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أخبار الشركات

»تأسيسية الوساطة« ناقشت 
توحيد رؤى شركاتها   أمام إدارة السوق 

الشريعان: قضية »أجيليتي« الحدث األكبر
المؤثر على معنويات المتداولين

عمر راشد 
علمت »األنباء« من مصادرها أن 
اللجنة التأسيسية لشركات الوساطة 
اجتمعت أمس وناقشت عددا من امللفات 
أهمها توحيد وجهات نظر ش����ركات 
الوساطة جتاه العديد من املشكالت 
التي تواجه عمل ش����ركات الوساطة 
والتي تتعلق بتطبيق نظام التداول 
اجلديد، وكذل����ك التعارض بني عمل 
مكاتب الوساطة وخدمة املقاصة أون 
الين، واحللول املقترحة من الشركات 

لعالج مثل تلك امللفات.
ولفتت املصادر الى أن الدعوة إلى 
توحيد توقيت عمل السوق ليكون بني 
الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة 
ظهرا كان من بني امللفات التي ناقشتها 

اللجنة، مستدركة بأن توحيد التوقيت 
قد يكون من األم����ور املهمة الواجب 
تطبيقها أس����وة مبا يتم تطبيقه في 
األسواق اخلليجية خاصة السعودية 
واإلمارات، موضحة أن التوقيت سيتم 

سريانه خالل شهر رمضان.
وردا عل����ى انتخاب����ات اللجن����ة 
التأسيسية للرئيس ونائب الرئيس، 
أوضحت أن االجتماع لم يتطرق إلى 
تلك النقطة، وإمن����ا مت االتفاق على 
العمل اجلماعي فيما بني أعضاء اللجنة 
لتفعيل القرار اخلاص بتأسيس احتاد 
شركات الوساطة من خالل التعرف 
على مدى جدوى تأسيس االحتاد من 
عدمه، نافية ما تردد حول عدم شرعية 

انتخابات أعضاء اللجنة.

محمود فاروق
ذكر نائ���ب مدير 
عام ش���ركة االحتاد 
املالية فهد  للوساطة 
الش���ريعان أن عودة 
التجاذب السياس���ي 
وصفقة زين الغامضة 
وقضي���ة أجيليت���ي 
جميعه���ا  الراهن���ة 
عوامل ديناميكية متثل 
عوامل ضغط عنيفة 

على معنوي���ات املتداولني وتدفعهم 
إلى االجتاه للبي���ع خوفا من تفاقم 
اخلسائر، الفتا إلى أن املبيعات ستظهر 
بش���كل واضح خالل الفترة املقبلة، 
خاصة على الشركات القيادية، الفتا 
إلى أن األنباء التي ترددت حول قضية 
أجيليتي تعد احلدث األكبر تأثيرا في 

السوق أمس نظرا ملا 
حتظى به هذه الشركة 
من اهتمام من جانب 

أغلب املتعاملني.
وتابع الشريعان: 
»أن األجواء بشكل عام 
الكويتية  في السوق 
س���لبية، هناك ميل 
نفس���ي م���ن قب���ل 
املتداولني جتاه البيع«، 
متوقع���ا اس���تمرار 
الهبوطي للس���وق خالل  االجت���اه 
الفترة املقبلة، ما لم تش���هد السوق 
محفزات وأنباء جيدة تدعم العودة 
للتعامالت اجليدة وانتهاء املناورات 
بني الش���ركات وإدارة السوق حول 
اخفاء احلقائق ع���ن وضعها املالي 

وصفقاتها باألسواق.

 »المركزي« ينفي شائعات الحجز على أسهم مرهونة لشركات متعثرة
الكوي���ت � كونا: نفى محاف���ظ بنك الكويت 
املركزي الشيخ سالم العبدالعزيز جملة وتفصيال 
ما مت تداوله من شائعات عبر الرسائل القصيرة 
للهواتف النقالة حول احلجز على األسهم املرهونة 

لبعض الشركات املتعثرة.
وأهاب احملافظ في تصريح خاص ل� »كونا« 
امس املواطنني بضرورة احلصول على األخبار 
من مصادرها الرس���مية والقن���وات اإلعالمية 
املعروفة مبصداقيتها وعدم االنسي�����اق وراء 
الشائعات التي تضر باالقتصاد الوطني وقطاعاته 

املختلفة.
وكانت رس���ائل نصية عبر الهواتف النقالة 
نسبت للمحافظ تصريحات غير صحيحة ادعت 
انه صرح بها ل� »كونا« مفادها أنه قال ان هناك 
شركات متعثرة وغير قادرة على سداد الديون 
املتأخرة عليها وانه سيتم احلجز على األسهم 

املرهونة التابعة لها بالبنوك.

في الدول املتقدمة ايضا. واوضح معرفي ان 
هناك عددا من اخلدمات التي ستقدمها شركة 
»وضوح« من شأنها دعم ومساعدة مكونات 
القطاع املالي كالبنوك وشركات االستثمار 
والصناديق االس���تثمارية، وخصوصا في 
ظل الظروف التي مير بها هذا القطاع، حيث 
ستقوم الشركة بتقدمي مجموعة من اخلدمات 
والتي تتمثل في دراسات اجلدوى االقتصادية 
والهيكلة املالية واالستثمارية، واالستشارات 
املالية الشرعية وغير ذلك من اخلدمات التي 
سيتم االعالن عنها في وقتها، واستدرك بالقول 
ان »وضوح« تسير وفق خطة عمل مدروسة 
وعلى مراحل محددة بحيث ال يتم االنتقال من 
نشاط الى آخر اال بعد حتقيق االهداف احملددة 
لتلك املرحلة والتأكد من فاعلية امكانياتنا 
وطاقاتنا الداخلية على االستمرار واملضي 
قدما. واضاف معرفي: اننا استثمرنا خالل 
الفترة املاضية الكثير من الوقت واجلهد في 
بناء الطاقات واالمكانيات الداخلية للشركة، ما 
ميكننا من ان نكون املرجع املعلوماتي االول، 
وعليه يج���ب ان يكون لدينا قاعدة بيانات 
مالية شاملة ومدققة وهو امر نحرص عليه 
كل احلرص، باالضافة الى العنصر البشري 
العتقادنا ان جناح مثل هذا النشاط يعتمد 
بش���كل اساسي على االبداع البشري، حيث 
متت االس���تعانة مبحللني من ذوي الكفاءة 
واخلب���رة باالضافة الى اعضاء هيئة رقابة 
شرعية يتمتعون بتجربة علمية وعملية على 
املس���تويني احمللي والعاملي، اذ ان اخلدمات 
االستشارية املالية االسالمية تعد احد ابرز 

القطاعات التي سيتم التركيز عليها. 

دور شركة وضوح الذي يعتبر دورا مكمال 
والعبا رئيسيا في اثراء الساحة بالبحوث 
والدراسات املتخصصة سواء كانت تتعلق 
بالشركات او القطاعات او االقتصاد بشكل 
عام، وفي هذا الصدد قال معرفي ان االمور 
ال تقف عند تقدمي دراس���ات ولكن يجب ان 
حتقق رغبات املستثمرين مبختلف شرائحهم 
وذلك من خالل تقدميها بش���كل مميز شكال 
ومضمونا بحيث تراعي املوضوعية في الطرح 
وتكون قيمة مضافة للمس���تخدم، السيما 
ان تلك الدراس���ات مقدمة م���ن جهة تتمتع 
باالس���تقاللية وبعيدة كل البعد عما يسمى 
بتعارض املصالح وهو امر تسبب في  الضرر 
الكبير ليس فقط في االسواق الناشئة ولكن 

لسوق االستشارات املالية واحتياجات السوق 
وذلك للوص���ول الى تصور كامل حول هذا 
القطاع، وذلك من اجل تكوين منوذج عمل 
يحق  التوازن بني تقدمي خدمات استشارية 
متخصصة بأس���لوب حرفي ومستقل من 
جانب وبني حتقيق عوائد مالية للمساهمني 
من جانب آخر. وذكر ان »وضوح« تنطلق 
من حاجة السوق الكويتي الى مراكز بحثية 
تخصصية تلب���ي احتياجات القطاع املالي 
واملستثمرين بشكل عام في جوانب ومجاالت 
االقتصاد املختلفة، مضيفا ان الشركة تدرك 
متاما حجم املعاناة التي يعانيها املستثمرون 
واملتعاملون في السوق جراء نقص املعلومات 
وفقدان الشفافية. وتابع قائال: ومن هنا يأتي 

محمود فاروق
اكد رئي����س مجل����س االدارة والعضو 
املنتدب لشركة وضوح لالستشارات املالية 
واالقتصادية احمد معرفي ان ضعف القنوات 
االئتمانية بالبنوك يعتبر العامل الرئيسي 
للتراجعات احلادة التي تشهدها مؤشرات 
سوق الكويت لالوراق املالية، مشددا على 
ضرورة دعمها عب����ر تدعيم قطاع البنوك 
س����واء من خالل زيادة رؤوس االموال او 
رساميلها خلروجها من االنكماش االئتماني 

الذي هي عليه اآلن.
وقال معرفي على هامش اطالق خدمات 
واعمال »وض����وح« في االس����واق احمللية 
واخلليجية برأسمال مليون دينار ان البورصة 
الكويتية تعاني م����ن نقص في االنضباط 
والشفافية واالفصاح من جانب الشركات 
املدرجة، مبينا انه يجب عليها حتديد رؤيتها 
املالية سواء باستكمال مسيرتها بالسوق او 
تصفيته����ا او زيادة رؤوس اموالها ملواكبة 
التطورات الطارئة التي تعصف بالس����وق 

خاصة خالل فترة الركود احلالية.

احتياجات مالية

وصرح معرف���ي على هام���ش املؤمتر 
الصحاف���ي الذي عقدته الش���ركة امس بان 
فكرة »وضوح« لم تك���ن وليدة اللحظة او 
االزمة املالية بل هي فكرة وحلم كان يراود 
املساهمني منذ فترة طويلة، اال ان السبب وراء 
تأخر خطوة التأسيس كان التريث ودراسة 
الفكرة من جميع اجلوانب اكثر من اي شيء 
آخر، حيث قام فريق العمل بدراسة عميقة 

بنك الكويت املركزي

أحمد معرفي متوسطا قياديي الشركة

)أحمد باكير(جانب من احلضور يتقدمهم السفير الهندي األول من اليسار 

معرفي: إطالق »وضوح االستشارية« برأسمال مليون دينار

السفير الهندي: وّفرنا بيئة مالئمة للمستثمرين األجانب
 ونشجع رجال األعمال الكويتيين على االستفادة من الفرصة

العديد من الشركات الهندية عن 
تلبية الطلبات الصغيرة التي ال 
تتناسب مع حجم سوق الكويت 
األمر الذي ينعكس سلبا على حجم 
الصادرات الهندية خصوصا في 

املنسوجات واملالبس اجلاهزة.
 وأضاف احمد أن غياب آلية 
املنازعات بش���كل  فاعلة لفض 
ودي التي تنشأ جراء التعامالت 
التجارية ب���ني البلدين من أهم 
العوائق التي حتول دون تطور 
إلى  التجارية، مشيرا  العالقات 
أن هناك العديد من الش���ركات 
الكويتية تعاني من عدم جتاوب 
اجلهات املعني���ة في الهند معها 

حول ذلك.
وفي قس���م هام من مداخلته 
عرض سيف احمد تقدميا حول 
مستويات استثمار دول مجلس 
التع���اون اخلليجي ف���ي الهند 
وبعض التحديات العملية التي 
تواجه دول مجلس التعاون بشأن 
االستثمار في الهند وشدد على 
أهمية الدخول في استثمارات عن 
طريق مكاتب استشارات قانونية 
لضمان أمان االستثمارات وعدم 

الوقوع في املخاطر.
ومن جانبه سلط مترئس قسم 
املش���اريع والقوانني التنظيمية 
والسياسات في شركة جيه ساجر 
وش���ركائه أميت كابور الضوء 
على الفرص املتاحة في قطاعات 
الطاقة والنقل واالتصاالت والبنية 

التحتية.
وناقش احملامي املتخصص 
في ش���ؤون الشركات والشريك 
في جيه ساجر وشركائه اكشايا 
تشوداساما طرق الدخول إلى الهند 

وخيارات هيكلة االستثمارات.

57 مليون دينار قيمة الصادرات 
وفق إحصائيات 2006.

ودعا الس���يف إلى مزيد من 
توطيد العالق���ات التجارية بني 
البلدين، مشيرا إلى أن الهدف من 
التي يقدمها  النقاشية  احللقات 
مكتب العوضي هو إلقاء الضوء 
على املعوقات التي حتول دون 
دعم التبادل التجاري بني البلدين 

وتقوية العالقات االقتصادية.
الس���يف أن أغلبية  وكشف 
علماء االقتصاد توقعوا مستقبال 
اقتصاديا كبيرا للهند مبا متتلكه 
م���ن عق���ول بش���رية وواردات 
اقتصادية هائلة وعدد س���كان 

كبير.
الش���ريك  ومن جهت���ه ذكر 
انفينيتي  املسؤول في ش���ركة 
كونسالتنس لالستشارات سيف 
احمد في مداخلته حول جتربة 
الشركات اخلاصة الكويتية في 
االس���تثمار في الهن���د أن هناك 
العديد من املعوقات التي حالت 
دون تطور العالقات التجارية بني 
الهند والكويت السيما منها عزوف 

األعمال الكويتيني واآلخرين على 
أن يستفيدوا من هذه الفرصة التي 
قد تكون ذات فائدة للطرفني فعدد 
من الدراس���ات األخيرة سلطت 
الضوء عل���ى جاذبية النمو في 
الهند حيث انها موقع استثماري 

كبير«.
وعرض السفير مجموعة من 
إنتاجها  األرقام املتعلقة بحجم 
الغذائية  املواد  السنوي السيما 
الت���ي يتجاوز حجمها س���نويا 
200 أل���ف مليون طن، الفتا إلى 
ان الهن���د اكبر منت���ج للحليب 

والسكر والشاي.
و أضاف السفير أن الهند تعد 
من األسواق املالية الضخمة وذلك 
لتمتعها بأكثر من 10 آالف شركة 
مدرج���ة في 23 س���وقا وبنظام 

مصرفي قوي. 
ومن جانبه أشار احملامي عماد 
السيف إلى ضعف التبادل التجاري 
بني الكويت والهند رغم العالقة 
التي تربط البلدين، الفتا إلى أن 
الواردات الهندية إلى الكويت لم 
تتجاوز ال� 203 ماليني دينار مقابل 

منى الدغيمي 
زيادة الوعي االس���تثماري 
وتوجيه انتب���اه رجال األعمال 
في الكويت إلى مواقع االستثمار 
ف���ي الهند ومن���ح مجموعة من 
القواعد القانونية لزيادة الوعي 
القانوني لدى املهتمني بالفرص 
االستثمارية، كانت منطلق حلقة 
نقاشية نظمها أول من أمس مكتب 
ان اي ان الوقيان العوضي السيف 
ودي ال ايه بايبركوت وساغار 
وشركاه حول ممارسة األعمال 

التجارية في الهند.
في البداية نوه السفير الهندي 
أجاي مالوترا بالعالقات الكويتية 
- الهندية، مشيرا إلى أن الهند 
تسعى إلى التواجد في الكويت 
مبنتجاته���ا وكذلك تفتح أبواب 
استثماراتها أمام القطاع اخلاص 
الكويتي في مختلف القطاعات.

وكشف السفير عن مقومات 
االقتصاد الهندي وتطوره خاصة 
قطاع االتصاالت والتكنولوجيا 
لديها واخلدمات التي متتاز بجودة 
عالية، مش���يرا إلى أن االقتصاد 
الهن���دي مت تصنيف���ه على انه 

اقتصاد مستقر ومستدام.
الهند تقدم فرصا  وقال: »ان 
كثيرة لالستثمار، أعتقد انه حان 
الوقت االن لرجل األعمال الكويتي 
ومجتمع األعمال في الكويت من 
القطاعات والصناعات الكويتية 
وغيرها ان تكون من بني القادة 
الذين يقومون باالس���تثمار في 
البنية  ف���ي  األعم���ال املختلفة 
التحتية وفي القطاعات األخرى 
في الهند« وتابع: »احلكومة قدمت 
بيئة مالئمة ومفضلة للمستثمرين 
األجانب في الهند ونشجع رجال 

أهداف وخدمات الشركة ملكيات »وضوح«
أكد معرفي ان »وضوح« تهدف الى دعم وتعزيز املكانة 
التنافس���ية للعمالء ومس���اعدتهم على حتقيق غاياتهم 
االستثمارية من خالل تقدمي اخلدمات االستشارية واحللول 
املالية. واشار الى ان رسالة الشركة تكمن في تنمية الثروات 
واملدخرات واحلفاظ عليها من خالل تقدمي كل ما من شأنه 
دعم وحتسني القرار االستثماري وتلبية حاجة املستثمرين 

من البحوث والدراسات.
وأوضح ان الشركة تركز على 4 خدمات للشركات وهي: 
البحوث والدراسات االقتصادية وإعادة الهيكلة ودراسة 
اجلدوى االقتصادية واالستشارات االستثمارية فضال عن 

مؤشرات وضوح متوافقة مع املعايير الشرعية.

قال معرفي ان نسب امللكيات في »وضوح« تتفاوت 
ب���ني 5% و10%، حيث متتلك كل من الش���ركة الكويتية 
القابضة للخدمات املالية وKic للوس���اطة، ورس���اميل 
وامل���دار وعربية كابيتال فضال عن مس���تث���مرين من 
االمارات نس���با في ملكية الشركة، اما نسبة املساهمني 

األفراد فتبلغ %65.
واضاف ان »وضوح« تركز اهتمامها على االس���واق 
اخلليجية من خالل االعتماد على مستشارين خارجيني، 
فضال عن السوق احمللي الذي أصبحت فيه الفرص نادرة 
� عل���ى حد قوله � مبينا ان الش���ركة تعمل على تقليل 

املخاطر لدى الشركات مبختلف قطاعاتها.

فهد الشريعان
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