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قالت مؤسسة اخلطوط 
اجلوي����ة الكويتي����ة انها 
طرحت أسعارا تشجيعية 
لتنشيط عمليات البيع بدءا 
االثن����ن املاضي  من يوم 
وحت����ى 15 ماي����و املقبل 
للراغبن في الس����فر الى 
منطقة اخلليج والشرقن 
األوسط واألقصى وشبه 

القارة الهندية وأوروبا.
وقال املدي����ر االقليمي 
الكوي����ت  األعل����ى ف����ي 
باملؤسس����ة بدر العميري 

في تصريح صحافي انه تقرر تقدمي األسعار إلرضاء اكبر 
ش����ريحة ممكنة من العمالء انسجاما مع سعيها الدائم الى 
تعزيز تواجدها في االس����واق التي تشهد تنافسا حادا بن 

شركات الطيران وإقباال متزايدا من املسافرين.
وأضاف العميري أن املؤسسة حددت سعر التذكرة ذهابا 
وإيابا الى اخلليج بدءا م����ن 17 دينارا، أما املدن األوروبية 
فتبدأ ب� 91 دينارا والشرق األوسط ب� 37 دينارا وشبه القارة 
الهندية ب� 47 دينارا والشرق األقصى ب� 111 دينارا، مشيرا 

الى ان األسعار ال تشمل الضرائب.
وأوضح أن هذه األس����عار التشجيعية جاءت بناء على 
دراسة من املختصن لتتوافق مع سياسة املؤسسة الهادفة 
ملنافسة ش����ركات الطيران اضافة الى زيادة املبيعات على 
طائراتها وتوثيق التعاون بن اخلطوط اجلوية الكويتية 

ومكاتب السياحة والسفر ملا فيه خير مصلحة الطرفن.

املؤشر 
السعري 

7444.3
بتغير قدره
  - 51.5

قالت الشركة اخلليجية الدولية لالستثمار )غلف 
انفست( انه لم تقم اي جهة بإجراء اي اتصال بالشركة 
بخصوص نية اس���تحواذها على الش���ركة، كما هو 
موضح في ميزانية الشركة انه يوجد في تقرير مراقب 
احلسابات بند »تأكيد أمر« فيما يخص قدرة الشركة 

على االستمرار بالنشاط ككيان مستمر.  
وأضافت الش���ركة ان إدارتها تبذل ما في وسعها 

بالتعاون مع مستشار اعادة   الهيكلة لتصحيح الوضع 
املالي للشركة بالتباحث مع كافة البنوك الدائنة إليجاد 
انس���ب احللول وتدخل ضمن هذه االطراف ش���ركة 
شعاع كابيتال بصفتها ضامنة لقرض مع بنك ابوظبي 
التجاري اليجاد انسب احللول ملعاجلة هذا القرض، 
 حيث ان هذه اإلجراءات واألطروحات ال ميكن التنبؤ 

بنتائجها في هذا الوقت. 

»غلف إنفست«: ال اتصاالت مع أي جهة لالستحواذ على الشركة

نائب املدير العام في شركة كفيك للوساطة املالية 
ناصر اخلليفة أن اجتاه إدارة السوق نحو تطبيق 
نظ����ام تداول آلي جديد هو أمر »طبيعي« في ظل 
العي����وب التي تكتنف النظام احلالي الذي يعاني 
من غياب واضح آلليات حتد من التالعبات وضبط 
س����لوكيات املتداولن في اإلطار الصحيح، الفتا 
ال����ى أن أبرز حتديات تطبي����ق النظام تتمثل في 
عدم متكن ما يقارب 60 وسيطا ميثلون 20% من 
إجمالي عدد الوسطاء البالغ عددهم 300 وسيط على 
مستوى الشركات ال� 14 قد يخرجون من السوق 
بش����كل نهائي وذلك لعدم قدرتهم على استيعاب 

النظام اجلديد. 
من جانبه، أوضح مدير الت����داول االلكتروني 
وتطوير األعمال في شركة كفيك للوساطة املالية 
محمد الوزان أن تنفيذ النظام بات أمرا ال مفر منه، 
خاصة أن هناك شركات جاهزة لتطبيقه وإن كان 
عددها بسيطا، مبينا أن جتهيز البنية التحتية اليزال 
عقبة رئيس����ية أمام الكثير من الشركات لتطبيق 
النظام.  وبن أن »ناسداك أوماكس« وضعت مجموعة 
من النقاط التي ميكن من خاللها وضع تصور حول 
طبيعة التطوير املطلوب من كل شركة على حدة، 
إال أن هناك جتاهال من بعض الش����ركات خوفا من 
التغيير القادم أو لعدم قدرتها على استيعاب النظام.  
ورغم الفرص والتحديات والصعوبات، هناك تصميم 
واضح من قبل إدارة الس����وق على تطبيق النظام 
ولو انطبقت الشروط على شركة واحدة فقط دون 
شركات الوساطة ال� 14 مع تهديد بفرض عقوبات 

عليها بسبب تخلفها عن تطبيق النظام. 
ووفق الورقة املقدمة من »ناس����داك أوماكس« 
حول تطبيق املرحلة األولى من نظام التداول اآللي 

اجلديد، فإن املرحلة األولى من النظام تشمل: 
أوال: تبديل نظام KATS املعمول به حاليا لنظام 

.X-Stream
ثانيا: تطوير املنتجات واخلدمات واملشتقات.

ثالثا: نظام الرقابة اآللية SMARTS والتي تطبق 
على 3 مراحل تؤدي إلى منتجات وخدمات جديدة 
مع حتديث أنظمة ما بعد التداول )نظام مركزية 

التحكم وغيرها(.

رابعا: النظام اجلديد سيجعل سعر السهم حقيقيا 
وعلى أساس الطلب في السوق.

خامس�ا: ريادة السوق وحتوله إلى سوق مميز 
في املنطقة وعلى الصعيد الدولي.

ورغم أن تلك األهداف أساسية ومطلوبة جلعل 
السوق الكويتي أكثر جاذبية لالستثمار األجنبي 
وأحد أهم العناصر الت����ي يعتمد عليها في جعل 
الكويت مركزا ماليا، هناك حتديات تواجه حتقيق 

تلك األهداف املرجوة، ومنها: 
أوال: معرفة وضع سوق الكسور داخل النظام 
اجلديد وهل ستظل حركة التسويات بيد الشركة 
الكويتية للمقاصة أم ستتم التسويات داخل شركات 
الوس����اطة كما هو معمول به في الدول األخرى؟ 
الفتا الى أن هناك رغبة من ش����ركات الوس����اطة 

بتطبيق هذه اآللية.
ثانيا: استيعاب الوسطاء ضمن النظام اآللي اجلديد 
لطبيعة عمل النظام حيث ان هناك صعوبات كثيرة 

تقف أمام تطبيق تلك اآللي����ة في الوقت الراهن، 
فهناك 300 وسيط تضمهم 14 شركة وساطة مالية 
قد ال يستطيع 20% منهم استيعاب آليات النظام 

اجلديد ما يعني خروجهم من السوق. 
ثالثا: التدريب واملتابعة من إدارة السوق والتي 
حتتاج إلى تكثيف الدورات التدريبية من قبل إدارة 
السوق لتعريف الوسطاء بالنظام اجلديد وآلياته 

والتأكد من قدرتهم على تطبيقه. 
رابعا: اتهام بعض شركات الوساطة إلدارة السوق 
بغياب الشفافية بخصوص خطوات العمل املتفق 

عليها بينها وبن »ناسداك أوماكس«. 
خامسا: اقتصار االجتماع بن شركات الوساطة 
واألطراف األخرى املستفيدة من النظام مع »ناسداك 

أوماكس« دون تنسيق مع إدارة السوق.

60 وسيطًا خارج السوق

وتعليقا على تلك األهداف والتحديات، أوضح 

عمر راشد
على الرغم من أن سوق الكويت لألوراق املالية 
يعد من أقدم األسواق اخلليجية والعربية تأسيسا 
فانه كان آخرها تطويرا،  فرغم أهمية السوق الكويتي 
باعتباره القناة االس���تثمارية الثانية بعد العقار 
الستثمار أموال املواطنن واملؤسسات احلكومية 
إال أنه لم يحظ باالهتمام احلكومي للتطوير سواء 
على املستوى التشريعي أو التكنولوجي إال مؤخرا، 
فعلى اجلانب التش���ريعي مت مؤخرا إقرار قانون 
هيئة األس���واق املالية وال���ذي يفترض العمل به 
بعد عام.   وبعد أن متكنت أسواق املال اخلليجية 
من قطع شوط طويل في تطوير أسواقها املالية، 
بدأت إدارة السوق أول خطوة في تطوير السوق 
تكنولوجيا، وفي هذا الشأن وقعت اتفاقا مع شركة 
»اوماكس الس���ويدية« لعمل نظام جديد للتداول 
بتكلف���ة إجمالية 18.3 مليون دين���ار وفق توجه 

استراتيجي قائم على 4 عناصر هي:
  أوال: قدر أكبر بااللتزام باملعايير الدولية وأفضل 

املمارسات.
ثانيا: نظم حديثة لتكنولوجيا املعلومات لتقدمي 

املنتجات واخلدمات اجلديدة.
ثالث�ا: التعاون املش����ترك مع إحدى البورصات 

الرائدة.
رابعا: التركيز على تطوير السوق واملوظفن بقدر 
تطوير تكنولوجيا املعلومات. وهذه اإلستراتيجية 
سعت لتحقيق أهداف أساسية كانت مثار جدل في 
السنوات املاضية، بل إنها كانت حتول دون جعل 
السوق الكويتي ضمن األسواق الناشئة الرشيدة، 

وهذه األهداف هي: 
أوال: اختفاء األوامر الوهمية التي تعطي انطباعا 
خاطئا للمتداولن عن أداء الس����وق داخل وخارج 

الكويت.
ثاني�ا: ضبط إقفاالت الثواني األخيرة وذلك من 
خالل وضع معايير تس����مح مبتابعة التالعبات 

وضبطها أوال بأول.
ثالثا: اختفاء أخطاء التسويات بشكل يكاد يكون 
نهائيا والتي تكلف شركات الوساطة ما يقارب %5 

من إجمالي إيراداتها.

تصميم وجدية واضحة 
من إدارة السوق في 
تطبيقه ولو »بشركة 
واحدة ملتزمة«

 5 مزايا لتطبيق النظام 
أبرزها اختفاء أخطاء 
التسويات وتطبيق 
نظم حديثة لتكنولوجيا 
المعلومات

توقعات بخروج 60 
وسيطًا من إجمالي 300 
خارج نظام التداول

تحديات تواجه تطبيق
5 نظام التداول اآللي الجديد

العميري: »الكويتية« طرحت أسعارًا تشجيعية

»العربية العقارية« بصدد التخارج
 من »روتانا« الشارقة و»أرض الالجون« في اإلمارات

عمر راشد
كشفت مصادر ل� »األنباء« ان الشركة العربية 
العقارية في طور التخارج من روتانا الش���ارقة 
وأرض الالجون باإلمارات خالل املرحلة املقبلة، 
مضيفة أن الش���ركة في املراح���ل النهائية حاليا 

إلبرام الصفقة.
ولفتت املصادر الى ان الشركة انتهت بالفعل 

من إعداد دراس���ات اجلدوى الالزمة للبيع وفق 
األس���عار املتاحة حالي���ا، متوقعة حتقيق أرباح 

جيدة من التخارج. 
وحول قيمة الصفقة من التخارج من األصلن 
أش���ارت إلى أن القيمة املتوقعة بحدود 1.2 مليار 
درهم، الفتة الى أن روتانا الشارقة تبلغ قيمتها 

حدود 800 مليون درهم.

عمر راشد
أفادت مصادر »األنباء« بأن أعيان لإلجارة 
واالستثمار بصدد إرس���ال ميزانية 2009 إلى 
البنك املركزي األس���بوع اجل���اري وذلك بعد 
انته����اء املدقق اخلارجي من تدقيقها وإرسالها 

إلى الشركة.
وبينت املصادر انه م���ن املتوقع أن تتكبد 
الشركة خس���ائر بحدود 35 مليون دينار عن 
بيانات العام احلالي، بواقع 8 مالين عن الربع 
الراب���ع وذلك بعد تكبدها 27 مليون دينار عن 

بيانات األشهر ال� 9 األولى من عام 2010.
وفي الس���ياق ذاته، أشارت املصادر إلى أن 
خيار اجتاه الشركة لزيادة رأسمالها للخروج 

من مديونياتها البالغة 400 مليون دينار لدائنن 
محلي���ن وخارجين، إن كان من بن اخليارات 
املطروحة أمام الشركة في التفاوض مع دائنيها 
إال أنه ال ميث���ل املرحلة األخيرة في التفاوض 
والتي ستأتي بعد بلوغ مرحلة التفاوض إلى 

طريق مسدود.
وم���ن ناحية أخ���رى، أفادت املص���ادر بأن 
املفاوض���ات التزال جارية بن ش���ركة املثنى 
لالستثمار وهي املمثلة لبيت التمويل الكويتي 
ودائنن آخرين مع ممثلي شركة »أعيان« التي 
التزال تراوح مكانها ملطالبة الش���ركة بإعادة 
تقييم األصول املدرج���ة باخلطة وفق القيمة 

العادلة.

أحمد يوسف
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان اللجنة 
التأسيسية لتخصيص »الكويتية« ستجتمع غدا 
بأعضاء اللجنة التنفيذية مبؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية، وذلك ملناقشة تفاصيل نقل 
أصول املؤسس����ة الى الشركة اجلديدة املزمع 

انشاؤها.
وقالت املصادر ان االجتماع مبقر املؤسسة، 
حيث طلبت اللجنة التأسيسية املكلفة من قبل 
الهيئة العامة لالس����تثمار تفاصيل األصول، 
باإلضافة الى االستفسار عن معلومات تخص 

عملية التخصيص.
وكان����ت اللجنة التأسيس����ية ق����د عقدت 

اول اجتم����اع لها االحد املاض����ي مبقر الهيئة 
وبرئاسة مطلق الصانع مدير وحدة املتابعة 
لقطاع االحتياطي الع����ام بالهيئة، وعضوية 
كل من مستش����ار مكتب وزير املالية د.مثقال 
السرطاوي، ومدير ادارة الشركات في وزارة 
التجارة والصناعة داود السابج، ومن الشؤون 
القانونية للهيئة د.احمد امللحم، باالضافة الى 
مقرر اللجنة نوري السالم. وأشارت املصادر الى 
ان االجتماع تطرق الى بحث خطط واستراتيجية 
العمل خ����الل املرحلة االولى املقبلة واجلهات 
التي سيتم االس����تعانة بها لتنفيذ االجراءات 
اخلاصة بتحويل مؤسس����ة اخلطوط اجلوية 

الكويتية الى شركة مساهمة عامة.

اجتماع اللجنة التأسيسية والتنفيذية لتخصيص »الكويتية« غدًا
لبحث تفاصيل نقل أصول المؤسسة إلى الشركة الجديدة

»أعيان« ترسل بياناتها ل� »المركزي« األسبوع الجاري 
بخسائر تقترب من 35 مليون دينار

خيار زيادة رأسمالها مطروح لكن لم يتم البت فيه بشكل رسمي
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اختبار  املعرفة بالنظام

االختبار الوظيفي

MWT �فترة ال

االعداد لالطالق

فترة املوافقة

2 1

تقدمي خطة العمل 
في 24 فبراير

إطالق مشروع 
الوسيط

اختبار البنية 
التحتية الفنية

االختبار األولي 
خطة إدارة 

الوسطاء
اختبار فاعلية 

توصيالت الشبكة 
اخلاصة بالنظام

تقرير  االختبار

املوعد النهائي للموافقةاالختبار املوحد

اخلطة الرئيسية ملواعيد تطبيق نظام التداول اآللي اجلديد

بدر العميري

اختبار تكامل املشاركني


