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»الشال«: 3 تحديات رئيسية أمام مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
قال تقرير »الش���ال« 
االسبوعي انه بعد تأخير 
اكثر من شهرين عن املوعد 
الدستوري وبعد اعتذار 
نحو 84 مرشحا عن قبول 
منصب في هيئة املفوضني 
صدر االسبوع قبل املاضي 
ق���رار تعي���ني املفوضني 
اخلمسة من رئيس ونائب 
رئيس وثالث���ة اعضاء، 
وحقق التش���كيل هدفني 
مهم���ني األول هو تكامل 
اختصاصات الفريق مبعنى 
توافر اخلبرة االقتصادية 
واملالية والقانونية وتوافر 
خبرة االحتكاك بقضايا 
التداول وأوضاع الشركات 
املدرجة وحت���ى خزين 
اخلبرة في التعامل معها 
وان من موقع مختلف الى 

حد كبير.
ولكي يبدأ األثر االيجابي 
الناجت عن تشكيل مجلس 
املفوضني قد يستغرق األمر 
6 شهور اخرى يقضيها 
إلنهاء ثالث مهام، األولى 
التنفيذية  الالئحة  إعداد 
للقانون والثانية استكمال 
اجلهاز التنفيذي وان كان 
معظمه سيأتي من موظفي 
س���وق الكويت لألوراق 
املالية احلاليني والثالث 

التش���ابك مع سوق  فك 
الكويت ل���ألوراق املالية 
من ناحيتي االختصاصات 

واألصول.
ويواجه املجلس اجلديد 
بع���د الفت���رة االنتقالية 
التحديات  جمل���ة م���ن 
الصعبة أوله���ا وأهمها 
البيئ���ة الرخوة  تغيير 
التي حكمت ممارس���ات 
التداول من س���بعينيات 
القرن املاضي، أي منذ ما 
قبل تأسيس البورصة في 
بداية ثمانينياته واستمرت 

معها، والتح���دي الثاني 
هو تغيير مفهوم سوق 
املال الى س���وق رأسمال 
بشكل أكبر مما هو سوق 
املالية،  ل���ألوراق  تبادل 
او توفير  التب���ادل،  ألن 
س���يولة للس���وق مهمة 
ثانوية لتشجيع االستثمار 
متوسط وطويل األجل، 
والسيولة هي املخرج عند 
احلاجة، والتحدي الثالث 
هو العم���ل كفريق واحد 
مهما بلغت اخلالفات في 
وجهات النظر داخله، وأي 

خالف ظاهر س���يضعف 
موقفهم أمام اخلارج عندما 
يرغبون في اتخاذ قرارات 
أمام  مس���تحقة، وحتى 
العامل معهم في  الفريق 
الداخل مبا يضعف هيبة 

هذا املجلس املهم.
وأخيرا مينحهم القانون 
س���لطات ش���به مطلقة 
وبعضها قضائي، وحتت 
سلطتهم منظومة واسعة 
من العقوبات ومن واجبهم 
عدم الت���ردد في تطبيق 
قانونهم حتى يساهموا 

في حماية مدخرات الناس 
واقتصاد البلد، والبد ان 
يكون مرفوضا من حيث 
املبدأ تلق���ي اتصال من 
اي كان ق���د يؤث���ر على 

قراراتهم.
مجل���س  ويعتب���ر 
املفوض���ني احلال���ي أهم 
املجالس عل���ى االطالق 
ألنه مسؤول عن تغيير 
النظرة الرخوة واملقامرة 
الى تداوالت السوق وهو 
مسؤول عن تفعيل أهم 
مهامه بتحويله الى مساهم 
رئيسي في متويل التنمية 
انه ينتظر استقبال  كما 
نسخ جديدة من الشركات 
العام���ة الضخم���ة التي 
متارس االنتاج السلعي 
واخلدم���ي عل���ى نطاق 
واسع، وهو مسؤول عن 
فهم التحول الذي حدث في 
املالية  أزمته  العالم بعد 
العهد  وتطبيق قواع���د 
اجلديد، وهو مسؤول عن 
هيبة وسمعة املؤسسة 
اجلديدة، وه���و إرث إما 
ان ينج���ح ويجعل مهمة 
من يأتي بعده سلسلة او 
يفشل ويفرض على من 
يأتي بعده البدء مما قبل 

نقطة الصفر.

تتمثل في إعداد الالئحة التنفيذية واستكمال الجهاز التنفيذي وفك التشابك مع البورصة

التشكيل اجلديد ملجلس مفوضي هيئة اسواق املال حقق توافر اخلبرة االقتصادية واالحتكاك بقضايا التداول

األمير الوليد بن طالل

244.1% نسبة ارتفاع أرباح »الكويت الدولي« في النصف األول
في عرضه لألداء املالي لبنك الكويت الدولي عن 
النصف األول، أشار التقرير الى ان بنك الكويت 
الدولي اعلن نتائج أعماله لفترة األش���هر الستة 
األولى من العام احلالي واملنتهية في 30 يونيو 
2010، والتي تشير الى ان البنك حقق أرباحا بعد 
خصم ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة بلغت 
نحو 5.02 ماليني دينار بارتفاع قدره 8.5 ماليني 
دينار مسجلة نسبة ارتفاع بلغت 244.1% مقارنة 
بخسائر بلغت نحو 3.5 ماليني دينار للفترة ذاتها 
من عام 2009 وارتفع مستوى هامش صافي الربح 
الى ما نسبته 20.1% من نحو سالب 11.8% للفترة 

عينها من العام املاضي.
وتعود أس���باب األرباح الى تراجع ملحوظ 
للمخصص���ات بنحو 10.7 ماليني دينار، وصوال 
ال���ى 2.1 مليون دينار في يوني���و 2010 مقارنة 

بنحو 12.7 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 
2009 أي بنسبة تراجع بلغت نحو 83.8% وارتفع 
مجم���وع االيرادات بنحو 501 ألف دينار وصوال 
الى 17.3 مليون دينار في يونيو 2010، مقارنة مع 
16.8 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2009 
حيث ارتفع بند ايرادات أتعاب وعموالت بنحو 
266 ألف دينار في يونيو عام 2010 وصوال الى 
1.6 مليون دينار مقارنة مع 1.3 مليون دينار اي 
ما يعادل 20% وارتفع صافي الربح من العمالت 
األجنبية بنحو 187 ألف دينار وصوال الى 250 ألف 
في يونيو 2010 مقارنة بنحو 63 ألف دينار للفترة 
عينها من العام الس���ابق فيما تراجعت ايرادات 
االستثمارات بنحو 815 الف دينار الى 1.4 مليون 

دينار مقارنة مبا قيمته 2.2 مليون دينار.
وتشير البيانات املالية للبنك الى ان اجمالي 

املوجودات قد سجل ارتفاعا بلغ 9.5 ماليني دينار 
ونس���بته 0.8% ليصل الى 1149.8 مليون دينار، 
مقابل 1140.3 مليون دينار، في نهاية عام 2009 
في حني بلغ ارتفاع اجمالي املوجودات نحو 43.8 
مليون دينار، او ما نسبته 4% عند املقارنة بالنصف 
األول م���ن عام 2009 حني بلغ 1106 ماليني دينار 
وارتفع بند املس���تحق من البنوك ومؤسس���ات 
مالية أخرى بنح���و 36.4 مليون دينار اي نحو 
13.6% وصوال ال���ى 303.6 ماليني دينار )%26.4 
من إجمال���ي األصول(، مقارنة مع 267.2 مليون 
دين���ار )23.4% من اجمال���ي األصول( في نهاية 
عام 2009 وارتفع بنس���بة 8.9% مقارنة بالفترة 
ذاتها من العام 2009 اي نحو 24.8 مليون دينار 
حي���ث بلغ نحو 278.7 مليون دينار )25.2% من 

إجمالي األصول(.

بينما انخفض بند »مدين���و متويل« في 30 
يونيو ع���ام 2011 نحو 3% اي نحو 22.5 مليون 
دينار، متراجعا الى 739.2 مليون دينار )%64.3 
من إجمالي املوجودات( مقارنة بنحو 761.9 مليون 
دينار )66.8% من اجمالي املوجودات( في نهاية 
2009، وعند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2009 
جن���د انه ارتفع نح���و 2.1% اي بنحو 15 مليون 
دينار عن 724.3 مليون دينار )65.5% من اجمالي 

املوجودات( في يونيو عام 2009.
وتش���ير نتائج حتليل البيان���ات املالية الى 
ان مؤش���رات الربحية للبنك معظمها قد سجلت 
ارتفاعا، حيث ارتفع كل من مؤش���ر العائد على 
معدل حقوق املس���اهمني )ROE( من سالب %2.1 
ف���ي نهاية يونيو 2009 الى نحو 2.8% في نهاية 

يونيو 2010.

خطة التنمية يجب أن تعالج 4 اختالالت هيكلية
لتحويل الكويت لمركز مالي

10 سنتيمترات زيادة في منسوب 
مياه النيل أمام السد العالي

ذكر التقري��ر ان التنمية قد حتقق نتائج عكس��ية، او 
مزيدا من التخلف، ما ل��م يتم التركيز على أهدافها الكلية 
املركبة، وذكرنا ان تلك األهداف، باختصار هي عالج اربعة 
اختالالت هيكلية، وحش��د كل العقل والعضل � املوارد � 
لتحقيق هدف التحول الى مرك��ز مالي وجتاري، وحدثت 
محاولتان س��لبيتان األولى الختزال خطة التنمية في رقم 
االنفاق عليها وكان خطأ جسيما والثانية الختطافها بالدعوة 
الى تأس��يس كيان حكومي متويلي ضخ��م � 10 مليارات 
دينار � ليكون مرتع فس��اد سياسي ومالي وليلغي هدف 
التحول الى مركز مالي ولو جاءت احملاولتان من مقترحات 
من خارج رحم القائمني على تنفيذ اخلطة لكان األمر هينا 
ولكنه��ا جاءت من القائمني عليه��ا وهو ما يثير الكثير من 
القلق، أهون القلق هو ضعف مس��توى الوعي وأشده هو 

االختزال واالختطاف املقصود.
ولن يكون موضوعنا في هذه الفقرة هو أيا من احلدثني، 
وامنا التذكير بأن التنمية ليست فقط أرقاما وال حتى اقتصادا 
فقط فالتنمية تعني تغيرا ايجابيا جوهريا وتراكميا سياسيا 

واجتماعيا الى جانب االقتصادي.
وقبل بضع س��نوات مت تقدمي مقترح � س��اركوزي � 
بتطوير وس��ائل قياس التقدم والتخل��ف مبعايير لقياس 
تطور نوعية احلياة ألي انسان في اي بلد، وليس نصيبه 
من الناجت احمللي اإلجمالي فقط، وضمن هذه املعايير احلرية 
السياسية ونظافة البيئة ومستوى اخلدمات املقدمة والشعور 
باالطمئنان حاضرا ومستقبال الى جانب املقاييس الرقمية 
وكانت نتيجتها تقدم دول وتخلف اخرى شاملة دولنا التي 

تنازلت عن صدارة قائمة الدول األكثر غنى وتقدما. نسوق 
ه��ذا املثل ألن ضم��ن معايير جناح خط��ة التنمية النجاح 
باالنسان وبصياغة القيم االيجابية لصاحله اي ان يتحول 
االنسان � كل انس��ان � الى مظلة املواطنة الشاملة للدولة 
على حس��اب العصبيات الصغيرة، وما يحدث هذه األيام 
ه��و خطوة كبيرة الى الوراء، فالتعصب املذهبي والطائفي 
البغي��ض او التعص��ب القبلي او املناطق��ي او العائلي هو 
الس��مة الغالبة وأحيانا بدعم من قيادات سياسية او دينية 
او اجتماعية ال تستحق ألقابها، فما يحدث من جرائم بحق 
الوطن هو نتيجة مباشرة لضعف هيبة سلطاتها الثالث من 
جانب، ونتيجة صراع القوى السياسي غير الذكي وضمنه 
األكثر ظهورا وخطرا، الصراع ضمن الس��لطة التنفيذية، 
ان العجز عن حل مشكالت صغيرة � مثل قضية الرياضة 
� هو دليل قاط��ع على العجز عن التصدي ملتطلبات خطة 
التنمية املستحقة، والعجز عن التصدي املشترك، من قبل 
السلطات الثالث، لهذا التراشق الطائفي البغيض هو دليل 
آخر على ضعف الوعي مبتطلبات الدولة املدنية. ونحن نعتقد 
انن��ا كما تركنا األمور تأخذ مداها، كما في حالة البدون او 
تزوير الش��هادات العلمية، او ازدواجية اجلنسية سنخلق 
لها اخوات أشد خطورة إذا أعمانا الفساد او الصراع على 
الس��لطة عن نوعية هذه السلطة محل الصراع ومحتواها، 
ونعتقد ان حظوظ خطة التنمية في النجاح س��تكون أكبر 
بكثير اذا أصبح هناك وعي بأن التنمية هي االنسان بانتمائه 
ونوعية حياته ومستقبله، وان القانون كفيل مبواجهة أصحاب 

العقول والنوايا املريضة لو أخلصنا في تطبيقه.

القاهرة � أ.ش.أ: واصل منسوب مياه النيل ارتفاعه أمام 
السد العالي امس حيث سجل 174 مترا و76 سنتيمترا بزيادة 
10 س����نتيمترات عن منسوب أول من أمس الذي سجل 174 

مترا و66 سنتيمترا.
وأوضح التقرير، الذي تلقاه وزير املوارد املائية والري 
د.محمد نصر الدين عالم، أن محتويات بحيرة ناصر سجلت 
120 مليارا و52 مليون متر مكعب من املياه بزيادة 520 مليون 

متر مكعب عن محتويات البحيرة أول من أمس.

الوليد بن طالل يبيع فندق فيرمونت
كوبلي بالزا في بوسطن بـ 100 مليون دوالر

السعودية تنفذ مشاريع كهرباء بـ 526 مليار ريال

.. ومبيع السيارات في المملكة
سيصل إلى أكثر من 69.4 مليار ريال

مصر: لدينا قمح يكفي لتفادي الشغب بشأن الغذاء

الرياض � يو.بي.آي: أعلنت ش����ركة اململك����ة القابضة التي يرأس 
مجلس إدارتها امللياردير السعودي األمير الوليد بن طالل عن بيع فندق 
فيرمونت كوبلي بالزا في مدينة بوس����طن األميركية بالكامل لشركة 
فيرمون����ت رافلز القابضة الدولية للفن����ادق وذلك بقيمة 100 مليون 
دوالر. وقال الولي��د ب��ن ط��الل ف��ي بيان امس »نحن س����ع��داء بهذا 
االستثمار، هذا واليزال الفندق حتت إدارة شركة فيرمونت التي متلك 
ش����ركة اململكة القابضة فيها حصة، ونستمر في التزامنا باالستثمار 

في الواليات األميركية املتحدة«.
يشار الى أن شركة فيرمونت تعتبر جزءا هاما ال يتجزأ في مجموعة 
استثمارات شركة اململكة القابضة في قطاع الفنادق، وقد أعلنت شركة 
اململك����ة القابضة مؤخرا صفقة بقيمة 847 مليون دوالر بني ش����ركة 

اململكة القابضة ودولة قطر حول شركة فيرمونت. 

الرياض � يو.بي.آي: توقعت هيئة تنظيم الكهرباء 
واإلنتاج املزدوج السعودية أن يبلغ إجمالي التمويل 
املطلوب لتنفيذ مشاريع الكهرباء ونقلها وتوزيعها 
ف���ي اململكة إلى 526 مليار ريال خالل الس���نوات 

العشر املقبلة.
وقال التقرير الذي نشرته وكالة األنباء السعودية 
)واس( امس ان إجمالي قدرات الطاقة الكهربائية في 
اململكة زاد بنسبة 31.4% خالل العام 2009 مقارنة 

مبا كانت عليه في العام السابق 2008.
وأضاف أن إجمالي القدرات املتاحة لقطاع الكهرباء 

وصل إلى 44.485 ميغاواط، وبلغت قدرات التوليد 
الفعلية إلجمالي قطاع الكهرباء في اململكة 38680 
ميغاواط بنسبة زيادة قدره 10.6 عن العام السابق، 
فيما بلغ إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية املبيعة 
في اململكة نحو 274.391 غيغاواط، س���اعة خالل 
عام 2009 بزيادة قدرها 6.8 % عن العام الس���ابق 

.2008
ووصل عدد املش���تركني بنهاية العام ذاته إلى 
اكثر 5.7 ماليني مش���ترك بزيادة 5.2% عن العام 

السابق 2008.

الرياض � السعودية يو.بي.آي: توقع خبراء 
في أسواق السيارات في السعودية أن الشركات 
العاملية للسيارات ستطرح طراز 2011 في األسواق 
خالل األيام القادمة بزيادة في السعر قد تصل إلى 
10% بسبب تقلبات العمالت والتطوير، وأن حجم 
مبيعات السيارات في اململكة سيصل إلى أكثر من 

69.4 مليار ريال خالل العام احلالي.
ونقلت صحيفة »اليوم« السعودية امس عن 
رئيس اللجنة الوطنية للسيارات باململكة ان أسعار 

الس���يارات تزداد في حال وجود تغيير كلي في 
التصميم والتقنية«، مشيرا إلى أن بعض الشركات 
العاملية تقوم بتغيير تصميمها كل 7 سنوات وهذه 
الزيادة في القيمة تكون بسبب األبحاث اجلديدة 

التي أجرتها مصانع السيارات.
وأكد ان الش���ركات العاملية للسيارات اعتادت 
طرح الطرز احلديثة بتصاميم جديدة وأس���عار 
إضافية قد تصل إلى 10% بسبب تغيير التصميم 

أو تأثر العمالت العاملية باالرتفاع والهبوط.

القاه����رة � رويترز: قال وزير 
التجارة املصري رشيد محمد رشيد 
امس إن مصر دبرت كميات القمح 
الت����ي حتتاجها لتفادي أي نقص 
في اخلبز املدعم وإنها لن تواجه 

أعمال شغب بش����أن الغذاء على 
غرار ما حدث في 2008 بس����بب 

نقص اخلبز.
وتدفع مصر أكبر بلد عربي من 
حيث عدد السكان وأكبر مستورد 

للقمح في العال����م دعما حكوميا 
ضخما لإلبقاء على س����عر اخلبز 
منخفضا ف����ي البلد الذي يعيش 
خمس سكانه على أقل من دوالر 
واحد ف����ي اليوم بحس����ب األمم 

املتحدة.
وفي 2008 تس����بب نقص في 
اخلبز وارتفاع في أسعار السلع إلى 
مصادمات بني محتجني والشرطة. 
وسارعت مصر إلى تعويض 540 
ألف ط����ن من عقود القمح امللغاة 
بعدما حظرت روسيا أكبر مورد 
للقمح إليها صادرات احلبوب حتى 
نهاية العام ملواجهة جفاف حاد.

وقال رشيد ردا على سؤال إن 
كانت احلكوم����ة تتوقع أن تثير 
طفرات سعر القمح العاملي اضطرابا 
عاما ف����ي مصر »مس����تحيل ألن 
السياس����ة واضحة جدا. أوال لقد 
دبرنا كل الكميات التي نحتاجها 

الستهالكنا«.

أميركا تتجاهل الصين وتشن هجومًا على اليوان 
واش���نطن � أ.ف.پ: جعل���ت 
الواليات املتحدة من سعر صرف 
اليوان األدنى من قيمته الفعلية 
قضية دول���ة، واخت���ارت بذلك 
مواجهة بكني وجتاهل االجنازات 
التي حققتها الصني إلعادة التوازن 
الى العالقة االقتصادية الصينية 

� االميركية.
وج���اء يومان من جلس���ات 
االستماع في الكونغرس )األربعاء 
واخلميس( ليؤكدا الى اي حد يركز 
النواب األميركي���ون على معدل 
سعر صرف العملة الصينية، وهم 
مييلون الى اعتباره مسؤوال عن كل 

املشاكل االقتصادية في البالد.
وش���جعهم على ذل���ك وزير 
الذي  اخلزانة تيموث���ي غايتنر 
يبدي حت���ى اآلن تأييده للحوار 
والديبلوماسية في محاولة إلقناع 
الصني بترك تسعير صرف اليوان 

لتقلبات السوق.
وق���ررت بكني في يونيو عدم 

غايتنر الصني بأنها »ابقت على 
معدل ص���رف ضعيف« وأخرت 
بذلك إعادة توازن االقتصاد العاملي 
الدول  الذي تعهد بتحقيقه قادة 
املتقدمة والناش���ئة في مجموعة 

العشرين. 
الدولي،  النقد  وكرر صندوق 
املكلف السهر على حتقيق التقدم، 
باستمرار على ان جعل سعر صرف 
اليوان دون قيمته الفعلية ليس 
سوى وجه من هذه الورشة التي 
س���تقود الوالي���ات املتحدة الى 
االقتراض اقل والصني الى االعتماد 
اكثر في منوها على اس���تهالكها 

الداخلي.
وفي يولي���و، نصح صندوق 
النقد الدولي بكني باعتماد سبعة 
مس���ارات للتح���رك بينها دعم 
استهالك العائالت وتطوير األمن 

االجتماعي.
اليوان«  وكان »حتسني سعر 

آخر بند على هذه الالئحة.

كبيرا للمنتج���ات الصينية في 
املتح���دة )وغيرها من  الواليات 

الدول ايضا(.
ويوم اخلمي���س املاضي اتهم 

حني اعتبر بع���ض االقتصاديني 
ان العملة الصينية دون سعرها 
الفعل���ي بنس���بة 40% مقارن���ة 
بالدوالر االميركي ما يوفر تقدما 

ربط سعر صرف عملتها بالدوالر 
وتركها تتقلب بحرية اكثر.

ومنذ ذلك الوقت، ارتفع سعر 
صرف اليوان بنس���بة 1.5% في 

سورية ضمن الـ 23 دولة األكثر نموًا 
بالسكان في العالم

دمشق � أ.ش.أ: ذكرت مصادر رسمية سورية أن سورية باتت 
ضمن 23 دولة اكثر منوا بالس���كان في العالم حيث تضاعف عدد 
س���كانها منذ منتصف اخلمس���ينيات 13 مرة مبعدل منو سكاني 
جتاوز ال� 500 ألف نسمة س���نويا. وقد توقعت الهيئة السورية 
لشؤون االسرة ارتفاع الزيادة السكانية إلى املليون نسمة سنويا 
في نهاية السنوات العشر املقبلة »يشار الى ان عدد سكان سورية 

جتاوز ال� 20 مليون نسمة«.
أكد عميد املعهد العالي التقني للس���كان أكرم القش لصحيفة 
»تش���رين« الس���ورية بعددها الصادر امس أن املشكلة السكانية 
بالنمو السكاني املرتفع تفرز تبعات كبيرة في الصحة والتعليم 
والس���كن والنقل، موضحا ان سورية من البلدان األكثر منوا وأن 

)500( ألف نسمة يولدون سنويا.
وأضاف أن هذا الرقم يفاقم املشكلة السكانية ونتيجة لزخم النمو 
الس���كاني حدث تدن في خصائص السكان على جميع املستويات 
وخاصة تدني املستويات املعيشية والتعليمية واخلدمات واملياه 
والطاقة وحسب آخر الدراسات فإن أكثر من ثلثي سكان سورية 
يحملون الش���هادة االبتدائية فقط، يضاف إلى ذلك التخلخل في 
التوزع السكاني حيث تصل معدالت الكثافة السكانية في بعض 

املناطق إلى أعلى معدالت الكثافة في العالم.


