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مجلس إدارتها يصادق على تحديد 31 مارس المقبل النتخاب نصف االعضاء

»الغرفة« تسمي رباح الرباح مديرًا عامًا
عقد مجلس ادارة غرفة جتارة وصناعة 
الكويت اجتماعا امس اس���تضاف خالله 
االمني العام للمجل���س االعلى للتخطيط 
والتنمية د.عادل الوقيان الذي قدم عرضا 
ضافيا وواضحا لالطار العام خلطة التنمية 
اخلمس���ية للكويت. كما صادق املجلس 
على حتديد يوم االربعاء املوافق 24 مارس 
2010 موعدا النعقاد الهيئة العامة اخلامسة 
واالربعني للغرفة، وحتديد يوم االربعاء 
التالي واملوافق 31 مارس 2010 موعدا الجراء 
الدورة 25 النتخاب نصف اعضاء مجلس 
ادارة الغرفة. وحس���ب قرار املجلس هذا 
فإن فتح باب الترش���يح لهذه االنتخابات 

سيكون اعتبارا من يوم االثنني االول من 
مارس 2010 الى يوم االربعاء العاشر من 

الشهر ذاته.
من جهة اخرى، اقر مجلس ادارة الغرفة 
تسمية نائب املدير رباح عبدالرحمن الرباح 

مديرا عاما للغرفة. 
ومن املعلوم ان الرباح انضم للعمل في 
الغرفة بصفته مديرا عاما مساعدا في مارس 
1995، ثم ترقى الى نائب املدير العام في 
16 نوفمبر 2003، وبذلك يخلف الرباح في 
ادارة الغرفة سلفه احمد الهارون الذي تسلم 
في اول يونيو 2009 حقيبة وزارة التجارة 

والصناعة في احلكومة احلالية.

»يوريكا هيدج« و»باركليز هيدج« تصّنفان صندوق جلوبل 
للشركات المتعثرة  ضمن أفضل 10 صناديق في العالم 

أعلن بيت االستثمار العاملي )جلوبل( 
امس أن صندوق جلوبل للشركات املتعثرة 
قد مت تصنيفه ضمن أفضل عشرة صناديق 
مماثلة في العالم من قبل »يوريكا هيدج« 

و»باركليز هيدج«.
وقد أشادت مؤسسة يوريكا هيدج بأداء 
الثمانية  الصندوق على مدى السنوات 
املاضية، وصنفت الصندوق في املرتبة 
العوائد السنوية  إلى  الثانية اس���تنادا 
ومؤشر شارب، أما باركليز هيدج، فصنفته 
كثامن أفضل صندوق الصناديق في فئة 
األسهم املتعثرة لشهر أكتوبر من العام 

.2009
وعلق نائب رئيس أول ورئيس إدارة 
االستثمارات البديلة في »جلوبل« راجيف 
ناكاني قائال »نحن فخورون بأداء صندوق 
جلوبل للشركات املتعثرة الذي يواصل 
أداءه متفوقا عل���ى نظرائه والذي يعد 

واحدا من أفضل الصناديق املماثلة على مستوى العالم، كما أننا 
سعداء بهذه التصنيفات من قبل مؤسسات رائدة ومتخصصة 

في قواعد بيانات االستثمارات البديلة«.
وأضاف: »إن األداء اجليد لصندوق جلوبل للشركات املتعثرة 
يعزى إل���ى العناية الواجبة املكثفة والبح���وث الدقيقة التي 
أجريناها مما أتاح لنا االستثمار مع أفضل املديرين املتخصصني 

في إستراتيجية الشركات املتعثرة على مستوى العالم«.
وقال: »وقد ارتفع أداء الصندوق منذ بداية العام ليصل إلى 
10.4% مع نهاية أكتوبر 2009، متفوقا بذلك على أداء مؤش���ر 
القياس اخلاص في إستراتيجيات الصناديق املتعثرة«، وذكر 
ناكاني أنه على مدى الشهور املاضية شهدت أسواق األسهم في 
جميع أنحاء العالم انتعاشا كما واصلت أسواق االئتمان أداءها 
عل���ى نحو جيد. وقد أتت احلوافز التي قدمتها احلكومات في 

جميع أنحاء العالم بنتائج إيجابية كما 
أنها أعادت بعضا من االستقرار والتفاؤل 

إلى األسواق. 
وشهدت الشهور املاضية، تعديال ايجابيا 
في ديون البنوك، ومتانة الشركات مما 
انعكس على القيمة العادلة للموجودات، 
ومازالت البيئتان االقتصادية واملالية غير 
مستقرتني في املستقبل القريب، مما يعد 
مناخا ممتازا لشراء موجودات متعثرة 
عالية النوعية عن طريق االستثمار في 
صندوق الصناديق بهدف حتقيق عوائد 
مرتفعة مبعدل منخفض للمخاطر.  وتدير 
إدارة صناديق التح���وط في »جلوبل« 
مجموعة كبيرة من الصناديق من ضمنها 
صناديق الصناديق اخلاصة مبناطق أو 
استراتيجيات معينة، وسوف يستفيد 
أيضا صندوق جلوبل للشركات املتعثرة 
من النش���اط ال���دءوب لفري���ق جلوبل 
لصناديق التحوط الذي جنح في االس���تثمار مع أكثر من 80 

مديرا لصناديق التحوط. 
ويشكل الفريق جزءا من جلنة االستثمار التي تشرف على 
تطبيق نهج استثماري شامل، وتتبع مبادئ توجيهية صارمة 
إلدارة املخاط���ر بغية حتقيق أعلى العوائ���د املمكنة، ويوفر 
صندوق جلوبل للشركات املتعثرة للمستثمرين احلماية من 
التقلبات املستمرة في األسواق على املدى القريب كما أنه مينحهم 
الفرصة لالستفادة من إستراتيجية صناديق الشركات املتعثرة 
املغرية للغاية والتي تعد واحدة من أفضل اإلس���تراتيجيات 

أداء خالل العام 2009.
واختتم ناكاني قائال: »إن فريق صناديق التحوط في جلوبل 
سيواصل سعيه لتقدمي منتجات قيمة وإيجاد احللول لعمالئه 

وتنمية رأسمالهم مع التركيز على تقليل املخاطر«. 

رباح الرباح

راجيف ناكاني

الكويت � رويترز: اظهرت بيانات صادرة عن وزارة املالية 
ان الكويت حققت فائضا في امليزانية بلغ 6.32 مليارات دينار، 
ما يعادل 21.99 مليار دوالر، في االشهر الثمانية االولى من 
السنة املالية 2009 � 2010 وذلك بفضل ايرادات نفطية اعلى 
من املتوقع. وبحسب ارقام نشرها موقع وزارة املالية على 
االنترنت فقد بلغت ايرادات رابع اكبر بلد مصدر للنفط في 
العالم 11.17 مليار دينار ف���ي نهاية نوفمبر، وهو ما يعادل 
نحو 138% من اجمالي االيرادات املتوقعة في ميزانية السنة 

املالية بأكملها. واظهرت البيانات ان االيرادات النفطية بلغت 
10.55 مليارات دينار، في حني بلغ االنفاق في االشهر الثمانية 

االولى حتى 30 نوفمبر 4.85 مليارات دينار.
وتتوق���ع ميزاني���ة 2009 � 2010 للكويت عضو منظمة 
أوپيك عجزا وقدره 4.85 مليارات دينار مفترضة ان النفط 
اخلام، وهو مصدر االيرادات الرئيس���ي، سيجلب 35 دوالرا 
للبرميل، وسجلت اسعار النفط اخلام االميركي اكثر من 78 

دوالرا للبرميل.

6.3 مليارات دينار فائض ميزانية الكويت في 8 أشهر

7057
بتغير قدره

-55.6

منى الدغيمي
لم تنحصر تداعيات األزم���ة املالية العاملية 
في اخلس���ائر الضخمة التي حلقت بالش���ركات 
االقتصادي���ة والبنوك بل امتد تأثيرها الى طرح 
قضية أساسية تتعلق بإدارات الشركات وذلك من 
خالل الس���ؤال القدمي املتجدد وهو: هل من ميلك 

يدير حتى وان كان يفتقر للخبرة؟
فق���د اثبتت االزمة ان عامل االدارة لعب دورا 
اساسيا في تداعياتها. فعلى املستوى اخلليجي 
يحرص كبار املالك على ادارة شركاتهم من باب 
»البرستيج« حتى وان كانت لديهم خبرة متراكمة 
بحكم الوراثة اال ان العامل األسوأ هو ان الكثير 
م���ن كبار املالك يتولون املناصب االدارية العليا 
دون ان يك���ون لديهم خبرات اقتصادية وادارية 
كافية واذا استعانوا بالكوادر التي لديها خبرات 
فانهم بشكل مباشر يتدخلون في االدارة التنفيذية 
للشركة األمر الذي يؤدي الى تضارب في القرارات 
وتراجع في االداء وكثير من الش���ركات وبعض 

البنوك في الكويت واجهت مشاكل كبيرة بسبب 
تدخل املالك في االدارة او توليهم مناصب قيادية 
دون خبرات ما يدفع بالشركة او البنك الى التراجع 

واالضرار بباقي املساهمني.
خبراء اقتصاديون قالوا ل� »األنباء« ان معظم 
الش���ركات في دول مجلس التع���اون اخلليجي 
تعاني مما اطلقوا عليه سيطرة رجال املال على 
بعض مجالس الشركات وذلك سواء من منطلق 
اعتمادهم على ملكيتهم السهم االغلبية او خبرتهم 

االستثمارية او كفاءتهم في ادارة الشركات.
واعتبروا ان مثل هذه املمارسة غير بعيدة عن 
التكتالت العائلية لكنها تكتالت غير منظورة تبقي 
التأثير والتوجيه ملصلحة بعينها وقد ال تؤدي 

في الغالب الى مصلحة الشركة نفسها.
وكش���فوا ان هذه السيطرة تنبع من منصب 
»الرجل الواحد« الذي غالبا ما يكون مالك الشركة 
او رئيس مجل���س االدارة او العضو املنتدب او 
املدير العام او الرئيس التنفيذي، الفتني الى ان 

هذا املنصب ال يخل���و من العيوب التي اقتضت 
وفرضت متطلبات حوكمة الشركات واهمية الفصل 
بني هذه الوظائف وامله���ام، النه وجد ان معظم 
االخفاقات والفساد تركزت في منصب الرجل الواحد 
وسعت هذه التطويرات والتغييرات اجلذرية الى 
احداث التوازن في السلطات ووقف الهدر املالي 
الذي اضاع حقوق املساهمني، وترتب عليه بعض 

االفالسات او املشكالت االخرى.
وقالوا ان ادارة الرجل الواحد تؤدي الى االعتماد 
الكلي عليه من كل االدارات االخرى، مش���يرين 
ال���ى انه عند غيابه او اس���تقالته قد يؤدي ذلك 
ال���ى تخبط االدارات االخرى في قيادة الش���ركة 
وتغيير االستراتيجية التي تتم عادة على االجل 
الطويل، وهو ما يؤدي الى فقدان الشركة التوازن 
وبالتالي الكثير من الفرص. ويرى بعض اخلبراء ان 
االستئثار برئاسة مجلس االدارة والتدخل في سير 
عمل االدارات يعد شكال من اشكال االستراتيجية 
العنيدة، اي اتخاذ قرارات وانتهاج استراتيجيات 

دون الرجوع آلراء كوادر اخرى في الشركات قد 
تكون لها اثار ايجابية.

فيما رأى البعض اآلخر ان تعدد ممثلي الشخص 
الواحد لعضوية مجلس االدارة يكون وفق مصالح 
اعتبارية السيما منها امتالك اكبر كمية من االسهم، 
واضافوا ان عدم اقتصار متثيل الشخص االعتباري 
على شخص واحد فيه اخالل بالقانون الن االصل 
في الشيء هو تعدد اجلهات التي تتمثل في مجلس 
االدارة واملساهمني حتى مينع االستهتار في قرار 
يصب في اعتبار مس���اهم واحد واالصل في ذلك 
ان يكون الشخص االعتباري ممثال لعضو واحد 

في املجلس.
وكشفوا ان اهم املشكالت التي تبرز في ادارة 
مجالس الشركات تتمثل غالبا في سيطرة رئيس 
مجلس االدارة على اعمال الشركة، وتهميش دور 
االدارة التنفيذية للش���ركة، او تغليب املصالح 
الشخصية لرئيس املجلس واعضاء مجلس االدارة 

على مصالح الشركة واملساهمني فيها.

فتحت ملف اإلدارة األزمة المالية
الُمثلى للشركات!

بعض الشركات تفقد 
توازنها والكثير من الفرص 
بسبب سوء اإلدارة

عامل اإلدارة 
لعب دورًا اساسيًا 
في تداعيات األزمة


