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علمت »األنباء« من مصادرها نفطية مطلعة 
ان شركة كي سي سي للهندسة واملقاوالت فازت 
باملناقصة التي طرحتها شركة نفط الكويت في 
شهر سبتمبر املاضي لتوريد صمامات كروية 
بقياس���ات مختلفة تبدأ من 24 و40 و48 و52 

بقيمة تقدر ب� 5 ماليني دينار.

وذكرت املصادر ان كي سي سي للهندسة 
ستباشر عمليات التوريد للصمامات الكروية 
ابتداء من االسبوع اجلاري وذلك بناء على ترسية 
املناقصة رس���ميا على الشركة يوم اخلميس 
املاضي من جلنة املناقصات املركزية، على ان 
يتم اخبار الشركة باملناقصة بكتاب رسمي من 

جلنة املناقصات خالل هذا االسبوع.

»كي سي سي« تفوز بمناقصة لـ »نفط الكويت« بقيمة 5 ماليين دينار 

»أسمنت أبيض« 
توصي بتوزيع 

12% نقدًا 
عن 2009

أعلن���ت ش���ركة راس 
اخليمة لصناعة األسمنت 
ادارة  األبيض ان مجلس 
الشركة أوصى بتوزيع %12 
نقدا عن عام 2009، حيث 
اعتمدت الشركة ميزانية 
السنة املالية املنتهية في 
31 ديسمب ر 2009 محققة 
ارباحا بلغت 5 ماليني دينار 
مقارنة بع���ام 2008 التي 
بلغت فيه 6 ماليني دينار 
ليصل إجمال���ي تداولها 
الى 24.6 ملي���ون دينار 
واملطلوب���ات 7.9 ماليني 

دينار.

توزع 100% منحة لتحصينها من أخطاء تطبيق النظام الجديد

»الوساطة« ترفع رأسمال صندوق الضمان إلى 30 مليون دينار
أحمد مغربي ـ محمود فاروق

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة أن شركات 
الوساطة ستقرر في اجتماعها املقبل توزيع %100 
منحة من أرب���اح الصندوق احملققة وذلك طبقا 
للقرارات التي اتخذتها الش���ركات في اجلمعية 
العمومية املاضية للصندوق، متوقعة أن يرتفع 
رأس���مال الصندوق من 13 مليون دينار إلى 30 

مليون دينار.
وأوضحت املصادر أن زيادة رأسمال الصندوق 
سوف تكون ايجابية للغاية خاصة ان البورصة 
مقبل���ة على تطبيق نظام الت���داول االلكتروني 
اجلديد »ناسداك اومكس«، ويجب حتصني شركات 
الوس���اطة من أي خس���ائر قد تلحق بها نتيجة 
األخطاء التي قد حتدث مع تطبيق النظام اجلديد 

أوائل أبريل املقبل.

وأش���ارت إلى أن الصندوق قام خالل الربع 
األول باستقطاع إجمالي إيرادات عدد من شركات 
الوساطة من العموالت مقابل قيامه بسداد التزاماتها 
جتاه املقاصة ليصل إجمالي إيرادات تلك الشركات 
إلى الصفر بعد اخلصم في الوقت نفس���ه تنظر 
جلنة حتكيم السوق عددا كبيرا من القضايا بني 
شركات الوساطة والعمالء بسبب اخلالف حول 

حتديد املسؤول عن حتمل تلك املبالغ. 
وبينت املصادر أن رأسمال الصندوق احلالي 
يعتبر ضئيال للغاية حيث تساهم شركات الوساطة 
البالغ عددها 14 مكتبا بنسبة تتراوح بني 30 و 
35% من رأسمال الصندوق بحيث تكون مساهمة 
كل شركة من ش���ركات الوساطة 2.5% وتساهم 
إدارة السوق والشركة الكويتية للمقاصة باجلزء 

اآلخر.

» الصناديق السيادية الخليجية «.. 
بعد الغرب بدأ موسم الهجرة إلى الشرق

ديملر العمالقة وقطر دخلت على فولكس واجن 
وبورشه والكويت دخلت على السيتي غروب اضافة 
الى الملي����ارات التي ضختها الصناديق الصينية 
في االسواق األميركية والقائمة طويلة جدا اال ان 
هذا الدخول للصناديق السيادية كشف امرا مهما 
وهو ان الصناديق السيادية كان لها دور رئيسي 
وايجابي في مساعدة االقتصاد العالمي على التعافي 
من جديد فتحقيق الوالي����ات المتحدة األميركية 
لمعدل نمو يتجاوز 5% في الربع الرابع من العام 
الماضي لم يكن يتحقق لو اعلن الس����يتي غروب 

اكبر مجموعة مصرفية في العالم افالسه.

موسم الهجرة إلى الشرق 

اال ان الصناديق السيادية ورغم دورها الكبير 
في تعاف����ي االقتصاد العالمي ل����م تغفل للحظة 
واح����دة س����يناريو التحفظات 
االوروبية التي من المتوقع ان 
تطفو للسطح من جديد بعد عام 
اوعامين على التعافي االقتصادي 
لذل����ك اخذت ه����ذه الصناديق 
ف����ي  التركي����ز خ����الل الفترة 
القليلة الماضية على االسواق 
الناش����ئة وخصوص����ا الصين 
ودول ش����رق اسيا لما تحتويه 
ه����ذه االس����تثمارات من عوائد 
كبيرة ومغرية وعدم وجود أي 
تحفظات على دخولها الى هذه 
االسواق السيما ان الهيئة العامة 
لالس����تثمار رفعت حصتها في 
االستثمارات في اسيا من 3% الى 

9% في الفترة الماضية.
اال ان العدي����د من المحللين 
االوروبيين بدأوا في الحديث عن 
الفقاعة االسيوية لتخويف تلك 
الصناديق من الدخول على اسيا 
معتبرين ان النمو الكبير في اسيا 
عبارة عن فقاعة وستنفجر الحقا 
كي يحافظوا على اس����تثمارات 
ه����ذه الصناديق في بلدانهم اال 
ان القاعدة العامة للصناديق هي 
ذاتها القاع����دة العامة لرؤوس 
االم����وال »كثرة القي����ود تبعد 
رؤوس االم����وال »وقلة القيود 

تجلب رؤوس االموال.

السيادية الخليجية موضع ترحيب في أوروبا ولم 
تعد بحاجة الى »كتاب ضمان النوايا االستثمارية« 

الذي كانت مطالبة به في السابق.
ودخلت ه����ذه الصنادي����ق عل����ى العديد من 
االستثمارات في اوروبا والواليات المتحدة األميركية 
رغم التحديات المحلية الت����ي كانت تقف امامها 
وساهمت بصورة مباشرة في عودة االستقرار المالي 
العالمي سواء كان من ناحية االبقاء على العديد 
من الشركات االوروبية واألميركية العمالقة على 
قيد الحياة بدخولها على زيادة رؤوس اموالها او 
الشراء المباشر السهمها وايضا من خالل المحافظة 
على مئ����ات اآلالف من الوظائ����ف لعدم خروجها 
من هذه الش����ركات التي تكبدت خس����ائر ضخمة 
والتوجه الى فرص اس����تثمارية كبيرة كشفتها 
االزمة، فابوظبي دخلت على زيادة رأسمال شركة 

وف�ي ني�وزيالن��دا واألمثل��ة كثي��رة. 

عام على االزمة 

لم يمر عام واحد على األزمة حتى بدأت األصول 
ف����ي االنهيار والش����ركات األوروبية  األوروبية 
واألميركية بإعالن اإلفالس و»التش����ابتر الفين« 
واالستنجاد واالستغاثة لضخ سيولة في زيادة 
رؤوس األموال فيما تبقى من ش����ركات واحضار 
رؤوس أموال حتى ولو من »المريخ«.عندها انتهى 
الحديث عن الضواب����ط واإلجراءات فالصناديق 
السيادية تحولت من »الجراد الجشع« الى »المضاد 
الحيوي« ومن »األبواب األوروبية الموصدة في 
وجه هذه الصناديق« الى الس����جاد األحمر.وذلك 
بحسب الزائرين االوروبيين الى المنطقة بمختلف 
أطيافها والذين عبروا صراحة عن ان الصناديق 

فواز كرامي 
قبل أش����هر قليلة من انفج����ار األزمة المالية 
العالمي����ة او ما كان يطلق عليه����ا »أزمة الرهن 
العقاري«، كانت العديد من الدول األوروبية بما 
فيها فرنسا وألمانيا تحضر لوضع ضوابط على 
دخول الصناديق السيادية األجنبية لالستثمار في 
اقتصاداتها بحجة »عدم شفافية هذه الصناديق 
واألجندات السياسية المخفية«، ولم تستثن هذه 
الدول أيا من الصناديق السيادية بما فيها الخليجية 
رغم إعالنها بش����كل غير مباشر تخوفها من تلك 
الصنادي����ق القادمة من العمالق النائم »الصين« 
والدب األبيض »روس����يا«، اال ان ذلك لم يطمئن 

الصناديق السيادية الخليجية.
فالمفوضية االقتصادية لالتحاد األوروبي أشارت 
في بدايات عام 2008 إلى تقديمها للمفوضية في 

المقترحات للبرلمان  بروكسل 
دول  وحكوم����ات  األوروب����ي 
االتح����اد األوروب����ي لصياغة 
اللوائح اإلجرائية لتنظيم عمل 
صناديق الثروة السيادية داخل 
دول االتحاد.رغ���م ان إجراءات 
التصدي كانت ظاهرة للعيان 
قبل االقتراح فألمانيا التي كانت 
تطل���ق على ه���ذه الصناديق 
تس���مية »الج���راد الجش���ع« 
استطاعت ان تقف امام العديد 
من صفقات استحواذ لصناديق 
سيادية كتلك الصفقة التي كانت 
بشأن استحواذ صندوق سيادي 
روسي على شركة االتصاالت 
األلمانية »دوت���ش تيلكوم«، 
ألمانية  كما كانت مح���اوالت 
العقبة  - فرنسية مش���تركة 
الرئيسية لمنع صفقة استحواذ 
صندوق روسي آخر من شراء 
حصة في اس���هم مجموعة أي 
ايه دي اس للصناعات الجوية 
والدفاعية الشركة االم لشركة 
ايرباص، حيث قالت فرنس���ا 
حينها »لم نخصخص المصالح 
المملوك���ة للدولة لنراها تامم 
م���ن جديد على ي���د األجانب 
»إضافة إلى صفقة موانئ دبي 
في الواليات المتحدة األميركية 

تخوف من االستثمار 
بآسيا بسبب »الفقاعات« 
التي تنطلق 
بين الحين واآلخر

 دور كبير للصناديق
في المساهمة في تعافي 
االقتصاد العالمي وخروجه 
تدريجيًا من أزمته


