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هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية
 تعقد اختبار الزمالة في مايو المقبل

 الغزالي: التنمية عملية محورية
لتوسيع الخيارات التي يتمتع بها البشر

»مؤسسة البترول« نظمت محاضرة
 بعنوان »كيف تكون قياديًا«

يهدف لقياس القدرات الفنية والمهنية

في حلقة نقاشية حول االقتصاد السياسي

د. سعود احلميدي

اإلدارة التنفيذية لبنك الكويت الوطني في لقطة جماعية مع طلبة جامعة كولورادو األميركية

اإلدارة التنفيذية لبنك الكويت الوطني جتيب عن أسئلة طلبة جامعة كولورادو األميركية

الطلبة األميركيون في جولة مبركز اخلزينة في »الوطني«
د.عيسى الغزالي

في رفع مستوى املهنة واالرتقاء 
بج���ودة األداء وحماية املصالح 

العامة.
وذك���ر أن هيئة احملاس���بة 
واملراجعة لدول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية هي هيئة 
مهنية لها شخصية اعتبارية وغير 
هادفة للربح أنشأت مبوجب قرار 
صادر من املجلس األعلى لدول 
مجلس التع���اون لدول اخلليج 
العربية في دورته التاسعة عشرة 
املنعقدة في أبوظبي بتاريخ 7 – 9 

ديسمبر 1998م. 
واضاف أن الهيئة تهدف إلى 
القيام بكل ما من ش���أنه تنظيم 
وتطوير مهنة احملاسبة واملراجعة 
ف���ي دول املجل���س وحتقي���ق 
التنسيق والتكامل بينها، ولها 
على األخ���ص مراجعة وتطوير 
وإعداد واعتماد املعايير املهنية 
وتوحيد وس���ائل تنظيم املهنة 
ووضع القواعد الالزمة الختبار 
شهادة الزمالة وتنفيذه، واالرتقاء 
مبس���توى األداء املهني وإعداد 
وتنفيذ برنامج التعليم املستمر 
املتعلق باملهنة، ووضع التنظيم 
امليدانية ألداء  املناسب للرقابة 

احملاسبني القانونيني.

محتوى عال من االقتصاد السياسي 
الذي يعنى بصياغة السياس����ات 
لتحقيق أهداف االرتقاء برفاهية 
الناس، ومع التأكيد على ان هنالك 
قدرا كبيرا من االختالف بني األفراد 
في املجتمع الواحد في مجاالت عدة، 
من أهمه����ا تفاوت حظوظهم فيما 
يتعلق مبستويات املعيشة، فإنه 
السياسات  تنشأ معضلة اختيار 

املالئمة.
كما تبني ان األهداف اإلمنائية 
لأللفية قد متحورت حول اإلقالل 
م����ن الفقر مبفهومه الواس����ع مبا 
في ذلك الفقر املادي، مبعنى فقر 
الدخل، وان أحد مؤشرات قياس 
التقدم نحو حتقيق هدف اإلقالل 
من الفقر هو مؤشر نصيب أفقر 
20% من السكان في اجمالي اإلنفاق 
االستهالكي أو الدخل، وبفضل هذا 
االهتم����ام الدولي تراكمت أدبيات 
قي����اس الفقر في ال����دول النامية 
ومن بينها الدول العربية، ودون 
محاولة منا لتزكية النفس فقد كان 
للمعهد العربي للتخطيط مساهمات 
تراكمية في هذا املجال تدريبا وبحثا 

واستشارة.

رئي���س جلن���ة  كش���ف 
االختبارات بهيئة احملاس���بة 
واملراجعة لدول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية، والشريك 
في »بيكر تل���ي الكويت«، د. 
س���عود بن حمد احلميدي أن 
جلنة االختبارات بالهيئة أقرت 
في اجتماعها السابع )الدورة 
الهيئة  الثانية(، املنعقد مبقر 
الرياض بتاريخ عقد  مبدينة 
اختبار زمال���ة الهيئة للدورة 
األولى لع���ام 2010 بتاريخ 2 
مايو املقب���ل وملدة أربعة أيام 
للمواد األربع الالزمة الجتياز 
االختبار، وتش���مل احملاسبة 
املالي���ة، احملاس���بة اإلدارية 
ومحاسبة التكاليف، احملاسبة 
احلكومية ومحاسبة املنشآت 
الهادفة للرب���ح ونظم  غي���ر 
املعلومات احملاسبية، واحملاسبة 
الضريبية والزكوية، باإلضافة 
الى م���واد املراجعة واألنظمة 

التجارية وفقه املعامالت.
واوض���ح د.احلميدي في 
الهيئة قد  أن  بيان صحاف���ي 
استكملت جميع االستعدادات 
الالزمة لعق���د االختبار خالل 
الفترة املشار إليها أعاله، وأنه 

قال مدير عام املعهد العربي 
للتخطي����ط د.عيس����ى الغزالي 
ضمن كلمة ألقاه����ا في افتتاح 
احللقة النقاشية حول »االقتصاد 
السياسي لعدم املساواة في الدول 
العربية« ان اختيار املعهد لهذا 
إط����ار اهتمامه  ف����ي  املوضوع 
بالتطورات االقتصادية احلالية 
وانعكاس����اتها عل����ى التركيبة 
االقتصادية واالجتماعية للدول 
العربي����ة. وأوض����ح مدير عام 
املعهد ان هناك اتفاقا عاما على 
انه ميكن فهم التنمية على انها 
التي  عملية لتوسيع اخليارات 
يتمتع بها البش����ر، كما عّبرت 
عنها األهداف اإلمنائية لأللفية 
لألمم املتحدة، ويستند هذا الفهم 
لعملية التنمية إلى 5 وسائل لها 
عالقة مباشرة بقضايا صياغة 

السياسات التنموية، وهي:
التركيبة املؤسسية، مبا في 

ذلك أنظمة احلكم.
التسهيالت االقتصادية، مبا 
في ذلك عمل آلية األسواق ودور 

الدولة.
الترتيبات االجتماعية، كتلك 

ميكن للمتقدمني التسجيل ألداء 
االختب���ار وتعبئة النموذج ذي 
الصلة على موق���ع الهيئة على 
 ،)www.gccaao.org( اإلنترن���ت
مش���يرا في الوقت ذاته الى أن 
آخر موعد للتسجيل هو قبل شهر 

من تاريخ عقد االختبار.
وقال ان االختبار يهدف إلى 
قياس الق���درات الفنية واملهنية 
والصف���ات الس���لوكية لألفراد 
الراغب���ني في احلص���ول على 
زمالة الهيئة، والتأكد من توافر 
الكف���اءة واملهارة املالئمة لديهم 
للقيام بعملهم، مبا يكفل ويساهم 

املتعلقة بالتعليم والصحة.
ضمانات الشفافية، التي ترمي 

للحد من املمارسات الفاسدة.
الذي يعنى  الوقائ����ي،  األمان 
بتوفير شبكات احلماية والرعاية 

االجتماعية.
وُيالحظ على هذه الوسائل أن 
كال منها يساهم في توسيع قدرة 
الفرد ليعيش احلياة التي يرغب 
فيها، وانها تكمل وتساند بعضها 
البعض. وتابع الغزالي: ان املفهوم 
العريض للتنمي����ة ينطوي على 

اعلنت املصارف السعودية عن 
أرباح نصف سنوية جيدة، جاءت 
أحسن مما كان متوقعا، إال أن ذلك 
األداء اصيب بالتراجع في الربع 
الرابع من العام، والسيما بعد أن 
بدأت البنوك في اتخاذ مخصصات 

ضد الديون بقيم مرتفعة.
وقال التقرير ان عدد الشركات 
التي قامت بطرح جزء من أسهمها 
لالكتتاب العام خالل العام 2009 
بلغ إحدى عشرة شركة، بإجمالي 
رأس���مال مجمع بلغ 69.6 مليار 
ريال سعودي، وقد بلغ إجمالي 
عدد األسهم املطروحة 338 مليون 
سهم بقيمة إجمالية بلغت 3.9 
مليارات ريال سعودي، وتشير 
تلك األرقام إلى تراجع مستوى 
العام 2009 مقابل  االكتتاب في 
العام السابق والذي شهد طرح 
13 ش���ركة، بإجمالي عدد أسهم 
مطروحة بلغت 2.63 مليار سهم 
بقيمة طرح إجمالية بلغت 36.39 
مليار ريال سعودي، كما تبدو 
أرقام الع���ام 2009 ضعيفة جدا 
باملقارنة بالعام 2007، والذي شهد 
25 طرحا أوليا بإجمالي رأسمال 

بلغ 94.8 مليار ريال. 
وقد مت إدراج أسهم 9 من تلك 
الشركات ومت تداول أسهمها في 
السوق السعودي تداول، ليصل 
بذلك عدد األسهم املدرجة خالل 
العام 2009 إلى 135 س���هما، في 
الوقت الذي يتوقع إعالن تاريخ 
إدراج ش���ركتي التأم���ني اللتني 
ل���م يتم إدراجهما بعد، في وقت 

قريب.

قال تقرير بيت االس���تثمار 
العاملي »جلوبل« انه على الرغم 
من البداية العصيبة التي مر بها 
السوق السعودي في بداية العام 
2009، إال أنه متكن من تسجيل 
منو مطرد خالل ما تبقى من العام، 
فقد استهل السوق السعودي العام 
2009 متأثرا باألزمة االقتصادية 
العاملية التي عصفت باقتصادات 
الدول الكبرى قبل الصغرى، األمر 
الذي أثر س���لبا على أداء مؤشر 
الذي يقوم بقياس  العام  تداول 
أداء الس���وق السعودي ودفعه 
لبلوغ أدني مس���توى له خالل 

الربع األول من العام.
وأوضح التقرير أن مؤش���ر 
تداول أغلق عند مستوى 4.130.01 
نقطة بنهاية تداوالت جلسة 9 
مارس 2009، مس���جال تراجعا 
بنس���بة 14% مقارنة مبستوى 
إغالق 31 ديس���مبر 2008، إال أن 
قوة االقتصاد الكلي السعودي، 
النفط  إضافة إلى منو أس���عار 
العاملية قد ساعدا في دفع عجلة 
النمو في السوق السعودي بدأ من 
مطلع الربع الثاني من العام 2009 
وحتى نهاية العام، حيث متكن 
مؤشر تداول العام من تسجيل 
منو بنسبة 27.5% بنهاية العام 

.2009
أم���ا فيم���ا يتعل���ق بالقيمة 
السوقية لدى السوق السعودية 
املالية فقد بلغت في 31 ديسمبر 
2009 ما قيمته 1.195.51 مليار ريال 
سعودي، متضمنة األسهم حديثة 
االدراج خالل العام، مقابل 924.53 

ميثل 19.15% و23.73% من إجمالي 
كمية وقيمة األسهم املتداولة في 
السوق الس���عودي خالل العام 
على التوالي. أما على مس���توى 
الشركات، فقد جاء سهم الشركة 
السعودية للصناعات األساسية 
)سابك( في املركز األول من حيث 
قيمة األسهم املتداولة، ببلوغها 
143.16 مليار ريال سعودي. كما 
احتلت الشركة ذاتها املركز األول 
من حيث عدد الصفقات املنفذة 
والتي بلغ عدده���ا 1.64 مليون 

صفقة بنهاية العام 2009.
وبني التقرير أن األداء القطاعي 
للسوق السعودي كان ايجابيا 
بصف���ة عامة خالل العام 2009، 
باستثناء الربع األول من العام 
والذي بدأ بأداء س���لبي نتيجة 
لتأثر املستثمرين بتقلبات العام 
2008. إال أن���ه ومع بداية الربع 
العام، متكن السوق  الثاني من 
الس���عودي من بناء زخم جيد 

وتسجيل ارتفاعات ملحوظة. هذا 
وقد متكن مؤشر قطاع التأمني من 
تسجيل أعلى نسبة منو ضمن 
القطاعية السعودية  املؤشرات 
مرتفعا بنس���بة 77.1%. كما فاز 
القطاع بنصيب األسد من حيث 
عدد الشركات املدرجة خالل العام، 
حيث مت إدراج 5 شركات تأمني 

جديدة.
1وبالنسبة لقطاعات السوق 
الكبرى، فقد اتس���م أداء مؤشر 
قطاع الصناعات البتروكيماوية 
بااليجابية ه���و اآلخر، مرتفعا 
بنسبة 70.2% بنهاية العام 2009، 
وكان هذا النمو بدعم من ارتفاع 
سعر سهم سابك بنسبة %60.2 
العام حي���ث أغلق عند  بنهاية 
مستوى 82.5 رياال سعوديا، من 
جانب آخر، كان أداء مؤشر قطاع 
املصارف واخلدمات املالية جيدا 
هذا العام. وكان أحسن أدء ألسهم 
القطاع خالل الربع الثالث بعد أن 

مليار ريال في نهاية العام 2008، 
مبا يعنى منو ثروات املستثمرين 

مبا نسبته %29.3.
وفيما يتعلق بأنشطة التداول، 
العام  فقد شهدت تراجعا خالل 
2009، حيث تراجع إجمالي كمية 
األسهم املتداولة بنسبة 5.73% مع 
تداول 57.34 مليار سهم. وبلغ 
إجمالي قيمة األس���هم املتداولة 
ما قيمت���ه 1.264.01 مليار ريال 
سعودي، بتراجع بلغت نسبته 
35.61% مقارن���ة بقيمة تداوالت 
العام 2008 البالغ قيمتها 1.962.95 

مليار ريال. 
وأشار التقرير الى أن قطاع 
الصناعات البتروكيماوية تصدر 
القطاعات من حيث كمية وقيمة 
األسهم املتداولة خالل العام 2009، 
حيث تداول املس���اهمون 10.98 
مليارات سهم من أسهم القطاع 
بقيم���ة إجمالية بلغ���ت 299.9 
ملي���ار ريال س���عودي، أي مبا 

في لق����اء فريد من نوع����ه، التقى 
مجموع����ة م����ن الطلب����ة األميركيني 
الدارسني في جامعة كولورادو األميركية 
الش����هيرة مع اإلدارة التنفيذية لبنك 
الكويت الوطني وعلى رأسهم رئيس 
مجموع����ة البن����ك إبراهي����م دبدوب، 
والرئي����س التنفي����ذي عصام الصقر 
ونائب الرئيس التنفيذي شيخه البحر 
للتعرف عن ق����رب على قصة جناح 
بنك الكويت الوطني وكيفية مقاومته 
لألزمات عبر جتارب وفترات متباعدة 
من الوقت، إلى جان����ب إلقاء الضوء 
على جناحاته املتعددة والس����ر وراء 
املالية ومتتعه بأعلى  ثباته ومتانته 
التصنيفات االئتمانية في ظل أوقات 

مصرفية وائتمانية صعبة.
على جانب آخر، أجاب مس����ؤولو 
»الوطني« التنفيذيون عن العديد من 
أسئلة الطلبة وكيف استطاع »الوطني« 
جتاوز العديد من األزمات عبر السنني، 
وخاصة األزمة املالية األخيرة وعدم 
تعرضه أو انكشافه على األزمة املالية 
العاملية أو احمللية أو أزمة دبي املالية، 
في إشارة إلى أن السر في ذلك يعود 
إلى السياسة املتحفظة للبنك، وإدارته 
احلصيفة للمخاطر واحلوكمة الرشيدة 
التي يتبعها البنك منذ تأسيسه في عام 
1952، والتي تؤكد كل يوم صحة قراراته 

وسالمة سياسته وإدارته املستقرة.
وعند س����ؤال الطلبة إلدارة البنك 
عن س����ر جناحهم الشخصي، وكيف 
اس����تطاعوا الوصول إلى هذه املرتبة 
الرفيعة في عالم املصارف واألعمال، 
كان����ت إجاب����ة إدارة البنك بس����يطة 
وواضحة كشفت ثالثة عناصر رئيسية 
هي: أوال بذل اجلهد بال حدود واملثابرة 
الدائم����ة، وثانيا حب العمل والتفاني 
فيه، وثالثا استمرار التعلم والبحث عن 
اجلديد. فإذا ما توافرت هذه العناصر 
تأكد حتقيق النجاح ألنه ال يوجد في 
احلياة شيء سهل أو جناح بال ثمن. 
تلك كانت نصيحة »الوطني« لطلبة 

جامعة كولورادو األميركية.

»الوطني« عقد لقاء مباشرًا مع طلبة جامعة كولورادو

»جلوبل«: 1.1 مليار ريال القيمة السوقية للسوق السعودي

للتعرف على قصة نجاح البنك في لقاء مباشر مع إدارته التنفيذية

قطاع الصناعات البتروكيماوية تصّدر القطاعات بقيمة إجمالية بلغت 299.9 مليار ريال سعودي

نشاط التداول في السوق السعودية المالية

العام
قيمة األسهم )مليار 

ريال(

كمية األسهم )مليون 

سهم(

عدد الصفقات 

)مليون(

األداء السنوي 

لمؤشر تداول
20041.773.8661.050.8013.32%84.93
20054.138.7070.812.7346.61%103.66
20065.261.8572.741.3296.10%52.53-
20072.557.7161.732.5065.67%40.87
20081.962.9559.682.6052.14%57.02-
نظم قطاع التدريب والتطوير 20091.264.0157.338.2636.46%27.46

الوظيف����ي في مس����رح القطاع 
النفط����ي محاض����رة تعريفية 
بعنوان »كيف تك����ون قياديا« 
ملوظفي القط����اع النفطي كافة، 
ولكب����رى الش����ركات النفطية 
الكويت،  العامل����ة في  العاملية 
حضر احملاضرة حشد من قياديي 
املؤسسة والش����ركات النفطية 
التابعة. وصرح مدير التخطيط 
الوظيفي مبؤسسة  والتطوير 
الكويتية عبداللطيف  البترول 
احلوطي بأن املؤسس����ة ال تألو 
جهدا في إعداد البرامج والدورات 

التدريبية التي تصب في النهاية في مصلحة العاملني 
في القطاع النفطي، ومن ضمن البرامج التي تعدها 
املؤسس����ة تدريب املوظفني على األساليب العامة 
للقيادة. وأضاف انه نظ����را ألهمية هذا املوضوع 
فقد متت اس����تضافة السيد ليونارد يانغ احملاضر 
املاليزي العاملي، والذي يعد احد أفضل احملاضرين 
ف����ي العالم إللقاء مجموعة م����ن احملاضرات حول 
القيادة واألساليب احلديثة املتبعة في العالم، وذلك 
بهدف اطالع القياديني في القطاع النفطي وقياديي 
الشركات النفطية العاملية العاملة في الكويت على 

احدث سبل وبرامج القادة في العالم. 
ووجه مدير التخطيط والتطوير الوظيفي الشكر 
للعضو املنتدب للتدريب والتطوير الوظيفي الشيخة 
شذى الصباح الداعم الرئيسي لبرامج التدريب كافة 
في املؤسس����ة وش����ركاتها التابعة، وعلى جهودها 
احلثيثة في العمل على تطوير برامج التدريب التي 
تهدف إلى تنمية قدرات العاملني في القطاع النفطي، 
ووجه كذلك الش����كر لفريق العمل الذي تولى مهام 
تنظيم محاضرة »كيف تكون قياديا« على املجهود 

الكبير الذي بذلوه لتنظيم تلك احملاضرة.

جانب من احملاضرة

 »نفائس« توافق لـ »المزون العقارية«
على بيع 20% من أسهم »المواساة«

قال س���وق الكويت لألوراق املالية ان شركة 
نفائس القابضة أفادت بأن مجلس إدارة الشركة 
قد اجتمع بتاريخ 31 ديسمبر املاضي وقرر املوافقة 
على قيام شركة املزون العقارية )التابعة بنسبة 
98.4% لشركة نفائس القابضة( ببيع 20% من أسهم 
رأسمال شركة املواساة القابضة التي متتلك فيها 

شركة املزون العقارية ما نسبته 64.4%، بإجمالي 
عدد أسهم 19.360.000 س���هم، وبسعر بيع 351 
فلسا، وبإجمالي 6.795.360 دينارا، علما ان األرباح 
املتوقعة من الصفقة تبلغ 1.9 مليون دينار، كما 
أفادت الشركة بأن الصفقة ستتم وفقا لتعليمات 

وقوانني سوق الكويت لألوراق املالية.


