدات اعلى في 

اعقاب االرتفاع الذي شهدته اسعار 
النفط.

وذكر انه على الشركات العمل في 
المشاريع التشغيلية التي تدر لها 
امواال كالعقار، وإيجاد فرص جديدة 
لالستثمار، وعلى المستثمر ان ينوع 
اس���تثماراته ويلجأ للتخصيص، 
وأن يبتعد عن اتخ���اذ اي قرارات 
التي  المعلومة  سريعة بخصوص 
يحصل عليها، ففي هذه األثناء، يجب 
ان يكون لديه العديد من الس���الل 
المختلف���ة المخصص���ة لألوضاع 

المختلفة.

تخطي األزمة

الشركات االستثمارية ستتخطى 
األزمة خالل سنتين وتبدأ العجلة 
االقتصادية باالنتعاش اذا تدخلت 
الحكومة بدعم تلك الشركات بشكل 
صحيح ومدروس، اما اذا لم تتدخل 
الحكومة فالشركات لن تتخطى األزمة 
اال بعد مرور 10 سنوات، والحكومة 
هي التي تطرح المشاريع التنموية، 
وتدخل الحكومة سيكون داعما في 
حال تنفيذ بعض التشريعات التي 

صدرت ولم تنفذ حتى اآلن.
وعل���ى الش���ركات المتعثرة ان 
تجد طريق���ا جديدا لتخطي األزمة 
او  عبر االتجاه لتنويع مشاريعها 
االندم���اج مع ش���ركات اكثر مالمة 
مالية، باالضافة لوجود اس���تقرار 

الى حد ما.
وقال لدينا ش���ركة متخصصة 
في مجال الغ���ازات الصناعية في 

بلورتها، وكل القرارات متأخرة ولم 
تتخ���ذ الحكومة أي قرارات حازمة 
وس���ريعة، فالحكومة هي أساس 
االقتص���اد والسياس���ة والتحكم، 
والحكومة الب���د أن تنفذ القوانين 
التي تم اصدارها والتي هي حتى اآلن 
حبيسة االدراج، والبد من متابعة 
البنك المركزي للشركات المتالعبة 

بشكل اكثر فعالية.

انتعاش وتعاف

وذك���ر انه يمكن ان يكون هناك 
انتعاش او تعاف اقتصادي في 2010، 
ولكنه س���يكون خاضعا لتحقيق 
3مس���ائل أساس���ية أوله���ا التزام 
الحكومات بانفاق ما سبق ووعدت 
بإنفاقه، دع���م المصارف المركزية 
لألس���واق بالمزيد من الس���يولة، 
التجارية  المصارف  وأخيرا عودة 

لإلقراض.
وأكد أن غياب الشفافية أصبح 
الكويت  المميزة لس���وق  السمة 
ل���الوراق المالية وال���ذي اصاب 
المتعاملين به���ا خاصة الصغار 
منهم خسائر كبيرة جراء التالعب 
بهم من قب���ل قلة عرفت من »أين 
تؤكل الكتف« فاصبحوا يصولون 
ويجولون في البورصة مستغلين 
الرقابية  ضعف وعقم االجراءات 
والعقابية بها، واطالب هنا بضرورة 
االسراع في انش���اء هيئة لسوق 
الم���ال، مما يعد مقدمة أساس���ية 
لتطور أش���مل لسوق رأس المال 
ف���ي الكويت مع وج���ود أكثر من 

خمس���ة مش���اريع قوانين لهيئة 
س���وق المال، وال ينقصنا حاليا 
سوى التحرك الرسمي والشعبي 
القرار قانون واضح لهيئة سوق 

المال في الكويت.
وقال ان البن���ك الصناعي لديه 
بعض السلبيات بالنسبة لالقراض 
م���ع الصناعيين، ولكن���ه بنك في 
النهاية ويريد أن يستفيد مثله مثل 

أي بنك آخر.

دور غرفة التجارة

وحول سؤال عن انتقادات كثيرة 
لدور غرفة التجارة والصناعة في 
دعم االقتصاد والتجار بشكل عام في 
ظل االزمة االقتصادية قال إن حرية 
التجارة والحرية االقتصادية هما 
التفسير التاريخي الصحيح لبداية 
الكويت���ي وقيام دولته،  المجتمع 
فالعالق���ة بين الكوي���ت والتجارة 
ليست عالقة نشاط اقتصادي فقط، 
ارتباط وج�����ود وتط��ور  بل هي 
انسجمت فيه س���جية السكان مع 

طبيعة المكان.
وتبلورت من خالله اهم خصائص 
المجتمع الكويتي المتمثلة في الريادة 
والجالدة والتكافل والتكامل وحرية 
الوطن والمواطن واالنفتاح الفكري 

واالقتصادي.
 ومن هنا جاء دور غرفة تجارة 
وصناعة الكويت التي تؤكد استمرارها 
في خدمة االقتصاد الوطني الكويتي 
بجميع المقاييس، فهي تطرح آراءها 

وتناقش المسؤولين.

أكد عدم وجود 
إستراتيجية واضحة 
إلدارة أموال الدولة 
بالخارج

ال تنمية في ظل أوضاع 
فاسدة.. والمسؤولون 
الكبار تخطوا الحدود 
ماليًا وإداريًا
228 مليار دوالر 
خسائر صندوق 
األجيال السيادي 
بعد الدعم الحكومي 
خالل عام

»بروميديا« تنظم معرض ومؤتمر الكويت »وثاق« تختار الموظف المثالي
لإلسكان منخفض التكاليف »السيف«: إنشاء معهد لتخريج الكوادر الوطنية 

للعمل في قطاع التأمين ضرورة

أكد رئيس مجلس اإلدارة في 
شركة »وثاق« للتأمني التكافلي 
عبداهلل السيف ان شركته تولي 
اهتماما خاصا بتدريب وتأهيل 
الكوادر الكويتية الشابة للعمل 
في قطاع التأمني التكافلي، مشيرا 
إلى أن هذا القطاع وبالرغم من 
حداثته إال أنه اس���تطاع خالل 
القليلة املاضية ان  الس���نوات 
يجذب ع���ددا كبيرا من العمالء 
وبالتالي حرصت اإلدارة العليا 
للشركة على تعيني وتوظيف 
أفضل الكوادر املتخصصة لتلبية 

احتياجات عمالئها.
وقال خالل احلفل الذي أقيم 
مبناسبة اختيار املوظف املثالي 
في »وثاق« ان الش���ركة أكدت 
ضمن إستراتيجيتها على ضرورة 
االهتمام بالعنصر البشري والذي 
العامل األساس���ي لنجاح  يعد 
القطاعات خاصة قطاع  جميع 
التأم���ني التكافلي والذي مازال 
يعاني من نقص شديد في الكوادر 
الوطنية املدربة، لقد مت اختيار 
مرمي عب���داهلل الغامن من دائرة 
السيارات للفوز بلقب املوظف 
املثالي للشركة في الدورة الثالثة 
أكفأ املوظفني، مشيرا  الختيار 
إلى حرص الش���ركة على إقامة 
هذه االحتفاالت لدعم وتشجيع 

موظفيه���ا وكذل���ك االهتم���ام 
النسائي،  العنصر  بتش���جيع 
مؤكدا تواصل إدارات الش���ركة 
باألش���كال األفقية والعمودية 
بكل فاعلية، حيث تقوم اإلدارات 
العلي���ا والتنفيذية بتقدمي كل 
أوجه التعاون وتسهيل التواصل 
بينهم وبني مرؤوسيهم، حيث 
تتسم تلك العالقات بالشفافية 

والفاعلية.
ودعا »الس���يف« الش���باب 
القطاع  ف���ي  الكويت���ي للعمل 
اخل���اص الكويتي والذي يقوم 
بدور ه���ام لتطوي���ر وازدهار 
إلى  الكويتي، مشيرا  االقتصاد 
ان عدد الكويتيني العاطلني عن 
العمل طبقا آلخر إحصائية في 
دي���وان اخلدمة املدنية يبلغ 16 
ألفا و343 شخصا وقد قام 1234 
منهم فقط بتحديث بياناتهم وهو 
ما يعني أن الباقي عازفون عن 
القطاع اخلاص وأن  العمل في 
قناعات الكثيرين لم تتغير بشأن 

العمل في القطاع اخلاص.
وحيث بلغ إجمالي العاملني 
في القطاع اخلاص 57 ألفا و266 
شخصا في عام 2008 بينما بلغ 

21 ألفا و409 في عام 2005.
وقال ان مس���ؤولية تأهيل 
الك���وادر الكويتية ال ميكن أن 

نلقي بها فقط على كاهل الدولة 
ولكن على جميع القائمني على 
القطاع���ات احليوية الهامة في 
الدولة أن يتكاتفوا لتقدمي الدعم 
وتدريب الكوادر الكويتية الشابة 

للعمل في مختلف القطاعات.
وأوضح ض���رورة أن يكون 
أو معه���د  هن���اك مؤسس���ة 
متخص���ص لتخري���ج الكوادر 
التأميني���ة الوطنية للعمل في 
قط���اع التأمني وأن تكون مهمة 
اإلش���راف ودعم هذه املؤسسة 
التعليمية من جميع ش���ركات 
التأمني القائمة سواء التكافلية 
أو التقليدي���ة وذلك ملنح طالب 
هذه املؤسسة اخلبرات لزيادة 
قدراتهم وامكانياتهم للعمل في 
هذا القطاع احليوي، خاصة ان 
هذا القطاع يعاني أيضا من ندرة 

القيادات التأمينية التكافلية.
وأكد أهمية تكاتف شركات 
الكوادر  التكافلي لدعم  التأمني 
الكويتية الشابة، مشيرا إلى وضع 
»وثاق« لبرنامج تدريبي ضمن 
إطار خطة مدروسة تهدف إلى 
حتسني مستوى تأهيل العاملني 
واخلريجني اجلدد في هذا القطاع 
لتوفير الكوادر الوطنية املؤهلة 
القطاع وحتقيق  لالرتقاء بهذا 

املزيد من النجاحات فيه.

»االثمار« يعلن خططًا للتحول
 إلى بنك إسالمي وزيادة رأسماله

الهاجري رئيسًا  لـ »رسن« القابضة

املنام����ة � أ.ف.پ: أعلن »بنك االثمار« ع����ن خطط لتحويله من بنك 
اس����تثماري الى بنك جتزئة إسالمي ودمجه مع »مصرف الشامل« الذي 
ميلكه بالكامل، وذلك بهدف زيادة رأسماله مبا بني 400 و500 مليون دوالر. 
وقال رئيس مجلس ادارة بنك االثمار خالد جناحي في مؤمتر صحافي 
»خطتنا إلعادة التنظيم لبنك االثمار ومصرف الش����امل تتضمن دمج 
املصرفني ومع التغييرات اجلارية في السوق فإن السيولة اهم بالنسبة 
لنا من الربحية«، مضيفا »سنقوم بعرض إصدار أسهم احلقوق إضافة 
الى إطالق صكوك الزامية التحويل ألسهم ستكون مدتها خمسة اعوام 
وهي الطريقة اإلسالمية التي توازي إصدار السندات القابلة للتحويل، 

هذا جزء من عملية رفع رأس املال«.
وتابع »توصلنا كذلك الى اتفاق مبدئي مع شركة األسواق الناشئة في 
نيويورك تلتزم مبوجبه الشركة بتوفير خط ائتماني لالسهم حتى 125 

مليون دوالر، وسيكون لنا خيار السحب على مدى خمسة اعوام«.
وشدد جناحي على ان هذه اخلطط »هي اعادة تنظيم وليست اندماجا« 
موضحا »ان حجم الزيادة املتوقعة في رأس املال س����تتراوح بني 400 
و500 مليون دوالر« و»سترتفع حقوق املساهمني الى 1.4 مليار دوالر«، 
مشيرا الى ان زيادة رأس����مال املصرف اجلديد »ستساعدنا على زيادة 

املالءة املالية وتعزيز السيولة«.
وقال »الس����يولة اهم بالنس����بة لنا من الربحية، هناك اجتاه عاملي 
لدى البنوك، خصوصا االستثمارية للتحول الى بنوك جتزئة، السوق 
تغي����ر وعلينا ان جناري الس����وق في تغيرات����ه«، وتابع »هناك فرص 
عديدة والس����وق بدأ ينتعش وال نريد ان يفوتنا القطار سواء محليا او 

إقليميا او دوليا«. 

قرر مجلس إدارة شركة رسن 
للطاقة القابضة في اجتماعه يوم 
االحد املواف����ق 2009/10/4 اختيار 
الهاجري رئيس����ا ملجلس  عايض 
االدارة وعضوا منتدبا، وهو قيادي 
سابق في شركة نفط الكويت التي 
عمل فيها نحو 40 سنة، وتقلد عدة 
مناصب ادارية وفنية أكسبته خبرة 
كبيرة ومتنوعة في قطاعات وإدارات 
مختلفة في مج����ال النفط والغاز، 
وخبرة عملية ومعرفة واسعة في 
ادارة املوارد البش����رية والتدريب 
والتطوير الوظيفي والفني في مجال 
النفطية، ومثل شركة  الصناعات 

نف����ط الكويت في جلان االنتاج والصيانة التابعة لش����ركات النفط في 
دول مجلس التعاون اخلليجي.

ويأتي اختيار الهاجري لهذا املنصب تلبية الحتياجات الش����ركة في 
مش����اريعها حول العالم لشخص ميلك اخلبرة الفنية واالدارية الكافية 
ملتابعة املشروعات واإلشراف على ادارتها، وقد ملست الشركة توافر هذه 
الصفات في عاي����ض الهاجري، ملا له من خبرة فنية وإدارية كبيرة في 
ادارة وتش����غيل املنشآت النفطية وفي مجال الصحة والسالمة والبيئة 
ذات العالقة بالصناعة النفطية، حيث أش����رف وعمل مع الفرق املعنية 
في شركة نفط الكويت في إعادة تأهيل وتشغيل املنشآت النفطية التي 
دمرت أثناء الغزو العراقي الغاشم، وكان عضوا في اللجنة التي شكلت 
بعد التحرير لوضع االس����تراتيجية الالزمة إلعادة اإلنتاج الى مليوني 
برميل نفط يوميا، وقد مت بالفعل حتقيق االنتاج املستهدف وذلك طبقا 

خلطة العمل التي وضعتها اللجنة في حينه.

الفارس: ندوة »المحاسبين والمراجعين« 
للتعريف بالمشاريع الصغيرة اليوم

أعلن رئيس اللجنة المنظمة 
لمع���رض ومؤتم���ر الكويت 
لإلس���كان منخفض التكاليف 
منيف العري���ان الذي تنظمه 
العالمية  ش���ركة بروميدي���ا 
والذي س���تقام انش���طته من 
26 ال���ى 27 يناي���ر 2010 أن 
عدد األوراق العلمية التي تم 
قبولها من قبل اللجنة العلمية 
للمؤتمر بلغت حتى اآلن أكثر 
من أربعي���ن ورقة مقدمة من 
اكاديميي���ن متخصصين في 
الهندس���ي  البناء والتصميم 
والعمران���ي، وكذلك في إدارة 
المش���اريع وتمويله���ا، وهي 
تتحدث ع���ن مختلف محاور 
المؤتمر التي ركزت على أهمية 
توفير السكن وفق المقاييس 

المحاسبين  تعقد جمعية 
والمراجعين الكويتية )اللجنة 
الثقافية واالجتماعية( بالتعاون 
مع الشركة الكويتية لتطوير 
المش���روعات الصغيرة ندوة 
التعريف بالمش���اريع  حول 
الصغي���رة واهميته���ا اليوم 
بمقر الجمعية بمنطقة الشويخ 

الشمالي.
وصرح امين سر الجمعية 
احمد الفارس بأن الندوة ستدور 
التعريف بالمش���اريع  حول 
الصغيرة واهميتها وستتناول 
العديد من المحاور المهمة مثل 
البحث عن فكرة اقامة المشروع 
والدراس���ة االولية له وبحث 
القانوني واالجراءات  الكيان 
الرخص  الرسمية الستخراج 
واجراء الدراس���ة التسويقية 
واالدارية والفني���ة والمالية 
والمخاطر المحتملة للمشروع 
ثم تنفيذ المش���روع وتوفير 
االمكانيات البشرية وغيرها من 
تلك االمور المهمة، باالضافة الى 
عرض برامج الشركة الكويتية 
لتطوير المشروعات الصغيرة 
المتعلقة به���ذا المجال والتي 

عالية الجودة المرعية عالميا 
التكاليف مس���تخدمين  بأقل 
التكنولوجيا العلمية الحديثة 
التي بدأت دول أوروبا وأميركا 

ال���ى دعم وتش���جيع  تهدف 
التوجه الى العمل الحر القائم 
المبادرات ذات الجدوى  على 
االقتصادية التي تعم بفائدتها 

على الفرد والمجتمع.
الندوة  ف���ي  وس���يحاضر 
كل من م.امل الثنيان وزينب 
الكويتية  الوزان من الشركة 
لتطوير المشروعات الصغيرة، 
وسيكون عريف الندوة فيصل 
عبد المحس���ن الطبيخ عضو 
الجمعية )امين  ادارة  مجلس 
الصندوق(، ونظ���را الهمية 

األخذ بها، مما مكنها من بناء 
آالف المساكن وفق هذا المنظور 
العلمي الجديد في بناء السكن 
الخاص بأقل األسعار وبأعلى 

جودة.
مضيفا أن المصانع والمكاتب 
الهندسية في تلك الدول، وكذلك 
في بعض الش���ركات في دول 
الخليج والدول العربية ومنها 
الكويت قد بدأت في تنفيذ عدة 
مش���اريع من منظور إسكان 
التكاليف مراعين  منخف���ض 
المقاييس العالمية في الجودة، 
وهي كما يذكر بعض أصحاب 
هذه الشركات مبان ومساكن 
اطول عمرا اق���وي بناء واقل 
تكلفة وافضل تصميما واكثر 

مالءمة للبيئة. 

موضوع الندوة على المستوى 
االقتص���ادي فقد ت���م تعميم 
الدع���وة على جمي���ع اعضاء 
المعنيين  الجمعية وجمي���ع 

المهتمين.
الفارس ان جمعية  واضاف 
المحاسبين والمراجعين قد دأبت 
على االهتم���ام بطرح مثل هذه 
الندوات ضمن انشطة المهنية 
والثقافية لما تحققه من فائدة 
على جميع المس���تويات وجاء 
اهتمامها بتسليط الضوء على 
موضوع المش���اريع الصغيرة 
نظ���را الرتباط���ه بالعديد من 
الحي���اة االقتصادية  جوان���ب 
والمالية والتجارية التي تعتبر 
اهم روافد التقدم واالزدهار للفرد 

والمجتمع.
واختتم الفارس حديثه مناشدا 
جميع االعض���اء على ضرورة 
اس���تمرار تواصلهم وتعاونهم 
لتش���جيع هذه الجهود لما في 
ذلك من مصلحة للجميع، متمنيا 
من جميع المعنيين والمهتمين 
ضرورة الحرص على حضور 
هذه الندوة العامة لتعميم فائدتها 

على الجميع.

منيف العريان

عايض الهاجري

تكرمي املوظف املثالي

احمد الفارس

قال رئيس مجلس إدارة »مجموعة شركات اخلالد، خالد اخلالد في لقاء تنشره »األنباء« بالتزامن مع جريدة »مكان« الصادرة 
اليوم: »ان احلكومة ضعيفة وغير قادرة على استثمار أموالها في الداخل وال في اخلارج«، الفتا الى تقرير كشف ان صندوقا سياديا 
تديره الهيئة العامة لالستثمار في الكويت كان االكثر خسارة بني صناديق الثروة اخلليجية، بل والنرويجية ايضا، وهذا دليل على 
عدم وجود استراتيجية واضحة وعقلية قادرة على ادارة اموال الكويت باخلارج، ما يسبب الكثير من اخلسائر الفادحة، واشار الى 

ان صندوق األجيال السـيادي في الكويت، والذي ميلك حصصا في شركة »دميلر« األملانية للسيارات، ومجموعة »سيتي 
غروب« األميركية خسر حوالي 94 مليار دوالر، ما اضطر احلكومة الكويتية لدعم الصندوق مببلغ 59 مليار دوالر، 

خالد الخالدلينهي العام بقيمة بلغت 228 مليارا. وأوضح ان الشركات االستثمارية ستتخطى األزمة خالل سنتني .

الخالد: تنويع المشاريع واالندماج
 طريقا الشركات المتعثرة لتخطي األزمة


