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 »الوطني« يقّدم نصائح لعمالئه
لقرب موسم السفر

البنك طرح مؤخراً عرضاً ترويجياً للفوز بـ 3 سيارات مرسيدس

 في واقعة هي األغرب في عموميات 2009

 عمومية »الثمار« بال ميزانية وال جدول أعمال
 واعتراضات مساهمي األقلية بال »مساند« كالعادة!

عبداهلل التويجري

)قاسم باشا(خالد العلي مترئسا عمومية الشركة 

السفر، وتغيير  االئتمانية قبل 
الرقم السري لبطاقات السحب 
اآللي خالل أي جهاز سحب آلي 
تاب���ع لبنك الكويت الوطني في 
الكوي���ت قبل الس���فر، ناصحا 
العمالء عند اس���تخدام بطاقات 
الوطني للشراء أثناء سفرهم بأن 
يدفعوا مبالغ املشتريات بعملة 
املتواجدي���ن بها وليس  الدولة 

بالدينار«.
وشدد على ضرورة التسجيل 
»بخدمتنا املصرفية على اإلنترنت 
)وطن���ي أون الي���ن( من خالل 
موقعنا www.nbk.com، وذلك لكي 
إلى حساباتهم  الدخول  ميكنهم 
أثناء  الشخصية على اإلنترنت 

سفرهم«.
وأشار: »قمنا مؤخرا بطرح 
عرض ترويجي متميز والذي يتيح 
لعمالئنا فرصا للفوز بواحدة من 
 AMG ثالث س���يارات مرسيدس

رائعة«.

الس���حب اآللي بدال من التوقيع 
عند نقاط البيع، وكذلك يستلزم 
من العمالء إدخال الرقم السري 
لبطاقاتهم إلمتام عمليات السحب 
النقدي من أي جهاز صرف آلي 
عاملي���ا، لذلك ننص���ح عمالءنا 
بالتالي: التأكد من تاريخ انتهاء 
بطاقاتهم للسحب اآللي وبطاقاتهم 

اعلن بنك الكويت الوطني انه 
مبناسبة موسم إجازة الصيف 
لهذا العام فإنه ينتهز هذه الفرصة 
لتذكير عمالئه باالس���تفادة من 
ع���روض البن���ك الترويجي���ة، 
ولتقدمي بع���ض النصائح التي 

تفيدهم في سفرهم.
وقال نائب مدير عام مجموعة 
اخلدمات املصرفية الشخصية 
التويجري:  البنك عبداهلل  لدى 
»مبناسبة حلول اإلجازة الصيفية 
وموسم السفر، فإن معظم عمالئنا 
ابتداء من  سيقومون بالس���فر 
شهر يونيو اجلاري، لذلك فقد 
وفرنا لعمالئنا أفضل العروض 
الترويجية احلصرية ملوس���م 
الصيف، وباإلضافة إلى ذلك فإننا 
هذا الصيف نق���دم لهم نصائح 

قيمة تفيدهم في السفر«.
واض���اف: »حالي���ا العدي���د 
من ال���دول تطلب م���ن العمالء 
السرية لبطاقات  إدخال األرقام 

)كرم دياب(جاسم السعدون متحدثا للصحافيني 

 احلكومة خ���الل الفترة الراهنة
ب� »الس���يئ«، مس���تثنيا البنك 
املركزي، مبينا انها لم تقم بشيء 
صحيح حتى اآلن إلدارة األزمة 
املالية، كما انها لم تس���تطع أن 
تسوق للخطة التنموية، باالضافة 
الى عدم القدرة على قراءة االمور 
باحلد االدنى ملتطلبات التعاطي مع 
االزمة املالية وتداعياتها السلبية، 
مؤكدا أن احلكومة كفريق واحد 
يعتبر م���ن اس���وأ االدارات في 
العالم رغم وجود بعض الوزراء 

املميزين.
واش���ار الس���عدون إل���ى أن 
احلكومة تسرف في التصريحات 
دون تنفي���ذ ألي خطوات فعلية 
للحد من تبعات االزمة او معاجلة 
اختالالت االقتصاد احمللي، مشيرا 
الى ان السبب في ذلك يرجع لعدم 
احت���رام التخصص الذي يعني 
االعتماد في أي عمل اقتصادي على 
البيانات واالرقام وهو ما تفتقر 
اليه احلكومة احلالية، مس���تدال 
عل���ى ذلك بعدم وجود مؤش���ر 
حقيقي لقياس التضخم وال ارقام 
محددة لالحتياطي النفطي. ودعا 
الس���عدون الى ضرورة احترام 
االقتصاديني وتفعيل قدرتهم في 
املشاركة في حل االزمة، السيما 
أن الدول���ة متتل���ك م���ن البنية 
التحتية والكوادر البشرية ونسبة 

احلريات وجمعيات املجتمع املدني 
والدستور مبا يجلعها قادرة على 
بناء أساس مس���تقبلي واضح، 
مبينا ان االساس الذي بني عليه 
ما سبق غير صحيح، واصفا ان 
ما يحدث يع���د جرمية في حق 

البلد.

شح السيولة

وعن تأثير الوضع االقتصادي 
العاملي على سوق الكويت أشار 
الى ان العالم سيقوم بحل مشاكله 
االقتصادية مما سيؤثر في السوق 
أولهما  الكويتي على مس���ارين 
النفس���ي لألزمة،  تخفيف األثر 
والثاني متعلق بأس���عار النفط 
الذي تعتمد عليه الكويت بشكل 
رئيسي، مؤكدا ان ازمة الكويت 
ودول اخلليج احلقيقية تتمثل 
في مخاوف من انخفاض اسعار 
النفط الى ما دون ال� 40 دوالرا، 
مؤكدا ان دول اليورو لن تسمح 
بالسقوط ألي من الدول األعضاء 
وان االنفراج سيكون بطيئا بعد 
النفسية، اال  استيعاب الصدمة 
انه في النهاية س���ينعكس على 
اقتصادات املنطقة بصفة عامة.

وشدد السعدون على ضرورة 
البدء في املشروعات املطروحة 
وضخ الس���يولة مما يؤثر على 
التش���غيلية  تفعيل األنش���طة 

»اجيليت����ي« من دائرة األس����هم 
الدينارية من العوامل التي أثرت 
الى  في السوق. ولفت السعدون 
أن الش����ركة تعيش خالل االزمة 
احلالي����ة دون ضغ����وط حقيقية 
نتيجة لسياستها االستراتيجية 
املتحفظ����ة للحف����اظ على حقوق 

املساهمني وأصول الشركة.

األداء المالي

ولفت السعدون الى ان الشركة 
اس���تطاعت خالل عام 2009 ان 
حتقق اجمالي اي���رادات بحدود 
2.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 
3.8 ماليني دينار في عام 2008، 
الفتا الى ان صافي الربح بلغ 1.2 
مليون دينار او ما يساوي %7.7 
على رأسمال الشركة ونحو %6.8 

على حقوق مساهميها.
عل���ى جان���ب آخ���ر، وافقت 
اجلمعي���ة العمومية على جميع 
بنود ج���دول االعمال وصادقت 
العمومية لعام  امليزاني���ة  على 
2009 واعتمدت توصية مجلس 
االدارة بعدم توزيع ارباح وكذلك 
املوافقة على اقتطاع 5% من صافي 
الرب���ح تخص���ص لالحتياطي 

االختياري.

أداء سيئ للحكومة

أداء  الس���عدون  ووص���ف 

للشركات، مبينا ان ذلك سيعيد 
الثقة الى السوق والشركات.

معايير »المركزي«

وبسؤاله عن املعايير ال� 3 
االخيرة التي ألزم بنك الكويت 
املركزي شركات االستثمار بها 
قال الس���عدون ان املركزي لم 
يطلب سوى مؤشرات تلتزم 
بها الش���ركات االس���تثمارية، 
مبينا ان هناك فترة ساد فيها 
انفتاح كبير إلنش���اء شركات 
استثمارية كونها تعمل بأموال 
ال���ى ان تلك  الغير، مش���يرا 
احلالة مشكلة عامة في السوق 
الكويتي، واصفا املعايير ال� 3 
التي حددها املركزي للشركات 
االستثمارية بااليجابية كونها 
متثل حدودا لتلك الش���ركات 
لعدم الدخول في أزمات اخرى 
واحلد من محاولة الش���ركات 
الوصول الى ح���د اقصى من 
االقتراض ميثل ضعفي حقوق 
الى عدم  املساهمني، باإلضافة 
اإلق���راض اخلارجي  جت���اوز 
ل� 50% من حقوق املساهمني، 
وآخرها ان تكون هناك 10% من 

نسب اإلقراض اصوال ثابتة.
وبني السعدون أن املركزي 
حدد تلك الشروط ملعاجلة أزمة 
حقيقية في شركات االستثمارية 
وذلك باختزال بعض الشركات إما 
بالتصفية أو االندماج او بقيام 
املس����اهمني بدعم الشركات من 
خالل زيادات رؤوس األموال او 
بتغيير األغراض لعدد من هذه 
الشركات بان تتحول مثال الى 
ش����ركات قابضة وهو ما يعني 
ت����وازي العرض مع الطلب من 
خالل وجود عدد مناس����ب من 
الشركات التي متارس النشاط 
االستثماري مع حاجة السوق 
الفعلي����ة وه����ي وجه����ة نظر 
اقتصادي����ة س����ليمة. وتوقع 
السعدون ان تشهد من 30 الى 
40% من الشركات االستثمارية 
تعديالت جوهرية تتمثل في 
االندم���اج او تعدي���ل رؤوس 
االم���وال او اخلروج متاما من 

السوق.

شريف حمدي
قال رئيس مجل���س االدارة 
لشركة الشال لالستشارات جاسم 
السعدون ان الشركة استطاعت 
املالية  جتاوز تداعي���ات االزمة 
الس���لبية  الق���ت بظاللها  التي 
على االقتصاد العاملي وبطبيعة 
احلال على االقتصاد احمللي كونه 
جزءا من املنظومة االقتصادية 

العاملية.
واوض���ح الس���عدون، ف���ي 
تصريح���ات عق���ب اجلمعي���ة 
العمومية للشركة التي انعقدت 
امس بنسبة حضور بلغت %96.8، 
ان الشركة تواصل اداءها املالي 
املوج���ب للس���نة الرابعة على 
التوالي، مشيرا الى ان االداء في 
العام املاضي كان دون التوقعات 
لكنه يظ���ل اداء مقبوال الى حد 
كبير اذا مت االخذ في االعتبار ما 
تعرض له العالم من أزمة مالية 

غير مسبوقة منذ 80 عاما.
واشار السعدون الى ان شركة 
الشال التي تعد ضمن القطاع االكثر 
اصاب����ة بآثار االزم����ة وهو قطاع 
االستثمار، جنحت في اجتياز االزمة 
اتباع إجراءين، األول هو  نتيجة 
منوذج االعمال احملافظ الذي تتبناه 
الشركة، مش����يرا الى ان التمويل 
اخلارج����ي ملوجوداتها ال يتعدى 
32% ف����ي نهاية ع����ام 2009 وهو 
ما يعادل ثلث حقوق املساهمني، 
ام����ا الثاني فه����و نوعية االصول 
وتس����عيرها، الفتا الى ان اصول 
الشركة منتقاة بشكل جيد كما انها 
لم تقم بش����رائها في زمن الرواج 
ولم تقيمها بأسعار السوق في ذلك 
الزمن مبا ترك هامشا مريحا ما بني 

التكلفة والتقييم.
وأضاف قائال اننا لسنا االفضل 
في الس����وق ولكنن����ا نعمل وفق 
خطط مدروس����ة ونعتبر انفسنا 
اصحاب مدرس����ة مختلفة، حيث 
نؤمن بأن التحفظ سيد املوقف في 
أوقات الرواج وأن الوقت الراهن 
يعتبر األفضل للبحث عن الفرص 
االستثمارية وقال ان اداء البورصة 
س����يئ ولكنه افضل من غيره من 
االسواق األخرى السيئة، واضاف ان 
ايقاف »زين« عن التداول وخروج 

عمر راشد
في واقعة ه����ي األغرب في 
الش����ركات 2009،  عمومي����ات 
انعق����دت عمومي����ة »الثم����ار 
القابض����ة« بال جدول  الدولية 
أعم����ال وال ميزانية، لتش����هد 
وقائعها شدا وجذبا بني ممثلي 
مجلس اإلدارة في االجتماع وبني 
أبدوا استياء  الذين  املساهمني 
كبيرا من جتاهل وزارة التجارة 
الكويتية  والصناعة والشركة 
للمقاصة حلقوق املساهمني وعدم 
توزيع جدول األعمال وامليزانية 

عليهم.
ورغم أن مسؤولي الشركة 
حاول����وا تهدئ����ة املعترض����ني 
العمومية، إال  على اجلمعي����ة 
أن انس����حاب أحد مس����اهمي 
األقلية بعدد أس����هم 142.5 ألف 
العمومية  س����هم من اجلمعية 
وبحثه عن مس����ؤولي التجارة 
كان وراء قي����ام ممثل التجارة 
العمومية بوضع  في اجلمعية 
ضوابط للمساهم بضرورة التزام 
قواعد قانون الش����ركات والتي 
تنص على أحقية املساهمني في 
احلصول عل����ى جدول األعمال 
وامليزانية من الشركة الكويتية 

للمقاصة. 

وعبثا حاول مجلس اإلدارة 
تهدئة املساهمني وعدم اللجوء 
ملس����ؤولي »التجارة« وتقدمي 
العمومية  ش����كواهم لتش����هد 

انسحاب بعضهم.
ورغم االعتراض، بدأ نائب 
رئيس مجلس إدارة الشركة خالد 
العلي بتالوة جدول األعمال على 
املساهمني والذي لم يستغرق 
سوى دقائق معدودة حيث أقر 
جميع البنود التي حواها جدول 
األعمال بنصاب قانوني %68.35 

2% أفضل من 2.5% لسعر الخصم
اكد الس���عدون ان سعر اخلصم 2% افضل من 2.5% والذي 
يعتبر نس���بة عالية في ظل الظروف احلالي���ة، الفتا الى ان 
تخفيض النس���بة الى 2% كأساس مناسب يتيح الفرصة الى 
االس���تعداد إليقاف هجمة فائض الس���يولة. واضاف انه من 
اخلطورة ان تبنى اسعار الفائدة على اساس منخفض نسبيا، 
وبالتالي يفترض ان يكون االساس مرتفعا ملواجهة التضخم، 
ومبا يقوي تنافسية االقراض احمللي وانه يجب تخفيض سعر 

الفائدة خوفا من استمرار هبوط اسعار االصول.

هيئة المفوضين.. بعيدًا عن المحاصصة والتنفيع
وحول تشكيل هيئة اسواق املال قال 
الس���عدون ان املهلة بني إقرار القانون 
وتش���كيل مجلس املفوضني لم تستغل 
كما يجب، الفتا الى ان هناك مواصفات 
جوهرية وطريقة منهجية الختيار أعضاء 
الهيئة، مؤكدا أنه كان يتوجب تش���كيل 
فريق متكامل متخصص يضم قانونيا 
واقتصاديا وماليا واداريا ومحاس���با، 
مبين���ا انه عند احلديث عن املرش���حني 
يجب أن يكون هناك اتساق بني أعضائه 

وما يتميزون به في تخصصاتهم.
التي يتم  الطريقة  وانتقد السعدون 
اتباعها في اختيار اعضاء هيئة املفوضني، 
مبينا أن آلية االختيار هي كالعادة أحد 
املعوقات الرئيس���ية ف���ي الوصول الى 
االختيار السليم، مؤكدا ان العمل العام 
لم يعد مغريا كما ان القائم بعمل عام لم 

يعد يجد احلماية الكافية.
وأعرب السعدون في هذا اخلصوص 
عن أمله في أال تتم عملية االختيار وفقا 
للمحاصصة او التنفيع وان يكون هناك 

تريث وان كان ذلك على حساب الوقت، 
مش���يرا الى انه ال يجوز االلتزام باملهلة 
القانونية بقدر االهتمام بالتشكيل املناسب 
حتى ال نقع في خطأ جسيم. وقال ان جلنة 
السوق سابقا أصابت في عملية التشدد 
في ادراج الش���ركات، مبينا ان املشكلة 
كانت من املمكن أن تكون أكبر في الوقت 
الراهن اذا زاد عدد الشركات املدرجة في 

السوق الى 300 شركة مثال.
وبسؤاله عن أداء سوق الكويت لألوراق 
املالية الذي يتس���م بالضعف في الوقت 
الراهن قال السعدون انه إذا نظرنا الى 
الصورة بش���كل أعمق فقد ال نصل الى 
احلكم نفسه، مشيرا الى ان الشركة قامت 
األسبوع املاضي بإجراء مقارنة بني سوق 
الكويت لألوراق املالية و6 أسواق إقليمية 
و7 أسواق خارجية بعضها أسواق ناشئة 
محتكمة فيها للمؤشر الوزني، فاتضح 
ان سوق الكويت أعطى انطباعا جيدا في 
نسب النمو مقارنة باألسواق اخلارجية، 
مشيرا الى ان س���وق الكويت حقق من 

بداية العام وحتى التاس���ع من الش���هر 
اجلاري زيادة بنس���بة 5.6% معتبرا ان 
السوق الكويتي سيئ ولكنه أفضل من 
غيره من األسواق الس���يئة. وأفاد بأن 
املشكلة ال تكمن في األسعار ولكنها تتمثل 
في ش���ح السيولة التي تعتبر جزءا من 
مشكلة عامة تسببت فيها أزمة الديون 
السيادية في أوروبا، كما ان أسواق العالم 
في أميركا وبريطانيا مقبلة على أزمات 
عاملية اقتصادية جدي���دة، الفتا الى ان 
هناك عوامل محلية كان لها دور ال ميكن 
إغفاله، منها على سبيل املثال صفقة زين 
ووقف أسهمها عن التداول في البورصة 
ملدة 8 أيام دون مبرر واضح انعكس سلبا 
على السوق، كما ان قضية أجيليتي وهي 
سادس أكبر شركة في السوق الكويتي 
والتي خرجت من دائرة األسهم الدينارية 
الى مستويات متدنية بالنسبة للمساهمني 
ايضا ألقت بظالل س���لبية على السوق 
خاصة في ظل األزمة والعوامل اخلارجية 

السلبية.

اإلسراف في االقتراض
افاد الس���عدون بأن االزمة املالية تتمثل في االس���راف في 
االقتراض لتمويل النشاط االستثماري وحتديدا من قبل شركات 
االستثمار والبنوك االستثمارية، موضحا ان هذا النموذج من 
االعمال كان متبعا في الكثير من الشركات، وهو ما يحقق عائدا 
جيدا مادام الوضع العام رائجا، اال انه يكفي هبوطا في االسعار 

بنسبة ال تزيد على 10% فقط لتنهار تلك الشركات.

2010.. شديد التذبذب
ت��وق��ع ال��س�����ع��دون ان ي�ك�ون ع��ام 2010 ش�����ديد 
ال�ت�ذب����ذب وان يك���ون نص�فه ال�ثان���ي افضل من نصفه 
األول بس���ب�ب است�مرار تح�سن مؤش���رات االقت��ص�ادات 
الكلية وخ�فوت ح�الة ال�هلع النفس���ي م���ع تباط�ؤ تدف�ق 
االخ��بار الس����لبية، وذلك بالتزامن مع بعض التوس�ع في 
الس�ياسة الم�الي�ة نت�يج�ة للم�ش�روع�ات ال�خاصة بالب�نى 
التح�تية، ف���ي ظل توقعات بعودة بعض النمو في سوق 

االقتراض.

وفا الشهابي عضوًا مكماًل
انتخب���ت اجل��معية العم�ومية وف�ا ح�ي�در الش����هابي 
ع�ض��وا مكمال ملجل���س االدارة عوضا عن العضو املنتدب 
عادل جاس���م النجادة الذي وافت���ه املنية في مايو املاضي. 
وبهذه املناس���بة، عبر الس���عدون عن عميق اسفه لفقدان 
النجادة الذي يعتبره صاحب الدور االبرز في جناح الشركة 

في جتاوز االزمة.

والذي تضم����ن التصديق على 
تقريري مجلس اإلدارة ومراقبي 
احلس����ابات ومناقشة ميزانية 
2009 وعدم توزيع أرباح مع إبراء 

ذمة أعضاء مجلس اإلدارة.
ولم يلتفت العلي ألس����ئلة 
الصحافيني بعد انتهاء اجلمعية 
العمومية، حيث أش����ار بشكل 
مقتضب إلى أن الشركة متكنت 
من حتقيق ربحية عن الربع األول 
وتسعى إلى تعزيز تواجدها في 

السوق خالل املرحلة املقبلة.

 السعدون: 40% من الشركات االستثمارية ليس أمامها 
إال االندماج أو زيادة رؤوس األموال أو الخروج من السوق

عمومية »الشال لالستثمار« انتخبت عضوًا مكماًل ووافقت على عدم توزيع أرباح

الشركة تعيش خالل األزمة الحالية دون  ضغوط  حقيقية نتيجة لسياستها المتحفظة
أداء سوق الكويت  لألوراق المالية سيئ.. ولكنه أفضل من غيره من األسواق السيئة

إيقاف »زين« عن التداول وخروج »أجيليتي« من دائرة األسهم الدينارية عامالن مؤثران في البورصة


