
االربعاء 30 ديسمبر 2009   33اقتصاد
»بوبيان« يكّرم 5 مجموعات من موظفيه

قام بن���ك بوبيان بتكرمي خمس مجموعات من 
موظفي قطاع اخلدم���ات املصرفية لألفراد الذين 
أنه���وا بنجاح برنامج دكت���ور املبيعات في حفل 

أقامه البنك مؤخرا.
وفي هذه املناسبة، نظم البنك يوما تدريبيا حافال 
تضمن ورشة عمل تفاعلية، اختتم بحفل تكرميي، حيث 

مت توزيع شهادات دكتور املبيعات على املتدربني.
وفي هذا اإلطار، قال مدير عام مجموعة اخلدمات 
املصرفي���ة والدعم املصرفي في بنك بوبيان ناظم 
القناعي: »يهدف البرنام���ج إلى تعريف املوظفني 
بجميع استراتيجيات ومهارات البيع التي مت اكتسابها 

خالل الورش العمل املختلفة، حيث نحث موظفينا 
على ممارستها في حياتهم العملية كما نشجعهم 
على بناء العالقات املتميزة بالعمالء وخدمتهم في 
بيع املنتجات املصرفية«. واختتم القناعي: »إننا 
نفتخر بتكرمي نخبة من املوظفني املتميزين الذين 
أمتوا بنجاح برنامج دكت���ور املبيعات. وأن بنك 
بوبيان يس���عى دائما الجتذاب الكفاءات البشرية 
وحتفيزهم على التطوير واإلبداع، من خالل األنشطة 
املختلفة ومن خالل برامج ودورات تدريبية لتطوير 
قدرات موظفيه لتلبية احتياجات عمالئه وحتقيق 

أفضل النتائج«.

محمود فاروق ـ فواز كرامي
كشفت مصادر ذات صلة ل� »األنباء« عن تخارج شركة 
الكويت القابضة من ش���ركة دريك آند سكل للمقاوالت 
الكهربائية بالكويت لصالح شركة إماراتية بعد إجراء عدة 

مفاوضات رسمية بني اجلانبني خالل الشهر املاضي.
وأفادت املصادر بأن عملية التخارج ستضمن سيطرة 
الش���ركة اإلماراتية على 75% من أس���هم »شركة دريك 
الكويت« مبينا أن عملية السيطرة تعتبر الثانية للشركة 
اإلماراتية خالل العام احلالي، وتأتي بعد عملية تقييم فني 
ومالي وقانوني، قامت بها كل من: شركة »برايس ووتر 
هاوس كوبرز، وشركة شعاع كابيتال، وشركة التميمي 

ومشاركوه للمحاماة واالستشارات القانونية«.
وتأتي أيضا في ضوء إعالن الشركة في شهر يونيو 
املاضي عن نيتها القيام بعمليات اس���تحواذ في كل من 

الكويت وقطر واململكة العربية السعودية.
وفي ذات السياق ذكرت مصادر أخرى في تصريحات 
ل� »األنباء« ان الشركة اإلماراتية استحوذت على 82% من 
شركة »باسافانت � روديجر«، وهي شركة أملانية عاملية 
في تكنولوجيا معاجلة مياه الصرف الصحي، ومعاجلة 
املياه، ومعاجلة رواسب التكرير، ومتلك عمليات في 13 
دولة حول العالم في أنحاء أوروبا، والشرق األوسط، 

وشمال أفريقيا، وآسيا.

وأضافت املصادر ان عملية السيطرة تعتبر مبثابة 
خطوة أساسية ومهمة لتنفيذ تطلعات وخطط الشركة 
اإلماراتية على املدى الطويل، فقد عملت على دراسة كل 
ما يتعلق بزيادة فرص االستثمار الناجح، مشيرة إلى ان 
الشركة رأت من خالل الدراسات املعمقة أن االستثمار في 
السوق الكويتي له عوائد جيدة خالل املرحلة القادمة.

جتدر اإلشارة إلى ان دريك تعتبر إحدى أهم الشركات 
التي تقوم بتوفير اخلدمات املتكاملة في مجال الهندسة 
الكهربائية وامليكانيكية والصحي���ة واملدنية والبنية 
التحتي���ة واملياه والطاقة، منذ تأسيس���ها في اإلمارات 

في عام 1966.

املنخفضة املخاطر عبر احملافظ 
والصناديق.

وف���ي ذات الس���ياق، رأت 
مصادر اقتصادية ان الصناديق 
االستثمارية لعبت دورا بارزا 
على م���دار العام احلالي الذي 
أوشك على االنتهاء، معبرة عن 
البورصة  الريادي في  دورها 
منذ بداية االزمة املالية كونها 
وس���يلة فعالة ف���ي جتميع 
املدخرات واستثمارها بشكل 
القطاع  جيد ومدروس يخدم 

املالي للبالد.
ولفت���ت املصادر الى الدور 
اجلي���د الذي تقوم به الهيئة 
العامة لالستث����مار من خالل 
تخارجاته���ا االخي��������رة من 
بعض استثمارات���ها اخلارجية 
لتحقي���ق عوائد جيدة تعود 
على االقت����صاد الوطني بالربح 
الوفير، فض����ال عن انت����هاجها 
مبدأ الشفافية واالفص����اح في 
جميع صفق����اتها واالع���الن 
االنت���ه���اء من����ها  عنها فور 
انطالق���ا من مب���دأ الوضوح 
ف���ي جمي���ع اجراءاتها جتاه 

املواطنني.

وقالت املص���ادر ان الهيئة 
الى  العامة لالستثمار تسعى 
توسيع نطاق اس���تثماراتها 

الكويت املركزي البالغ عددها 
97 صندوقا بلغ نحو 1.7 مليار 

دينار.

املالية ان حج���م االموال التي 
مت استثمارها عبر الصناديق 
اخلاضعة لرقابة واشراف بنك 

محمود فاروق
كشفت مصادر مسؤولة وذات 
صلة ل���� »األنباء« عن ارتفاع 
نسبة مساهمة اس���تثمارات 
الهيئة العامة لالس���تثمار في 
الصناديق االستثمارية العاملة 
في سوق الكويت لالوراق املالية 
من 50% الى 54.3% منذ بداية 
الش���هر  العام حتى منتصف 
اجل���اري، مبين���ة ان نس���بة 
استثماراتها زادت بنسبة %4.3 
مقارنة بذات الفترة من العام 

املاضي.
واف���ادت املص��������ادر بأن 
الهيئ���ة لعب���ت دورا ب���ارزا 
عب���ر صنادي���ق االس���تثمار 
بالب�����ورص���ة، خاصة خالل 
السنوات الثالث املاضية سعيا 
منها لتشجيع آلية االستثمار 
عب���ر الصن����ادي���ق جل���ذب 
مدخرات صغار املس���تثمرين 
واس���تثمارها بشكل مدروس 
يدعم استثماراتهم ويزيد من 
العوائد وبالتالي يدعم املؤشرات 

العامة للسوق.
من جانب آخر، ذكرت مصادر 
متابعة بسوق الكويت لالوراق 

وأكثرهم األفراد الذين يرون في 
س���هولة تركيب الورق وتنوع 
األصناف واأللوان منفذا للتجديد 

الدائم في منازلهم.
وفي هذا الس���ياق قال مدير 
إدارة العمليات وعالقات العمالء 
في شركة أبيات عبداهلل غضنفر 
»إننا نتشرف بزيارة إحدى أكبر 

الش���ركات العاملية في تصنيع 
ورق اجلدران ونتطلع الى تقوية 
عالقتنا معها على األمد الطويل 
لنس���تجيب ملتطلبات السوق 
احلالية لورق اجل���دران حيث 
نقوم باختي���ار أجود األصناف 
وأكثرها عملية خاصة للقطاع 

السكني«.

انعقدت اجلمعية العمومية لشركة اياس للتعليم 
االكادميي امس، وذكر سوق الكويت لالوراق املالية انها 
اقرت توصية مجلس االدارة بعدم توزيع أرباح عن 
السنة املالية املنتهية في 2009/8/31.   كما مت املوافقة 
على انتخاب أعضاء جدد للثالث سنوات املقبلة والتي 
بدأت من 1 سبتمبر املاضي وهم املجموعة التعليمية 

القابضة )ثالثة مقاعد(، واملؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية  وميثلها منى ابراهيم الدويسان، والشركة 
الوطنية املتحدة القابضة مالكة احملفظة التي تدار من 
قبل  شركة الوطني لالستثمار حساب عمالء ميثلها 
د.فؤاد عبداهلل محمد حسن  واألمانة العامة لألوقاف 
وميثلها اميان محمد احلميدان ود.فهد علي الزميع.

استضافت ش���ركة »أبيات« 
األسبوع املاضي خبراء الشركة 
األملانية »إي.إس.كرييش���ون«، 
الرائدة عامليا في تصنيع ورق 
اجلدران وتوفير اخلدمات الفنية، 
في زيارة خاص���ة إلى معرض 
أبيات في الش���ويخ للتطلع إلى 
أحد األقس���ام األكث���ر منوا في 
حجم الطل���ب عليه في الكويت 
وهو قس���م ورق اجلدران وذلك 
التجارية بني  العالقات  لتعزيز 

الشركتني.
 وكشفت شركة أبيات ملدير 
مبيعات إقليم الش���رق األوسط 
يورغ رابي���ل واملهندس التقني 
جي���رد هيدبوش���ل، ف���ي »إي.
النجاحات  اس.كرييشون« عن 
التي يشهدها قطاع ورق اجلدران 
في الش���رق األوسط، والكويت 
باألخص، حيث تضاعف الطلب 
على هذا املنتج خ���الل األعوام 
اخلمسة األخيرة من قبل العمالء 

»أبيات« استضافت وفدًا 
من »إي.إس.كرييشون« األلمانية

عمومية »إياس للتعليم األكاديمي«
توصي بعدم توزيع أرباح

لالطالع على أحدث صناعات ورق الجدران في العالم

جانب من الزيارة
»الهيئة« ترفع نسبة مساهماتها في الصناديق العاملة بالبورصة

نتائج قطاع البنوك والشركات القيادية للربع الرابع غير واضحة لكنها ستكون متواضعة

»الجمان«: »المركزي« والبورصة مطالبان بوضع إجراءات
ونظم لحوكمة استقاالت أعضاء مجلس اإلدارة

الوضع السياسي السائد واملؤسف هو املؤثر على مؤشر البورصة 
في نهاية املطاف، وذلك بالرغم من محاولة إنعاشه من فترة ألخرى 
بواس���طة احملفظة الوطنية، والتي هي »تخريبية« في واقع األمر، 
نظرا لعبثها بآلية العرض والطل���ب، وقد انتقدناها موضوعيا في 

عدة مناسبات وال داعي إلعادة ذلك في هذا املقام.
وعلى كل ح���ال، فإنه بالرغم من البيئ���ة االقتصادية املوبوءة، 
والتي تفجر مفاجآت سلبية من وقت آلخر، إال أننا نبحث دائما عن 
نقطة مضيئة لنعتبرها بارقة أمل تنقذنا من الوضع احملبط، ورمبا 
تكون النقطة املضيئة التي ملسناها مؤخرا، هي صعود سمو رئيس 
مجل���س الوزراء إلى منصة االس���تجواب ونيله ثقة أغلبية أعضاء 
البرملان، والذي يعتبر بارقة أمل لتكريس النهج الدميوقراطي والبعد 
عن السلوك االستبدادي. وعليه، فإننا سنسلك منهجا غير تقليدي 
ف���ي بناء توقعات العام املقبل 2010، وذلك لغياب املعطيات العلمية 
لتطبيق اإلجراءات املهنية التقليدية، وستعتمد توقعاتنا هذه املرة 
على احتماالت وس���يناريوهات األداء السياسي، وذلك على خلفية 
جلسة استجواب سمو رئيس الوزراء يوم الثالثاء املوافق 2009/12/8، 
حيث كس���ب مؤشر البورصة أكثر من 7% على أثرها، وقد كنا نرى 
أن األداء احلكومي كان دون مستوى الصفر قبل اجللسة املذكورة، 
وقد ارتفع مؤشر ذلك األداء إلى الصفر، وهو اختراق إيجابي واضح 
يستحق التشجيع، وعليه، فإننا نتوقع أن يرتفع مؤشر البورصة 
بضعف أداء املؤش���ر احلكومي، ولن نطمع ول���ن نتفاءل كثيرا في 
توقع األداء احلكومي، لكننا نتمنى أن يكون ايجابيا ولو مبعدل %5 
خالل العام 2010، وإن مت ذلك، فإننا نتوقع ملؤشر البورصة ارتفاعا 
بنسبة مضاعفة لذلك العام أي بنسبة 10%، وليعذرنا قراؤنا الكرام 
الس���تخدام منوذج غير علمي وغير تقليدي في بناء التوقعات هذه 
املرة، ألن املنطق واألصول العلمية غائبة في الوقت الراهن لألسف 

الشديد.

وال شك في أن نتائج قطاع 
القيادية  البن���وك والش���ركات 
األخرى للربع الرابع غير واضحة 
اآلن، ولكنها متواضعة بكل تأكيد، 
باملقارنة م���ع ذات الفترة حتى 
الربع الرابع 2007، أما فيما يتعلق 
بتأثير مؤشر السوق على النتائج 
في الربع الرابع فنتوقع أن يكون 
س���لبيا، حيث انخفض املؤشر 
الوزني 15% والسعري 10% خالل 
الربع املذكور، والذي هو مقارب 
ألدائهما ف���ي الربع األول 2009 
بانخف���اض 12% للوزني و%13 
للس���عري. وبناء علي���ه، فإننا 
نتوق���ع أن تك���ون أرباح الربع 
الرابع أقل م���ن الربع األول من 
نفس العام والبالغة 108 ماليني 
دين���ار، وعندما نأخذ باالعتبار 
احتم���ال تكوين البنوك للمزيد 
من املخصصات في نهاية العام، 
باإلضافة إلى تدهور نتائج بعض 
الشركات التش���غيلية الكبرى، 
فإنن���ا نتوقع أن تدور النتائج املجمعة لكل الش���ركات املدرجة في 
الربع الرابع حول نقطة التعادل، أي أرباح طفيفة أو خسائر محدودة، 
وعندما تصدق توقعاتنا تلك، فإن مجمل أرباح العام 2009 سيبلغ 
نح���و 732 مليون دينار، وهي ذات األرباح املعلنة حتى ثالثة أرباع 
العام 2009، وبالرغم من تواضع النتائج املتوقعة للربع الرابع 2009 
إال أنه���ا أفضل � إن صدقت � مبراحل كبيرة عن ذات الربع من العام 
2008، حيث بلغت اخلسائر 3.3 مليارات دينار، كما أن األرباح املجمعة 
املتوقعة للعام 2009 على النحو املذكور أعاله أفضل بكل تأكيد من 

صافي اخلسائر للعام 2008، والتي بلغت 281 مليون دينار. 

بناء توقعات

وب���ني التقرير انه من الصعب بن���اء توقعات لفترة قصيرة مبا 
يتعلق بالبورصة، ومن األكثر صعوبة بناء التوقعات للعام القادم 
2010، وذلك لتعدد املتغيرات خاصة السياس���ية منها، والتي تلقي 
بثقلها على املش���هد االقتصادي ب���كل تأكيد، حيث إن حالة التخلف 
االقتصادي التي نعيشها لفترة ليست بالقصيرة، هي نتاج طبيعي 
وبديهي للفوضى السياسية السائدة، والتي تعتبر مسؤولية السلطة 
التنفيذية بالدرج���ة األولى، حيث إن ما يردده البعض من فس���اد 
شريحة عريضة من أعضاء الس���لطة التشريعية، هو � في حقيقة 
األمر � نتيجة لفساد أكبر وأعظم يلف السلطة التنفيذية، وال شك أن 

خاصة مبا يتعلق بالوضع احلرج 
لبعض البنوك خصوصا، والقطاع 
املصرف���ي عموما ج���راء األزمة 
االقتصادية، ناهيك عن احتمال 
ارتكاب األعضاء املس���تقيلني أو 
غيرهم ملخالفات جسيمة قد تؤثر 
بشكل مادي على املراكز والنتائج 
املالية لتلك البنوك، كما أن هناك 
استقاالت شبه مؤكدة، ولكن لم 
يتم اإلعالن عنها رسميا ألسباب 
غي���ر معروفة، حيث نش���رتها 
معظم الصحف ولم يتم نفيها، 
وباملقابل، لم تقم إدارة الس���وق 
بإيقاف التداول على أسهم البنك 
املعني، لغرض استيضاح األمر من 
حيث تأكيد االستقاالت أو نفيها، 
وذلك كما هو معمول به عند نشر 
أخبار مهمة وحساسة مبا يتعلق 

بالشركات املدرجة.
وعليه، نرى ضرورة قيام إدارة 
س���وق الكويت لألوراق املالية، 
وأيضا بنك الكويت املركزي مبا 

يتعلق بقطاعي البنوك واالستثمار، بوضع إجراءات ونظم حلوكمة 
استقاالت أعضاء مجلس اإلدارة، خاصة مبا يرتبط بعمليات اإلفصاح، 
وأيضا دراسة ما إذا كان من الضروري اإلفصاح عن أسباب االستقاالت 

بشكل أو بآخر.

أداء الربع الرابع

ليس هناك شك بحدوث عدة متغيرات عاصفة خالل الربع الرابع 
من العام 2009، سواء كانت تلك املتغيرات اقتصادية، أي مبا يتعلق 
بالشركات املدرجة أو بعضها حتديدا، خاصة القيادية منها، أو كانت 
تلك املتغيرات سياسية، والتي كانت تلقي بظاللها بقوة على مجريات 
التداول ومؤشرات األسعار في البورصة، ومن البديهي أن تنعكس 

تلك املتغيرات على نتائج الشركات تفصيليا وإجماليا.
ومن أهم املتغيرات التي تؤثر على احملصلة اإلجمالية، هي نتائج 
القطاع املصرفي والشركات القيادية والكبرى األخرى، باإلضافة إلى 
متغيرات مؤشرات األسعار في البورصة، والتي تنعكس على تقييم 
احملافظ التي متتلكها شريحة عريضة من الشركات املدرجة، سواء 
كان امتالك احملافظ من صميم عملها أو خارج إطار نش���اطها، حيث 
إن الفوضى س���ائدة في هذا املجال، من حيث امتهان ش���ركات غير 
متخصصة باالس���تثمار املالي واملضاربة باألسهم، وأيضا التالعب 

بالتداول على أوسع نطاق دون حسيب أو رقيب.

قال تقرير مركز اجلمان لالستش���ارات 
االقتصادية ان العام 2009 اقترب من نهايته 
بخسائر متواضعة لسوق الكويت لألوراق 
املالية على أساس املؤشر الوزني مبعدل %5، 
بينما كانت اخلس���ائر مضاعفة على أساس املؤشر السعري مبعدل 
10%، الذي يقارب أداء مؤشر جلوبل العام الذي خسر 9.5% منذ بداية 
السنة حتى تاريخ إصدار هذا التقرير، وقد جاءت تلك اخلسائر أقل 
من توقعاتنا غير الرسمية، حيث إن توقعاتنا الرسمية للعام 2009 
والتي صدرت بتاريخ 2008/12/28 قد رجحت اخلسائر، ولكن دون 
حتديد لنسبتها، نظرا لغموض الوضع آنذاك، ورمبا تكون اخلسائر 
احملدودة للعام 2009 لعدة أسباب، من أهمها، تدخل احملفظة الوطنية 
من وقت آلخر لدعم األس���عار، والذي يخ���ل بآلية العرض والطلب 
وحدوث التصحيح املطلوب لغربلة الس���وق من األسعار الوهمية 
والشركات الورقية. وأوضح التقرير انه ومن جهة أخرى، استقر أداء 
ديس���مبر باملقارنة عند مستوى نوفمبر مبقدار 387 نقطة للمؤشر 
الوزني، بينما ارتفع السعري بشكل طفيف مبعدل 1.2%، كما ارتفع 
معدل التداول اليومي مبع���دل 19% ليبلغ 55.9 مليون دينار خالل 
ديسمبر باملقارنة مع 46.8 مليون دينار خالل نوفمبر، وذلك بدعم 
من النش���اط على األسهم التي تقل عن 100 فلس أو تقاربها، وكذلك 
اس���تمرار التداول املتفق عليه مس���بقا، أي املصطنع بني الشركات 
التي تعود لكتلة أو كتل استثمارية ألغراض متعددة وغير واضحة. 
وبالرغم من ارتفاع التداول في ديسمبر باملقارنة مع نوفمبر 2009، إال 
أن املتوسط اليومي للتداول خالل 2009 انخفض بشكل ملحوظ عن 
عام 2008، وذلك مبعدل 40%، ليصل إلى 88.8 مليون دينار باملقارنة 
مع 147.2 مليون دينار، وجتدر اإلشارة إلى انه بقي يومان للتداول 

حتى نهاية العام احلالي، والذي لم تشملهما اإلحصائيات أعاله.

االستقاالت والشفافية

والحظ التقرير انه تزايدت مؤخرا االستقاالت من مجالس إدارات 
الشركات املدرجة، كما تزايدت اإلشاعات واألخبار عن أسباب بعضها، 
وال شك بأن جانبا كبيرا من االستقاالت يأتي في سياق احلراك الطبيعي، 
مثل خروج مس���اهم من قائمة كبار املالك، أو انتخاب عضو ملجلس 
إدارة ش���ركة أخرى مبا يزيد عن عدد العضويات املقررة والبالغة 
ثالثا، مما يترتب عليه ضرورة االستقالة من إحدى الشركات، ناهيك 

عن انتهاء أو قرب انتهاء فترة العضوية القانونية.. الخ.
ورغم ع���دم توافر اقتراح واضح ومتكامل م���ن جانبنا لتنظيم 
عملية اإلفصاح عن أس���باب االستقاالت، إال انه يجب االلتفات جديا 
لهذا الوضع نظرا ألهميته وحساسيته، حيث يشعر املتداولون بقلق 
عندما يس���تقيل أعضاء مهمون من بعض مجالس إدارات الشركات، 
وذلك من حيث ماهية أسباب االستقالة ودوافعها وتداعياتها أيضا، 
وليس هناك أدل على ذلك من اس���تقالة بعض أعضاء مجالس إدارة 
البنوك مؤخرا، والتي كانت مقلقة للغاية ومثيرة للتساؤالت الكثيرة، 

»الكويتية القابضة« تبيع حصتها في »دريك ـ الكويت« لشركة إماراتية
لتصبح نسبة تملكها 75% بعد مفاوضات استمرت شهرًا بين الجانبين

»هيئة االستثمار« ترفع مساهماتها في الصناديق
من 50% إلى 54.3% منذ بداية العام

»الهيئة« تسعى لتوسيع نطاق استثماراتها المحلية المنخفضة المخاطر عبر المحافظ والصناديق

1.7 مليار دينار حجم األموال المستثمرة في 97 صندوقًا منذ بداية العام

تقــرير


