
الخميس  6  يناير 2011 35اقتصاد
في توقعات لها عن أهم الشركات في أسواق الكويت ودبي وأبوظبي 

»هيرمس«: 89 مليون دينار أرباح »الوطني« 
في الربع األخير و49 مليون دينار لـ »بيتك«

العبيد: إنجازات عديدة لخدمة »ألو بيتك« 
خالل أقل من 6 سنوات

توقعات هيرمس لنتائج الشركات )الكويت(
الربح المتوقع )مليون دينار(الشركة

89الكويت الوطني
14برقان

7التجاري
49بيت التمويل الكويتي

0.1اجلزيرة للطيران
89زين

19الوطنية

في حدود 3 ماليني درهم.
أما توقعات س���وق أبوظبي 
فقد تضمنت نتائج 4 بنوك و4 
ش���ركات حيث توقعت حتقيق 
»أبوظبي التجاري« الرباح نحو 
264 مليون درهم فيما توقعت 
خسارة للدار العقارية بنحو 315 

مليون درهم.

وبالنسبة لسوق دبي توقعت 
»هيرمس« اكبر حجم من األرباح 
للربع األخير من 2010 لشركة 
اعمار نح���و 640 مليون درهم 
ثم تليها شركة االحتاد العقارية 
أرباح قدرت بنحو 220  بحجم 
مليون دره���م فيما توقعت أن 
يتكبد »دبي اإلسالمي« خسائر 

إعداد منى الدغيمي
اصدرت شركة األبحاث املالية 
»هيرمس« توقعاته���ا لنتائج 
أهم الشركات في سوق الكويت 
وسوقي دبي وأبوظبي، وذلك عن 

الربع األخير من 2010.
تضمت توقعات »هيرمس« 
نتائج الربع األخير من 2010 ل� 
8 شركات كويتية منها أرباح 4 
بنوك حيث توقعت حتقيق بنك 
الكويت الوطني ألرباح نحو 89 
مليون دينار وبرقان 14 مليون 
دينار فيما حددت نحو 7 ماليني 
دينار األرب���اح املتوقعة للبنك 
الربع األخير وما  التجاري في 
يناهز 49 مليون دينار األرباح 

املتوقعة ل� »بيتك«.
وأشارت إلى أن األرباح التي 
س���تحققها شركة زين ستكون 
في ح���دود 89 ملي���ون دينار 
والوطني���ة لالتصاالت نحو 19 

مليون دينار.

»دانة غاز« تزيد إنتاجها النفطي
من حقول دلتا النيل بنسبة %20

100%، لتعزيز الدور الذي يقوم 
به »بيتك« جتاه تلك الشريحة 
من تأهيل وتدريب لتقدمي أفضل 
اخلدمات لعمالئ���ه باجلودة 

والسرعة املطلوبتني. 
وذكر أن إدارة مركز االتصال 
حققت مزيج���ا من االجنازات 
املتعلق���ة  املتنوع���ة س���واء 
أو  بالتكنولوجيا املستخدمة 
بالكوادر البشرية والتي تعتبر 
أهم استثمار لدى »بيتك«، حيث 
متكن���ت إدارة مركز االتصال 
من تأهي���ل 40 موظفا للعمل 
بفروع »بيتك« املصرفية وفق 
خطة لتطوير الكوادر البشرية 
واالستفادة من خبراتهم التي 
مت اكتسابها من خالل عملهم 
بإدارة مرك���ز االتصال، فيما 
ستواصل إدارة املركز، ضمن 
اس���تراتيجيتها املستقبلية، 
اس���تقطاب وتوظيف حديثي 

التخرج من الكويتيني.
وأكد العبيد أن مركز االتصال 
في »بيتك« متكن خالل فترة 
وجي���زة لم تتعد 6 س���نوات 
م���ن أن يرتقي إل���ى مصاف 
مراكز االتصال التي أسس���ت 
قبل سنوات مديدة واكتسبت 
خبرات متراكمة، وذلك بفضل 
حجم اخلدمات املقدمة وقاعدة 
العمالء والكادر البشري عالي 
التأهيل وإميان »بيتك« بدور 
خدمة »ألو بيتك« الهاتفية في 
تقدمي أفضل اخلدمات املتطورة 

لعمالئه على مدار الساعة.

القطاعات على الرغم من تعددها 
وتنوعها حتت مظلة واحدة.

واشار الى ان موظفي مركز 
االتصال متكن���وا خالل العام 
2010 من بيع وتس���ويق آالف 
البطاقات املصرفية واخلدمات 
اإللكترونية املبتكرة من خالل 
املبرمة مع  التعاون  اتفاقيات 
شركات التوصيل املساندة ل� 
»بيتك« والتي تقوم بتوصيل 
البطاق���ات إلى م���كان تواجد 
العمالء، وذلك وفق الضوابط 
واإلجراءات املقررة بشأن إصدار 
وتسويق البطاقات االئتمانية 

املصرفية.
وأشار العبيد إلى أن املركز 
حقق اجنازا غير مسبوق على 
مس���توى الوح���دات املماثلة 
في القط���اع املصرفي احمللي 
العمالة  بالوص���ول بنس���بة 
الوطنية خلدمة »ألو بيتك« إلى 

قال مدير إدارة مركز االتصال 
في بي���ت التموي���ل الكويتي 
»بيتك« مشعل عدنان العبيد 
ان إدارة مركز االتصال حققت 
املؤثرة  العديد من االجنازات 
على مدار السنوات األخيرة منذ 
العام  تأسيسها السيما خالل 
2010، حيث توفر حاليا خدمة 
»ألو بيتك« الهاتفية نحو 230 
خدمة مباشرة متميزة لعمالء 
بيتك خصوص���ا والعديد من 
اخلدمات األخرى لغير العمالء 
عامة، وذلك وفق أعلى درجات 
األمان والس���رية واملهنية في 
تقدمي اخلدمة على مدار الساعة، 
كما تقدم خدم���ة »ألو بيتك« 
الهاتفية العشرات من اخلدمات 
األخرى واملرادفة أو املرتبطة 
باحلمالت التسويقية واألخبار 

الدورية ل� »بيتك«.
وأضاف العبيد في تصريح 
صحافي قائال: »تتلقى خدمة 
»أل���و بيتك« الهاتفية ما يزيد 
على ملي���ون ونصف املليون 
مكاملة ش���هريا عب���ر اخلدمة 
الهاتفية املط���ورة، مبا يؤكد 
تنامي قاعدة عمالئنا باستمرار 
على مستوى السوق املصرفية 
احمللية وتنوع وجتدد خدماتنا 
ومنتجاتنا بشكل متواصل مبا 
يتواكب مع حاجات ورغبات 
عمالئنا«، مشيرا في هذا الصدد 
إلى أن أحد أهم اجنازات املركز 
جناحه في توحيد جميع خدمات 
»بيتك« املقدمة من خالل جميع 

مشعل العبيد 

التنقيب، وبفضل ستة عشر 
اكتشافا جديدا في دلتا النيل 
عبر السنوات الثالث املاضية، 
إلى جانب ارتفاع معدل إنتاجنا 
السنوي بنسبة 20%، فان هذا 
يعزز رؤيتنا لإلمكانات الهائلة 
في هذه املنطق���ة. ويؤكد لنا 
أن احتفاظنا بكامل امتيازاتنا 
سيعود بقيمة عالية ملساهمينا. 
فإنتاجنا يزداد بشكل مضطرد، 
حي���ث يبلغ اإلنت���اج احلالي 
246 مليون قدم مكعبة يوميا 
م���ن الغاز إل���ى جانب 7350 
برميل يوميا من الغاز املسال 
واملكثفات، أي بإجمالي يصل 
إلى ما يعادل 48.000 برميل من 
النفط املكافيء يوميا. ونتطلع 
إلى ارتفاع مماثل في اإلنتاج 

خالل عامي 2011 و2012«.

ديسمبر 2009.
وبهذه املناسبة، قال الرئيس 
التنفي���ذي لش���ركة دانة غاز 
أداءنا  العربي���د: »إن  أحم���د 
املميز واملتواصل في عمليات 

اعلن���ت ش���ركة دانة غاز 
أن مع���دل إنتاجها الس���نوي 
للعام 2010 م���ن حقولها في 
دلتا النيل ف���ي مصر قد بلغ 
ما يع���ادل 42.000 برميل من 
النفط املكافيء يوميا، بزيادة 
قدرها 20% ع���ن العام 2009، 
وذلك مع بدء اإلنتاج في سبعة 

حقول جديدة.
الش���ركة في بيان  واكدت 
صحافي انها تواصل جناحها 
في التنقيب عن الغاز الطبيعي 
خالل العام 2010 حيث اكتشفت 
سبعة حقول جديدة في دلتا 
النيل من أصل إحدى عش���رة 
بئ���را مت حفرها، مما أدى إلى 
ارتفاع االحتياطيات بنس���بة 
20% للعام 2010، وذلك باملقارنة 
مع االحتياطيات املقدرة في 31 

احمد العربيد 

في قرار وزاري لتنظيم شروط وإجراءات زيادة وتخفيض رأسمال الشركات المساهمة

ال يجوز إطفاء الخسائر المتراكمة عن طريق حساب الدائنين 
ويتعين زيادة رأس المال قبل قرار الخفض إلطفاء الخسائر

الهاشم: الكويت قد تتأخر عن مسيرة النمو 
والتنمية االقتصادية خليجيًا وعالميًا 

االساسي.
املتراكمة  يتم اطفاء اخلسائر 
بأرباح الس����نة وان بقي جزء من 
االرباح جاز لها عمل االستقطاعات 

احملددة وفقا للنظام االساسي.
ثاني����ا: الش����ركات التي تبلغ 
خس����ائرها 75% او اكثر من رأس 
املال املدفوع، يتم اطفاء خسائرها 
املتراكم����ة كما يل����ي: االحتياطي 
االختياري، االحتياطي القانوني، 

عالوة االصدار ورأس املال.
ثالث����ا: الش����ركات التي زادت 
املتراكم عن رأسمال  خس����ائرها 
الشركة املدفوع »عجز في حقوق 
امللكية«: فإنه يتعني زيادة رأسمال 
الشركة قبل اتخاذ قرار تخفيض 
رأس امل����ال الطفاء اخلس����ائر مع 
مراعاة ان يكون رأس املال املتبقي 
بعد التخفيض متوافقا مع نشاط 

الشركة.
رابعا: في جميع االحوال فإنه ال 
يجوز اطفاء اخلسائر املتراكمة عن 

طريق »حساب الدائنني«.
وطالب����ت امل����ادة الرابعة من 
القرار الوزاري الشركات املساهمة 
»عامة ومقفلة« التأشير في السجل 
التجاري قبل استدعاء رأس املال 
وفقا لنص املادة )135( من قانون 
الش����ركات التجارية خالل مدة ال 
تتجاوز ثالثني يوم����ا من تاريخ 

انعقاد اجلمعية العامة.
كما يتوجب على مجلس االدارة 
املفوض اس����تدعاء زي����ادة رأس 
املال خالل سنة من تاريخ موافقة 
اجلمعي����ة العامة عل����ى ذلك واال 
اعتبر التأشير في السجل التجاري 
الغيا وال يعتد به. وجاء في املادة 
اخلامسة من القرار الوزاري انه: 
على مجلس االدارة االلتزام بتوزيع 
االرباح النقدية على املساهمني خالل 
ثالثني يوم����ا من اقرارها واعتماد 

توزيعها من اجلمعية العامة.

مغايرة.
3 - تنوي����ع احملفظ����ة املالية 

لتقليل درجة املخاطرة.
4 - ان يتضمن تقرير مجلس 
االدارة الس����نوي ما ق����ام به من 
استثمار لالموال الفائضة بالشروط 
الواردة بامل����ادة )157( من قانون 

الشركات التجارية.
5 - ان يقوم مراقب احلسابات 
باالشارة في تقريره الى ما قامت 
به الشركة من استثمارات لفوائض 

االموال.
6 - للوزارة ان متهل الشركة 
ملدة مناسبة ملعاجلة الوضع وإزالة 
املخالفات الحكام هذا القرار يكون 

حدها األقصى ثالث سنوات.
كما طالبت امل����ادة الثالثة من 
القرار الوزاري الشركات املساهمة 
التي ترغب في  العامة واملقفل����ة 
تخفي����ض رأس����مالها بااللت����زام 

بالشروط التالية:
1 - تقدمي احدث بيان مركز مالي 
»ال يقل عن 12 شهرا« للشركة معتمد 
من قبل ادارة الش����ركة ومراقبي 
احلس����ابات »حسب السنة املالية 
املنص����وص عليه0ا ف����ي النظام 

االساسي«.
2 - تق����دمي ج����دول اعم����ال 
مقترح للجمعي����ة العامة العادية 
وغي����ر العادية مرفقة به مبررات 
التخفي����ض »فائض عن احلاجة، 
اطفاء اخلسائر املتراكمة، رأسمال 
غير مكتتب به.. وغيرها« وبحيث 
ال يقل رأس املال عن املسموح به 

ملمارسة النشاط.
3 - يكون اطفاء اخلسائر على 
النحو التالي: أوال: الشركات التي 
تبلغ خس����ائرها اقل من 75% من 

رأس املال املدفوع.
يت����م اطفاء خس����ائر الس����نة 
باالرب����اح احملجوزة وال يتم عمل 
االستقطاعات احملددة وفقا للنظام 

التفوي����ض أن يواف����ي ال����وزارة 
باملستندات التالية:

أ � نس����خة من دعوة االكتتاب 
توضح في����ه )بداية ونهاية فترة 
االكتت����اب/ أو متدي����د الفترة ان 

وجد(.
ب � كشف املكتتبني بعد االنتهاء 

من دعوة االكتتاب.
ج � كتاب معتمد من قبل مراقب 
احلسابات للقيمة النهائية لرأس 

املال املكتتب به.
د � موافق����ة الدائنني اذا كانت 
الزي����ادة ع����ن طري����ق حس����اب 

الدائنني.
وتطالب املادة الثانية من القرار 
الوزاري الشركات املساهمة العامة 
واملقفلة الراغبة في التصرف في 
أموالها بااللتزام  فوائض رؤوس 

بالشروط التالية:
1 - يتعني على ادارة الشركة 
اضافة غرض على النظام االساسي 
وعقد التأسيس »استثمار فوائض 
االموال املالية مبحافظة مالية تدار 

من قبل جهات مختصة«.
2 - اال تتعدى قيمة استخدام 
الفوائض املالية عن ربع رأس املال 
املدفوع ما ل����م تكن هناك موافقة 
من اجلمعية العمومية على نسبة 

عيني����ة فإنه يش����ترط أن تكون 
هذه احلصص متفقة مع أغراض 
الشركة، وان يتم تقديرها بواسطة 
خبير تندبه احملكمة الكلية وفقا 
لألسس الواردة في املادة 105 من 
قانون الشركات التجارية، ويعرض 
تقرير اخلبير على االدارة املختصة 
بال����وزارة إلبداء رأيها فيه متهيدا 

لعرضه على اجلمعية العامة.
املقترحة  الزي����ادة  اذا كانت   �
مخصصة وفقا لنظام خيار شراء 
االس����هم للموظف����ني، فإنه يتعني 
االلتزام بالقرار الوزاري رقم 337 

لسنة 2004.
� ال يجوز أن تتعدى قيمة عالوة 
االصدار نصف رأس املال املدفوع 
للش����ركة ويتوجب على الشركة 
تقدمي دراسة تبني طريقة احتساب 
هذه العالوة وللوزارة بعد دراسة 
االمر احلق في قبول هذه القيمة أو 
تعديلها أو رفضها مع بيان االسباب 

في حالة التعديل أو الرفض.
� يلتزم مجل����س االدارة بعدم 
جتاوز قيمة مصاريف االصدار عن 
5% من قيمة الزيادة املقترحة في 
رأسمال الشركة مع وجوب توضيح 
كيفي����ة توزيع بن����ود مصاريف 

االصدار.
وأش����ار القرار الى انه يتعني 
الزيادة  حتديد كيفية تخصيص 
املقترحة اما للمساهمني احلاليني 
خالل الفترة القانونية )15 يوما وال 
تزيد على ثالثة أشهر( أو بتنازلهم 
عن حقهم باالولوية للغير بقيمة 
الزيادة كامل����ة أو جزء منها )مع 
مراعاة ما جاء بالنظام االساسي 

وعقد تأسيس الشركة(.
6 - تف����وض اجلمعية العامة 
للش����ركة مجلس االدارة بوضع 
ضوابط وشروط وقواعد استدعاء 
رأس امل����ال املقترح، ويتعني على 
املجل����س بع����د احلص����ول على 

عاطف رمضان
أصدر وزير التجارة والصناعة 
أحمد الهارون قرارا وزاريا حصلت 
»األنباء« على نس����خة منه بشأن 
تنظيم شروط واجراءات استدعاء 
زيادة وتخفيض رأسمال الشركات 
املس����اهمة ينص عل����ى أنه على 
الشركات املساهمة العامة واملقفلة 
التي ترغب في زيادة رأس����مالها 
االلتزام بالشروط التالية: 1 - تقدمي 
أحدث بيان مركز مالي )ال يقل عن 
12 شهرا( للشركة معتمدا من قبل 
ادارة الشركة ومراقبي احلسابات 
املالية املنصوص  السنة  )حسب 

عليها في النظام االساسي(.
2 - في حال����ة مرور أكثر من 
6 أش����هر من انتهاء السنة املالية 
االخيرة للشركة يتعني تقدمي مركز 
مالي جديد لدراسة طلب الزيادة، 
وال يقبل أي طلب بزيادة رأس املال 
يت����م تقدميه في الربع االخير من 

السنة املالية للشركة.
3 - تق����دمي م����ا يفيد س����داد 
كامل رأس املال احلالي قبل طلب 

بزيادة.
وجاء في الق����رار الوزاري انه 
البد من تقدمي جدول أعمال مقترحا 
العادية وغير  العام����ة  للجمعية 

العادية يتضمن التالي:
� إرفاق كتاب مببررات الزيادة 
وملخ����ص بدراس����ة اجل����دوى 
االقتصادية، وذلك اذا كانت الزيادة 
تعادل ضعف رأسمال الشركة أو 

أكثر.
� حتدي����د مقدار الزي����ادة في 
رأس امل����ال )أس����هم/ وبالدين����ار 

الكويتي(.
� حتديد طريقة سداد رأس املال 
عل ى نظام )دفعة/ دفعات( وأال تقل 
قيم����ة الدفعة االولى عن 20% من 

قيمة الزيادة املقترحة.
� اذا كان طلب الزيادة حصصا 

إرسـال كتاب إلى »التجارة« حول مبررات الزيادة وملخص بدراسـة الجدوى االقتصادية

أحمد الهارون

لتقيي����م أنظمته����ا الداخلية ألنه 
رمبا كانت هناك إساءة استخدام 
للموارد الوطنية املخصصة لتنمية 

االقتصاد الوطني. 
وتأتي الكويت أيضا في مؤخرة 
نظرائها من دول مجلس التعاون 
فيما يتعلق بهيئة السوق املالية 
الكويت لألوراق  لديها. إن سوق 
املالية التي تعد ثاني أكبر سوق 
لألوراق املالية ف����ي املنطقة بعد 
العربية السعودية  اململكة  سوق 
بقيمة سوقية لألسهم املتداولة تبلغ 
114 مليار دوالر كما في مايو 2010 
كانت آخر سوق لألوراق املالية في 
اخلليج يخصص لها إطار رقابي، 
حت����ى إن قانون الس����وق املالية 
الكويتية رقم 2010/7 الذي صدر 
في فبراير 2010 ويتوقع أن يدخل 
حيز التنفيذ في عام 2011 تعرض 
لتأخيرات عديدة حيث ان الفصل 
13 من قانون السوق املالية بشأن 
القواعد االنتقالية للقانون ينص 
على أنه يجب إصدار مرسوم أوال 
بأس����ماء خمسة أعضاء للمجلس 
وه����ذا كان يج����ب أن يتم قبل 28 
ماي����و 2010 ولكنه ل����م يحدث إال 
بتاريخ 19 سبتمبر 2010. يجب على 
هيئة السوق املالية إصدار اللوائح 
التنفيذية فيما يتعلق بتنفيذ قانون 
السوق املالية خالل ستة أشهر من 
تاريخ إصدار املرسوم، أي بحلول 

19 مارس 2011. 
ومع ذلك، هناك ميزة تستحق 
الثناء في قانون الس����وق املالية 
)املادة 33( التي تدعو إلى حتويل 
سوق الكويت لألوراق املالية إلى 
شركة عامة )شركة بورصة( يكون 
الط����رح األولي لالكتت����اب العام 
فيها متاحا بنسبة 50% للشركات 
املدرجة بالفعل ونسبة 50% األخرى 
للمواطنني الكويتيني مع ضمان أنه 
ال يوجد أي جهة أو شخص ميتلك 
أكثر من حصة 5% في البورصة. 
الهاشم حديثها قائلة:  وانهت 
تتمتع الكويت باقتصاد مس����تقر 
بس����بب اعتمادها على صادرات 
النفط املربح����ة للغاية، ولكن إذا 
استمرت احلكومة في بخس تقدير 
مخاطر عدم تنويع اقتصادها ولم 
تبدأ في العمل على تقوية العوامل 
املتعددة املطلوبة للنمو والتنمية 
االقتصادية، فرمبا جتد البالد نفسها 
متأخرة بشكل كبير خلف نظيراتها 
س����واء على مستوى دول مجلس 

التعاون أو عامليا. 

املدى املتوس���ط وس���وف  على 
يتوقف الكثير من هذا التحس���ن 
على انتعاش الطلب على املشاريع 
االستثمارية اخلارجية واحلصول 
التمويل واستمرار اجلهود  على 
م���ن جانب احلكوم���ة الكويتية 
للوف���اء بوعودها بش���أن عزمها 
على تنويع وتطوير وحتس���ني 
قدرتها التنافس���ية، الفتة الى إن 
اخلطط الطموحة لتطوير البنية 
التحتية مصحوب���ة بإصالحات 
التحرر  القطاع اخلاص وتدابير 
وتعزيز اإلطار التنظيمي والرقابي 
ميكن أن تساعد في متهيد الطريق 
للحصول على استثمارات أجنبية 

مباشرة كبيرة. 
كما يجب على احلكومة الكويتية 
السعي لالستعانة باجلهات العاملية 
العامل����ة في مجال الش����راكة بني 
القطاعني العام واخلاص والتي تقدم 
خبراتها طويلة األجل في إجناح 

هذه الشراكة لكال القطاعني. 
أما بالنس����بة للش����فافية في 
الكويت، فإن مؤشر مدركات الفساد 
لعام 2010 صنف الكويت في املرتبة 
54 م����ن بني قائمة تضم 178 دولة 
وقاسى حالتها من حيث مكافحة 
الفس����اد بدرجة 4.5 من 10 وبهذا 
تأتي في مؤخ����رة جميع نظرائها 
التع����اون مما  م����ن دول مجلس 
يش����ير إلى أن الكويت تعاني من 
مشكالت خطيرة من الفساد وغياب 
الش����فافية وبالتالي فإنها بحاجة 

منوا في االس���تثمارات األجنبية 
املباش���رة في عام 2009، إال أنها 
استمرت في التراجع بشكل كبير 
خلف باقي دول مجلس التعاون 

في جذب االستثمار األجنبي. 
وبالنس���بة للكوي���ت، بينت 
الهاش���م ان هناك وعي���ا متزايدا 
باإلمكان���ات االقتصادية للبالد 
من حي���ث كونها وجهة تقصدها 
املباشرة،  االستثمارات األجنبية 
حيث يحرص املستثمرون على 
اس���تغالل اإلمكانات االقتصادية 
للدول���ة إذ أن الكوي���ت تدعمها 
الفوائ���ض النفطية املس���تمرة، 
ونظرا ألن الكوي���ت متكنت من 
التكيف مع االنكماش االقتصادي 
على مس���توى العال���م، فينبغي 
أن تتحس���ن قدرته���ا على جذب 
االستثمارات األجنبية املباشرة 

حتوي���ل العمالة جتاه أنش���طة 
أكثر إنتاجية والتمكن من تعديل 
الرواتب مبا يتفق مع الس���وق، 
السماح باملنافسة  الى  باالضافة 
األمر الذي س���يؤدي إلى حتسني 
إنتاجية العمالة احمللية وتشجيع 
مش���اركتها ف���ي القطاع اخلاص 
القطاع على  وتخفيض اعتم���اد 

العمالة األجنبية. 
ونوهت الى انه رغم أن قانون 
اخلصخصة ق����د صدر في الوقت 
املناس����ب، إال أن س����ير العمل في 
خصخصة املؤسسة وحتويل ثروتها 
كان بطيئا الى حد ما، منوهة الى 
انه إذا لم تتدخل احلكومة بسرعة 
املناسبة  املوارد  وتضمن توجيه 
بشكل مالئم إلى هذه اجلهود، فإن 
الكويت تكون معرضة خلسارة أي 
ميزات إستراتيجية كان ميكن أن 

حتصل عليها. 

االستثمارات األجنبية المباشرة

وعلى صعيد االس���تثمارات 
االجنبية املباشرة، قالت الهاشم 
انه على الرغم من أن األزمة املالية 
على مستوى العالم تتسبب في 
هب���وط التدفقات االس���تثمارية 
العاملية، إال أن دول مجلس التعاون 
شهدت انخفاضا مفاجئا أقل حدة 
عن األسواق النامية األخرى وهو 
ما ميثل انعكاسا لظهور املنطقة 
العقد املاضي كمقصد  على مدار 
لالستثمار، ورغم أن الكويت شهدت 

قالت رئي���س مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة ادفانتج 
لالستشارات اإلدارية واالقتصادية 
صف���اء عبدالرحمن الهاش���م ان 
التفاؤل احلذر مازال يسود حالة 
االقتص���اد العاملي ال���ذي اليزال 
أيض���ا يبحث عن عالج ش���امل 
لألزمات التي نتجت عن االنكماش 

االقتصادي.
واشارت الى ان تأثير الركود 
على دول مجلس التعاون اخلليجي 
كان مطابق���ا للتوقعات حيث أن 
التقلبات في أسعار النفط أجبرت 
التخلي عن  دول املجلس عل���ى 
العديد من املشاريع التنموية أو 

تأجيلها. 
واوضحت الهاشم في تصريح 
صحافي مبناس���بة إصدار مركز 
»ادفانت���ج« تقري���ره الش���هري 
حول اجتاهات الرواتب في دول 
مجلس التع���اون مع بداية العام 
2011، ان الش���ركات حاليا تدرك 
األهمي���ة املتزايدة الت���ي يلعبها 
تعيني املواهب واالحتفاظ بهم في 
حتديد مدى قدرتهم التنافسية في 
نظام اقتصادي عاملي جديد، حيث 
تشير توقعات التوظيف لعام 2011 
إلى وجود تعافي متوسط حيث 
تهدف الشركات إلى التمتع مبيزة 
االحتفاظ باملوظف���ني املوهوبني 
لتحقي���ق الهدف م���ن االنتعاش 
املتوقع في االقتصاد مع التقليل 
في الوقت ذاته من املخاوف املثارة 

حول تكاليف القوى العاملة.
واكدت الهاشم أن الدول مطالبة 
بتحصني نفسها مبختلف األنظمة 
القوي���ة في اقتصاده���ا لضمان 
استدامته وقوته في وقت األزمات، 
حي���ث اليزال م���ن الواجب على 
احلكومات توفير نظام اقتصادي 
يعزز الشفافية والعدالة لتعزيز 

االزدهار والنمو االقتصادي. 
ال���ى ان خطة تنمية  ولفتت 
الكوي���ت كانت مبثاب���ة مبادرة 
اإلصالح األولى والرئيسية التي 

أقرتها احلكومة الكويتية.
واشارت الهاشم الى ان هناك 
عوامل عديدة تؤثر على س���وق 
العمل في الكويت، منها ان األجور 
احلكومية اس���تمرت في كونها 
أعلى من األج���ور املعروضة في 
القطاعات األخرى وعدم ارتباطها 
بظروف الس���وق مم���ا أدى إلى 
اس���تنزاف مالي حاد، ولذلك فإن 
تشجيع اخلصخصة يساهم في 

صفاء الهاشم
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