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يرعى صندوق أوپيك للتنمية 
الدولية )OFID( املؤمتر السنوي 
ملؤسسة الفكر العربي في دورته 
الثامن���ة )فكر 8( ك���راع ذهبي 
للمؤمت���ر، والذي س���يعقد في 
الكويت حت���ت عنوان »التكامل 
العربي: شركاء من  االقتصادي 
أجل الرخاء«، في قاعة الراية خالل 
يومي 9 و10 ديسمبر املقبل، حتت 
رعاية صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد. وتأتي هذه الرعاية 
من جانب صندوق أوپيك للتنمية 
في اطار السعي املتواصل واجلهد 
البناء للصندوق في تطوير البيئة 

االقتصادية واالجتماعية املنبثق ع���ن خطط تطوير امكانيات الدول 
النامية عموما والدول العربية على وجه اخلصوص.

وقال املدير العام لصندوق أوپيك للتنمية )OFID( سليمان جاسر 
احلربش ان مش���اركة صندوق أوپيك للتنمية الدولية في هذا املؤمتر 
تأتي انطالقا من طبيعة عمل الصندوق التي تتعلق بش���كل مباشر او 
غير مباش���ر بقضايا التكامل االقتصادي والتنمية املس���تدامة بشكل 
عام ودور الطاقة فيها، وقد بلغت نش���اطات الصندوق في مش���اريع 
الطاقة في الدول النامية خالل االعوام الثالثني املاضية 20% من مجمل 
نش���اطاته، ويعتبر املؤمتر فرصة للتعريف بالصندوق، ونشاطه في 
احلاضر واملستقبل. واضاف نحن نعتقد ان الطاقة عنصر اساسي في 
تنفيذ التنمية املستدامة، والتنمية املستدامة قد ال تكون واضحة املعالم 
بالنسبة للتعريف، وهي باختصار تعني النمو بجميع مناحي احلياة 
في دولة ما من جوانبها التعليمية واالقتصادية وغيرها في آن واحد، 
لذلك فهي تعني ان التنمية تستمر وال تتوقف، ومن هنا ميكننا تفهم 

هذه املؤمترات وأهميتها.

»المستثمر الدولي« تتجه إلى تنويع 
استثماراتها عبر شركاتها التابعة

»أمل الكويت« تمنح عمالءها 20% خصمًا 
على جميع منتجاتها في جميع الفروع

»سفريات مساعد الصالح« 
تفتتح فرعًا جديدًا في خيطان 

محمود فاروق
علمت »األنباء« من مصادر ذات 
صلة أن شركة املس���تثمر الدولي 
تركز حاليا على تنويع استثماراتها 
عبر شركاتها التابعة، وذلك تنفيذا 
خلطتها في إع���ادة هيكلتها املالية 
من تخفيض للنفقات واملديونيات 

والعمل على زيادة االيرادات.
وأفادت املصادر بأن مجلس ادارة 
الشركة يتحرك في االجتاه الصحيح 
للخطة التي وضعها خلفض خسارة 
الش���ركة التي حققتها في النصف 
األول مقارنة بذات النصف من العام 
املاضي، وذلك ضم���ن خطة اعادة 
هيكلة تضمنت التخارج من بعض 
األصول مقابل دمج بعض األصول 
الى تخفيض  األخرى، باالضاف���ة 
املصاريف والديون والتركيز على 
تنمية استثمارات الشركة القائمة.

ال���ى أن  وأش���ارت املص���ادر 

»املس���تثمر الدول���ي« تلعب دورا 
بارزا في مجال االس���تثمار بقطاع 
حلول بطاقات التقس���يط، وبرامج 
الوالء والتسويق، حيث قامت اخيرا 
بدمج نشاط شركاتها العاملة بهذا 
املجال ضمن كيان واحد يعمل حاليا 
حتت مظلة »مجموعة حلول الوالء 
واخلدمات املالية«، وسط توقعات 
بتحقيق معدالت منو جيدة والتي من 
املتوقع أن تتضاعف خالل السنوات 

املقبلة.
جتدر اإلش���ارة إلى أن ش���ركة 
املس���تثمر لألوراق املالية التابعة 
لش���ركة املس���تثمر الدولي بصدد 
احلصول على املوافقات النهائية من 
هيئة سوق املال بالسعودية بشأن 
الصندوق العقاري اجلديد، نظرا إلى 
ان القطاع العقاري بالسعودية يتميز 
بأنه استثمار مجز مقارنة بغيره من 

القنوات االستثمارية األخرى.

الرئي���س  ق���ال 
التنفي���ذي لش���ركة 
امل الكويت للعطور 
القالف  مكي حمي���د 
ان الش���ركة ق���ررت 
منح جميع عمالئها 
20% خصم���ا عل���ى 
كافة منتجاتها وفي 
كافة فروع الش���ركة 
مبناسبة عيد االضحى 
املبارك وموسم احلج 
وذلك خالل الفترة من 

22 نوفمبر اجلاري حتى 21 ديسمبر 
املقبل. 

واضاف القالف ان اخلصم يسري 
على كافة منتجات الشركة التاحة 
الفرصة لعمالء الشركة على اقتناء 
ما يرغبون به من عطور ش���رقية 
ان���واع البخور، في  نادرة واجود 
عبوات متميزة لتقدميها هدايا الى 
االهل واالقارب واالحباء، اضافة الى 
استخدامها في استقبال الضيوف 
خالل فت���رة االعياد القادمة، مؤكدا 
الش���ركة قامت بتوفير كميات  ان 
مناسبة من مختلف انواع املنتجات 
ف���ي فروع الش���ركة الت���ي تغطي 
الكويت تيسيرا على  كافة مناطق 
عمالئها، باالضافة الى تدريب عدد 
املتميزين على تقدمي  البائعني  من 
النصح واملش���ورة لش���راء العطر 

املناسب لكل شخص 
مبا يتف���ق وميوله 

ورغباته.
 واك���د القالف ان 
الشركة تتبع سياسة 
توعية عمالئها بكيفية 
التعرف على االنواع 
اجلي���دة من العطور 
بصفة عامة باالضافة 
الى االنواع املتميزة 
البخ���ور بصفة  من 
خاصة ومتكينهم من 
معرفة االنواع غي���ر اجليدة منها 
حت���ى ال يقعوا فريس���ة للغش او 
عدم املعرفة، خاصة وان االسواق 
بها العديد من االصناف املختلفة من 
هذه املنتجات التي تختلف جودتها 

من نوع الى اخر. 
واش���ار القالف الى ان ش���ركة 
التعامل  الكويت حترص على  امل 
مبصداقي���ة مع عمالئه���ا، تقديرا 
منها لثقتهم في منتجات الشركة، 
وحترص على تقدمي اجلديد دائما لهم 
مبا يتفق والذوق الكويتي املعروف 
بتفضيله لالنواع املتميزة من العطور 
الشرقية النادرة، مؤكدا ان الشركة 
تس���تقطب العديد من خبراء خلط 
املتميزين للمحافظة على  العطور 
العطور  الكويت موطن  امل  مكانة 

والبخور. 

احمد مغربي 
كشفت مصادر مطلعة ل� »األنباء« 
ان سفريات مساعد الصالح ستفتتح 
فرع���ا جديدا للش���ركة في منطقة 
خيطان بعد اج���ازة عيد االضحى 
الى ان الشركة  مباشرة، مش���يرة 
تسعى من خالل هذا الفرع الى تعزيز 

تواجدها في السوق احمللي. 
واوضحت املصادر ان موس���م 
احلج لهذا العام ش���هد انخفاضات 
كبيرة جدا عن العام املاضي واالسبق 
حيث بلغت نسبة االنخفاضات في 
بعض املكاتب 60% لتبلغ في بعض 
الشركات واملكاتب نسبة تتعدى ال� 
80% وذلك بتأثير مباشر من االزمة 
املالية العاملية وتفشي وباء انفلونزا 

اخلنازير. 
وعن نسبة انخفاض احلجوزات 

للحج في سفريات مساعد الصالح 
اشارت املصادر الى ان نسبة التأثر 
كانت بسيطة وذلك بفضل العروض 
املتميزة التي حرصت الشركة على 
توفيرها حلجاج بيت اهلل احلرام 
من خالل توفي���ر افضل اخلدمات 
واحلج���وزات للفن���ادق ف���ي مكة 

واالنتقال في املشاعر املقدسة.
 اجلدير بالذكر ان سفريات مساعد 
الصالح حصلت على جائزة املركز 
االول في املبيعات للعام العاش���ر 
عل���ى التوال���ي من ش���ركة مصر 
للطيران خالل احلفل السنوي الذي 
اقامته الشركة لتكرمي وكالء السفر 
املتميزين خالل الفترة املاضية حيث 
بلغ اجمالي مبيعات الوكالة في العام 
املنته���ي في 30 يونيو املاضي 3.6 

ماليني دينار.

ارتفاع معدالت 
الفائدة وتراجع 
االئتمان عقبتان 

رئيسيتان أمام 
النهوض من األزمة

تراكم الديون 
على الشركات بعد 

انخفاض أصولها 
يدفع البورصة 

للهبوط السريع

مكي القالف

ميثم الشخص محمد السقا

أحمد الدويهيس

أخبار الشركات
»الداو لالستثمار« وّزعت 68% نقدًا عن 2008

أحمد يوسف
أكد رئيس مجلس ادارة ش���ركة الداو لالستثمار فيصل 
الساير موافقة اجلمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت 
امس عل���ى كل البنود التي وردت في جدول اعمالها، والتي 
أبرزها: اعتماد البيانات املالية عن السنة املالية املنتهية في 
2008/9/30، املوافقة على ترحيل 10% من ارباح الس���نة الى 
االحتياطي االختياري، توزيع ارباح نقدية بنسبة 68% من 

القيمة االسمية للسهم أي بواقع 68 فلسا للسهم الواحد.
وقال: العمومية انتخبت اعضاء مجلس ادارة جددا للسنوات 
الثالث املقبلة وهم: ناصر محمد الساير رئيسا للشركة، فيصل 
بدر الساير نائب الرئيس، وكل من مساعد بدر الساير، مبارك 
ناصر الساير، وشركة اس���طرالب للتجارة العامة كأعضاء 

مجلس ادارة للشركة.
يذكر ان رأسمال شركة الداو لالستثمار يبلغ 20 مليون 
دينار، وهي مملوكة بالكامل ملجموعة الساير وتعتبر الذراع 
االستثمارية لها. ويعد نشاط الشركة الرئيسي هو املساعدة 
على توس���ع املجموعة فيكون لشركة الداو لالستثمار دور 
مهم في متييز وحتليل فرص االس���تثمار التي قد تناس���ب 

املجموعة وتساعد على توسعها. 

عموميتها انتخبت مجلس إدارة جديدًا للسنوات الثالث المقبلة 

السقا: الحكومة تعاملت مع األزمة المالية
بميزانية انكماشية أّدت إلى تعميقها

منفعة للحيتان لم تتقدم شركة 
واح��������دة حت���ى االن للعمل 
حتت مظلت���ه وه��ذا يدل على 
الى تعديل ليكون  انه بحاجة 
في مصلحة الشركات، كما ان 
قانون الشركات الذي نعمل به 
خرج الى النور عام 1887 وهو 
ال يناسب تطلع صاحب السمو 
االمير لتكون الكويت مركزا ماليا 
وجتاريا، اما العوامل املباشرة 
الت���ي ادت الى م���ا نحن عليه 
فتكمن في ارتفاع قيمة التداوالت 
وتراكم الديون املستحقة على 
الشركات بعد انخفاض اصولها 

املالية.

السندات، مش���يرا الى ان ذلك 
يعتبر من االس���باب املباشرة 
وغير املباش���رة التي تسببت 
في االزم���ة وانهيار البورصة 

في الكويت.
وذكر الشخص انه من اهم 
العوامل لالنهيار واالداء السلبي 
للبورصة ع���دم وجود هيئة 
س���وق مال، فضال عن الوضع 

السياسي غير املستقر.
وتابع: باالم���س مت تقدمي 
اس���تجوابني في مجلس االمة 
ودولتنا تقاد بنواب ال يفقهون 
شيئا عن االقتصاد، فمثال قانون 
االستقرار املالي الذي قيل انه 

وافت���ق���اد الثق���ة فيه كعملة 
الدين  العالم وارتفاع  احتياط 
االمي����ركي ورغم ذلك تستطيع 
امي�����ركا ان تخرج من االزمة 
نظرا ملرورها بوضع مشابه في 
ازمات سابقة ويعزز قدرتها على 

اخلروج منها.

تكامل اقتصادي

ومن جانبه قال احمللل املالى 
ميثم الشخص ان الكويت تفتقد 
التكامل االقتصادي والتخصص 
حيث يركز اجلميع استثماراته 
في البورص���ة ومع ذلك ليس 
لدينا سوق نشط خاص لسوق 

للغاية وال يخدم الكويت في حل 
ازمتها باي حال من االحوال.

واشار الى عقبات اخلروج 
من االزمة على الصعيد العاملى 
وخاص������ة امي����ركا التي من 
البطالة  ارتفاع معدالت  اهمها 
ال���ى 17.5% وه���و اس���وأ ما 
وصل اليه ف���ي تاريخ اميركا 
منذ الكس���اد العامل���ي الكبير 
وتوقعات باس���تمرار معدالت 
البطالة في االرتفاع، وايض����ا 
استمرار معدالت افالس البنوك 
الذي وص���ل الى 123 بنكا منذ 
بداي����ة العام وحتى االن، اضافة 
ال����ى ضعف الدوالر االميركي 

أخرى أو تعطلت أو تأجلت، مبينا 
ان اجللسة الثانية للمؤمتر ستكون 
حتت عنوان »البنوك.... وصعوبة 
االئتمان وندرة األدوات التمويلية 
اجلديدة« ولهذه القضية شؤون 
وش���جون حاليا ف���ي ظل االزمة 
املالية الضاربة أطنابها على كل 
صعيد، وسيكون الحتاد البنوك 
كلمة يشرح فيها املوقف احلالي 
بعد التذكير باسهامات البنوك في 
متويل ال يستهان به من البيوت 
بعشرات اآلالف حتى وصل اجمالي 
القروض االسكانية من املصارف 
اخلاصة الى أكثر من 5 مليارات 
دينار كما أن للمصارف كلمة في 
متويل املشاريع العقارية االخرى 
السيما التجارية منها واالستثمارية 
وكيف كانت االمور على ما يرام 
حتى حطت االزمة رحالها وتعقدت 
القضية. وستكون اجللسة مناسبة 
ملمثل���ي ش���ركات عقارية لطرح 
معاناتهم مع شح التمويل حتى 
ان مش���اريع كبرى توقفت متاما 
وهي مهددة في جدواها ومصيرها. 
واالهم من ذلك سيكون هناك نقاش 
حول انعدام وجود ادوات متويلية 
طويلة االجل، اذ ان احد ابرز اسباب 
االزمة هو متويل مشاريع طويلة 

املدى بقروض قصيرة االجل.
اجللس���ة الثالث���ة س���تكون 
بعنوان »املقاص���ة العقارية الى 

محمود فاروق
اكد استاذ االقتصاد بكلية 
العلوم االدارية بجامعة الكويت 
محمد السقا ان احلكومة تعاملت 
مع االزم���ة املالية في الكويت 
انكماش���ية حيث  مبيزاني���ة 
خفضت مستويات االنفاق ما 
ادى الى تعميق االزمة، مبينا 
ان الوقت احلالي هو املناسب 
لعم���ل املش���اريع الضخم���ة 
الستعادة نشاطها االقتصادي، 
وان اهم العقبات التي تواجهها 
في الوق���ت الراهن هي ارتفاع 
معدالت الفائدة وتراجع االئتمان 
املمن���وح للقط������اع اخلاص 
وارتفاع السيولة في البن������وك 
اي عدم استثمارها، فضال عن 
قانون االستقرار امل�����الي الذي 
لم يصل الى ش���ىء حل�������ل 
املشكلة وسط قلة استخ����دام 

املال العام.
وقال الس���قا عل���ى هامش 
اقيم���ت بكلية  التي  الن���دوة 
العل���وم االدارية حتت عنوان 
»تداعيات االزمة املالية الدولية 
في الكويت« ان احملفظة الوطنية 
لم يستخدم منها شىء يذكر، 
الكويت  فاملناخ السياسي في 
الذي اقل ما يوصف به انه سيئ 

اس���تعرض امني ع���ام احتاد 
العقاريني أحمد الدويهيس برنامج 
عمل مؤمتر صناع العقار الثاني 
الذي تنظم���ه مجموعة اخلليج 
ويقيمه االحت���اد املنعقد في 22 
ديس���مبر املقبل والذي يتضمن 
3 جلس���ات عمل بع���د االفتتاح 
واالختتام سيكون في حوار متوقع 
مع )راعي املؤمتر( وستعقد في 
موازاة جلسات العمل ورشة تداول 

حول التقييم العقاري.
 وقال الدويهيس ان االفتتاح 
س���يكون حاش���دا برعاية راعي 
املؤمت���ر املتوق���ع أن يلقي كلمة 
افتتاحية عل���ى جانب كبير من 
االهمية يليها كلمة لرئيس احتاد 
العقاريني توفيق اجلراح وبعد ذلك 
سيتم خالل االفتتاح تكرمي راعي 
املؤمتر وسوف يتم عرض فيلم 
عن أبرز شواهد القطاع العقاري 

في الكويت. 
ان  الدويهي���س  وأض���اف 
اجللس���ة االولى س���تكون حتت 
عنوان: »املدن االسكانية..أي دور 
للقطاع اخلاص«، وسيتم خاللها 
استعراض املش���اريع االسكانية 
احلكومية املنطلق منها واملتعثر 
أمام معوقات  التوقف مليا  ليتم 
التقدم في هذا املجال احليوي الذي 
متس أهميته حياة كل مواطن في 
التداول سيعرج  أن  الكويت كما 
حتما على ال���دور الذي ميكن أن 
يلعبه القطاع اخلاص شبه املمنوع 
حاليا من تقدمي اسهاماته بشكل 
يدفع امللف قدما في سبل االجناز 
وس���تكون هذه اجللسة فرصة 
ملمثلي ش���ركات عقاري���ة البداء 
ارائهم وتقدمي مقترحاتهم. كما انها 
ستكون مناسبة لنقاش التوجهات 
احلكومية اجلديدة ناحية اطالق 
شركات اسكانية باكتتاب عام هي 
مبثابة االضافة اجلديدة اجلديرة 
بالتوق���ف عنده���ا ملعرفة مدى 
جناعتها، وكيف لهذه الش���ركات 
أن تنجح حيث فش���لت مبادرات 

الدويهيس  متى« وعنها يق���ول 
أنه���ا س���تكون بحض���ور وزير 
التجارة والصناعة أحمد الهارون 
الذي كان اهتم ش���خصيا بامللف 
العقاري وش���كل جلنة خرجت 
بتوصيات س���ترفع الى مجلس 
الوزراء. وستناقش اجللسة آخر 
تطورات اطالق املقاصة العقارية 
بعد سنوات طويلة على تأسيسها، 
وعلم مؤخرا أنه���ا باتت جاهزة 
للعمل علما أن آماال تعلق عليها 
لتكون حج���ر الزاوية في زيادة 
شفافية هذا القطاع وتكون املرجع 
الصحي���ح لالحصاءات التي هي 
متناثرة غير أكي���دة وال نهائية 
حاليا. وعلى عاتقها يقع تنظيم 
العمليات بدقة ومسؤولية لطاملا 
العقاري، وفي  القط���اع  افتقدها 
اجللسة مداخالت الحتاد السماسرة 
ولعدد من ممثلي الشركات فضال 
عن الرسميني في وزراة التجارة 

املعنيني بادارة العقار.
أن  الى  الدويهي���س  وأش���ار 
جلس���ة احلوار مع راعي املؤمتر 
ستتم بالش���فافية واملسؤولية 
الطرح والتش���اور  واجلدية في 
مبا يلي���ق بحوار ب���ني صاحب 
القرار واملعنيني بالقرار. ويعول 
العقاريون كثيرا على هذه اجللسة 
املفتوحة ليطرحوا ما  احلوارية 
في جعبتهم من مشكالت وهموم 
لطاملا عانوا منها مع ادارات الدولة 
املعنية بالقطاع العقاري، مبينا انه 
ستكون هناك ورشة عمل مقامة 
في موازاة انعقاد املؤمتر وستكون 
مخصصة للتقييم العقاري. وقال: 
جميعن���ا يع���رف اآلن أن االزمة 
قلب���ت املعادالت وب���ات التقييم 
العادل مطلوبا أكثر من أي وقت 
مضى للجميع بدءا من العقاريني 
أصحاب املشاريع مرورا بالبنوك 
املمولة للمش���اريع وانتهاء بكل 
من لديه عقار وهو راغب مبعرفة 
طرق تقييمه على النحو السليم 

والشفاف. 

في ندوة »تداعيات األزمة المالية الدولية في الكويت« بكلية العلوم اإلدارية

اتحاد العقاريين ينظم مؤتمر صناع العقار 2
صندوق أوپيك للتنمية الدولية راٍع ذهبي في 22 ديسمبر المقبل لمناقشة أوضاع السوق

للمؤتمر السنوي لمؤسسة الفكر العربي

20% نسبة أنشطته في مشاريع الطاقة بالدول النامية

»المالحة العربية« نقلت 3537 حاوية في أكتوبر
الكويت � كونا: قالت شركة املالحة العربية املتحدة 
امس، ان ثمانية من س����فنها نقلت 3537 حاوية الى 
موانئ الكويت في اكتوبر املاضي، واضافت الشركة 
في بيان صحافي ان اربع رحالت لس����فن الش����ركة 
وصلت الى ميناء الش����ويخ في شهر اكتوبر املاضي 
واربع رحالت الى ميناء الشعيبة.  وافادت بان سفنها 
نقلت عدة بضائع من مختلف املناطق التجارية في 
العالم موضحة ان عدد احلاويات من منطقة الواليات 
املتح����دة االميركية بلغت 231 حاوية لش����هر اكتوبر 

املاضي مشيرة الى ان سفنها نقلت عددا من احلاويات 
من منطقة اوروبا نحو 787 حاوية في شهر اكتوبر 
املاضي، وقالت الشركة ان عدد احلاويات التي وصلت 
عبر سفنها من منطقة البحر املتوسط بلغت 571 حاوية 
في الشهر املاضي موضحة ان احلاويات التي وصلت 
من منطقة الشرق االقصي بلغت 1642 حاوية وعدد 
احلاويات من منطقة الهند بلغت 203 حاويات، واكدت 
الشركة ان سفنها نقلت حاويات من منطقة اخلليج 

العربي في شهر اكتوبر بلغت 103 حاوية.

اإحل�ق� لإعالن الهيئة الع�مة لل�شن�عة امل�ؤرخ 2009/11/15 ب�شـــ�أن 

الت�أهـــيــل امل�شـبـــق لل�شـركـــ�ت املتخ�ش�شة يف املج�ل البيئي .

الت�أهيل حتى  ب�أنه مت متديد فرتة ت�شليم كرا�شة  العلم  يرجى 

ي�م اخلمي�س املـ�افــق 2009/12/3 اعتــبـ�راً مـن ال�ش�عة الث�منة 

�شب�ح� وحتى الث�نية ظهرا ولن تقبل كرا�شة ت�أهيل بعد امل�عد 

املذك�ر اأعاله.

تن�يـــــــه

الهيئة العامة لل�صناعة
الهيئة العامة لل�صناعة
PUBLIC AUTHORITY INDUSTRY

ضمن خطة إعادة هيكلتها المالية لتخفيض النفقات والمديونيات

بعد إجازة عيد األضحى لتعزيز تواجدها في السوق المحلي 

بمناسبة عيد األضحى المبارك وموسم الحج

سليمان جاسر

)سعود سالم(فيصل الساير مترئسا عمومية الشركة


