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 أفادت شركة عارف للطاقة  بأن احدى شركاتها التابعة لـ«كي 
دي بي بي»   واململوكة لها بنسبة ٨٠٪ حازت اقل عطاء ملشروع 
حتديــــث ٣ محطات وقود مملوكة لشــــركة البترول الوطنية 
الكويتية وذلك بقيمة ١٫٧ مليون دينار مبدة عقد سنة   ونصف 
تقريبا، مبينة على موقــــع البورصة االلكتروني انها تترقب 

توقيع العقد اخلاص باملناقصة خالل األشهر القادمة.

 ذكرت شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت أنه قد 
مت ترسية املناقصة اخلاصة بأعمال اخلدمات والبنية 
التحتية   مبعسكر تابع للقيادة العامة للقوات املسلحة 
بدولــــة اإلمارات العربية املتحدة على فرع الشــــركة 
بأبوظبي مببلغ اجمالي قدره ٦٩ مليون درهم اماراتي 
وهو ما يعادل ٥٫٥ ماليني دينار تقريبا وملدة تنفيذ 

قدرها ١٦ شهرا. 

 شركة تابعة لـ «عارف طاقة» تحوز
  مناقصة بقيمة ١٫٧مليون دينار

 ترسية مناقصة على «المشتركة» بـ ٥٫٥ ماليين دينار

العملـة  بوخضــور:   حجـاج 
الموحـدة لو كانـت موجودة 
حاليًا وتتداول ما تأثرت مثل تأثر 
العالميـة بالمتغيـرات  اليورو 

يمكن  اليورو  مشاكل  علي:   طالب 
ان تتعرض لها العملة الخليجية 
في حال لم ننتبه لألخطاء التي 
األوروبية  الـدول  فيهـا  وقعت 

 في ظل 
تفاقم 
  أزمة منطقة 
اليورو

 سميرة الغريب

  شريف حمدي
  كلما الحت في األفق بوادر انفراجه لتحقيق 
حلم العملة اخلليجية املوحدة تأتي الرياح مبا 
ال تشــــتهي دول اخلليج في هذا الشأن، فيظهر 
ما يزيد من صعوبة حتقيق هذا احللم ويجعله 

بعيد املنال.
  فما تشــــهده منطقة اليــــورو من عثرات في 
الوقت الراهن أدى الى انخفاضات حادة في قيمة 
العملة األوروبية املوحدة أمام عدد من العمالت 
وفي مقدمتها الدوالر، وفي ظل السقوط املتتابع 
واملتوقــــع القتصادات بعض الدول األعضاء في 
االحتاد األوروبي مبا يؤكد ان العملة املوحدة في 
القارة العجوز تواجه حتديات كبيرة ال يعلم أحد 
مبدى تداعياتها الســــلبية، يطل هنا في منطقة 
اخلليج برأسه ســــؤاال مهما وهو هل ما يحدث 
لليورو ميكن إضافته لقائمة العراقيل التي حتول 
دون اجناز العملة اخلليجية املوحدة في املنظور 

القريب على أقل تقدير؟
  «األنباء» استطلعت آراء فعاليات اقتصادية 
في هذا األمر للتعرف منهم على أي مدى انعكاس 
أزمة منطقة اليورو في خروج العملة اخلليجية 
الى النور، وهل ميكن إلغاء الفكرة برمتها وتصبح 
في طي النسيان؟ ام دراسة أخطاء منطقة اليورو 
لتالفيها؟ وكيف نتجنب السقوط في براثن أزمة 

مشابهة لدول االحتاد األوروبي؟

  اختالفات جوهرية

  في هذا الســــياق، قال رئيــــس مجلس إدارة 
شــــركة «الدولية لإلجارة» حجاج بوخضور ان 
هناك ثمة اختالفات جوهرية بني اقتصادات دول 
االحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي 
أبرزهــــا ان اقتصاد دول االحتــــاد األوروبي هو 
اقتصاد إنتاجي فيما يعتبر اقتصاد دول اخلليج 

استهالكيا بالدرجة األولى، وبالتالي فإن اقتصاد 
دول االحتاد األوروبي يتأثر باألحداث االقتصادية 
السلبية واألزمات املالية من خالل تراجع حجم 
الصادرات، في حني ان اقتصاد دول اخلليج يعتمد 
على النفط كمصدر أحادي للدخل وهي ســــلعة 
تسوق نفسها بنفســــها، ومن هنا يكون تأثير 
التقلبات االقتصادية على العملة األوروبية أكثر 

من العملة اخلليجية.
  وأضاف بوخضور ان اقتصاد االحتاد األوروبي 
يعاني من تباين هياكله وعناصره، فيما يعاني 
اقتصاد دول اخلليج من خلل تنظيمي وليس في 
مكوناتــــه، وبالتالي فإن عملة االحتاد األوروبي 
تتأثر سلبا أكثر من االقتصاد اخلليجي في وقت 
األزمات وهو ما يحدث اآلن لليورو، مشيرا في 
هذا الصدد الى ان العملة اخلليجية املوحدة لو 
كانت موجودة حاليا وتتداول ما تأثرت مثل تأثر 

اليورو باملتغيرات العاملية.
  وأشار الى ان تشابه اقتصادات دول اخلليج 
واعتمادها على مصدر واحد تقريبا وهو النفط 
بنســــب متفاوتة يؤدي الى متاسك عملتها في 
مواجهة األزمات، فيما تختلف مكونات اقتصادات 
الــــدول األوروبية الى حد كبير وهو ما أدى الى 
متاســــك اقتصادات بعض هذه الــــدول خاصة 
الصناعية الكبرى في حني تعرضت اقتصادات 
اخرى في منطقة اليورو الى مشــــاكل متفاوتة 
وهو ما ظهر بجالء فــــي اليونان وايرلندا وهو 
على عكس إسبانيا والبرتغال التي تواجه مشاكل 

أيضا ولكن بصورة أقل.
  ولفــــت بوخضور الى ان عدد دول اخلليج ٦ 
دول فقط في حني يبلغ عدد دول منطقة اليورو 
١٧ دولة بعد انضمام استونيا مؤخرا، وبالتالي 
فإن إمكانية دعم العملة اخلليجية يكون أسهل 
وقت األزمات وهو على عكس ما يحدث بالنسبة 

لليورو اآلن وان كانت دول مثل أملانيا وفرنسا 
حتاول بشتى الطرق دعم الدول التي تعاني من 
مشاكل مالية للحد من التداعيات السلبية التي 
قد تــــؤدي الى تفاقم الوضع بالنســــبة للعملة 
األوروبية املوحدة. وأكد ان ما يحدث لليورو من 
عثرات لن يؤثر أو يتسبب في تأجيل حلم العملة 
اخلليجية املوحدة، الفتا الى ان املطلوب من دول 
مجلس التعاون حل املشاكل العالقة والتي حتول 
دون حتقيق احللم والتي تتمثل في الفشــــل في 
تسريع وتيرة العمل باالحتاد اجلمركي املوحد 
وإيجاد آلية لتقســــيم رسوم وإيرادات اجلمارك 
على دول املجلس، فضال عن عدم االتفاق على مقر 
البنك املركزي اخلليجي وإقناع االمارات بضرورة 
العودة الى املشروع كونها ثاني اكبر اقتصاد في 
منطقة اخلليج. واوضح انه ميكن االستفادة مما 
يحدث في منطقة اليورو واستخالص الدروس 
والعبر لتالفيها، مشيرا الى انه ميكن العمل على 
تنظيم السياسة النقدية واملالية لدول اخلليج 
من خالل إشهار بنك خليجي مركزي تسند اليه 
هذه املهمة. واعرب عن أمله في أن تســــرع دول 
مجلس التعاون اخلليجي في معاجلة أوجه اخللل 
في هياكلها االقتصادية، والعمل على إيجاد آلية 
خلفض الهالــــك الناجت عن فروقات الصرف بني 
العمالت اخلليجية وتوحيد ربط العمالت بأوزان 

متفق عليها.

  جرس إنذار

  من جانبه أكد رئيس مجلس االدارة والعضو 
املنتدب لشركة االستثمارات الصناعية د.طالب 
علــــي ان ما يحدث في منطقة اليورو في الوقت 
الراهن يعتبر جرس إنذار لكل العاملني على ملف 
اجناز العملة اخلليجية املوحدة في دول مجلس 
التعاون، مشيرا الى ان املشاكل التي ظهرت للعملة 

األوروبية ميكن ان تتعرض لها العملة اخلليجية 
في حال لم تنتبه لألخطاء التي وقعت فيها الدول 
األوروبية املنضمة لليورو. وشدد على ضرورة 
ان تكون هناك حلول مسبقة لكل املشاكل املتوقع 
حدوثها نتيجة التفاوت في قوة اقتصادات دول 
املجلس، مشــــيرا الى امكانية حدوث ذلك نظرا 
لتشــــابه دول املجلس في االعتماد على النفط 
كسلعة رئيسية تقوم عليها اقتصادات هذه الدول. 
ولفت الى ان العزوف عن اقرار العملة اخلليجية 
من قبل بعض الدول قد يكون وراءه أسباب غير 
معلنة منها على سبيل املثال مخاوف من تراجع 
سيادة الدول في اتخاذ قراراتها خاصة فيما يتعلق 
بالسياسات النقدية أو حتمل أعباء قد تنتج عن 
اقتصادات الدول األقل منها في املستوى. وذكر 
علي ان هناك الكثير من الدروس املستفادة من 
أزمة منطقة اليورو أبرزها ان التوسع في عدد 
الدول يجب ان يكون بحساب وبشروط أو معايير 
تضمن حصر املشــــاكل في أضيق نطاق ممكن، 
كما يجب االنتهاء من السوق اخلليجية املشتركة 

وتفعيل االحتاد اجلمركي املوحد.
  وأشار الى انه من الصعب التكهن باالستمرار 
في تنفيذ اخلطوات الرامية الى اقرار العملة 
اخلليجية املوحدة وحتقيق هذا احللم من عدمه 
أو تأجيله الى أجل غير مســـمى، مؤكدا فقط 
على ان العراقيل زادت وهو أمر غير ايجابي، 
داعيا في الوقت نفسه الى ضرورة اإلسراع في 
حتقيق هـــذا احللم نظرا لإليجابيات العديدة 
التي ستتمخض عنه والتي تتمثل في تقارب 
اقتصادات دول اخلليج وزيادة حجم التبادل 
التجاري ووجود سياسة نقدية موحدة يجعلها 
أكثر قدرة على امتصاص تقلبات األســـواق 
العاملية، فضال عن تشـــكيل كتلة اقتصادية 

مؤثرة في املنطقة. 

 الغريب لـ «األنباء»: «التجارة» تعّد مشروعًا 
لقياس األداء المؤسسي للجهاز الحكومي

 الوزارة من أولى الجهات في الدولة إرساًال لتقاريرها لمجلس 
الوزراء بشأن تقييم مؤشراتها المرتبطة بأداء خطة التنمية

األداء بني العام احلالي واألعوام 
السابقة.

الغريب أن املؤشر    وذكرت 
يهدف إلى احملافظة على استقرار 
مستوى أسعار السلع وحتقيق 
زيادات ملموسة في املستوى 

املعيشي للمواطنني.
التدريب    وقالت إن قســـم 
باإلدارة يهدف أيضا إلى تطوير 
الوزارة مـــن خالل  موظفـــي 
إعدادهم وتأهيلهم للوصول إلى 
مســـتوى متقدم من األداء في 
العمل وذلك من خالل إحلاقهم 
ببرامج تدريبية في عدة مجاالت 
تساهم في صقل وتنمية قدراتهم 

في العمل.
  وأشـــارت إلـــى أن قســـم 
التدريب يعتزم تبني مشروع 
التدريب الذي يهدف إلى حتديد 
التدريبية بشكل  االحتياجات 
علمي دقيق كما يهدف املشروع 
إلى أن يكـــون لكل موظف في 
الوزارة حتديد واضح ودقيق 
الحتياجاته التدريبية من خالل 
بطاقـــة املتدرب التي تشـــمل 
البيانات األساســـية للموظف 
إضافة إلى الدورات التي يجب 
أن يحصل عليها خالل حياته 
الوظيفيـــة بناء على مســـماه 

الوظيفي. 

والتجـــارة اخلارجية وتفعيل 
خطة التنمية.

  ولفتت إلى أن وزارة التجارة 
والصناعة من أولى الوزارات في 
الدولة التي تتابع وتهتم بتقييم 
مؤشراتها املرتبطة بأداء خطة 
التنمية بشكل سنوي وإرسال 
تقاريرها بهذا الشأن إلى مجلس 

الوزراء.
  وقالت إن هذا املشروع يركز 
علـــى القطاعـــات التي تخص 
حمايـــة املســـتهلك والتموين 
والتأمني والتراخيص التجارية 
إضافة إلى إدارة الذهب واملعادن 
الثمينة حيث يحدد املؤشر حجم 
اإلنتاجية في هذه القطاعات أو 
اإلدارات ويحوي مقارنات حجم 

 عاطف رمضان
  أكدت مديرة إدارة التطوير 
اإلداري والتدريـــب في وزارة 
التجـــارة والصناعة ســـميرة 
الغريب أن الوزارة مســـتمرة 
في تنفيذ مشروع قياس األداء 
املؤسسي في اجلهاز احلكومي 
للعام احلالي، مشـــيرة إلى ان 
املشروع يهدف إلى املساهمة في 
دفع عجلة التنمية االقتصادية 
بالكويـــت وحتقيـــق رفاهية 
املســـتهلك وجعـــل الكويـــت 
نقطة التقاء حلركة التجــــارة 
فـــي منطقة اخلليـــج العربي 
ودورا رياديا في حركة التبادل 
التجاري إقليميا وعامليا لتحقيق 
توازن اقتصادي وطني ومركزا 
جتاريا جلذب االســـتثمارات 

اخلارجية.
  وأضافت الغريب في تصريح 
لـ «األنباء» أن الوزارة مستمرة 
في تنفيذ هذا املشروع منذ عام 
٢٠٠٥ وذلك بالتعاون مع برنامج 
العاملة  القـــوى  إعادة هيكلة 
التنفيـــذي للدولة  واجلهـــاز 
حيث انتهت الوزارة من تنفيذ 
مشروع قياس األداء املؤسسي 
للعام ٢٠١٠، ملحمة إلى اهتمام 
وزير التجارة والصناعة أحمد 
الهارون بالقطاعات االقتصادية 

 للمساهمة في دفع عجلة التنمية االقتصادية وتحقيق رفاهية المستهلك

 ٧٠ مليون دينار األرباح المتوقعة لـ «األهلي» عن ٢٠١٠

 «شمال أفريقيا» التابعة لـ «كيبكو» تقترب من االستحواذ 
  على حصة في شركة عقارية بالمغرب منتصف فبراير المقبل

 شريف حمدي
  علمت «األنبــــاء» من مصادر مطلعة أن 
شركة شمال افريقيا القابضة التابعة ملشاريع 
الكويت القابضة (كيبكو)، قطعت شــــوطا 
كبيرا في مفاوضاتها لالستحواذ على شركة 
عقارية في املغرب رأســــمالها ٣٠٠ مليون 

دوالر.
  وذكرت املصــــادر أن الشــــركة وصلت 
للمرحلة النهائية من عملية االستحواذ ومن 
املتوقع أن يتم إبــــرام العقود في منتصف 
فبراير املقبل، مشيرة الى أن هذا االستثمار 
سيعزز من تواجد الشركة في السوق املغربية 
الذي تعتبره من االسواق الواعدة خاصة ان 

شركة شمال افريقيا التي تأسست في عام 
٢٠٠٦ برأسمال ٥٠ مليون دينار تركز على 
اســــواق مصر واجلزائر وتونس واملغرب 
وليبيا.  واشــــارت املصادر الى أن الشركة 
املغربية تعمل في املجال العقاري، وتركز 
نشاطها على السكن منخفض التكاليف لذوي 
الدخل احملدود، مشيرة الى قيام شركة شمال 
افريقيا بشراء حصة سيعزز الوضع املالي 
للشــــركة املغربية ويساعدها في التوسعة 
في أعمالها وهو ما سيعزز من ادائها املالي 
مستقبال.  ولم تفصح املصادر عن احلصة 
املنتظر شراؤها وقيمتها وذكرت انها ستعلن 

عن ذلك بعد امتام الصفقة بشكل رسمي. 

مصرفية شاملة سواء للعمالء الكويتيني أو عمالء 
اإلمارات العربية املتحدة.

  وأشـــارت املصادر الـــى ان البنـــك ينتهج خطة 
إســـتراتيجية متحفظة تتماشى مع ظروف السوق 
لتعظيم األرباح من األعمال التشـــغيلية األساسية، 
وهذا ســـيؤدي بدوره إلى زيادة األرباح الســـنوية 
مبعدالت قياســـية، مبينه أن اجلهود متواصلة من 
إدارة البنك للتركيز على تنويع االستثمارات والتوسع 
في األنشطة التشغيلية وتطبيق أدوات فاعلة إلدارة 
املخاطر، باإلضافة إلى التوســـع في شـــبكة الفروع 
وإدخال منتجات مصرفية جديدة ذات نوعية عالية 
تلبي احتياجات العمالء يكون لها األثر الواضح في 

حتقيق النتائج اجليدة. 

املصرفية والتوســـع في شبكة الفروع في جميع 
أنحاء الكويت والتي وصلـــت إلى ٢٧ فرعا، منها 
فرعان خارجيان في دبي وأبوظبي لتقدمي خدمات 

 محمود فاروق
  ذكرت مصادر مطلعة لـ «األنباء» ان البنك األهلي 
الكويتي يتوقع ان يحقق أرباحا سنوية تقارب الـ ٧٠ 
مليون دينار عن السنة املالية املنتهية في ٣١ ديسمبر 
٢٠١٠، مقارنة مع أرباح بلغت ٣٩٫١ مليون دينار عن ذات 
الفترة من ٢٠٠٩، علما ان البنك قد حقق في الشهور الـ 
٩ األولى املنتهية في ٣٠ سبتمبر من العام ٢٠١٠ أرباحا 
بلغت ٤١٫٥ مليون دينار، ما يعادل ٣٠ فلســــا ربحية 
للسهم الواحد مقارنة بـ ٢٤٫٢ مليون دينار ما يعادل 

٢٠ فلسا ربحية للسهم في الفترة نفسها من ٢٠٠٩.
  وقالـــت املصادر ان البنك مســـتمر في تطبيق 
خططه الطموحة بهدف الوصول إلى مركز متقدم 
بني البنـــوك احمللية عبر تقـــدمي أفضل اخلدمات 

 ينتهج خطة إستراتيجية متحفظة تهدف إلى تعظيم األرباح من األعمال التشغيلية األساسية

 االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية 
املؤشر 
السعري 

٦٩٤٠٫١
بتغير قدره

+٤٣٫٩   

 هل أصبح حلم 
  العملة الخليجية الموحدة 

بعيد المنال؟!
 


