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لقد جاءت فكرة السلة 
االقتصادي����ة عندما بدأت 
الكتابة الصحافية مع مجلة 
الفرقان اإلسالمية، حيث 
طلب مني رئيس التحرير 
آنذاك د.وائل احلساوي ان 
أدير القسم االقتصادي في 
املجلة، ومبا ان املجلة تصدر 
ش����هريا فاإلملام باألحداث 
االقتصادية سيكون صعبا 
بس����بب تالحق االحداث، 
فجاءت فكرة السلة بحيث 
تكون أربع أو خمس نوافذ 
اقتصادي����ة تل����م بأحداث 
الشهر مع تعليقنا عليها أو 
أن نسطر رأينا في االحداث 

االقتصادية، وهلل احلمد القت الس����لة جناحا 
منقطع النظير، فيذكر لي احد األخوة األفاضل 
ممن يحملون شهادة الدكتوراه في اإلدارة »أننا 
مجموعة من اإلخوة نحرص على اقتناء الفرقان 
لقراءة السلة االقتصادية«، وأيضا قامت اإلذاعة 
الكويتية باالهتمام البالغ مع موضوع الرضاء 
الوظيفي في القطاع احلكومي وهو عبارة عن 
استبيان أجريناه مع مجموعة عشوائية ممثلة 
جلميع قطاع����ات موظفي احلكومة، واهتمت 
إذاعة القرآن الس����عودية حول دراسة نشرت 
في السلة عن حفظ املال العام فأذاعته كامال، 
وأيضا يخبرني احد األخوة الزمالء في وزارة 
األوقاف بأن ادارة الدراس����ات غالبا ما تأخذ 
مواضيع السلة باهتمام وكمدخل لدراساتها 
في االقتصاد اإلسالمي، وأخيرا قام األخ سالم 
الناشي بإجراء بحث عن السلة اثناء دراسته 
لالقتصاد االسالمي في كلية الشريعة حتت 
اشراف د.الزميل وليد الشايجي والذي أشاد 
جدا بالبحث ومبواضيع السلة، وقال: لم اتوقع 
ان تنش����ر مواضيع بهذه الصورة في السلة. 
وبعد قيامي بدراس����ة الدكتوراه توقفت عن 

الكتابة الصحافية.
واآلن وبعد حصولي على شهادة الدكتوراه 
ورئاستي لشركة استشارية في مجال االدارة 

واالقتص����اد والتدري����ب، 
اعي����د كتابة  ان  أحبب����ت 
القارئ  السلة وان أشارك 
كم املعلوم����ات التي لدينا 
اكثر  واخلبرات على مدى 
من 26 س����نة ف����ي كل من 
القط����اع اخلاص والقطاع 
احلكومي واسهاما في دفع 
التنمية في كويتنا  عجلة 
احلبيبة، واشكر »األنباء« 
وعلى رأسها رئيس التحرير 
الزميل يوسف خالد املرزوق 
على اتاحة الفرصة لي لنشر 
السلة مجددا على صفحات 

جريدة »األنباء« الغراء.

التحويل إلى مركز مالي

قام صاحب السمو األمير حفظه اهلل مشكورا 
بوضع رؤيته للتنمية االقتصادية للكويت في 
القرن ال�21 لتحوي����ل الكويت الى مركز مالي 
واقتصادي عاملي. ووجود رؤية من اجلهات 
العليا أمر جيد ألنها تساعد علي توحيد اجلهود 
وتنسيقها، ولكن كما نعرف نحن خبراء االدارة 
ان أي رؤية او استراتيجية بدون آلية تنفيذ 
وجدول زمني محدد لتنفيذ هذه االستراتيجية 
وما اجلهات التي ستشرف على التنفيذ وما 
امليزانية املطلوبة فإن هذه الرؤية ال ميكن ان 
تتحقق وال ميكن تنفيذها على ارض الواقع، 
فاملطلوب من صاحب الس����مو األمير حفظه 
اهلل ان يكلف احلكومة بوضع هذه اآللية في 
القريب العاجل، وان نس����تفيد هنا من الدول 
التي سبقتنا في هذا املجال مثل ماليزيا التي 
وضعت استراتيجية 2020 وقامت بتنفيذها 
وحتولت على اثرها ماليزيا من دولة ريعية 
معتمدة على تصدير املواد األولية الى دولة 
صناعية واستثمارية وحتول الشعب املاليزي 
باالخص املاالي من شعب فقير غير متعلم الى 
شعب ذي تعليم ومهارات حرفية وذوي دخل 
عال، فهل نستطيع اللحاق بالركب املاليزي من 

خالل تنفيذ رؤية صاحب السمو األمير؟

بقلم: د.وليد الحداد
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

لشركة دار الخبير للتدريب واالستشارات

سعد الريس

»ناسداك OMX« تسلم إدارة السوق 
مشروع التداول اآللي 24 فبراير 

بقيمة 5.2 ماليين دوالر خالل المرحلة المقبلة

»الحفر الوطنية« التابعة
 لـ »صفاة طاقة« تتجه لشراء حفار سادس

 »كيفك للوساطة« و»الخليج للوساطة«
و »كميفك« جاهزة لنظام التداول الجديد

من املتوقع أن تقوم مجموعة »ناسداك OMX« بتسليم خطة مشروع نظام 
التداول اآللي اجلديد للسوق في 24 فبراير اجلاري على أن تقوم مبتابعة 
جميع اخلطوات اخلاصة بنظام الرقابة اجلديد على تداوالت السوق وإعداد 

دراسة بهذا اخلصوص ترفع إلدارة السوق خالل ال� 6 شهور املقبلة.
 ولفت���ت مصادر متابعة ل�»األنب���اء« أن اجتماعات فريق العمل بنظام 
التداول اجلديد في مجموعة ناس���داك OMX التي متت يومي 13 و14 يناير 
املاضي ستستمر من خالل املتابعة املس���تمرة مع شركات الوساطة عبر 
البريد اإللكتروني والذي من خالله تتابع ناسداك أوضاع شركات الوساطة 
من حيث بنية املعلومات اخلاصة بها وكذلك مدى قدرة الوسطاء العاملني 

بها للدخول في السوق خالل املرحلة املقبلة.

أفادت مصادر مطلعة »األنباء« بأن ش����ركة احلفر الوطنية التابعة لشركة 
صفاة طاقة بنسبة ملكية تبلغ 60% تتجه حاليا لشراء حفار سادس بقيمة 5.2 
ماليني دوالر وذلك لتلبية احتياجات الش����ركة في منطقة دول شمال أفريقيا. 
ولفتت املصادر الى أن الشركة استطاعت خالل العام احلالي شراء حفار بنفس 
القيمة بعد أن فشلت مفاوضات احلصول على متويل من احد البنوك في مصر. 
وأشارت إلى أن هناك 5 حفارات مملوكة حاليا للشركة وهي بانتظار احلصول 
على احلفار الس����ادس بعد االنتهاء من احلصول عل����ى متويل من قبل إحدى 
املؤسسات املالية وخالل املرحلة املقبلة. وكانت الشركة تبحث عن متويل لشراء 
حفارها اخلامس في شهر سبتمبر من 2009 وذلك ملواجهة أعمالها املتزايدة في 
دول شمال أفريقيا، وبفضل أرباحها احملققة في 9 شهور األولى من عام 2009 

متكنت من شرائه دون أن تقوم باالقتراض من مؤسسة مالية أخرى.

كش���فت مصادر مطلعة ل� »األنباء« أن 3 ش���ركات عاملة في مجال 
 X-Streem الوساطة املالية مس���تعدة لتطبيق اختبارات تطبيق نظام
للتداول اآللي اجلديد والذي من املتوقع االنتهاء من مراحله األربع وفق 
ما أعلن نائب مدير عام الس���وق لقطاع التداول فالح الرقبة، في الربع 

األول من 2011. 
وبينت املصادر أن تلك الشركات الثالث هي شركة الكويت والشرق 
األوسط لالستثمار املالي »كميفك« وشركة كيفك للوساطة املالية واخلليج 
للوساطة، مستدركة بأن الشركات الثالث قامت بتقدمي منتجات التداول 
أون الين وكذلك التداول عبر املوبايل وهي منتجات جديدة ومحدثة لها 
القدرة على تأهيل تلك الشركات لتطبيق نظام التداول اآللي قبل غيرها 

من شركات الوساطة املالية خالل املرحلة املقبلة. 
وبينت أن تلك الشركات رمبا تطلب عقد اجتماع فردي مع مجموعة 
ناسداك OMX بشكل فردي خالل املرحلة املقبلة لالستفسار عن بعض 

األمور اخلاصة بالنظام في الفترة املقبلة.

إعداد: عمر راشداخبار الشركات

اقتصاديمقال

لماذا السلة االقتصادية؟ 122 مليون دينار األرباح المتوقعة لـ »بيتك« لعام 2009
محمود فاروق

علمت »األنباء« من مصادر ذات صلة أن بيت التمويل الكويتي 
يتوقع ان يعلن عن ارباح تصل إلى 122 مليون دينار مبا يعادل 
ربحية 55 فلسا للسهم الواحد لعام 2009، مبينة ان مجلس ادارة 
بيتك قد يوصي بتوزيع 25% نقدا و5% منحة على املس���اهمني 
املسجلني بتاريخ انعقاد اجلمعية العمومية للبنك، وبهذه االرباح 
ق���د يدخل بيتك في الترتيب الثاني بقطاع البنوك بعد الوطني 
وتعد هذه االرباح جيدة خاصة في ظل تداعيات األزمة االقتصادية 

التي اثرت على بعض استثماراته على الصعيد اخلارجي.
وأفادت املصادر انه كان هناك مقترح بني اعضاء مجلس ادارة 
البنك قبل ارسال البيانات املالية لبنك الكويت املركزي بتوزيع 
30% نقدا و6% منحة إال أن الطلبات التي طلبها املركزي مؤخرا 
واملتعلقة باملخصصات العامة واالحترازية حالت دون حتقيق 

مقترحات مجلس اإلدارة.
 مش���يرة الى ان املركزي يدرس حالي���ا ميزانية بيتك وقد 
يطالب بتخفيض او زيادة التوزيعات حسب املخصصات العامة 
واالحترازي���ة التي وضعها للوقاية من اي ازمات مس���تقبلية 

لقطاع البنوك.
وجتدر اإلش���ارة إلى ان بيت التمويل الكويتي قد حقق في 
الش���هور التس���عة االولى من العام 2009 ارباحا بلغت 106.3 
ماليني دينار ما يعادل 46.6 فلس���ا ربحية للسهم، فيما انه قام 
ف���ي 2008 بتوزي���ع 40% نق������دا و12% منح���ة فتع���د ارب��اح 

2009 جيدة.

25% نقدًا و5% منحة التوزيعات المتوقعة

الريس لـ »األنباء«: »القناعات« تنفذ
 مشروعًا عقاريًا بقيمة 4 ماليين دينار في قطر

منى الدغيمي
إدارة  كشف عضو مجلس 
ش���ركة القناعات للتس���ويق 
والتطوير العقاري ومستشارها 
الريس أن  القانون���ي س���عد 
الشركة وقعت عقدا بقيمة 4 
ماليني دين���ار لتنفيذ 3 أبراج 
جتارية في قطر وذلك بالتعاون 

مع شركات قطرية.
وأشار الريس في تصريح 
خاص ل� »األنباء« الى أن تنفيذ 
املشروع س���يبدأ اعتبارا من 
بداية فبراير اجلاري ويستمر 
ملدة 360 يوم���ا مؤكدا أنه مت 
االتفاق مع مكتب استش���اري 
عاملي للمساهمة في تنفيذ ذلك 

املشروع.
وبني الريس أن »القناعات« 
متتلك حق تسويق تلك األبراج 
القطريني  على املس���تثمرين 

واألجانب.
وأض�����اف أن رأس���م���ال 
»القناع���ات« 15 مليون دينار 
مت طرحه لالكتتاب اخلاص على 
مستوى دول مجلس التعاون 
اخلليجي مع التركيز على دخول 
مس���تثمرين اس���تراتيجيني، 
موضح���ا أن قيم���ة االكتتاب 
للسهم تبلغ 100 فلس إلى جانب 
10 فلوس مصاريف االكتتاب، 

وعهد مسؤولية تنظيم االكتتاب 
إلى شركة استثمارية كويتية 
جرى على التنسيق والتفاوض 
معها ف���ي فترة س���ابقة وقد 
جنحت ف���ي مهمة جمع رأس 

املال املطلوب للتأسيس.
وأش���ار الري���س إل���ى أن 
اجلمعية العمومية التأسيسية 
للشركة انتخبت د.محمد املطوع 
رئيسا ملجلس اإلدارة وعضوية 
آخري���ن وعينت احملاس���بني 
القانونيني واإلدارة القانونية 

والشرعية.
وم���ن جهته ق���ال رئيس 
مجلس اإلدارة د.محمد املطوع 
ان انطالق أعمال »القناعات« 

في املناطق محل االستثمار كان 
في كردستان � العراق من خالل 
البدء في أعمال مجمع جتاري 
وترفيهي مبساحة 4500 متر 

مربع.
وبني د.املطوع في تصريحه 
قائال: ان دخولنا في الس���وق 
الكويتي مره���ون متى ما مت 
تعديل القوانني العقارية األخيرة 
ومنها قانونا 8 و9، مؤكدا أن 
الكويت مازالت تشكل أهمية 
بالنس���بة للشركة في القطاع 
العق���اري وأن اس���تثماراتها 
الكويتي ستكون  في السوق 

محدودة جدا.
واختت���م رئي���س مجلس 
إدارة »القناع���ات« د.محم���د 
املطوع تصريحه مؤكدا على 
القادمة ستش���هد  أن املرحلة 
مزيدا من االنفراج في األزمة 
االقتصادية العاملية وأن دول 
اخلليج وم���ن بينها اإلمارات 
وقط���ر والس���عودية اتخذت 
خط���وات جدي���ة لدعم قطاع 
العقار متمنني من الس���لطات 
املختلف������ة ف���ي الكويت أن 
تتخذ خطوة مشابهة وسريعة 
التجاري���ة  القطاع���ات  لدعم 
املختلف���ة ومن بينها القط��اع 

العق���اري.

عموميتها انتخبت المطوع رئيسًا لمجلس اإلدارة 

»الشبكة القابضة« بانتظار حسم 
نزاعها مع »الدولية لإلجارة«

البورصة أنهت المرحلة األولى
من تدريب 20 خريجًا كويتيًا

عمر راشد
كشف مصدر مطلع ل� »األنباء« أن مالك الشبكة القابضة اجلدد 
قدموا كل املستندات التي تثبت أحقيتهم في املزاد الذي مبقتضاه 
مت نقل ملكية الش���ركة لهم، الفتا الى أن احملكمة الدس���تورية 
ستحسم النزاع القائم مع »الدولية لإلجارة« في 15 فبراير املقبل 

بعد إعادة النظر في القضية أمامها في الفترة املقبلة.
وقال املصدر إن املالك اجلدد للشركة قدموا كل األوراق للمحكمة 
وهم بانتظار احلكم الذي وصفه بالنهائي خالل الفترة املقبلة.

واضاف ان املالك اجلدد لشركة الشبكة القابضة اتبعوا جميع 
اإلجراءات اإلدارية املطلوبة والتي حددتها جلنة السوق وإدارة 

التنفيذ في وزارة العدل ومتت وفق النظام والقانون املتبع.

انهت ادارة التدريب في سوق الكويت لألوراق املالية )البورصة( 
املرحلة األولى من برنامج تدري����ب وتأهيل 20 كويتيا من حديثي 
التخ����رج. وقالت مديرة االدارة وفاء اجلاس����م في بيان صحافي ان 
املتدربني أثبتوا كفاءتهم وقدرتهم على التحدي حيث مت اختيارهم 
بأسلوب علمي مجرد أعطى الفرصة لألفضل. وأضافت اجلاسم ان 
املتدربني تلقوا مجموعة من احملاضرات والبرامج التدريبية املتعلقة 
مبجاالت املال واالقتصاد واحملاسبة وتداول االسهم واملقاصة اضافة 
الى البرامج السلوكية واالدارية التي قدمت من شركات محلية ودولية. 
وأوضحت ان البرنامج شمل تدريبا عمليا في مقار شركات الوساطة 
احمللية، مشيرة الى ان املتدربني يستعدون حاليا لبدء املرحلة الثانية 
من البرنامج في بورصة لندن اعتب����ارا من 15 فبراير وملدة اربعة 

اسابيع مما سيسهم في صقل معرفتهم وزيادة مهاراتهم.

أمام المحكمة الدستورية 15 فبراير المقبل

شعار أجيليتي

عبداهلل املال

»أجيليتي« تتجه لربح 144.5 مليون دينار
محمود فاروق

كشفت مصادر ذات صلة ل� »األنباء« عن توقعات 
بأن تسجل شركة اجيليتي ارباحا تصل الى 144.5 
ملي����ون دينار عن الس����نة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2009 بعد ان حققت ارباحا صافية لالشهر 
التسعة من العام املاضي 115.5 مليون دينار بزيادة 
قدرها 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام املاضي، 
وبربحية 115.33 فلس����ا للسهم، بزيادة 10% عن 
ع����ام 2008، مبينة املصادر ان انخفاض ارباحها 
جاء بفعل الظالل الت����ي تركتها عليها االتهامات 
املوجهة اليها من قب����ل محكمة اميركية متعلقة 
بعق����ود توريد للجيش االميرك����ي، ومهما كانت 
نتيجة القضية، فإن املس����ألة تشير الى شكوك 
متزايدة حول مس����تقبل عقود الشركة في مجال 

الدفاع االميركي.
من جانب آخر، قالت مصادر متابعة ان اجيليتي 
تسعى الى التحسن املستمر في االداء بعد ان حققت 
جناحا في اس����تراتيجيتها خالل العام املاضي، 
السيما ان تقسيم »اجيليتي« الى ثالثة قطاعات 
جتارية تدار كل منها باس����تقالل ادى الى زيادة 
تركيز كل مجموعة على االمور املالية وس����هولة 
رصدها والتحكم فيها، وذلك في الوقت نفسه الذي 
تعمل فيه قطاعات »اجيليتي« الثالثة الرئيسية 
معا لتقدم لعمالئنا خبرات فريدة ميكن ان حتدثا 
فرقا حقيقيا، اما فيما يتعلق بأداء قطاع مجموعة 
البنية التحتية ل����� »اجيليتي« فقد حققت منوا 
مرتفعا اليراداتها خ����الل 2009 مقارنة بإيرادات 

.2008

تسعى إلى التحسن المستمر في األداء بعد تحقيقها نجاحًا في إستراتيجيتها التوسعية

وفاء القطامي وعبداهلل المال في قائمة األسرة االقتصادية 
النتخابات الغرفة ومعصومة علي لم تحسم موقفها

فواز كرامي
علمت »األنب���اء« من مصادر مطلعة في 
غرفة جتارة وصناعة الكويت ان نقاش���ات 
تدور لضم عبداهلل جني���ب املال الى قائمة 
الغرفة في االنتخابات املقبلة لنصف أعضاء 
غرفة جتارة وصناعة الكويت والتي سيفتح 
باب الترش���يح فيها في الفترة من 1 الى 10 
مارس املقبل، مشيرة الى ان القائمة ستكون 
كاملة، الفتة الى دخول س���اير الساير الى 

القائمة ايضا.
وبين���ت املص���ادر ان املال س���يكون في 
االنتخابات بدال من العضو الس���ابق صالح 
املرزوق الذي وافته املنية الش���هر املاضي، 

ولفتت ال���ى ان عبداهلل جني���ب املال دخل 
انتخابات الغرفة السابقة واستطاع ان يحصل 
على املقعد 13 كعضو احتياط أول رغم املنافسة 
الشرسة التي شهدتها تلك االنتخابات حينها، 
الس���يما دخول قائمتني منفصلتني، األولى 
تعود لقائمة الغرفة )األسرة( يترأسها رئيس 
مجلس إدارة الغرفة احلالي علي ثنيان الغامن، 
البعيجان  وقائمة منافسة ترأسها عبداهلل 
»قائم���ة الغرفة« باالضاف���ة الى العديد من 

املستقلني مبن فيهم عبداهلل املال.
وأضافت املصادر ان هناك تغيرات جديدة 
قد حتصل على قائمة الغرفة بدخول أعضاء 
جدد عوضا عن اعضاء سابقني، وذلك بالتوفيق 

بني األعضاء.
ولم تس���تبعد املصادر ان تضم القائمة 
عنصرا نس���ائيا بني أعضائها، الس���يما ان 
االنتخابات املاضية شهدت ترشح معصومة 
علي التي نافست على االنتخابات بشراسة 
وق���درة رغ���م دخولها مس���تقلة على هذه 
االنتخاب���ات، الفتة الى ان وف���اء القطامي 
املرشحة املثلى بالنس���بة للقائمة ستكون 

بني أعضائها.
من جهة اخرى، قالت املرشحة معصومة 
علي ل� »األنباء« انها لم تقرر بعد ما اذا كانت 
س���تدخل على االنتخابات أم ال، مشيرة الى 

انها تدرس املوضوع حاليا.

ساير الساير في القائمة والترشيح مارس المقبل


