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وزير المواصالت يصدر قرارًا بتشكيل لجنة تقصي الحقائق عن أوضاع »الكويتية«

ومصادر في المؤسسة تعتبر أن ضغوطاً سياسية وراء موقفه
احمد يوسف وكونا

اصدر وزير املواصالت ووزير الدولة لشؤون 
مجلس االمة د. محمد البصيري قرارا وزاريا في 
شأن تشكيل جلنة تقصي احلقائق عن االوضاع 
االدارية واملالية مبؤسس���ة اخلطوط اجلوية 

الكويتية.
ونص القرار )811 لسنة 2010( على ان تشكل 
جلنة تقصي احلقائق يناط بها دراسة الوثائق 
واملس���تندات اخلاصة والقرارات الصادرة عن 
املؤسسة املتعلقة باالمور االدارية واملالية السيما 
التعيينات والترقي���ات والتنقالت وذلك خالل 
الفترة من بداية العمل بالقانون )6 لسنة 2008( 
في شأن حتويل املؤسسة الى شركة مساهمة 
وحتى تاريخه. ويناط باللجنة كذلك دراسة ما 

ورد بتقرير ديوان احملاسبة عن نتائج الفحص واملراجعة على تنفيذ 
ميزانية املؤسسة والش���ركات التابعة لها للسنة املالية )2008/2009( 
واستدعاء من تراه اللجنة من موظفي املؤسسة ملناقشتهم وسماع افاداتهم 
الستيضاح اي استفسارات او اسئلة تطلبها اللجنة. كما يناط بلجنة 
تقصي احلقائ���ق الوقوف على مدى تطبيق القوانني والنظم واللوائح 
والتعليمات املالية واالدارية املقررة وبيان اي جتاوزات ادارية او مالية 
تكون قد وقعت خالل الفترة املذكورة او تضمنها تقرير ديوان احملاسبة 
عن نتائج الفحص واملراجعة على تنفيذ ميزانية مؤسس���ة اخلطوط 
اجلوية الكويتية والشركات التابعة لها للسنة املالية املذكورة وحتديد 

أسماء املتسببني فيها ومسمياتهم الوظيفية.
ونصت املادة الثالثة من الق���رار على أن »تعقد اللجنة اجتماعاتها 
بناء على دعوة من الرئيس أثناء وخارج أوقات الدوام الرسمي بوزارة 
املواصالت او اي مكان آخر يحدده الرئيس وال تكون اجتماعات اللجنة 

صحيحة اال بحضور الرئيس او نائبه ونصف عدد األعضاء 
على األقل وللجنة او من تفوضه من أعضائها االنتقال الى 
اي مكان تراه لالطالع على اي أوراق او مس���تندات تتعلق 
مبهامها«. وأعطت امل���ادة الرابعة من القرار رئيس اللجنة 
احلق في االستعانة مبن يراه من ذوي اخلبرة واالختصاص 
»وله ان يشكل جلانا فرعية الجناز املهام املنوطة باللجنة«. 
كما أعطى القرار في مادته اخلامسة رئيس اللجنة احلق في 
مخاطبة اي جهة داخل مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية 
بشأن مهام اللجنة وألزمت بذلك جميع قطاعات املؤسسة 
بالتعاون التام مع اللجنة وتزويدها بصفة فورية وعاجلة 
بأي مس����تندات او وثائق او تقارير او محاضر اجتماعات 
وغيرها مما يدخل في اختصاصات اللجنة وعملها وتلبية 
دعوة حضور اي من جلساتها. واوضح القرار ان مدة عمل 
اللجنة »شهران تبدأ من تاريخ صدور القرار ويرفع رئيس 
اللجنة تقريرا بنتائج اعمالها الى وزير املواصالت مشفوعا بالتوصية 
مبا يس����تلزم اتخاذه من إجراءات«. كما الزم القرار في مادته السابعة 
جه����ات االختصاص بتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه. إلى ذلك، أكدت 
مصادر مطلعة ل� »األنباء« ان ضغوطا سياسية كبيرة من قبل بعض 
أعضاء مجلس األمة دفعت وزير املواصالت التخاذ قرار بتشكيل جلنة 
تقصي احلقائق عن أوضاع مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية، وذلك 

لعرقلة عملية اخلصخصة التي أصبحت على وشك التنفيذ.
وقالت املصادر ان الوثائق واملستندات اخلاصة باملؤسسة املتعلقة 
باألمور اإلدارية واملالية من  تعيينات وترقيات وتنقالت جاهزة للفحص، 
مؤكدة على سالمة موقف املؤسس���ة. من جهة أخرى، أشارت املصادر 
الى ان العمل في املؤسسة مستمر بشكل منتظم، مشيرة الى ان املرحلة 
احلالي���ة � ما قبل تنفيذ عملية اخلصخص���ة � جتعل اإلدارة العليا في 

املؤسسة تسير أعمالها بشكل يومي، بعيدة عن اخلطط الطويلة. 

د.محمد البصيري

»هيرميس« تطلق صندوقًا لالستثمار المباشر
في سورية بقيمة بين 250 و300 مليون دوالر

المتداولون األفراد في األسواق العربية 
ما بين 62% و%89

في جذب أكثر من 1.2 مليار دوالر 
موزعة على تسعة صناديق وقامت 
باالستثمار في 34 شركة في مجاالت 
تشمل البترول والغاز، والعقارات، 
والزراع���ة والصناعات الغذائية، 

واإلنشاء ومواد البناء.
ويهدف صندوق سورية التابع 
إلى  املالية هيرميس  للمجموعة 
االستثمار في قطاعات متعددة في 
االقتصاد السوري لتوفير التمويل 
للشركات القائمة املتميزة للمساهمة 
في تنميتها وتأسيس املشروعات 
اجلديدة، وستقوم املجموعة املالية 
هيرميس باملش����اركة ب� 10% من 
األم����وال املجمعة. ومن  إجمالي 
جانبه علق رئيس مجلس إدارة 
املجموعة املالية هيرميس سورية 
فراس طالس قائال: »إن الشراكة 
اإلستراتيجية مع بنك االستثمار 
األكبر في العالم العربي، وتأسيس 
الس����وري لالستثمار  الصندوق 
املباش����ر، يعد من أفضل الطرق 
لتطوير االستثمارات باالقتصاد 
السوري، وإعداد الشركات لدخول 
سوق املال، ورفع مستوى التداول 
لترتقي البورصة الس����ورية إلى 

مستوى نظيراتها في املنطقة«.
املالية  وقد قام����ت املجموعة 
هيرميس بتعيني ح����ازم بدران 
التنفيذي  الرئي����س  في منصب 
للمجموعة املالية هيرميس سورية، 
حيث عمل ب����دران مع املجموعة 
ألكثر من س����تة أع����وام وأصبح 
مؤخ����را العضو املنتدب بقس����م 

الترويج وتغطية االكتتاب.

في إطار مواصلة استراتيجيتنا 
نحو التوسع اإلقليمي«.

جدير بالذكر أن أكثر من ثلث 
التعداد السكاني في سورية، والذي 
يصل إلى أكثر من 20 مليون نسمة، 
دون سن ال� 14، وتشير التوقعات 
إلى منو السكان بنسبة 2.5% خالل 
السنوات ال� 5 املقبلة، مما سيساهم 
في خلق طلب قوي على الس����لع 
االستهالكية، ويزيد حاجة القطاع 
اخلاص السوري إلى حجم هائل من 
رؤوس األموال الالزمة لالستثمار 

في كافة الصناعات الرئيسية.
ومتكن االقتصاد من احلفاظ 
على قوته ف���ي مواجهة التباطؤ 
االقتص���ادي العامل���ي، حيث بلغ 
متوسط منو الناجت احمللي السوري 
4.1% سنويا على مدار األعوام ال� 3 
املاضية. وصرح الرئيس التنفيذي 
للمجموعة املالية هيرميس ياسر 
امللواني قائال: ان املجموعة املالية 
هيرميس لالستثمار املباشر جنحت 

املالي����ة  أعلن����ت املجموع����ة 
هيرميس، عن دخولها الس����وق 
الس����وري، م����ن خ����الل افتتاح 
مكتبه����ا اإلقليم����ي باجلمهورية 
العربية الس����ورية، بالتزامن مع 
إطالقها صندوقا جديدا لالستثمار 
املباش����ر بقيمة تتراوح بني 250 
و300 مليون دوالر، وذلك سعيا 
وراء فرص االستثمار الواعدة في 

السوق السوري.
وتعد املجموعة املالية هيرميس 
سورية شراكة ما بني املجموعة 
املالي����ة هيرميس بنس����بة %70، 
والشريك السوري فراس طالس 
بنس����بة 30%. وس����يقدم مكتب 
سورية جميع اخلدمات التي تقدمها 
املالي����ة هيرميس في  املجموعة 
مجاالت الترويج وتغطية االكتتاب، 
واالستثمار املباشر، والتداول في 

األوراق املالية، وإدارة األصول.
املالية  وتنتظ����ر املجموع����ة 
هيرمي����س س����ورية احلص����ول 
الالزمة من  التراخي����ص  عل����ى 
هيئة األوراق واألس����واق املالية 
السورية لبدء أنشطتها بالعاصمة 
السورية دمشق. من جانبه صرح 
الرئيس التنفيذي للمجموعة املالية 
هيرميس حسن هيكل قائال: »لقد 
حتول السوق السوري إلى فرصة 
فريدة لالستثمار بفضل اإلصالحات 
األخيرة التي قامت بها احلكومة 
السورية لتحرير االقتصاد وتيسير 
بيئة األعمال، ولذلك فإن دخولنا 
السوق الس����وري يعتبر خطوة 
منطقية للمجموعة املالية هيرميس 

اصدر املعه���د العربي للتخطيط ع���ددا جديدا من 
سلسلة جس���ر التنمية حتت عنوان »البنية اجلزئية 
الس���واق االوراق املالية« وذلك في اطار حرص املعهد 
على توثيق مخرجات مختلف ملتقياته العلمية ونتاجه 
البحثي ضمن اصدارات دورية، والتي تعنى مبختلف 
التنمية االقتصادي���ة واالجتماعية واتاحتها  مجاالت 
جلميع املهتمني والباحثني وصناع القرار، بهدف املساهمة 
في اثراء املعرفة ورفع مس���توى الوعي التنموي في 

الدول العربية.
وتأتي اهمية اختيار موضوع هذا العدد ملا حتظى 
به اس���واق االوراق املالية من اهتمام متصاعد من قبل 
الباحثني واملستثمرين والسلطات االشرافية في ضوء 
التحول السريع لبيئة اسواق االسهم من خالل التقنية 
والتنظيم والعوملة، فقد حتولت جميع بورصات العالم 
الى اسواق الكترونية متكن شركات السمسرة والبنوك 
من ادخال االوام���ر في اي وقت وبأقل التكاليف بعيدا 

عن االسواق التقليدية املعروفة.
ويهدف ه���ذا االصدار الى اس���تعراض بعض اهم 
االس���تنتاجات في هذا املجال االقتص���ادي واملالي مع 
التركيز على اجلانب الوصف���ي الهم ترتيبات عملية 
التداول في اسواق االسهم بشكل عام واسواق االسهم 
العربية على وجه اخلصوص، ويتناول انظمة التداول 

وطبيعة املتداولني والسيولة والشفافية.
كما يشير العدد الى ان املواجهة بني منوذج السوق 
التي حتركها االس���عار وتلك التي حتركها اوامر البيع 
والشراء تؤدي الى البحث عن التنظيم املثالي لالسواق 
الذي ميكن من حتقيق السيولة والكفاءة والشفافية الى 

جانب تخفيض تكاليف املعامالت.
وعن طبيعة املتداولني، فقد اشار االصدار الى اعادة 
النظر في فكرة اس���واق االس���هم حني مت االخذ بعني 
االعتبار تكلفة اقتناء املعلومات املتعلقة بالش���ركات 
املدرجة واسعار وحجم التداول في السوق. لذا اعادت 
نظرية البنية اجلزئية السواق االسهم صياغة التوازن 
بني العرض والطلب بصورة اكثر واقعية اعتمادا على 
امكانية اعتبار الس���لوك االس���تراتيجي لثالثة انواع 
متمي���زة من العمالء، وهم املطلع���ون على املعلومات 

وصناع السوق وغير املطلعني على املعلومات.
وبالق���اء نظرة على طبيع���ة املتداولني في بعض 
االسواق العربية، فإن العدد يبني من خالل استعراضه 
الربعة من االس���واق اخلليجية باالضافة الى س���وق 
مصر، ان نس���بة املتداولني االفراد تفوق بكثير ما هو 
عليه احلال في االسواق الغربية، حيث ال تتعدى هذه 
النس���بة 35% في بورصة نيويورك و30% في س���وق 
طوكيو بينما تتراوح هذه النسبة في االسواق العربية 

ما بني 62% و%89.
اما بالنسبة للس���يولة التي يعرفها االصدار بأنها 
مدى قدرة املستثمر على حتويل اسهمه الى نقد بسرعة 
وبدون التعرض خلسارة، فيشير العدد في هذا املجال 
الى افتقار االسواق العربية الية بحوث تطبيقية تخص 
النطاق السعري كمؤشر لسيولتها ومدى تفاعله سلبا 
او ايجابا مع مختلف التطورات في البنية اجلزئية لهذه 
االس���واق على غرار تقليص وحدات املزايدة، ويرجع 
ذلك لعدم توفير قواعد بيانات عالية التردد للباحثني 

في هذا املجال.

دشّنت دخولها السوق السوري

في اإلصدار الجديد لسلسلة جسر التنمية

حسن هيكل

»المجموعة البترولية« تدّشن أنبوبًا نفطيًا إلحدى مصافي 
»أرامكو« من خالل شركة زميلة في النصف الثاني

INPETRO والتي متلك املجموعة 
40% من حصصها، حيث انها قامت 
بتزويد اسواق زميبابوي وزامبيا 
بواسطة الشاحنات البرية ما ساعد 
على الفوز بنسبة جيدة من واردات 
هذه البلدان من املنتجات البترولية. 
ومت تزوي����د وزارة تنمية الطاقة 
واملياه MEWD في زامبيا بالديزل 
والبنزين، وذلك بالشاحنات البرية 
وش����احنات القطار الى العاصمة 
لوس����اكا. ولقد كان للخبرة التي 
اكتسبتها املجموعة في التزويد عن 
طريق الشحن البري االثر الفعال 
في تنفيذ التزاماتها التعاقدية مع 

MEWD على أكمل وجه.
كما مت انتخاب عبداهلل الكندري 
عضوا في مجلس االدارة بدال من 
املرحوم يوس����ف ابراهيم الغامن 
م����ع االبقاء على مجل����س االدارة 
السابق كما هو دون تغيير في فترة 
السنوات الثالث املقبلة. وتشمل 
قائمة  مجلس إدارة جديد للسنوات 
الثالث املقبلة كل من: خلف أحمد 
اخللف، غازي فهد النفيسي، وليد 
جابر حديد، جاسم محمد املسلم، 
عبداهلل عقيل زمان، سمير صبري 
شماس، ضرار يوسف الغامن وعلي 

رشيد البدر.

 Global احملفظة العاملية املوزونة
Balanced Portfolio وامل����دارة من 
قبل البن����وك العاملية ارتفاعا بلغ 
حوالي 12.2% مما عوض نس����بة 
كبي����رة من الهب����وط الذي حدث 
خالل ع����ام 2008 )16.5%(. ولفت 
الى ان قطاع التسويق والنشاط 
التج����اري للمجموع����ة في 2009 
ش����هد تطورات ملحوظة، حيث 
متت اضافة 268.500 متر مكعب 
 Arabtank من اخلزانات في شركة
مبدينة ينبع الصناعية في اململكة 
العربية السعودية، حيث ساهم 
استخدام هذه اخلزانات في اضفاء 
زخم لعمليات املجموعة التجارية، 
واس����تمرت املجموعة في تأجير 
خزان����ات في مواق����ع أخرى مثل 
 VHFLفي س����نغافورة و HSTPL
في الفجي����رة وTOROS في تركيا 
وINPETRO في موزمبيق )جنوب 
شرق افريقيا(، ومت استخدام جميع 
هذه اخلزان����ات بأقصى طاقتها، 
وقد توف����ر للمجموعة في نهاية 
ع����ام 2009 طاقة تخزينية بلغت 

625.000 متر مكعب.
وقد زاد نش����اط املجموعة في 
تسويق املنتجات في افريقيا عن 
طريق اس����تخدام خزانات شركة 

وخفض التكاليف، وباالضافة الى 
ذلك قامت ادارة البحرية في الشركة 
بتأجير 59 ناقل����ة الحتياجاتها 
الفورية و3 ناقالت الحتياجاتها 
لالمد الطويل من سوق الناقالت 
العاملي، وبتكاليف تنافسية مما ادى 
الى الوفاء بااللتزامات التعاقدية 

وزيادة هامش الربحية.
النتائج  واس����تعرض اخللف 
املالية للش����ركة في 2009، حيث 
أن االرباح الصافية لعام  أوضح 
2009 بلغت حوالي 5.99 ماليني 
دينار، أي ما يعادل 41.43 فلس����ا 
للس����هم، بزيادة تبلغ حوالي %7 
عن ارباح عام 2008، الفتا الى ان 
قيمة املبيعات انخفضت الى 939 
مليون دينار من 1.340 مليون دينار 
في 2008 وذلك بصورة رئيسية 
نتيجة النخفاض االسعار خالل 
2009. وبالرغم من ان بنوكا محلية 
وعاملية عديدة مرت بصعوبات أدت 
الى تقليصها للتسهيالت املمنوحة 
لعمالئها، اال ان املجموعة متكنت 
من احملافظة على عالقات مميزة مع 
كل البنوك واملؤسسات املالية التي 
تتعامل معها ما مكنها من االستمرار 
في القيام بجميع عملياتها التجارية 
بص����ورة طبيعي����ة. ولقد حققت 

الفرص االستثمارية الى مشاريع 
فعلية وتدخل مرحلة البناء خالل 
عام 2010، كم����ا قامت املجموعة 
الفعالة والتنس����يق  باملش����اركة 
املتواصل مع ش����ركائها اآلخرين 
في متابعة املشاريع التي هي حتت 
االنشاء وتطوير مشاريع توسعة 
الزميلة والشركات  في الشركات 

املشتركة.
وفي استعراض الداء املبيعات 
الكلية في 2009، اشار اخللف الى 
ان الشركة استمرت في التعاون 
الوثيق بني املجموعة وش����ركات 
النفط الوطنية في البلدان املنتجة 
والبل����دان املس����تهلكة للبترول، 
وبلغت املبيعات الكلية في نهاية 
2009 حوالي 5.7 ماليني طن من 
مختلف املواد البترولية من الديزل 
وزيت الوق����ود ووقود الطائرات 

والبنزين والنافثا.
وواصلت املجموعة خالل 2009 
تشغيل ناقالتها الثالث حلسابها 
بالكامل ولقد ساهمت ادارة الشركة 
واململوكة بالكامل من قبل املجموعة 
في ادارة هذه الناقالت على افضل 
وجه وذلك بتقدمي برمجة دقيقة 
لعمليات الصيانة وتوفير العمالة 
املاهرة مما ادى الى حتسن االداء 

عمر راشد
في اجتماع استمر قرابة الساعة 
وتخللته تس����اؤالت للمساهمني 
تركزت حول محفظة استثماراتها 
في اخل����ارج، عق����دت املجموعة 
البترولية املستقلة امس عموميتها 
العادية بنسبة حضور %79.82، 
حيث أقرت توزيع 30 فلسا نقدا 
للمس����اهمني عن البيانات املالية 

للسنة املنتهية في 2009/12/31.
املناسبة، أشار رئيس  وبهذه 
مجل����س اإلدارة خل����ف اخلل����ف 
الى ان الش����ركة ستوزع أرباحها 
على املس����اهمني األحد او االثنني 

املقبل.
ولفت الى ان الش����ركة بصدد 
 - »Arabtank« تدشني أنبوب من
الزميلة في  وهي إحدى شركاتها 
مدينة ينبع السعودية - الى إحدى 
أرامكو السعودية  مصافي شركة 
وذلك في إطار تطوير قدرات الشركة 

واملجموعة بشكل عام في 2010.
وأوض����ح اخلل����ف ان مجلس 
اإلدارة وافق على توزيع 30% نقدا 
للسهم او 60% من األرباح الصافية 
لعام 2010 أيهما أكثر، مس����تدركا 
بأن التوقعات تش����ير الى زيادة 
مبيعات الشركة في العام احلالي 
على خلفية عودة االقتصاد العاملي 

للنمو مرة اخرى.
وفي رد على تساؤالت املساهمني 
حول احملفظة املدارة من قبل بنوك 
عاملية وطبيعة األصول املوجودة 
فيها، أشار اخللف الى ان 3 بنوك 
عاملي����ة هي »بي ان ب����ي باريبا« 
وكريدت اجريكول وسوس����يتيه 
جنرال ه����ي التي تق����وم بإدارة 
احملفظة وبشكل »متحفظ« مكن 
الشركة من جتنب خسارة كبيرة 

في 2008.
واستدرك بأن احملفظة املدارة 
تساعد الشركة في احلصول على 
متويل املشروعات واستثماراتها 
التوس����عات  اخلارجي����ة وكذلك 

املطلوبة في الشركات الزميلة.
وردا على س����ؤال ل� »األنباء« 
حول سبب اعراض البنوك احمللية 
عن متويل مش����روعات الشركة، 
اش����ار اخللف الى ان هذا السؤال 
يوجه للبنوك احمللية وليس الدارة 

الشركة.!!
وحول تطوير اعمال الشركة في 
املستقبل، اشار الى ان املجموعة 
استمرت في تطبيق استراتيجية 
تنويع مصادر الدخل عن طريق 
تطوير اس����تثمارات لوجس����تية 
)منش����آت تخزين وانابيب نقل 
منتج����ات بترولي����ة( تعزز من 
عمليات التسويق للمجموعة وبحد 
ذاتها تكون ذات مردود استثماري 
جيد، وقد اس����تمرت اجلهود ومت 
احراز تقدم بالتعاون مع شركاء 
استراتيجيني )شركات نفط وطنية 
ومؤسس����ات محلية وعاملية( في 
تطوير فرص استثمارية في مملكة 
البحرين وموزمبيق ودول اخرى، 
ومن املتوقع ان تتطور بعض هذه 

5.9 ماليين دينار أرباحها الصافية وتوزع 30٪ نقداً على مساهميها عن 2009

خلف اخللف مترئسا عمومية الشركة
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توزيع أرباح نقدية تعادل 30 فلسًا للسهم أو 60% من األرباح الصافية للعام الحالي أيهما أكثر
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