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السلة االقتصادية

 قانون الخصخصة.. شامل.. عادل.. كريم
 قب����ل تولي رئيس����ة 
الس����ابقة  بريطاني����ا 
مارغريت تاتشر رئيسة 
ح����زب احملافظني ملقاليد 
احلكم، كان حزب العمال 
قد حول بريطانيا إلى دولة 
اشتراكية من خالل تأميم 
أغلب املرافق الرئيس����ية 
في بريطانيا مثل خدمات 
املواصالت »القطارات + 
الباصات«، خدمات الغاز، 
البريطانية،  اخلط����وط 
..الخ،  بريتش بتروليوم 
وعليه س����قط االقتصاد 
البريطاني سقوطا كبيرا، 
واثر على قدرة بريطانيا 

على املنافس����ة اقتصاديا، وأيضا حتولت 
اخلدمات إل����ى البيروقراطي����ة احلكومية 
فتقادمت وتأخرت وأصبحت ال تطاق، وعندما 
تولت تاتش����ر احلكم كان خيارها لتطوير 
االقتصاد البريطاني واخلدمات احلكومية، أن 
تختار خيار إعطاء القطاع اخلاص اخلدمات 
احلكومية إلدارتها، وتطوير خدماتها، وأيضا 
توفير وظائ����ف للبريطانيني كون القطاع 
اخلاص قد تفوق مبراحل كبيرة جدا في أمور 
اإلدارة والتطور التكنولوجي على القطاع 
العام، وتطوي����ر اخلدمات بصورة كبيرة، 
ولم تعد احلكومات بأنظمتها البيروقراطية 
قادرة على تطوير اخلدمات العامة، فكانت 
تاتشر أول رئيسة وزراء في العالم تطلق 
برنامج اخلصخص����ة، وهو إعطاء القطاع 
اخلاص الفرص����ة إلدارة املرافق احلكومية 
)باستثناء اجليش والشرطة واخلارجية(، 

ولقد اتبعت تاتشر السياسات التالية:
1 - الرأسمالية الش����عبية: وهي إتاحة 
الفرصة جلميع املواطنني لالس����تفادة من 
مشروع اخلصخصة، وإتاحة الفرصة لهم 
وباألخص الطبقة الوسطى ليصبحوا أثرياء، 
فكانت أن طرحت املشاريع احلكومية على 
شكل شركات مساهمة، وقامت بطرح األسهم 
بشكل رخيص تكون في متناول يد اجلميع، 
فمثال طرحت أسهم شركة بريتش بتروليوم 
بقيمة نصف جنيه إسترليني، وهكذا بقية 
الشركات، وأيضا قررت تشجيع املواطنني 
على عدم بيعهم لألس����هم من خالل إعطاء 
حاملي األسهم خصما خاصا على اخلدمات 
املقدمة، فمثال في الغاز تأخذ سعرا خاصا 
غير س����عر البيع ألنك حامل لألس����هم مما 
يش����جع املواطنني على االحتفاظ باألسهم 
املخصصة لهم، وبهذا اصبح مئات اآلالف 

من البريطانيني من اصحاب املاليني.
2 - ضمان حقوق العاملني: وذلك من خالل 
تخصيص نسبة عادلة من األسهم تتيح لهم 
الدخول في مجلس إدارة الشركة للحفاظ 
عل����ى حقوقهم، هذا باإلضافة إلى إعطائهم 
نس����بة أكبر باألسهم املخصصة، فمثال إذا 
كان احلد األعلى للمواطن 1000 سهم فيكون 

للعامل باجلهة 5000 سهم.
3 - ضمان املنافسة: وذلك من خالل الطلب 
من الشركات املخصصة لها املرافق احلكومية 
أن يسمحوا للشركات األخرى باستخدامها 
مثل النقل بالباصات، الس����تعمال محطات 
الباصات، وهكذا باإلضافة إلى إتاحة الفرصة 
للعاملني لتكوين ش����ركات واملنافسة على 
املرافق املخصصة مع شركات القطاع اخلاص، 
فإذا جاءت شركات أو نقابات العاملني بأسعار 
أقل ووفق املواصف����ات املطلوبة للجودة، 
يأخذون إدارة املرافق لهم وهذا حدث باألخص 

مع شركات النظافة بالبلدية.
4 - ضمان اجلودة: وبعد تخصيص املرافق 
العامة لضمان اجلودة من الشركات املقدمة 
للخدمات أعطت املواطنني احلق في الرقابة 
على جودة اخلدمات والشكاوى من خالل 
إنش����اء ميثاق املواطن الذي يحدد معدالت 
اجلودة للخدمات احلكومية، والش����ركات 
التي ال تفي بهذه املعدالت حتاسب، وأيضا 
إعطاء املواطن احلق في الش����كوى بشأن 
اخلدمات املقدمة من خالل إنش����اء أنظمة 

شكاوى فاعلة.
5 - عدم إتاحة الفرصة لألموال األجنبية: 
وذلك عندما اشترى مكتب االستثمار الكويتي 
كمية كبيرة من أسهم شركة بريتش بتروليوم 
أتيح له السيطرة على مجلس اإلدارة، طلبت 
احلكومة البريطانية منه تخفيض مساهمته 

إلى 8% فقط.
 وكان من نتائج سياس����ة اخلصخصة 

التالي:
- تفوق الش����ركات البريطانية محليا 
ودوليا، فاخلط����وط البريطانية أصبحت 
أفضل شركة طيران بالعالم، وأيضا البريتش 

بتروليوم.
- تطوير اخلدمات العامة، فمثال القطارات 
لم تعد تتأخر، بل ان الشركة املنفذة فرضت 
ش����روطا لصالح املس����تهلك بأنه إذا تأخر 
القطار عن موعده خمس أو عش����ر دقائق 

يعطى الراكب تذكرة مجانية.
- توفير الوظائف للبريطانيني.

- عودة االقتصاد البريطاني إلى حجمه 
الطبيعي، واملنافس����ة الدولية على املراكز 

املتقدمة.
 هذه السياسة الرائعة والفكرة املبدعة في 
إدارة اخلدمات العامة، جعلت العالم أجمعه 
يطير بالفك����رة ويبدأ بالتخصيص وهكذا 
املنظمات الدولية مثل البنك الدولي، واألمم 
املتحدة وصن����دوق النقد الدولي أصبحت 
توصي بإتباع سياسة اخلصخصة في إدارة 
املرافق العامة، وظهرت هناك جتارب عديدة 
ناجحة أخرى على مستوى العالم ويهمنا هنا 
ماليزيا، ونيوزيلندا اللتان تتشابهان معنا في 
االعتماد على املوارد األولية لدعم اقتصاديهما 
وميزانياتهما العامة، فكان أن قررت ماليزيا 
أن تبعد هذه الهيمنة وأن تنش����ئ اقتصادا 

متنوع����ا، وكانت إحدى 
األدوات الرئيس����ية ف����ي 
بلوغها هذا الهدف اتباعها 
البريطاني ولكن  املنهج 
بشكل متش����دد أكثر في 
حماية العمالة، واألسعار، 
فأنش����أت جلن����ة ملراقبة 
أس����عار اخلدمات العامة 
ووضعت نسبة للزيادة 
ال تزيد عن 0.5% ووضعت 
شروطا لضمان توظيف 
العمالة املاليزية في القطاع 
املخصخ����ص وأن تكون 
رواتبهم أكبر من الرواتب 
التي كانوا يتقاضونها في 
القط����اع العام، وجنحت 
ماليزيا في اخلروج من سيطرة بيع املواد 
األولية على اقتصادها لتصبح اآلن اقتصادا 
صناعيا، تكنولوجيا، خدماتيا »االستثمار 
واملصارف«، ونيوزيلندا أيضا كانت تعاني 
من سيطرة بيع املواد األولية على اقتصادها 
فاجتهت إلى اخلصخصة واآلن استطاعت 
بعد عقدين اخلروج من هيمنة املواد األولية 
على اقتصادها، والكويت تتشابه مع احلاالت 
السابقة إذ بس����بب إيرادات النفط مازلنا 
في املربع األول منذ 40 سنة وهو سيطرة 
قطاع النفط على االقتصاد الوطني وإيرادات 
الدولة إذ تبلغ نسبة دخل النفط 85% من 
ميزانية الكويت، وأيضا احلكومة هي املالك 
األكبر لالقتص����اد وإنفاقها هو الذي يحدد 
انتعاش االقتصاد من عدمه، وأيضا احلكومة 
هي املورد األول وش����به الوحيد لتوظيف 
العمالة الكويتية واحلكومة اليوم أمام مأزق 
خالل العقد القادم إذ سيدخل سوق العمل 
300 أل����ف  كويتي، وفي حالة تعيينهم في 
احلكومة فإن دخل النفط سيذهب أجمعه إلى 
الباب األول من امليزانية وهو باب الرواتب 
واألجور، فاحل����ل إذن يجب أن تذهب هذه 
العمالة إلى القطاع اخلاص وعليه يجب أن 
تطور الدولة القطاع اخلاص في الكويت من 
خالل عدة إجراءات أهمها قانون اخلصخصة 
الذي أقره في مداولته األولى مجلس األمة 
يوم اخلميس، وبعد قراءته بصورة متأنية 

وجدت التالي:
1ـ القان����ون أقر رس����ميا من احلكومة، 
وش����عبيا من املجلس وعلى رأس����هم العم 
أحمد السعدون الذي دائما يضع في أدائه 
البرملاني مصلحة املواطن أوال، وهذا يبعث 

على التفاؤل.
2ـ القانون في توجهه أشد من التوجه 
البريطاني واملاليزي ف����ي ضمان مصالح 
املواطنني واستفادتهم والرقابة على األسعار 

واألداء.
3ـ ضمان اجلودة وحماية املس����تهلك، 
حيث نصت املادة الثانية من القانون، الفقرة 
)أ( على: حماية مصالح املستهلك من حيث 
مستوى األسعار وجودة السلع واخلدمات 
ف����ي مجال إنتاج الس����لع أو اخلدمات ذات 

الطبيعة االحتكارية أو اإلستراتيجية.
4ـ احلفاظ على البيئة، وضمان استخدام 

أفضل التقنيات والتكنولوجيا.
5ـ إخراج مرفق الصحة والتربية وعدم 
اخلصخصة إال بقانون بسبب أهمية هذين 

املرفقني لدى املواطنني.
6ـ القانون أعطى املواطنني جميعا أفضل 
فرص لتكوين الثروات من خالل طرح %40 
املرافق املخصخصة لالكتتاب  من أس����هم 
العام، ويفضل هنا أن تراعي الدولة أسعار 
األس����هم املطروحة لالكتتاب بحيث تكون 

في احلد األدنى.
7ـ احتياطي األجيال القادمة مس����تفيد 
50% من اإلي����رادات التي تؤول للدولة من 

تخصيص أسهم املرافق املخصصة.
8ـ الدولة لديها 20% من قيمة الشركات 

املخصخصة.
9ـ إعط����اء الدولة حق الس����هم الذهبي 
وهو الذي يخوله����ا دخول مجلس اإلدارة 
والتصويت ضد أي مش����روع تظن أنه في 

غير صالح الدولة داخل مجلس اإلدارة.
10ـ أعطى القانون بديال وال أروع وهو 
إمكانية نقل املشروع املخصخص إلى ملكية 

شركة مساهمة تكون مملوكة للدولة.
11ـ ضمان حقوق املساهمني، وهو من 
البنود الرائعة في القانون حيث توسع في 
ضمان حقوق العاملني في املرافق احلكومية 

املخصخصة من خالل:
أ � أن مدة عقد العامل مع اجلهات التي آل 

إليها املشروع أال تقل عن خمس سنوات.
ب � عدم املساس باملرتب واملزايا العينية 
التي يحصل عليها إذا ما رغبت الشركة في 
اس����تخدامه بعد انقضاء السنوات اخلمس 

املذكورة.
ج � العاملون الكويتيون الذين يرغبون 
في التقاعد، يتم منحهم مدة ثالث سنوات 
نهاية خدمة تعادل الراتب األساسي، وتضاف 

خمس سنوات إلى خدمتهم التقاعدية.
د � العاملون الكويتيون غير الراغبني في 
االنضمام إلى املشروع املخصخص تؤهلهم 
الدولة وتدربهم وتوظفهم في مؤسساتها.

ه� � حتدد الدولة نسبة العمالة الوطنية 
في كل مشروع.

و � تلتزم الشركات بوضع برامج تدريبية 
تأهيلية للعاملني املنقولني إليها من املشروع 

العام.
ويعد هذا القانون، حسب رؤيتي، له من 
أفضل وأكرم قوانني اخلصخصة، وينتظر 
أن يحق����ق نتائج باهرة ل����كل من ميزانية 
الدولة، وتطور اخلدم����ات العامة املقدمة، 
باإلضاف����ة إلى فرص اس����تفادة املواطنني 
وتكوين الثروة باألخص لدى متوس����طي 

ومحدودي الدخل.
qualitykw60@gmail.com

بموجب قانون االستقرار

كبدت العمالء خسائر بالغة عبر بيع أسهمهم

»الدار« تقدم الخطة التفصيلية إلجراءات
إعادة الهيكلة لمحكمة االستئناف خالل أيام

6 شكاوى لـ »المركزي« ضد صناديق استثمار
خالفت معايير الشفافية في سياستها االستثمارية

شريف حمدي
أكدت مصادر مطلعة ان شركة 
دار االستثمار تعتزم خالل األيام 
القليلة املقبلة ان تتقدم للدائرة 
املختصة في محكمة االستئناف 
باخلطة التفصيلية واالجرائية 
إلعادة الهيكلة والتي وافق عليها 
أكثر من 80% من الدائنني، الفتة 
الى ان الشركة كانت قد تقدمت 
في وقت سابق باخلطة بشكل 
إجمالي دون ان حتمل في طياتها 
جميع تفاصيل وآليات تنفيذ 
اخلط���ة، وكان ذل���ك مع طلب 

احلصول على احلماية القانونية 
مبوجب قانون االستقرار.

وذكرت املصادر ل� »األنباء«  
ان احملكم���ة املختصة طالبت 
الش���ركة بتفاصيل واجراءات 
لالط���الع  اخلط���ة  تنفي���ذ 

علي����ها.
أفادت  وعلى صعيد آخ���ر 
املصادر بأن شركة دار االستثمار 
املركزي  الكويت  تقدمت لبنك 
الرقابي���ة املختصة  واجلهات 
مبيزانيات التسعة أشهر األولى 
من 2009 كل فترة مالية على 

حدة، وذلك بعد اقرار ميزانية 
2008 والتي كانت متثل عقبة 
أمام الش���ركة، مشيرة الى انه 
في حال إقرار ميزانيات التسعة 
أشهر األولى من 2009 ستتقدم 
الشركة مبيزانية الربع األخير 
العتماد ميزانية 2009 كاملة، 
ومن ث���م تقدمي ميزانية الربع 
األول من 2010، وذلك في اطار 
سعي الش���ركة إلعادة أسهمها 
للت���داول في س���وق الكويت 
لألوراق املالية مجددا بعد فترة 

إيقاف طويلة.

محمود فاروق
كش����فت مصادر ذات صلة ل� »األنباء« عن تقدمي عمالء 
صناديق استثمارية لبعض الشركات االستثمارية 6 شكاوى 
الى البنك الكويت املركزي، مطالبني إياه مبباشرة التحقيق 
في مخالفة تلك الصناديق مبعايير الش����فافية فيما يخص 

سياساتها االستثمارية. وأفادت املصادر بأن بعض العمالء 
اتهم����وا الصناديق، التي قدم بحقها تلك الش����كاوى، بأنها 
تنتهج، عن عمد، سياس����ات اس����تثمارية غير شفافة، أدت 
الى تكبدهم خسائر كبيرة، إذ ذكروا ان مديري الصناديق 
االس����تثمارية يتجهون الى بيع أس����هم الشركة للصندوق 

في الس����وق عند التأكد من هبوط سعر السهم، وبذلك يتم 
حتميل خس����ائر تراجع سعر الس����هم للصندوق ومن ثم 
لعمالئه وفي حالة التأكد من صعود سعر السهم، يتم بيعه 
لصالح الش����ركة، مما يحقق مكاسب للشركة نفسها يحرم 

منها عمالء الصناديق.

بقلم: 
د.وليد عبدالوهاب الحداد

»المواشي« على وشك
 توقيع عقد مسلخ العاصمة

محمد البدري
قال مصدر مطلع ل� »األنباء« أن ش���ركة نقل وجتارة املواشي 
على وش���ك توقيع عقد إقامة مس���لخ العاصمة مع أمالك الدولة 
بوزارة املالية خالل األس���ابيع املقبلة، الذي كان متوقعا ان يتم 
منتصف الش���هر اجلاري، وأوضح املصدر ان الش���ركة بانتظار 
انتهاء اجلهات الرسمية املعنية من وضع اللمسات األخيرة على 
العق���د قبل التوقيع عليه، والذي مت أخ���ذ املوافقة النهائية على 
صيغته، كما مت االنتهاء م���ن مخططاته التفصيلية، متوقعا ان 
يتم إمتام بناء املسلخ في شكله النهائي في غضون 18 شهرا من 

تاريخ وضع حجر األساس.
يذكر ان مس���لخ العاصمة مت تصميمه وفق النمط األوروبي، 
وس���يقام على مس���احة 94 ألف متر مربع مبنطقة الري، وسيتم 
تخصيص 40% من هذه املساحة لتكون عبارة عن أراض خضراء 
من اجل توفير األوكسجني واملرعى واملبيت لألغنام، وحيث سيمثل 
املسلخ نقلة نوعية وحضارية في الكويت واملنطقة بأسرها، حيث 

لن يكون له مثيل في الشرق األوسط.

ليخسر السوق مس���تويات مهمة حققها بشق األنفس 
خالل الشهرين املاضيني.

ورغم تراجع الثقة إلى مستويات متدنية غير مسبوقة 
منذ انطالق مس���يرة مكاسبه التي سجل في أحدها 11 
جلسة خضراء متتالية تبقى توزيعات زين املنتظرة 
وإعالنات البنوك للربع األول محفزات ايجابية من املمكن 
أن تعيد للس���وق ثقته املفقودة خالل الفترة القادمة، 
خصوصا إذا ما واكبها جتانس نيابي - حكومي مرر 
قرارات وتش���ريعات مهمة لالقتص���اد الكويتي خالل 
الفت���رة املقبلة، كما حصل في األس���بوع املاضي بعد 
إقرار مشروع اخلصخصة والذي يعد من أهم املشاريع 
االقتصادية للدولة احلديثة إذا ما واكبته تش���ريعات 
متوافقة بإدارة كفؤة وطموحة تقود االقتصاد الوطني 

خالل املراحل املقبلة إلى منو منتظر.

النقل اللوجستي، مع تراجع السوق في بداية األسبوع 
في حركة تصحيحية، انطلقت شائعات في أروقة السوق 
بش���أن وجهة العقود األميركية وانحصرت بني شركتي 
الرابطة وأجيليتي في ش���كل متع���ادل غير أن النتيجة 
النهائية جاءت في غير صالح الشركتني وبشكل مفاجئ 
تخرج لطرف ثالث خارج إطار البورصة الكويتية ليعمق 
اخلسائر، وتتراجع الثقة في البورصة وشركاتها املدرجة 
بشكل واضح لتستمر عمليات بيع األسهم القيادية والتي 
بدأت مع جلس���ة األسبوع األولى وتفاقمت في منتصفه 

ولم تنته حتى إقفال اجللسة األخيرة منه.
واكد التقرير أهمي���ة قضية أجيليتي والتي حتبس 
أنفاس الس���وق حتى انتهائها، غير ان املفاجئ انه حتى 
قبل نهايتها تتأثر شركات تابعة للرابطة وتتراجع قبل 
نهاية جلس���ة األربعاء بوقت محدود بشكل دراماتيكي 

التقرير األسبوعي لشركة  قال 
املشورة ان سوق الكويت لألوراق 
املالية سجل خالل األسبوع املاضي 
أداء عاصف���ا وتراج���ع في جميع 
جلساته وبشدة تزايدت مع اقتراب األسبوع من نهايته، 
وبعد بداية حم���راء كان يغلب عليها عمليات تصحيح 
جزئي على املؤش���ر الوزني انطلقت بعض الش���ائعات 
والتقديرات في أرجاء البورصة لتفاقم الوضع السلبي 
ليزداد خس���ارة، تنتهي به إلى فقد 3.1% على مس���توى 
املؤشر الوزني والذي تراجع إلى مستوى 434.7 نقطة 
بعد ان حذف 14 نقطة، ووسط هذه األجواء تراجع مؤشر 
املش���ورة لألسهم اإلسالمية بنسبة 3.2% فاقدا 15 نقطة 
ومتوقفا عند مس���توى 472.7 نقطة، فيما خسر مؤشر 
املشورة لألسهم املتوافقة مع الشريعة بنسبة 4.2% وفقد 

24 نقطة عادت به إلى مستوى 542 نقطة.
ولف���ت التقرير إلى ان تدفق الس���يولة أثناء املوجة 
احلمراء طيلة األسبوع تباين، حيث تراجعت على مستوى 
املؤشر اإلسالمي بنسبة 21% فيما ارتفعت سيولة أسهم 
مؤشري الس���وق العام واألسهم املتوافقة مع الشريعة 
بنسبة 13.2% و8% على التوالي وهو مؤشر سلبي يشير 
إلى زيادة عمليات البيع على األسهم القيادية إذا ما علمنا 
تراجع كمية األس���هم املتداولة على مستوى املؤشرين 
بنس���بة 5 و13% عل���ى التوالي، وتراجع كمية األس���هم 
املتداولة أيضا على مس���توى مؤش���ر املشورة لألسهم 
وفق الشريعة بنس���بة 25%، وقد كان إليقاف مجموعة 
من األسهم اإلسالمية املهمة األثر في تراجع كمية األسهم 

املتداولة خالل األسبوع املاضي.
وأضاف التقرير ان األسبوع املاضي سجل أسوأ أداء 
خالل هذا العام، وبعد ان استبش���ر متعاملو الس���وق 
باسترجاع جزء من خسائرهم التي تكبدوها خالل السنتني 
املاضيتني عادت وتيرة التراجع بش���كل مقلق وبعد أن 
انتعش السوق على وقع صفقة بيع زين أفريقيا وعوامل 
ايجابية أخرى لعل منها نتائج البنوك السنوية وخفض 
سعر اخلصم، وبقيت أوضاع عالقة كان من أهمها قضية 
أجليت���ي مع احلكومة األميركية والتي اس���تفادت منها 
بعض الشركات لتحقق مكاسب كبيرة جدا في محاولة 
ألخذ مكان الشركات الكويتية والعربية الكبرى في مجال 

وزيادة ربحية أسهمهم.
مش����يرا إلى أن الشركة بدأت 
في القيام بخطوات عملية في هذا 
االجتاه، وس����تواصله مع تطبيق 
اإلس����تراتيجية اجلدي����دة، حيث 
تقدمت ألربع مناقصات حكومية 
تشتمل على تقدمي خدمات وحلول 
تقنية لوزارات ومؤسسات حكومية 
مث����ل وزارات التربية والداخلية 
والصح����ة، كما أنه����ا بصدد فتح 
مجاالت للتعاون مع القطاع اخلاص 

من شركات وبنوك وغيرها.
وأشار زينل إلى أن اإلستراتيجية 
اآللية  اجلديدة لش����ركة األنظمة 
ال تس����تهدف فقط السوق احمللي 
لكنها كذلك تتضمن أهدافا للتوسع 
اإلقليمي للشركة سواء باالعتماد 
على القدرات الذاتية أو عبر بناء 
ش����راكات وإقام����ة حتالفات مع 
شركات مماثلة، مبا في ذلك السعي 

لالستحواذ على شركات قائمة.

فقط هو توزيع األنش����طة اآللية، 
حيث ان هذا التنويع من شأنه أن 
يزيد من حجم تعاقدات ومبيعات 
الشركة، مما سينعكس باإليجاب 
ويترجم في شكل زيادة اإليرادات، 
وبالتالي حتقيق أرباح صافية اكبر 
ومن ثم مضاعفة حقوق املساهمني 

محمد البدري 
ق����ال رئيس مجل����س اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة األنظمة 
اآللية جاسم زينل ان اإلستراتيجية 
اجلديدة للشركة، والتي مازالت في 
طور التخطيط واإلعداد، تستهدف 
تنويع اإليرادات التشغيلية للشركة 
من خالل توس����يع أنشطتها مبا 
يتوافق مع األغراض األساس����ية 
التي قامت من أجله����ا واملتمثلة 
في تق����دمي خدم����ات تكنولوجيا 
املعلومات، وعدم قصر هذه األنشطة 
على توزي����ع أجهزة احلجز اآللي 

بأنواعها املختلفة.
وأوضح ف����ي تصريح خاص 
ل������ »األنباء« أن اإلس����تراتيجية 
اجلدي����دة تق����وم على اس����تبدال 
التوسع األفقي بالتوسع الرأسي، 
بحيث تزيد حصتها السوقية في 
كل ما يتعلق مبجال تكنولوجيا 
املعلومات وليس نش����اطا وحيدا 

سيكون على مساحة 94 ألف متر مربع زينل لـ »األنباء«: إستراتيجية جديدة لـ »األنظمة«

»المشورة«: البورصة تسجل
 أسوأ أداء أسبوعي خالل 2010

بدايته تصحيح فني ونهايته خسارة عقود الجيش األميركي وفقدان الثقة
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مقارنة نمو مؤشرات السوق العام والمتوافق مع أحكام الشريعة االسالمية واالسالمي خالل االسبوع المنتهي في 2010/3/18 تقــرير

جاسم زينل


