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)كرم دياب(أنور الغيث مترئسا اجلمعية العمومية للشركة

البوص: ارتفاع أسعار األغنام العام الماضي  
وراء انخفاض إيرادات »المسالخ«

صرخوه: هناك ضعف في مساندة الحكومة للقطاع الخاص
قال رئيس قسم متويل الشركات في شركة 
مشاريع الكويت االس��تثمارية إلدارة األصول 
»كامكو« فيصل صرخوه ان الشركات الكويتية 
جلأت الى أسلوب االعتماد على النفس والبحث 
عن حلول داخلية بس��بب قلة تعاون احلكومة 
وضعف مساندتها للقطاع اخلاص، كما ان هناك 
ضغطا على األصول وسيولة مقيدة لدى القطاع 
املصرف��ي ما يعني ان هن��اك حلقة مفرغة في 
الس��وق الكويتي واحلاجة أصبحت ملحة الى 
إعادة الهيكلة وبقيت املؤسسات االئتمانية في 

حالة شبه ركود.
وأش��ار صرخوه ال��ى ان 60% من إجمالي 
الق��روض املمنوحة خالل عام 2009 ذهبت في 
القطاع العقاري ونسبة 30% منها جاءت لصالح 

القروض الشخصية واالستهالكية.
وبني ان الشركات الكويتية ركزت بصورة اكبر 
على االستثمارات غير املنتجة خالل فترة ما قبل 
األزمة املالية وتعرضت بصورة كبيرة لتقلبات 
السوق، حيث شكلت مدخالت االستثمارات ما 
نسبته 30% من إجمالي الدخل لدى قطاع االستثمار 

بالكويت فيما بلغت نس��بة مساهمة اإليرادات 
التشغيلية نحو 28% من إجمالي الدخل لدى القطاع 
االستثماري، ولعل ذلك يوضح قدرة البعض على 
االستجابة الس��ريعة لألزمة املالية فخاصة في 
قطاع االستثمار  وبني ان أكثر القطاعات تأثرا 
باألزمة املالية كانا قطاعي االس��تثمار والعقار 
بس��بب التمادي في االقت��راض خالل األعوام 
املاضية، كما ان العديد من الشركات كانت لديها 

ميول أكثر الى االقتراض قصير األجل.
وتطرق الى قضية اإلفالس التي تواجه بعض 
الشركات بس��بب حالة التعثر احلالية، قائال ان 
السوق لم يش��هد حتى اآلن أي حاالت إفالس 
إال ان املخ��اوف تبقى بش��أن ذلك، ما يعني ان 
الشركات مطالبة بالتفكير في عمليات االندماج 
بجدي��ة أكثر من أي وق��ت مضى للخروج من 
الوضع الراهن فضال عن عمليات إعادة الهيكلة 
ملواجهة االحتياجات املتزايدة لدى  الشركات على 
املدى الطويل وزي��ادة مدخوالتها من مصادر 
أخرى بجانب خفض املصروفات وتقليل النفقات 

غير الضرورية.

الهاجري: التركيز على النفط كمصدر وحيد سيؤدي إلى عدم االستقرار واالهتزاز االقتصادي

وشدد على أهمية وجود سلطة قوية تدعم تطبيق 
السياسات االقتصادية الالزمة للنمو من خالل خلق 
أسواق رأسمالية جاذبة لالستثمار األجنبي السيما 
أن هذا االستثمار شهد ارتفاعا على الصعيد العاملي 
خالل الفترة املاضي����ة، إال أن املنطقة اخلليجية لم 

تتمكن اال من جذب قدر محدود منها.
وصنف الهاجري النماذج االقتصادية اخلليجية 

إلى فئتني:
� الفئة األولى وتتضمن )دبي والبحرين وقطر( 
وتلك ال����دول تعتمد النموذج االقتصادي الليبرالي 
احلر من خالل السماح باس����تقبال رؤوس األموال 
األجنبية وحتفيز االستثمار املباشر ودعم االستثمار 
العقاري وإنشاء املناطق احلرة وتقليص االعتماد 

على املورد النفطي. 
� الفئة الثانية وتتضمن )الكويت والس����عودية 
وعمان( وتلك الدول مازالت تعتمد على املورد النفطي 
كمصدر أساسي للدخل باإلضافة إلى سيطرة القطاع 
املصرفي وقوانني العمالة غير املرنة باإلضافة إلى 

اجلدارة االئتمانية.

وقال الهاجري »مما ال ش����ك فيه أن للنفط دورا 
رئيس����يا في اقتصاد املنطق����ة اخلليجية وبفضله 
كان منو تلك املنطقة لعقود مضت، إال أن استمرار 
االرتباط القوي بهذا املصدر منفردا واالرتكاز عليه 
كمعول بناء وحيد القتصاد الدولة سيؤدي يوما إلى 
عدم االستقرار واالهتزاز االقتصادي، لذا يجب فتح 
املجال أمام املستثمرين لسد فجوة اإلنفاق النفطي 

وتعزيز مصادر الدخل املتنوعة األخرى.
وفي ختام كلمته ش����دد الهاج����ري على أهمية 
املناقشات االقتصادية التي تشهدها املنطقة اخلليجية 
حاليا وما تتمخض عنه من سياس����ات اقتصادية 
سليمة، مثمنا هذا احلراك في الكويت والذي تدعمه 
وس����ائل اإلعالم وحرية التعبي����ر والدميوقراطية 
السياس����ية مؤكدا أنها قيمة مضافة للدولة، إال أنه 
في الوقت ذاته حذر من اإلفراط في املناقشات حول 
احتياج����ات الدولة االقتصادية وإغفال دور الرقابة 
العامة والشفافية على النمو ملا تسببه من مشكالت 
في حتقيق االستقرار االقتصادي للمواطنني وعدم 

استقرار األسعار.

أكد املدير العام لشركة املركز املالي الكويتي مناف 
الهاجري ان املخاطر االستثمارية في املنطقة اخلليجية 
التزال باهظة الثمن بالرغم من وضعية املراكز املالية 
القوية القتصادات املنطقة، وهو ما بدا جليا في األداء 
السلبي لألسواق املالية اخلليجية خالل األزمة املالية 

العاملية مقارنة باألسواق الناشئة.
وأضاف الهاج����ري أن املنطقة اخلليجية تتميز 
بحظوظها االقتصادية العالية بفضل الفوائض املالية 
للموارد النفطية، والتي ساهمت في حتقيق مستويات 
منو جيدة جتلت في أحلك أوقات األزمة خالل عام 
2009، إال أن تعافي تلك األسواق واستعادة مستوياتها 
االئتمانية جاء بطيئا، مرجعا ذلك إلى درجة االنكشاف 
العالية للقطاعات املصرفية في املنطقة، واعتمادها 
فترة طويلة على تدفق الدوالر واالئتمان األجنبي 
الرخيص واالقتراض غير الرشيد وهو ما أدى إلى 

عواقب وخيمة كشفت عنها األزمة مؤخرا.
وتابع قائال: »ان أبرز السلبيات التي كشفت عنها 
األزمة أيضا هي احتكار احلكومة لالستثمارات الكبرى 
في قطاع النفط والغاز وانقطاع اخلطوط االئتمانية 
اجليدة ع����ن القطاع اخلاص مما أفق����د هذا القطاع 
مؤهالت الدخول في االستثمارات الكبرى واحليوية، 
باإلضافة إلى افتقار االقتصادات اخلليجية لقاعدة 

البيانات املالية واملؤسساتية الدقيقة«.
وكشف الهاجري عن قصور واضح في عدم تناسب 
حجم األصول االس����تثمارية وحجم اخلصوم على 
رأس املال في منطقة اخلليج، ويصل الفارق بينهما 

إلى ما نسبته إلى %3.8.
النمو لالقتصادات  الهاجري حركة  واستعرض 
اخلليجية مقارنة بحركة منو االقتصادات الناشئة 
مثل الصني، موضحا أن اإلمارات والسعودية وصلت 
حاليا إلى مرحلة نضوج النمو االقتصادي تتبعهما 

الكويت والبحرين وقطر في مراحل متأخرة.

توزع 15% نقدًا وتوقعات بنتائج إيجابية بالربع األول

)محمد ماهر( خليفة حمادة متوسطا د.فهد اإلبراهيم وجيروم كاز

جانب من الوفود املشاركة في املؤمتر

محمود فاروق
أكد رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية 
للمسالخ سعد البوص ان الشركة لديها خطط 
توس���عية تتمثل في مشاريع استيراد خالل 
العام احلالي، مبينا انها ستنعكس بااليجاب 

على األداء املالي للشركة.
وتوقع ان حتقق »املسالخ« نتائج ايجابية 
بالرب���ع األول وتتجاوز ذات الفترة من العام 
املاضي. وأش���ار البوص خالل عرض تقرير 
مجلس اإلدارة على هامش اجلمعية العمومية 
العادية التي عقدت بنسبة حضور بلغت %92.18 
الى ان االنخفاض احلاد لألسعار العاملية للجلد 
وزيادة أسعار األغنام خالل العام املاضي أدى 
الى انخفاض نسبة االيرادات السيما ان محفظة 
األسهم خسرت 21.085 ألف دينار اال ان الشركة 
حافظت على أرباحها التشغيلية مقارنة بعام 
2008. وأض���اف ان »املس���الخ« حافظت على 

قدر من األرباح حيث بلغت ايرادات الش���ركة 
مليون دينار مقارنة مببلغ 1.2 مليون دينار 
لع���ام 2008 وذلك بعد خصم مبلغ 151.5 ألف 
دينار من األرباح مقابل االس���تهالك السنوي 

للمعدات وخسائر البورصة.
وأوضح ان الشركة حققت صافي أرباح 403.1 
آالف دينار لعام 2009 مقابل مبلغ 144.9 الف 
دينار لعام 2008 وذلك بفائض مقداره %178.2 
حيث بلغت ربحية السهم 12.98 فلسا مقارنة 
ب� 4.67 فلوس لع���ام 2008. هذا وقد وافقت 
اجلمعية العمومية العادية للشركة على جميع 
بنود جدول اعمالها والتي من ابرزها املوافقة 
على توزيع أرباح نقدية للمساهمني بواقع %15 
من القيمة االسمية للسهم وتفويض مجلس 
االدارة للقيام بشراء 10% من أسهم الشركة كما 
مت اعتماد امليزانية العمومية عن السنة املالية 

املنتهية في 31 ديسمبر 2009.

الشمالي: »كوفاس« منحت الكويت تصنيف A2 للمخاطر الِقْطرية 
وA3 لمناخ األعمال وGood Risk للمدى المتوسط 

في افتتاح مؤتمر المخاطر القطرية الذي تنظمه المؤسسة العربية لضمان االستثمار

اإلبراهيم: السياسات المالية واالقتصادية التي تنتهجها الدول لها تأثير مباشر على تصنيفها
ماجنويل: أغلب أموال دول الخليج تستثمر في أسواق خارجية رغم ارتفاع نسب المخاطرة

اخلاص ومتويل املش���روعات 
الكبرى للخ���روج من الوضع 
احلالي وحتقيق معدالت منو 

جيدة خالل الفترة املقبلة. 
ام���ا د.وش���اح رزاق م���ن 
املعهد العربي للتخ��طيط فقد 
استعرض ابرز معالم السياسة 
النقدية في الكويت ودول اخلليج 
عقب االزمة املالية حيث اكد على 
ان معدل سعر الصرف للدينار 
الدوالر مه���م جدا عند  مقابل 
احلديث عن السياسة النقدية 
خاصة في األنظمة الرأسمالية 
واالقتصاد احلر حيث يؤثر سعر 
العمالت  الدوالر مقابل  صرف 
اخلليجية على مستوى الدين 
العام اخلارجي بصورة سلبية 
كما اظه���رت التقارير الدولية 
حيث ان ارتفاع اسعار النفط 
يرجع الى ارتفاع الفائض في 
احلساب اجلاري للكويت ودول 
اخلليج كم���ا ان معدل الفائدة 
الفعلية يحدد وفقا لسعر صرف 

الدوالر مقابل العمالت.
اما رئيس قس���م االقتصاد 
في الشركة الكويتية الصينية 
لالستثمار الكسندرو ماجنويل 
فق���د اكد عل���ى ض���رورة ان 
يأخ���ذ االدخار حيزا كبيرا من 
اهتمامات احلكومات اخلليجية 
في ظل الوفرة املالية احلالية 
وقلة الفرص وضيق القنوات 
االستثمارية في الوقت الراهن، 
فضال عن اس���واق مالية غير 
متكافئة م���ن حيث االداء على 
الرغم من القواس���م املشتركة 

بينها. 
واشار الى ان فائض االموال 
في اخلليج ساهم في انخفاض 
الفائدة بصورة كبيرة  اسعار 
خالل الفترة املاضية ومحاوالت 
احلصول على االيرادات االضافية 
البنوك وش���ركات  من قب���ل 
االس���تثمار، الفتا الى ان االمر 
مرشح للزيادة ما لم يكن هناك 
تكامل بني االسوق اخلليجية 

بعضها وبعض. 
وتوقع ماجنويل زيادة في 
تدفق���ات رؤوس االم���وال من 
اخلليج جتاة القارة االسيوية 
خاصة الص���ني والهند خالل 
االعوام املقبلة بس���بب ارتفاع 
معدالت النمو فيهما حيث حققتا 
نس���بة منو بلغت نحو %6.3 

خالل العام املاضي. 
اموال  وتابع بقولة »اغلب 
اخللي���ج يتم اس���تثمارها في 
اسواق خارجية على الرغم من 
ارتفاع عنصر املخاطرة حيث 
ان 75% م���ن رؤوس االم���وال 
اخلليجية مست�ثمرة في اسيا 
بينما تس���تحوذ اوروبا على 
نسبة 15% من حجم تلك االموال 
يليها الشرق االوسط وافريقيا 

بنسبة 13% تقريبا«.

الوفاء بالتزاماتها املالية.
 اما املدي���ر العام التنفيذي 
الفرنس���ية لتأمني  للش���ركة 
التجارة اخلارجية »كوفاس« 
جيروم كاز فقال ان استضافة 
الكويت ملؤمتر املخاطر القطرية، 
واجتماع االئت���الف االئتماني 
للمرة األول���ى يؤكد من جديد 
على الروابط القوية بني كوفاس 
كإحدى أهم وكاالت التصنيف 
االئتماني في العالم وشركائها 

في منطقة الشرق األوسط.
وتوقع أن يشهد االقتصاد 
الكويتي بع���د فترة من النمو 
الس���لبي مبعدل 1.7% نتيجة 
الركود في عام 2009 س���وف 
يستعيد عافيته بانتعاش قطاع 
النف���ط ليحقق من���وا ايجابيا 
مبعدل 3.7% في عام 2010، حيث 
أكدت كوفاس التصنيف املستقر 

للكويت عند »A2« والذي يعد 
واحدا من أقوى التصنيفات في 

املنطقة.
من ناحي��ته أكد رئيس قسم 
االقتصاد واسواق اخلليج املالية 
في بنك HSBC الشرق االوسط 
س���يمون وليامز ان حكومات 
اخلليج كانت عصبية نوعا ما 
جتاه االزم���ة املالية وما حدث 
من انهيارات في اس���واق املال 
وتراجع في قيم االصول خالل 
العامني املاضيني على الرغم من 
السيولة النق�دية الكبيرة لديها 
اال انها اب���دت مخ�اوف كبيرة 
جتاه مستقبل املؤسسات املالية 
لديها بسبب استمرارية االزمة 
املالي���ة وامتداده���ا على كافة 

االصعدة.
وب���ني ان حكومات اخلليج 
مطالبة باطالق العنان للقطاع 

املهم للتصنيف االئتماني للدولة 
بقطاعاتها االقتصادية املختلفة 
في إعط���اء ص���ورة واضحة 
وش���هادة دولية للمستثمرين 
احملتملني عن الوضع االقتصادي 
والسياس���ي واملال���ي للدول 
العربي���ة، كم���ا يحظ���ى هذا 
التصنيف باهتم���ام كبير في 
املالية واالقتصادية  األوساط 

العاملية.
واش���ار الى ان السياسات 
املالي���ة واالقتصادي���ة الت���ي 
تنتهجه���ا ال���دول اضافة الى 
االوضاع السياسية واالجتماعية 
السائدة فيها لها تأثير مباشر 
على تصنيفها من طرف هيئات 
تأمني ائتمان الصادرات، الفتا 
الى ان هذا التصنيف يش���كل 
مقياسا لقدرة الدول وقطاعاتها 
ومؤسس���اتها احلكومية على 

شريف حمدي
أكد وزي���ر املالية مصطفى 
الشمالي على الوضع االقتصادي 
واملال���ي القوي للكويت ودول 
التع���اون اخلليجي  مجل���س 
وقدرتها على جتاوز تداعيات 

األزمة املالية العاملية.
وأوضح الشمالي في كلمته 
ألقاه���ا نيابة عنه  التي  امس 
وكي���ل وزارة املالي���ة خليفة 
مس���اعد حم���ادة ف���ي افتتاح 
الذي  القطرية  مؤمتر املخاطر 
تنظمه املؤسسة العربية لضمان 
االستثمار وائتمان الصادرات 
)ضمان( بالتعاون مع الشركة 
التجارة  الفرنس���ية لتأم���ني 
اخلارجية »كوفاس« باملقر الدائم 
للمنظمات العربية بالكويت، ان 
هذا املؤمتر الهام ينعقد في ظرف 
يتطلب العمل واجلهد املضاعف 
لتالفي آثار األزمة املالية العاملية 
التي مازالت تلقي بظاللها على 
العامل���ي وذلك رغم  االقتصاد 
التي اتخذت  العملية  التدابير 

للحد من تداعياتها. 
وأش���ار الشمالي في كلمته 
في اجللسة االفتتاحية للمؤمتر 
الذي عقد برعايته ومبشاركة 
مسؤولني وممثلني عن القطاع 
اخلاص وهيئات الضمان في 30 
انه  إلى  دولة عربية وأجنبية 
ورغم تلك التداعيات وما صاحبها 
من تراجع حاد في أسعار النفط 
في األسواق العاملية من جهة، 
وتطورات األوضاع السياسية 
في املنطقة من جهة أخرى، فقد 
منحت ال�»كوفاس« في تقريرها 
 A2 للعام 2009 الكويت تصنيف
 A3 للمخاطر القطرية وتصنيف
 Good ملناخ األعمال وتصنيف
Risk للمدى املتوسط وهو من 
أعلى التصنيفات املمنوحة من 
طرف ال�»كوفاس« لسبع عشرة 

دولة من دول املنطقة. 
وفي هذا اإلطار أشار الشمالي 
إلى خطة التنمية التي أعدتها 
احلكومة ووافق عليها مجلس 
األمة والت���ي تهدف إلى إنفاق 
أكثر من 30 مليار دينار أي ما 
يعادل نحو 104 مليارات دوالر 
بني األعوام 2010 و2014، لتحقيق 
عدد من األهداف أهمها، تنويع 
مصادر الدخل، تنفيذ العديد من 

مشاريع البنى التحتية. 
م���ن جهته، اك���د مدير عام 
العربي���ة لضمان  املؤسس���ة 
االستثمار وائتمان الصادرات 
)ضمان( فهد راش���د اإلبراهيم 
عل���ى أهمي���ة املؤمت���ر الذي 
يس���تهدف لفت انتب���اه دول 
املنطقة لضرورة االهتمام ببذل 
املزيد من اجلهد واتباع اآلليات 
العملية الرامية لتحسني مناخها 

االستثماري.
وأك���د اإلبراهيم على الدور 

سعيد توفيقي يكرم الضويحي بحضور الرويح 

توفيقي: »بيتك« حريص على دوره 
كمدرسة لتخريج القيادات والمسؤولين

التسويق  إدارة  قال مدير 
والعالقات العامة بالوكالة في 
بيت التمويل الكويتي )بيتك( 
سعيد توفيقي إن »بيتك« يدعم 
كافة اجلهود التي تس���تهدف 
الش���باب  االرتق���اء بقدرات 
الكويتي وتطوير إمكانياته 
ورفع مهاراته العملية وتدريبه 
مبا ميكنه من حتقيق مستقبل 
أفضل واملس���اهمة في رفعة 
الكوي���ت وتطوره���ا، ولهذا 
يتيح املجال للشباب للتدرب 
واكتساب اخلبرة باالتفاق مع 
اجلهات املعنية، لالس���تفادة 
مما ميي���ز العمل في »بيتك« 
من تع���دد املجاالت وتنوعها 
في ش���به أس���واق متكاملة 
منها االستثماري واملصرفي 
والتجاري والعق���اري وهو 
ما يؤه���ل املتدرب للعمل في 
أكثر من مجال بناء على خبرة 
ودراية بالتفاصيل األساسية 
لكل سوق، مشيرا إلى أن اخلطة 
التنموية للدولة واملش���اريع 
التي تتضمنها حتتاج إلى طاقة 
كل شباب الكويت وهي ستكون 
فضال عن دورها االقتصادي 
املهم فرصة متميزة الكتساب 
خبرات ومه���ارات من خالل 
العمل في مش���اريع متنوعة 
واالحتكاك بكف���اءات محلية 

وأجنبية، وستساهم بذلك في 
حتقيق قيمة مضافة للمجتمع 
ال تقل أهمية عن املردود املادي 

للمشاريع.
حديث توفيق���ي جاء في 
تصريح صحافي مبناس���بة 
تكرمي الطالب عبدالعزيز خالد 
الضاحي في ختام فترة تدريب 
استمرت حوالي 3 شهور في 
التس���ويق والعالقات  إدارة 
العام���ة مبوج���ب اتفاق مع 
البرنامج اخلاص  »لوي���اك« 
امليدان���ي لطلبة  بالتدري���ب 
القطاع اخلاص  اجلامعة في 
الرويح  بحض���ور يوس���ف 

مشرف العالقات العامة.
»بيت���ك«  ان  وأوض���ح 
حريص على استمرار دوره 
القيادات  كمدرس���ة لتخريج 
واملس���ؤولني والت���ي أصبح 
يع���رف م���ن خالله���ا بأنه 
»هارفارد« البنوك اإلسالمية، 
ويعتبر نقل اخلبرة والتجربة 
للشباب الكويتي رسالة وطنية 
تسهم في صناعة جيل جديد 
من املصرفيني واالقتصاديني 
القادرين على مواصلة املسيرة، 
باعتبار أن املؤسسة االجنح 
هي التي تستطيع االستفادة 
من قدرات األجيال املتالحقة 
جيال بعد آخر، وإتاحة الفرصة 

لكل جيل إلضافة مساهماته 
وفق ما يتوافر لديه من خبرة 
ويتناسب مع طبيعة العصر 

وحتديات املرحلة.
م���ن جانبه ق���ال الطالب 
املتدرب عبدالعزيز الضويحي 
العلوم  ي���درس بكلي���ة  انه 
والتكنولوجيا بجامعة اخلليج، 
واختار التدريب في »بيتك« من 
بني عدة جهات عرضت عليه 
لثقته في انه سيحصل على 
قدر متمي���ز من اخلبرة، وقد 
حتققت توقعاته التي بناها على 
الصورة االيجابية املعروفة عن 
»بيتك« في املجتمع وريادته في 
مجال العمل املصرفي االسالمي 
واآلن على قناعة بعد نحو 3 
ش���هور من التدريب، بأنه قد 
اتخذ القرار الصحيح، فالفترة 
التي قضاها في »بيتك« رغم 
قصره���ا، س���يكون لها األثر 
املهم واحملوري ف���ي حياته 
العملية املس���تقبلية، مقدما 
ل�»بيتك« ومسؤوليه  الشكر 
على ما لقيه من تعاون ودعم 
وحرص على أن يحقق في فترة 
وجيزة من املعرفة واخلبرة ما 
ميكنه من تطوير ذاته بشكل 
سيكون له دور مهم في قراراته 
واجتاهاته واختياراته في مجال 

العمل واألداء الوظيفي.

خالل تكريم أحد الطالب المتدربين

جانب من احلضور في عمومية الشركة


