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»النوادي القابضة« انتخبت
 محمد الوزان عضوًا مكماًل

شركة تابعة لـ »الخصوصية« تحصل 
على أقل األسعار في مناقصة

بقيمة 9.3 ماليين دينار

عقدت اجلمعية العمومية العادية لشركة النوادي القابضة امس بنسبة 
حضور بلغت 71.8% وبرئاسة نائب رئيس مجلس االدارة خالد الرباب 
ووافقت على البند الوحيد املدرج في جدول اجلمعية وهو انتخاب عضو 

مجلس ادارة مكمل وقد مت انتخاب محمد عبدالوهاب الوزان.

اكدت شركة مجموعة اخلصوصية القابضة في بيان نشر على موقع 
البورصة ان شركة الغامن للمواد اخلصوصية اململوكة بالكامل لها حصلت 
على اقل االس����عار في املناقصة رق����م ار اف كيو – 1043049 بخصوص 
توريد انابيب حفر وتبطني لش����ركة نفط الكويت بقيمة اجمالية قدرها 

9.3 ماليني دينار وذلك ملدة 40 اسبوعا في حال الترسية.

عموميتها ألغت بند قيامها بأعمال الوساطة خارج الكويت    عموميتها لم تبرئ ذمة عضو مجلس إدارتها السابق محمود دهداري

تبلغ 881.8 مليون دوالر خالل مايو الماضي

لتقديمها حلواًل عن التجارة اإللكترونية

في دراسة لكلية »بيزنس سكول« البريطانية 

4 شروط توفر البيئة المالئمة للرئيس التنفيذي الجديد 
لعقد صفقة رئيسية تحسّن أداء أسهم شركته

»المقاصة العقارية« توسع نطاق أغراضها  لتشمل 
إدارة المزادات والقيام بأعمال التقييم العقاري

»الوطنية لإلجارة والتمويل« تعيد هيكلة مديونياتها
 البالغة 48.3 مليون دينار والبداية مع »الخليج«

ارتفاع صادرات الكويت إلى اليابان بنسبة %20.3
طوكيو � كونا: أظهرت بيانات رسمية 
امس أن ص���ادرات الكويت الى اليابان 
ارتفعت بنسبة 20.3% في مايو املاضي 
مقارنة بنفس الفترة من العام املاضي 
لتص���ل الى 79.22 مليار ين مبا يعادل 
881.8 ملي���ون دوالر في حني ارتفعت 
الواردات من اليابان بنسبة 31.3% لتصل 
الى 617 مليون ين مبا يعادل 6.9 ماليني 

دوالر.
اليابانية في  وقالت وزارة املالي���ة 
تقرير أولي ان هذه األرقام دفعت العجز 
التجاري الياباني مع الكويت لالرتفاع 
بنس���بة 19.5% مقارنة بالعام املاضي 
ليص���ل الى 73.05 مليار ين مبا يعادل 

913.1 ملي���ون دوالر في مايو ليواصل 
تعثره للش���هر الثامن والعشرين على 
التوال���ي. ومتثل اليابان أكبر ش���ريك 
جتاري للكوي���ت اذ بلغ حجم التجارة 
البيني���ة 10.53 مليارات دوالر في عام 
2009.وارتفع العجز التجاري الياباني 
مع منطقة الشرق األوسط بأكملها بنسبة 
48.3% ليصل الى 639.67 مليار ين مبا 

يعادل 7.12 مليارات دوالر.
وارتفعت الصادرات الى منطقة الشرق 
األوسط بنس���بة 39.2% مقارنة بالعام 
املاضي لتصل الى 164.82 مليار ين مبا 
يعادل 1.83 مليار دوالر مدفوعة بزيادة 
الطلب على قطاعات السيارات والصلب 

واملطاط التي شكلت 68.4% من اجمالي 
صادرات الياب���ان الى املنطقة. وارتفع 
مع���دل صادرات املركب���ات الى منطقة 

الشرق األوسط بنسبة %202.1.
اال أن واردات ثاني أكبر اقتصاد في 
العالم من منطقة الشرق األوسط ارتفعت 
بنسبة 46.3 لتصل الى 804.49 مليارات 
ين مبا يعادل 8.95 مليارات دوالر في 
مايو بفضل زيادة قدرها 46.5% في قطاع 
الذي  النفطية  النفط اخلام واملنتجات 
ش���كل 98% من اجمالي واردات اليابان 
من املنطقة. وس���جلت واردات النفط 
اخلام زيادة قدرها 43.1% على أس���اس 

سنوي.

كما سجل امليزان التجاري اخلارجي 
فائضا بلغ 324.24 مليار ين مبا يعادل 
3.61 مليارات دوالر في مايو للش���هر 
الرابع عشر على التوالي مدعوما بالطلب 
القوي على املركبات والصلب والرقائق 

االلكترونية.
ومنت الصادرات بنسبة 32.1% على 
أساس سنوي لتصل الى 5.311 تريليونات 
ين مبا يعادل 59.12 مليار دوالر لتسجل 
ارتفاعا للشهر السادس على التوالي.كما 
زادت الواردات بنسبة 33.4% لتصل الى 
4.987 تريليونات ين مبا يعادل 55.51 
مليار دوالر لتسجل هي األخرى ارتفاعا 

للشهر اخلامس على التوالي. 

 عمر راشد
إدارة  كشف رئيس مجلس 
الش���ركة الوطني���ة لإلج���ارة 
والتمويل جاب���ر غضنفر عن 
قيام الش���ركة بإع���ادة جدولة 
ديونها البالغة 48.3 مليون دينار 
وحتويلها من قصيرة األجل إلى 
طويلة األجل من خالل نس���ب 
ربحية منخفضة للغاية، الفتا 
إلى أن الشركة قامت بتوقيع أول 
العقود بهذا اخلصوص مع بنك 
اخلليج ومن املتوقع إبرام عقود 
مماثلة مع البنوك الدائنة األخرى 

خالل الربع الثاني. 
ولف����ت غضنفر على هامش 
اجلمعية العمومية للشركة التي 
عقدت امس الى ان الشركة متكنت 
من حتقيق إجنازات مكنتها من 
تصدر أداء الشركات اإلسالمية 
العامل����ة ف����ي قط����اع اإلجارة 
والتمويل، وكذلك احتاللها املركز 
الثاني بني شركات التمويل بعد 
شركة التسهيالت من حيث معدل 

العائد على األصول. 
وبني غضنفر أن تأثير املعايير 
اجلديدة التي أقرها البنك املركزي 
مح����دود للغاي����ة، موضحا أن 
الشركة تقوم بتطبيق معايير 
السيولة السريعة واالقتراض 
اخلارجي وأدوات الرفع املالي قبل 

إقرار املركزي لتلك املعايير. 
وذكر أن الشركة أوقفت متويل 
السيارات منذ تداعيات األزمة 
املالية الراهنة، مبينا أن الشركة 
تطالب بضمانات ملموسة قدرها 

250% على أي متويل جديد. 
وفي استعراضه ألداء الشركة 
املالي ع����ن 2009، قال غضنفر 
إن الشركة متكنت من حتقيق 
996.3 ألف دينار أرباحا صافية 
بإجمالي إيرادات بلغ 5.1 ماليني 

دينار. 
واس����تدرك بان موجودات 
الشركة تبلغ 99.7 مليون دينار 

مقاب����ل مطلوب����ات بلغت 51.2 
ملي����ون دينار وإجمالي حقوق 

ملكية 48.5 مليون دينار. 
وحول توقعات أداء الشركة 
للعام احلالي، قال إن الش����ركة 
بجانب إعادة هيكلة مديونياتها، 
فإنها تس����عى لزي����ادة الطاقة 

املدرة  االس����تيعابية لعقاراتها 
للدخ����ل إلى 100% بدال من %95 

احلالية. 
واستدرك بأن سوق اإلجارة 
والتمويل سوف يحقق انتعاشا 
م����ع التوقعات ب����أن االقتصاد 
ينمو مبعدل 3.3% في عام 2010 

مدعوما بارتفاعات اسعار النفط 
في نط����اق يتراوح بني 70 و80 

دوالرا للبرميل.
وتوق����ع اس����تمرار التعافي 
للقطاع العق����اري خالل الفترة 
املتبقي����ة م����ن الع����ام احلالي 
مصحوب����ا بارتفاع مؤش����رات 

االسعار السيما العقار السكني 
الذي بدأ يسري  واالستثماري 

في جسد القطاع العقاري.
االداء  ان م����ا يع����زز  ق����ال 
االقتصادي اقرار الدولة خلطة 
التنمية االقتصادية واالجتماعية 
البالغة تكلفتها 38 مليار دينار، 
موضحا ان ذلك سينعكس على 
العقارية للشركة  االستثمارات 
والتي تتركز في العقارات املدرجة 
للدخل وفي مواقع متميزة بنسبة 
اشغال تتراوح بني 90 و%100.

واشار الى ان تنفيذ اخلطة 
التنموي���ة س���يعزز م���ن اداء 
االستثمارات العقارية للشركة 
التي تتركز في عقارات »مدرة« 
للدخل من حيث استرداد جزء 
الدفترية  كبير من اخلس���ارة 
غير احملققة للشركة والناجتة 
العقارات  اع���ادة تقيي���م  عن 
الت���ي متت في  االس���تثمارية 
السنوات السابقة، مما سيكون 
له االثر الكبير في تعظيم العائد 
املرجو ملس���اهمي الشركة، كما 
ان معظم م���الك العقار مازالوا 
يتمسكون بعقاراتهم باعتبارها 
مالذا آمنا ومدرا، ويحتفظ الى 
حد بعيد بقيمة اس���تثماراتهم 
باعتب���ار ان العق���ار احد اهم 
القنوات االس���تثمارية واالكثر 
تنافسية في ظل ثبات معدالت 
العائد االستثماري حيث يتراوح 

العائد بني 6 و%10.
الش���ركة  يذكر ان عمومية 
ش���هدت عدم اب���راء ذمة عضو 
السابق محمود  مجلس االدارة 
دهداري بنس���بة 75% من عدد 
املس���اهمني، فيما اقرت جميع 
الباقي���ة واملتمثلة في  بنودها 
تقريري مجلس االدارة ومراقب 
احلس���ابات واملصادق���ة على 
احلس���ابات اخلتامي���ة وكذلك 
املوافقة على عدم توزيع ارباح 

عن 2009.

»أماديوس« تحصد جائزة أكاديمية
 جوائز اإلنترنت  في المنطقة العربية 

حصدت مؤسس����ة أماديوس، 
املزود الرائد عامليا للحلول التقنية 
الس����ياحة  والتوزي����ع في قطاع 
والس����فر، جائزة أفض����ل موقع 
للتجارة اإللكترونية خالل الدورة 
السادسة جلوائز »أكادميية جوائز 

اإلنترنت في املنطقة العربية«.
وج����اء ف����وز قس����م التجارة 
اإللكترونية في »أماديوس« بهذه 
اجلائزة تقديرا لتميز حلول التجارة 
اإللكترونية التي يوفرها واملواقع 
اإللكترونية لعمالء الشركة، وخاصة 
»القطري����ة« و»مص����ر للطيران« 

و»االحتاد للطيران«.
ل�  ويؤكد منح ه����ذه اجلائزة 
»أماديوس« وعمالئها من شركات 
الطيران، الدور الرائد الذي تلعبه 
التي  التجارة اإللكترونية  حلول 
توفرها الش����ركة، ونهج الشركة 

املتميز الذي تطبقه في املنطقة.
وبهذه املناسبة، قال نائب رئيس 
الش����رق  »أماديوس« في منطقة 
األوسط وش����مال أفريقيا أنطوان 
مدور: »يسرنا كثيرا أن يتم تكرمي 
عمالئنا لتميز مواقعهم اإللكترونية، 
ونفخر بأن نكون طرفا مشاركا في 
قص����ة جناحهم من خالل احللول 
املتكاملة التي نوفرها لهم. ويأتي 
فوزنا بهذه اجلائزة تكرميا لنموذج 
التعهيد املبتكر الذي نطبقه، والذي 
يوفر لشركات الطيران حال متكامال 
ملواقعه����ا اإللكترونية التي تقوم 
عل����ى تقنية »ويب 2.0«، مضيفا: 
بالكامل بتوفير  ونحن ملتزمون 
التي تضمن  التقنيات واخلدمات 
أفضل جتربة ممكنة للمستخدمني، 
وتتيح لشركات الطيران حتقيق 

عائدات مجزية ألعمالها«.

وقد متكن����ت »أماديوس« من 
احلص����ول على أعل����ى تصويت 
مقارنة بأي مرش����ح آخر لتحصد 
اجلائزة األولى ضمن فئة التجارة 
اإللكتروني����ة، وش����هدت حلول 
»أماديوس« للتجارة اإللكترونية 
منوا متواصال منذ إطالقها، وتعتبر 
حالي����ا األكثر انتش����ارا في قطاع 
السفر. وتشغل »أماديوس« أكثر 
من 260 موقعا إلكترونيا في أكثر 
من 110 دول ألكثر من 100 ش����ركة 

طيران. 
وف����ي ع����ام 2008، حصل����ت 
»أماديوس« عل����ى 13 جائزة عن 
حلول التجارة اإللكترونية ومواقع 
العمالء من شركات الطيران، وفي 
2009، فاز نظام التسوق اإللكتروني 
بجائزة »فوكس رايت« ضمن فئة 

االبتكار في تقنيات السفر.

 عمر راشد 
وافقت عمومية الشركة الكويتية 
العقاري����ة، أمس، على  للمقاصة 
تعديل أغراضها األساسية واملتمثلة 
في ممارسة الشركة تنظيم وإدارة 
مزادات عقاري����ة والقيام بأعمال 

التقييم العقاري في السوق. 
 وبهذه املناسبة، أوضح املدير 
العام للشركة طارق العتيقي في 
تصريح صحافي أن عمومية الشركة 
قامت بإلغ����اء املادة 12 من النظام 
املتعلقة بقيام  األساسي للشركة 
الشركة بعمل الوساطة العقارية 
خارج الكويت، مستدركا أن إلغاء 

تلك املادة هدأ كثيرا من مخاوف سماسرة العقار على 
تلك املادة التي كانت مثار لبس من قبل الكثيرين. 

 ولفت الى أن انطالق عمل الشركة بيد وزير التجارة 
والصناعة أحمد الهارون، وأن مجلس اإلدارة اجتمع 
مؤخرا مع الوزير وناقش معه أهم األسباب وراء عدم 

انطالق عمل الشركة، وان الشركة 
من خالل تقاضيها نس����بة %0.25 
ستضمن حق البائع واملشتري، في 
حني أن نسبة التقاص هي مرضية 

للشركة. 
التي  وكانت عمومية الشركة 
عقدت بنسبة حضور بلغت %100 
وافقت على كافة البنود التي متت 
مناقشتها والتي كان أهمها تغيير 
في أغراض الشركة وهي 5 بنود 
الوساطة  الغاء ممارسة  حيث مت 
العقارية خارج الكويت، في حني 
مت إضافة بن����د جديد بانه يجوز 
للشركة ممارسة املزادات العلنية 
للعقارات وتقييم العقارات في جميع اجلهات احلكومية 

ولالفراد. 
وقد حضر اجلمعية العمومية غير العادية كل من 
رئيس مجلس إدارة الشركة فيصل الشايع ورؤساء 

االحتادات واملساهمني.

أظهرت دراسة جديدة صدرت مؤخرا أن الرؤساء 
التنفيذيني الذين يقومون بإبرام صفقة رئيسية 
خالل العام األول من تعيينهم في منصبهم، يتفوقون 
في األداء على أقرانهم عل����ى األمد الطويل.وقال 
فريق مركز أبحاث صفقات االندماج واالستحواذ 
)MARC( في كلية »كاس بيزنس سكول« بلندن 
الذي قام بالدراس����ة، انه قام بفحص 276 صفقة 
رئيس����ية أبرمها رؤس����اء تنفيذيون خالل العام 
األول له����م في املنصب في الفت����رة من 1997 إلى 
2009 عبر 12 قطاع����ا، مبا فيها التمويل والطاقة 
والكهرباء والصناعة واملواد والتجزئة والرعاية 
الصحية واالتصاالت والسلع االستهالكية الرئيسية 
واإلعالم والترفيه واملنتجات واخلدمات االستهالكية 

والتقنية العالية والعقارات.
وأشارت الدراسة إلى تأثير الرئيس التنفيذي 
اجلديد على املؤسسة، وكيفية استخدام الرؤساء 
التنفيذي����ني املعينني حديثا لصفق����ات االندماج 
واالستحواذ لتغيير االجتاه االستراتيجي للشركة، 

ومدى جناح هذا األسلوب.
 وكش����فت الدراس����ة من خ����الل العينة التي 
استطلعها فريق البحث أن متوسط الفترة التي 
يقضيها الرئيس التنفي����ذي في منصبه تبلغ 4 
سنوات و4 أشهر فقط، مما يسمح بنافذة صغيرة 
نسبيا إلجراء التغيير، وبالتالي فإن التوسط إلبرام 
إحدى الصفقات يوفر للرؤساء التنفيذيني فرصة 
إلعادة تشكيل شركاتهم بسرعة وترك بصمتهم 

قبل ترك املنصب.
ووجدت الدراسة أنه في حاالت كثيرة يكون 
التغيير االس����تراتيجي الرئيسي الذي يقوم به 

الرئيس التنفي����ذي في عامه 
األول مفيدا، حيث يس����هم في 
حتسني أداء األسهم، ولكن غالبا 
ما يؤدي إبرام أكثر من صفقة 
واحدة إلى أداء أكثر ضعفا، حيث 
إن إبرام العديد من الصفقات 
بس����رعة جدا يؤدي إلى إعاقة 

تطوير الصفقة السابقة.
الدراسة الضوء  وسلطت 
على أربعة شروط من احملتمل 
أن توفر البيئة املالئمة لرئيس 
تنفي����ذي جدي����د لعقد صفقة 
رئيس����ية، هي: طريقة تولي 
املنص����ب واذا م����ا مت تعيني 

الرئيس التنفيذي خلفا لسابقه الذي أجبر على 
ترك منصبه، وطريقة التوظيف وإذا ما مت تعيني 
الرئيس التنفيذي خارجيا، وأداء الشركة وإذا ما 
تراجع أداء األسهم إلى دون املستوى املتوقع قبل 
تعيني الرئيس التنفيذي، وحوكمة الشركات من 
حيث إذا ما كانت الشركة تتمتع بنسبة عالية من 

املساهمني من الشركات واملؤسسات.
وركزت الدراسة على أربع دول أوروبية رئيسية 
هي: فرنس����ا وأملانيا وإسبانيا واململكة املتحدة، 
وتضمن تغييرات رؤساء تنفيذيني لشركات مدرجة 
في مؤشرات »كاك«، و»داكس«، و»أيبكس«، و»إف 
تي إس إي 100«.ووفقا ملدير مركز أبحاث صفقات 
االندماج واالستحواذ في كلية »كاس بيزنس سكول« 
البروفيسور س����كوت موللر: »يقوم االندماج أو 
االستحواذ بتحويل وتغيير املؤسسة، وباملقابل، 

فإن تغيير الرئيس التنفيذي 
بإمكانه أيضا أن يحول ويغير 
اجتاه الشركة، ونتيجة لذلك 
فإن����ه غالبا م����ا يرتبط هذان 
احلدث����ان ببعضهما البعض، 
ويظهر هذا التقرير أثر اجلمع 

بينهما«.
وأوضح: »يعلم أي رئيس 
تنفي����ذي جديد أن����ه لن يظل 
يشغل هذا املنصب إلى األبد، 
وأن لديه فت����رة محدودة من 
الوقت ليترك بصمته وتأثيره 
في هذا املكان. ولهذا الس����بب 
قد يشعر الرؤساء التنفيذيون 
بضغط عليهم لعقد صفقة خالل العام األول لهم 
في املنصب. وتوفر هذه الدراسة التي أجريناها 
الدعم لهؤالء الرؤساء التنفيذيني، حيث وجدنا أن 
الشركات التي يعملون بها قد فاق أداؤها تلك التي 
يعمل بها رؤساء تنفيذيون لم يقوموا بإبرام أي 

صفقة في عامهم األول من شغل املنصب«.
واضاف: »يأتي عرض »أصدا« لشراء سلسلة 
»نيتو« ليؤكد صفقة رئيس����ية أخرى أعلن عنها 
رئيس تنفي����ذي مت تعيينه مؤخرا. فالرؤس����اء 
التنفيذيون اجلدد ال يتواف����ر لهم الوقت الكافي 
إلحداث التأثير، كما أنهم تواقون إلى ترك بصمتهم، 
واستعراض مواطن القوة لديهم. وأظهرت دراستنا 
أن الرؤساء التنفيذيني الذين يتمتعون باجلرأة 
والذين يعقدون صفقة خالل العام األول من املنصب 
سوف يتفوقون في األداء على أقرانهم السلبيني 

على األمد الطوي����ل، وبالتالي فإن ذلك ال يعكس 
جناحا محتمال بالنسبة ألندي كالرك، الذي تولى 

مهام منصبه منذ أقل من شهر«.
وأش����ار موللر: »على الرغم من أن الدراس����ة 
ركزت عل����ى اجلانب األوروب����ي، إال أن العوامل 
احملركة لعملية صنع القرار على مستوى مجالس 
اإلدارات والرؤساء التنفيذيني من املتوقع أن تكون 
مماثلة لتلك املوجودة في أسواق منطقة الشرق 

األوسط«.
من جانبه قال مدير متويل الشركات في الشرق 
األوسط في إحدى شركات احملاسبة الرائدة والطالب 
ف����ي برنامج ماجس����تير إدارة األعمال التنفيذية 
في كلية »كاس بيزنس س����كول« لألعمال، طوم 
هودجسون تعليقا على نتائج الدراسة: »من املؤكد 
أنني أوافق على الرأي القائل بأن الرئيس التنفيذي 
الذي يقوم بإبرام صفقة اندماج واستحواذ ناجحة 
في العام األول من منصبه السيما إن كان ناجتا 
ع����ن تغيير، فإنه من احملتم����ل أن ينجح مبرور 
الوقت. وأنا على قناعة بأن هذا األمر حقيقي في 
كل األسواق«.وأضاف: »غالبا ما يؤدي االندماج في 
صورته اخلالصة إلى وجود مؤسسة جديدة بهيكل 
تنظيمي، وقاعدة مساهمني، وثقافة جديدة، إلى غير 
ذلك من األمور األخرى. أما الرئيس التنفيذي الذي 
يقف وراء هذا االندماج فسوف ينظر إليه على أنه 

املهندس وراء هذه املؤسسة اجلديدة«.
مشيرا الى ان ذلك: »يأتي مماثال لرائد األعمال 
الذي يقف وراء شركة ميلكها ويديرها والذي غالبا 
ما يحقق مكانة مرموقة داخل الشركة حتى يصبح 

من الصعب جدا أن يحل محله أحد آخر.

طارق العتيقي

ممثل »اماديوس« يتسلم اجلائزة 

)أسامة البطراوي( جابر غضنفر األول من اليمني خالل عمومية الشركة  

جانب من املساهمني خالل عمومية الشركة 

سكوت موللر


