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عمر راشد 
كش���ف وزير املالي���ة مصطفى 
الش���مالي في تصريح مهم ومطول 
عن األوض���اع االقتصادية احمللية 
والعربي���ة ع���ن أن احلكومة ليس 
لديها النية لزيادة رأسمال احملفظة 
الوطنية، متسائال »هل املطلوب من 
احلكوم���ة فتح حنفية لتصب على 

السوق؟«.
الش���مالي ف���ي تصريح  ونفى 
صحافي، ما ت���ردد عن تراجع أداء 
احملفظ���ة الوطنية، مؤك���دا أن أداء 
احملفظ���ة الوطنية ع���ن 2009 كان 
جيدا »وأنها لم تدخل لتعديل السوق 
وحتويل السهم من احمر إلى اخضر 
»بل دخلت كمستثمر عادي« يبحث 
عن الفرص العادلة مؤكدا أن دورها 

استثماري وليس »تصحيحي«.
 وأكد أن السوق ال يعاني من شح 
السيولة، مس���تدركا بأن املواطنني 
الدخول في  واملقيمني يستطيعون 
البورصة من دون أي ضوابط، وأن 

مصادر التمويل متوافرة.

وحول قانون االس���تقرار املالي 
وعما إذا كان فق���د فاعليته، أكد أن 
قانون االس���تقرار املالي اليزال في 
مجل���س األمة ولكنه فع���ال وقابل 

للتنفيذ. 
الش���ركات من  وعن اس���تفادة 
القان���ون، قال إن ه���ذا األمر ليس 
من اختص���اص وزارة املالية وإمنا 
الش���ركات والبنوك  هذا رابط بني 

والشركات بعضها ببعض.
وبنينّ أن احلكومة التزال تتمسك 
بصندوق املعسرين كحل وحيد مع 
وج���ود بعض التعدي���الت معتبرا 
أن فتح الباب لدخ���ول أناس جدد 
يعد من أهم التس���هيالت ويطالب 
بفتح الباب أمام الناس اجلدد وعلى 
نفس الشروط السابقة، موضحا أن 
احلكومة ليس لديها النية للتخارج 

من استثمارات خارجية.

 المالية وإعادة هيكلة الميزانية 

وب���ني أن وزارة املالي���ة ب���دأت 
منذ سنتني إلعادة هيكلة امليزانية 

وطريقته���ا لالنتقال م���ن املوازنة 
العادية الصرفية الى موازنة البرامج 
وبالتالي تكون لوزارة املالية وإدارة 
التقدم  القدرة لقي���اس  امليزاني���ة 
املوجود، مش���يرا إلى أنه ال توجد 
نية إلقراض املستثمرين من صناديق 
الدولة اخلارجية، داعيا إلى تسهيل 
القوانني واإلجراءات لكي نستطيع 

تنفيذ اخلطة.
وعن تعدي���ل القوانني اخلاصة 

باالس���تثمارات العربية، أوضح أن 
ما مت ال يرتقي الى الطموحات، ألن 
ذل���ك ال يتم إال من خ���الل حتريك 
إلى  ال���ذي يحتاج  القطاع اخلاص 
أرضية مناسبة للمساهمة في عملية 

التنمية. 
وأشار إلى وجود بعض القوانني 
واإلجراءات في بعض الدول العربية 
متنع دخول القطاع اخلاص موضحا 
أن االس���تثمارات في بعض الدول 

العربية ثبت فشلها داعيا هذه الدول 
الى االس���تفادة بالتجربة املصرية 
من اجل إشعار املستمر العربي بأنه 
مرحبا به في الوط���ن العربي مما 
يدعوه إلى االستثمار بالدول العربية 

بدال من دول أجنبية.

الخطة الخمسية 

وأشار الش���مالي إلى أن اخلطة 
اخلمسية أصبحت »رباعية« بسبب 

مرور سنة كاملة دون حتريك تلك 
اخلطة مبينا أنه هذه الفترة كانت 

الزمة لعمليات التحضير.
واعتبر أنه اخلطة جيدة وفيها 
طموحات كبيرة ألنها حتتوي على 
كم هائل من املشاريع التي ميكن أن 
تفعل مبيننا أن يجب النظر إليها في 

السنوات املتبقية من اخلطة.
وأوضح أن مت تخصيص مبالغ 
الس���نة  مالية للخطة في ميزانية 
القادمة وذلك لتنفيذ املش���روعات 
الواردة مشددا على أهمية أن يكون 
هناك تع���اون بني الس���لطتني ألن 
اخلطة بحاجة إلى إدخال تعديالت 
على التشريعات املوجودة ما يعطي 

السرعة لالنطالقة.
وقال ان ميزانية الدولة املخصصة 
للخطة تتماشى مع املشاريع املطروحة 
وما خصص في امليزانية في السنة 

األولى جلزء من تنفيذ اخلطة.

مصادر التمويل »متوافرة«

وأكد أن مصادر التمويل الالزمة 

للخطة متوافرة كما حتتاج اخلطة الى 
إطالق شركات لتنفيذ تلك املشاريع 
مؤكدا الدولة حريصة على أن يشارك 
املواطن في خطة بالده، مؤكدا على 
أن احلكومة ستبدأ في تنفيذ بعض 
مشاريع اخلطة فور إقرار امليزانية 

القادمة 2011-2010.
وشدد على قدرة احلكومة على 
تنفيذ اخلطة ولكن هناك حتديات 
تتمث���ل ف���ي القوان���ني أو بع���ض 
السنة  ان  الشاذة. وقال  املمارسات 
القادمة ستكون التجربة األولى مشددا 
على ثقته بقدرة احلكومة في تنفيذ 

اخلطة.

نعم للتعاون وال »للتشكيك«

 ودع���ا الش���مالي مجلس األمة 
للتع���اون ال للتش���كيك ف���ي قدرة 
احلكومة وذلك للعمل من أجل الكويت 
التنموية، مشيرا  وحتقيق خطتها 
الى أن م���ن املفترض أن نتعاون ال 
أن نعمل على أن نحبط همم بعضنا 

البعض.

بورصة بالس البريطانية من الداخلهشام العتيبي

مصطفى الشمالي 

دعا مجلس األمة للتعاون ال »التشكيك« في تنفيذ نهج الحكومة التنموي

الشمالي: ال نية لزيادة رأسمال المحفظة الوطنية والسوق ال يعاني شح السيولة
الحكومة ليس لديها النية للتخارج من استثمارات خارجية وقانون االستقرار »فعال« و»قابل للتنفيذ« 

»المالية« بدأت منذ سنتين إعادة هيكلة الميزانية وطريقتها لالنتقال من »الموازنة العادية« إلى »موازنة البرامج«

»امارا القابضة« البريطانية و»اي كيه العقارية« الكويتية تستحوذان 
على حصة مؤثرة بالبورصة وتعتبران من كبريات الشركات المدرجة فيها

»بالس« لديها إدراج أساسي ألكثر من 200 شركة كبرى
ويتداول فيها أكثر من 8 آالف سهم وورقة مالية بين أوراق الدين أو األسهم

أخبار الشركات

يعتزم إطالق صندوق للسندات بـ 100 مليون دوالر

بيانات »المركز المالي« إلى »المركزي« 
محملة بأرباح طفيفة عن 2009

»مشرف« توقع عقدًا مع »األشغال« 
بقيمة 13.8 مليون دينار

مجلس إدارة »الخليج للزجاج«
يوصي بتوزيع 30% نقداً

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان اجلمعية العمومية العادية وغير 
العادية لشركة اخلليج لصناعة الزجاج ستنعقد يوم االثنني املوافق 22 
اجلاري في وزارة التجارة والصناعة حيث سيتم خاللها مناقشة توصية 
مجلس االدارة عن الس���نة املالية املنتهية في 2009/12/31 بتوزيع ارباح 
نقدية بنسبة 30% من القيمة االسمية للسهم )30 فلسا لكل سهم( وذلك 
للمساهمني املسجلني بسجالت الشركة بتاريخ انعقاد اجلمعية العمومية، 
كما ستتم مناقشة بنود اخرى على جدول االعمال، علما ان هذه التوصية 

تخضع ملوافقة اجلمعية العمومية واجلهات املختصة.

أحمد يوسف
ارسلت ش���ركة املركز املالي بياناتها املالية عن العام 2009 الى بنك 
الكويت املركزي محملة بأرباح طفيفة، مقابل اخلسائر التي حققتها عن 
الع���ام 2008. وقالت مصادر مطلعة ل� »األنباء« ان الش���ركة التي تعمل 
في مجال االستثمار اس���تطاعت وقف اخلسائر والتحول الى الربحية، 
رافضة االفصاح عنها. وأكدت املصادر اعتزام املركز املالي اطالق صندوق 
للسندات برأس���مال 100 مليون دوالر، لكنها اشارت الى حتسن اسواق 
رأس���مال في املنطقة. واش���ارت املصادر الى ان الشركة كانت قد رتبت 
إلطالق الصندوق، وتزامن ذلك مع حتس���ن نسبي في سوق السندات، 
لكنها تنتظر حلني تعافي األس���واق بشكل افضل لضمان جناح الطرح. 
هذا، وكانت الش���ركة قد اعلنت األرباح الصافية لل� 9 اشهر املنتهية في 
2009/9/30 هي 4.16 ماليني دينار، مقارنة بخسائر 973.000 دينار لنفس 

الفترة من العام السابق.

شركة  وقعت 
للتجارة  مشرف 
واملق����اوالت عقدا 
مع وزارة األشغال 
إلنش����اء  العامة 
وإجناز وصيانة 
ط����رق ومجاري 
أمط����ار وصحية 
وخدم����ات أخرى 
مبنطقة املهبولة 
)املرحلة األولى( 
بقيمة 13.8 مليون 

دينار.
وقال مدير إدارة شؤون العمالء 
محمد اجلاسر ان مدة تنفيذ العقد 
تبلغ 900 يوم م����ع مدة صيانة 
خمسة أعوام، وتشمل أعمال العقد 
أعمال إنشاء ورصف طرق داخلية 
بطول 45 كلم وإنشاء شبكة صرف 
أمطار بط����ول 50 كلم ومجرور 
خرساني بطول 1 كلم لتصريف 
مياه األمطار مع مصب على البحر 
وإنشاء شبكة صرف صحي بطول 

58 كلم وإنش����اء 
ش����بكة مياه من 
الدكتايل  أنابيب 
بط����ول 102 كلم 
شبكة  وإنش����اء 
الهاتف بطول 50 
كلم وإنشاء شبكة 

إنارة شوارع.
وذكر اجلاسر 
أن شركة مشرف 
متخصص����ة في 
أعمال اإلنشاءات 
التحتية  والبنية 
الس����ريعة ومحطات  والط����رق 
معاجلة مياه الصرف ومحطات 
الضخ باإلضافة إلى حفر األنفاق 
العميقة واألعمال  واألساس����ات 
البحرية وخطوط أنابيب الضغط 

الرئيسية.
جتدر االش����ارة الى أن شركة 
مشرف للتجارة واملقاوالت لديها 
مكاتب وأعمال في الكويت وأبوظبي 

ودبي وايران وقطر والبحرين.

محمد اجلاسر

عينت العتيبي والعصفور في مجلس اإلدارة لبناء منصة إلدراج الشركات الخليجية

بقيمة 40 مليون دوالر

18 شركة استثمارية كويتية تتجه
إلى التسجيل في بورصة بالس البريطانية

شركة تابعة لـ »السورية« بصدد شراء عقار
اعلن س���وق الكويت لألوراق املالية ان الشركة 
الكويتية � السورية القابضة )السورية( افادت بأن 
ش���ركة الفيحاء اجلديدة املساهمة احدى الشركات 
التابعة بصدد استكمال اجراءات شراء عقار منظم 
في منطقة يعفور السكنية الراقية القريبة من مدينة 
دمشق مبساحة تبلغ 68 الف متر وبسعر يقارب ال� 
40 مليون دوالر وس���تقوم الشركة بتطوير العقار 

الى مجمع س���كني يشتمل على 12 عمارة بعدد 134 
شقة س���كنية فاخرة ومجمع جتاري وناد رياضي 
وذلك ضم���ن تصميم عصري يعتم���د على توافر 
اخلصوصية لساكنيه، وسيتم التوقيع مع البائع 
والبنك واملستشارين خالل الشهر اجلاري لتنفيذ 

املشروع.
وتتوزع املساهمات في شركة الفيحاء اجلديدة 

على 75% لشركة حدائق الناصر القابضة واململوكة 
بنسبة 56% للشركة الكويتية � السورية القابضة، 
20% الشركة � الكويتية السورية القابضة، 5% الشركة 
الكويتية احملدودة املسؤولية واململوكة بنسبة %100 
للشركة الكويتية � السورية القابضة، وبالتالي فإن 
اجمالي ملكية الشركة الكويتية � السورية القابضة 

املباشرة وغير املباشرة تصل الى %67.

محمود فاروق 
كش���فت مص���ادر ذات صلة 
ل�»األنباء« عن توجه 18 ش���ركة 
استثمارية كويتية للتسجيل لدى 
بورصة بالس البريطانية، مبينة 
ان الشركات توجهت لذلك نظرا 
للمرونة والتسهيالت بخصوص 
شروط االدراج والتنظيمات التي 
حتكمها وتطبيق نظم احلوكمة، 
اضافة الى الوضع املستقر الذي 
تتمتع به البورصة، واملعزز بأعلى 
الشفافية واشتراطات  متطلبات 
السيولة، واالنفتاح أمام الشركات 
األجنبي���ة، األمر ال���ذي يجعلها 
بالنسبة للش���ركات الراغبة في 
االدراج في األسواق البريطانية 

سهلة املنال.
إلى ان  وأش���ارت املص���ادر 
بورصة بالس قد عينت كال من 
هشام العتيبي واحمد العصفور 
عضوين ف���ي مجل���س االدارة، 
وقد ش���كل ذل���ك التطور فرصة 
رئيسية كبرى خللق منصة الدراج 
الشركات اخلليجية والكويتية مبا 
فيها شركات الصناديق االسالمية، 

في االسواق املالية البريطانية.
وأفادت املصادر بان ش���ركة 
ام���ارا القابض���ة البريطانية قد 
تأسس���ت كشركة اس���تثمارات 
متوافق���ة مع احكام الش���ريعة 
االسالمية، وتستحوذ على حصة 
مؤثرة ف���ي بورصة بالس، ومن 
بني املساهمني في الشركة رجال 
أعم���ال ومس���تثمرون واعضاء 
مجالس ادارات من دول اخلليج 
والشرق االوسط، ومنها الكويت، 

وعلى سبيل املثال شركة أي كيه 
العقارية الكويتية التي تتجاوز 
قيمتها السوقية 900 مليون دوالر، 
مشيرا الى ان الشركة تعتبر من 
كبريات الش���ركات املدرجة على 
بورص���ة ب���الس، باالضافة الى 
شركات خليجية اخرى تخطط 

الدراجها على البورصة نفسها.
وقالت ان تأس���يس بورصة 
بالس كسوق مالي معترف به يعود 
إلى العام 2007 لتصبح البورصة 
الثانية من بورصتني فقط لتداول 
االوراق املالية في اململكة املتحدة 
وتتخذ من العاصمة البريطانية 
)لندن( مقرا لها، مبعنى ان هناك 
بورصتني فق���ط االولى بورصة 
لندن والثاني���ة بالس ماركتس 
املدرج فيها أكثر من 200 شركة 
كبيرة، كما تتعامل وتتداول ايضا 
في اكثر من 8 آالف سهم لشركة 

اوروبية، ويصل حجم تداوالت 
الى  البورصة في االس���هم  هذه 
مستويات قياسية، فعلى سبيل 
املثال، بلغ حجم التداول في شهر 
اغس���طس من العام املاضي 6.5 
مليارات جنيه استرليني، وهو 
ما يتجاوز حجم التداول في أي 
س���وق مالية خليجية باستثناء 

السوق السعودي.
وذكرت املص���ادر أن بورصة 
بالس ته���دف التحول إلى مركز 
لالس���تثمارات املدرجة في دول 
التع���اون اخلليجي مبا  مجلس 
فيها الصناديق االسالمية، وكذلك 
االستفادة من الدرجة العالية من 
السيولة التي تتمتع بها بالس، 
باالضافة الى اتخاذها لندن مقرا 
لها وما يوفره ذلك من اطار قانوني 
وتنظيمي عالي املستوى فضال عن 
التي حتمي  العادلة  التشريعات 

حقوق املس���تثمرين، السيما أن 
وجود عضوين كويتيني في مجلس 
االدارة يترجم التزام بالس نحو 
خدمة املنطقة، كما انها وضعت 
خططا لتعزيز وجودها في دول 
مجلس التعاون مع وجود مشرعني 
التفاعل  محليني لتسهيل عملية 

مع االسواق احمللية.
جتدر االشارة إلى أن بورصة 
بالس تتميز بجوانب ثالثة اولها 
الش���فافية، حي���ث انها تخضع 
لرقاب���ة هيئة اخلدم���ات املالية 
احلكومية، وكونها س���وقا ماليا 
عال���ي التنظيم لتداول اخلدمات 
االستثمارية، يتيح الفرصة امام 
االسواق الختيار الشركات املدرجة 
عليها في ضوء قوانني ومتطلبات 
مناسبة وتتماشى مع احتياجات 
عمالئها، اما اجلانب الثاني فهو 
الكفاءة في تقدمي خدمات التداول 

لديها مع تغطية كاملة لالس���هم 
التي يتم التداول عليها، مبا فيها 
مؤشر صحيفة فاينانشال تاميز 
الكلي الذي يتضمن كل االسهم، 
الى مؤشر فاينانشال  باالضافة 
تاميز السهم بورصة يوروفيرست، 
ناهيك عن اكثر من 8 آالف سهم 
وورقة مالية س���واء من اوراق 
الدين او االسهم، اما اجلانب الثالث 
واالخير فيتمثل في قيام البورصة 
في الوقت احلاضر بدراسة انشاء 
قاعات مخصصة لتداول املنتجات 
املالية االسالمية الى جانب القاعات 
التقليدية، اذا ما وجدت حاجة في 
السوق ملثل تلك القاعات، وجترى 
املش���اورات حاليا مع الشركات 
االستثمارية االسالمية والبنوك 
ملناقشة مبادرات ترمي الى تكريس 
وجود بالس في الشرق االوسط 

وتعزيزه.

الحكومة متمسكة
بـ »صندوق المعسرين« 
كحل وحيد مع وجود 
بعض التعديالت

          الخطة تحتاج 
إلطالق شركات لتنفيذ 
تلك المشاريع ومصادر 

التمويل لها »متوافرة«


