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السعدون: إشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية.. ضرورة
بخصخصة 62 شركة مدرجة وغير مدرجة و12 مؤسسة حكومية

اخلاص الذي ينتج السلع واخلدمات 
والقط����اع احلكومي ال����ذي يقوم 

بتنظيم عملية اإلنتاج.
الس����عدون ندوته  واختت����م 
بالتركيز عل����ى بث روح التفاؤل 
لدى احلاضرين ف����ي الندوة بعد 
احساسه بكمية التشاؤم الذي ساد 
بني أوساط احلاضرين السيما مع 
مداخالت ألعضاء في اجلمعية شدت 
اتبعها  التي  الس����وداوية  باجتاه 
السعدون في نظرته االقتصادية، 
مبينا ان الكويت متلك مش����روع 
دول����ة وكل ركائز قي����ام الدولة، 
وليست مشروعا جتاريا كما في 
الدول والعمل احلالي  العديد من 
إلرجاع الكويت الى عصر األمجاد 
في ستينيات وخمسينيات القرن 

املاضي.
وأعطى الس����عدون مثاال على 
الكويت في أواخر خمس����ينيات 
القرن املاضي حيث قامت السلطات 
احلكومية في الكويت حينها بإعداد 
اإلحصاء السكاني ووضعت الرقم 
على احد اجلرائد اليومية وكتبت 
مالحظة صغيرة تقول »إذا لم تكن 
مقتنعا بالرقم أو لديك اي اعتراض 
يرجى االتصال على الرقم« وهو ما 
تقوم به حكومات العالم املتقدمة 
في الوقت احلالي من خالل مواقع 

االنترنت.

في الكويت الذي يقتل روح احلافز 
عند الطالب ويدفعه من بداية نشأته 
الى النظر الى الوظيفة احلكومية 
التحدي واحلافز  الى  التي تفتقر 
واإلبداع، مشيرا الى ان هذا الوضع 

يولد ما يشبه القنابل املؤقتة.
النظريات  أيا م����ن  ان  وأك����د 
املتمثلة في س����يادة  االقتصادية 
القطاع اخلاص او القطاع احلكومي 
النظرية  سقطت حيث س����قطت 
األولى اخلاصة بس����يادة القطاع 
اخلاص مع األزمة العاملية في عام 
1929 فيما سقطت نظرية سيادة 
القطاع العام مع س����قوط االحتاد 
السوفييتي في بداية تسعينيات 

القرن املاضي.

التجربة الصينية 

التجربة الصينية  الى  وأشار 
التي اس����تطاعت ان تثبت نفسها 
املاضية  العشر  الس����نوات  خالل 
مبزجها لهاتني النظريتني من خالل 
االعتماد عل����ى النظرية الكينزية 
املقتصرة بصورة رئيس����ية على 
الفكر الوسط بني هذين الفكرين، 
مشيرا الى ان الصني حتتل اليوم 
املرتبة الثانية كأكبر اقتصاد عاملي 
وس����تحتل املرتبة األولى بحلول 
عام 2023، وذلك من خالل اتباعها 
لنظام سيادة مشتركة بني القطاع 

أي 77% من إجمالي القوى العاملة 
الدولة  الكويتية يكلفون خزينة 
7.2 مليارات دينار مشيرا الى ان 
94% من إيرادات النفط اخلام تذهب 
لدفع الرواتب في القطاع احلكومي، 
مؤكدا انه في حال استمرار الوضع 
على هذا الش����أن فان الوضع في 

غاية اخلطورة.
ولفت الى ان النظام التعليمي 

والتي تعتمد بصورة رئيس����ية 
على احلض����ور احلكومي القوي 
في االقتصاد مع ترك كل عمليات 
اإلنتاج من شأن القطاع اخلاص.

وأش����ار السعدون إلى أن %97 
من اإلنتاج السلعي واخلدمي في 
الكوي����ت يقوم به القط����اع العام 
ويوج����د في الكويت أكثر من 271 
الف موظف في القطاع احلكومي 

الزمان هي كوريا الشمالية وكوبا 
والكويت والتي تتجاوز نس����بة 
مساهمة القطاع العام في اإلنتاج 
فيها ال����� 90% معتبرا ان االعتماد 
على النظام االشتراكي او النظام 
الرأسمالي البحت »ادم سميث« غير 
كاف ويقود الى الكارثة، مش����يرا 
الى استفادة الصني من النظريات 
املتط����ورة »الكينزية«  العاملي����ة 

مركز مال����ي وجتاري عاملي وذلك 
من خالل بناء عالقات إستراتيجية 
ال����دول املجاورة  واقتصادية مع 
للكويت، مشيرا إلى التزايد املستمر 
في حج����م التجارة ب����ني أوروبا 
وآس����يا، مش����يرا إلى ان التعامل 
بعقلية اجلاهلي����ة واالنتقام مع 
العراق والتعام����ل مع إيران على 
أس����س مذهبية لن ينفع أي كان 
ولن يخدم مصلح����ة البلد مؤكدا 
على ضرورة النظر الى املستقبل 
ومحاول����ة تناس����ي املاضي دون 

خسارة الدروس املستفادة منه.
واعتب����ر الس����عدون ان ثالث 
دول في العالم مازالت تعمل وفق 
نظريات اقتصادي����ة عفى عليها 

البنية االقتصادية احمللية.
وأضاف ان معظم الدراس����ات 
االقتصادي����ة عن واق����ع الكويت 
أك����دت على ضرورة  االقتصادي 
تنويع مصادر الدخل وعدم االعتماد 
على النفط كمصدر وحيد للدخل 
الس����يما مع العدد الكبير للعمالة 
الكويتي����ة املتوق����ع دخولها الى 
سوق العمل في السنوات القليلة 

املقبلة.
وذك����ر ان الكويت حتتاج إلى 
خصخصة 62 شركة مدرجة وغير 
مدرجة و12 مؤسس����ة حكومية، 
مش����يرا إلى ضرورة اإلسراع في 
عملي����ة التخصي����ص واحملافظة 
على العمالة الكويتية في كل هذه 

املشاريع.
وبنينّ اجلاسم ان اخلصخصة 
ميك����ن ان تكون ذات دور ايجابي 
التنمي����ة االقتصادية  وفعال في 
في ظل بنية تش����ريعية مناسبة 
وقواعد تنظيمية قوية تقوم بها 
احلكومة من خالل مراقبة القطاع 
اخلاص وأدائ����ه مع وجود أجواء 

تنافسية حرة.

بناء عالقات إستراتيجية

ولفت الى املوقع اجلغرافي املهم 
الذي تتمت����ع به الكويت وقدرتها 
على االس����تفادة منه للتحول الى 

فواز كرامي
رس����م اخلبي����ر االقتص����ادي 
ورئيس مجلس ادارة شركة الشال 
لالستشارات االقتصادية جاسم 
الس����عدون صورة قامتة للواقع 
واملس����تقبل االقتص����ادي احمللي 
)في حال اس����تمراره على وضعه 
احلالي( مشبها االقتصاد احمللي 
والنظري����ة االقتصادي����ة املتبعة 
محليا بالنظريات التي عفى عليها 
الزمن ول����م يبق من انصارها في 
العالم سوى ثالث دول هي )كوريا 

الشمالية � كوبا � الكويت(. 
التي  الن����دوة  ف����ي  واعتب����ر 
نظمته����ا جمعي����ة احملاس����بني 
الكويتية امس االول  واملراجعني 
في مقر اجلمعية بعنوان »قانون 
اخلصخص����ة ومش����اريع خطة 
التنمية« ان مشكلة الكويت بصورة 
رئيسية تعود الى االدارة، مشيرا 
الى ان اي عملية حتويل اقتصادي 
حتتاج ال����ى »ادارة واعية ورؤية 

واضحة وقانون«.
البيئة  ان  الس����عدون  وق����ال 
الكويت أصبحت  االقتصادية في 
بحاجة ماس����ة الى اشراك القطاع 
اخلاص في عملية التنمية واالنتاج 
وحتمل املس����ؤولية االقتصادية 
مضيفا انه باالم����كان البناء على 
قانون اخلصخصة احلالي لتطوير 

طالب بضرورة النظر إلى المستقبل وتناسي الماضي واستخالص الدروس منه

)سعود سالم(جانب من احلضور في ندوة جمعية احملاسبني واملراجعني

منتجات جديدة لـ »رفلكشنز«

جاسم السعدون

هشام الرزوقي

 استدعاء زيادة رأسمال »الكيبل التلفزيوني«
قال بيان لسوق الكويت لألوراق املالية ان الشركة 
الكويتية للكيبل التلفزيوني »ك تلفزيوني« عطفا على 
اعالنه السابق بتاريخ 27-5-2010 بشأن   استدعاء 
زيادة رأس املال فإن الش����ركة أفادته علما بأنه بعد 
صدور ق����رار وزير التج����ارة والصناعة وبناء على 
موافق����ة اجلمعية العمومية للش����ركة  واملنعقدة في 
تاريخ 2-6-2009 مت السماح بزيادة رأسمال الشركة 
 من 5.724.500 دينار إلى 9.559.500 دينار بإصدار 
38.350.000  سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم ودون 
عالوة اصدار وتكون االولوية في  االكتتاب للمساهمني 

املسجلني بسجالت الشركة بتاريخ انعقاد اجلمعية 
العمومية   املنعقدة في 2-6-2009 كل بحسب نسبة 

مساهمته في الشركة.
وبدأت الشركة أمس وملدة )15 يوما( تنتهي يوم 
الثالثاء املوافق 20-7-2010 ويسمح بعد ذلك بدخول 
مساهمني جدد لتقدمي طلب االكتتاب  في أسهم الزيادة 
غير املكتتب بها ابتداء من االربعاء املوافق 2010-7-21  
وملدة اس����بوع أو االكتتاب في كامل زيادة رأس املال 
أيهما أقرب، وكذلك   تفويض مجلس اإلدارة بالتصرف 

بكسور االسهم الناجتة عن زيادة رأس املال.

بقيمة 100 فلس للسهم

»موديز« ترفع النظرة المستقبلية لـ »الخليج لالستثمار«
Baa2 الوكالة تثبت تصنيف المؤسسة طويل األمد عند درجة

لالس����تثمار وهي مؤسسة مالية 
املال  ف����ي صناعة  اقليمية رائدة 
واالستثمار في العام 1983 بهدف 
دعم التعاون االقتصادي االقليمي 
وتطوير القطاع اخلاص وتعزيز 
النمو االقتصادي في املنطقة. ومتلك 
املؤسسة بالتساوي من حكومات 
الدول الست األعضاء في مجلس 
العربية وهي  التعاون اخللي����ج 
الكويت، عمان،  البحرين،  مملكة 
العربية السعودية  اململكة  قطر، 

ودولة االمارات العربية املتحدة.
واملؤسسة تركز على تطوير 
املش����اريع اخلاص����ة، والنم����و 
االقتصادي في السوق اخلليجية 
من خالل تقدمي املنتجات واخلدمات 

املالية.

املالية، ومعدالت املخاطر ونسب 
الس����يولة وكفاية رأس املال، مع 
حتقيق مع����دالت جيدة للنمو في 
الربحية. وقد أسفرت  مستويات 
اجلهود املبذولة عن حتقيق هذه 
النتائج الطيبة. هذا وس����تواصل 
املؤسسة العمل على تعزيز مركزها 

املالي وتنمية حجم أعمالها«.
التصنيف  وبذلك ينضم ه����ذا 
الص����ادر م����ن وكال����ة موديز إلى 
تقارير التصنيف اجليدة والتأكيدات 
على اجلدارة االئتمانية للمؤسسة 
التصنيف  الصادرة م����ن وكال����ة 
 ،)BBB/Stable( Fitch االئت�����ماني
ووكال������ة التصني����ف املاليزي��ة 

)AAA/Stable( RAM
و قد أنشئت مؤسسة اخلليج 

ملؤسسة اخلليج لالستثمار هشام 
الرزوقي: »لقد مت بذل الكثير من 
اجله����د لتعزيز مع����دالت املالءة 

صافية بلغت 91 مليون دوالر عن 
ع����ام 2009. وحتى منتصف عام 
2010، جنحت املؤسسة في حتقيق 

أهدافها املالية. 
وبينت الوكالة من ناحية متانة 
املركز املالي، وكفاية رأس املال، فقد 
بلغت نسبة كفاية رأس املال %28، 
كما بلغت نس����بة الرفع املالي 3:1 
مرات.  ومن حيث السيولة، حافظت 
املؤسسة على نسبة سيولة مرتفعة 
على الرغم من سداد قيمة التمويل 
املتوسط األجل التي استحقت خالل 
العام احلالي والبالغة 700 مليون 

دوالر.
 وتعليقا على التقرير األخير 
لوكال����ة التصني����ف االئتمان����ي 
»موديز«، صرح الرئيس التنفيذي 

رفعت وكالة التصنيف االئتماني 
النظرة املس����تقبلية  »مودي����ز« 
ملؤسس����ة اخلليج لالستثمار من 
سلبية الى مس����تقرة مع تثبيت 
تصنيف املؤسس����ة طويل األمد 

.Baa2 عند درجة
التصنيف  وقالت إن تعزي����ز 
االئتماني للمؤسسة يعتبر انعكاسا 
للتحسن الكبير التي طرأ على جميع 
املعايير األساسية، مثل الربحية، 
قوة املركز املالي، ومعدل كفاية رأس 
املال، إضافة إلى السيولة. مشيرة 
إلى أن هذا التقييم االس����تثماري 
الهام يعك����س أيضا الدعم القوي 
من املس����اهمني، كما يعكس أيضا 

مكانة املؤسسة في املنطقة. 
وقد حققت املؤسس����ة أرباحا 

من سلبية إلى مستقرة

»رفلكشنز« تقدم حصريًا مجموعة 
فاخرة وأنيقة من اإلكسسوارات 

اعلنت »رفلكشنز« اإلضافة اجلديدة إلى مجموعة شركات يوسف 
أحمد الغامن، عن عرض باقة غنية من اإلكسس���وارات التي تتفاوت 
بني حامالت الصابون واملناشف والشموع املعطرة والبرادي امللونة، 
باإلضافة الى املرايا ذات األشكال املتنوعة لتناسب مختلف أذواق العمالء 

ولتلبي تطلعاتهم الى تزيني واحاتهم اخلاصة تبعا لتطلعاتهم.
باالضافة الى ذلك، تخص »رفلكشنز« األطفال بعدد من اإلكسسوارات 
اخلاصة بأعمارهم واملصممة خصيصا لكي تناسب اهتماماتهم سواء 
بألوانها املميزة أو بتصاميمها منها األلعاب وأحواض االس���تحمام 
وغيره���ا الكثير، وحرصت فيها على أن متنح الطفل ش���عورا بأنه 
في مملكته اخلاصة فتحيل اس���تحمامه ال���ى أوقات مليئة بالبهجة 
والسرور. وتتميز »رفلكشنز« مبا تقدمه في صالة عرضها الواقعة 
في الشويخ الى جانب كراج الغامن، من مجموعة أنيقة وفاخرة من 
إكسسوارات احلمامات التي حتمل في طياتها ألوانا وتصاميم جميلة 
جتع���ل منها زينة مميزة تغني البصر وتعكس الراحة في النفوس 

فتحيل االستحمام إلى متعة ال تضاهي. 


