
أعل���ن املركز املالي الكويت���ي »املركز« عن 
مشاركته كراع بالتيني في حفل توزيع شهادات 
 )CFA( جمعي���ة احملللن املالي���ن املعتمدين
ف���رع الكويت لعام 2011، وال���ذي أقيم في 31 
يناير املاض���ي مببنى جامعة اخلليج للعلوم 

والتكنولوجيا. 
واوض���ح »املركز« في بي���ان صحافي ان 
الرئيس التنفيذي لشركة املركز املالي الكويتي 
»املرك���ز« مناف الهاجري ألقى كلمة قال فيها: 
»إن أهداف جمعية احملللن املالين املعتمدين 
)CFA(، كونها مؤسسة معنية بالشأن االقتصادي 
تتجاوز التدريب لتمتد الى التأثير على رسم 
السياسات وتقدمي احللول العلمية بعيدا عن 
النظريات وبلغة مبس���طة وسهلة التطبيق. 
ومثلما تشكل )CFA( بوابة للمعرفة العميقة 
في املس���ائل املالية يشكل القطاع املالي بوابة 
ألش���كال عديدة من التمويل تتباين حس���ب 
شهية املستثمرين للمخاطر وآفاقهم الزمنية 

وسياساتهم االستثمارية«.
واضاف: »يظل القطاع املالي رغم التحديات 
نش���يطا وحيويا ومحط اهتمام. وهو مصدر 
رئيسي لتمويل املشاريع الكبرى واملؤسسات من 
خالل قدرته على تطوير وإدارة أدوات متويلية 
متعددة أهمها األس���هم والسندات والصكوك 

وامليزانن«.
وبن بالق���ول: »إن ثقافتنا احمللية القائمة 
على احلوار واملصارحة في مواجهة التحديات، 
لذا يجب أن نقر بوجود مفارقات واضحة في 
اقتصادنا احمللي أهمها فوائضنا املالية القياسية 
مقابل أسواقنا الضحلة، ومتانة املركز املالي 

للدولة مقابل شركات عديدة متعثرة«.
وعن خطة التنمية قال الهاجري انه: »من 
أجل أن تأتي خط���ة التنمية بثمارها املرجوة 
يجب أن تكون هناك سياس���ة واضحة لدعم 
القطاع املالي التش���غيلي واملليء خاصة بعد 
خطوات الفرز العديدة وامللموسة التي قامت 

بها األجهزة الرقابية في الدولة«.
وأكد على الدور احليوي للقطاع التمويلي 
البديل، أو ما يسمى بشركات االستثمار، وأنه 
ميكن أن يكون بوابة ألمناط متنوعة في التمويل، 
كالسندات والصكوك وامليزانن، خصوصا في 
ظل البحث حاليا عن آلية لتمويل مش���اريع 

التنمية. وقد تكون هذه األمناط مالئمة للمشاريع 
الكبرى أكثر من التمويل البنكي، ألنها تضع 
بعن االعتبار قياس درجات مخاطرة املشاريع 
وأزمنتها، والقيود عليها، واألهم أنها تستطيع 
مراعاة خصوصيات بعض املشاريع التنموية 

الكبرى. 
وأضاف الهاجري أن تنظيم سوق السندات 
في الكويت أصبح حاجة ملموسة، وذلك من 
أجل حترير السعة االقتراضية للبنوك ومواجهة 
املشاريع بشكل يتناسب مع تطلعات وطموح 
الكويت كمحطة مالية رئيس���ية في املنطقة، 
وأن على الدولة أن تنظم وتدعم هذه السوق 
ألهميتها في احلد من تكلفة االقتراض، فهذه 
السوق تعتبر مؤشرا رئيسيا لتحديد تكلفة 

االقتراض على مستوى الدولة والشركات. 
واختت���م الهاجري كلمته قائال: »جتس���د 
مش���اركتنا في هذا احلدث أملنا بتنقية املناخ 
املعرفي في الكويت من خالل تأس���يس ثالث 
مؤسس���ات جديدة، وهم: معه���د متخصص 
بالسياسات املالية واالقتصادية، ومركز للبيانات 
اإلحصائية للقطاعن اخلاص والعام، ومؤسسة 
إقليمي���ة لتدريب الكوادر العاملة في مجاالت 
الشراكة بن القطاعن اخلاص والعام، وتنمية 
مهاراتها في مجاالت تهم القطاعن كاإلصالحات 

واملراقبة وتنفيذ املشاريع الكبرى«.

التنفيذي  املدي���ر  كش���ف 
للعمليات في شركة املصالح 
العقاري���ة ط���ارق صب���اح 
السامرائي عن افتتاح منصة 
عرض ف���ي مجمع الصاحلية 
التجاري ملش���روعها »صيفي 
كراون« اعتبارا من اليوم وملدة 

أسبوعن.
الس���امرائي في   وأوضح 
تصريح صحافي أن مشروع 
الواقع في  »صيفي ك���راون« 
منطق���ة الصيفي في وس���ط 
بيروت والقريب من ش���ارع 
اجلمي���زة، يعتبر م���ن احد 

املشاريع الفاخرة لدى شركة املصالح العقارية 
وهو عبارة عن مجمع سكني يتكون من عشرين 
ش���قة تتراوح مساحة الشقة من 400 إلى 650 
مت���را مربعا مبا فيها ش���قق دوبلكس وحمام 

سباحة في الطابق العلوي، كما 
توجد خدمات متنوعة ومواقف 
سيارات في أربعة أدوار حتت 

األرض. 
 واضاف ان وحدات املشروع 
تتمي���ز بتش���طي�ب س���وبر 
ديلوكس وإط���الالت جميلة 
حيث تتمتع األدوار العليا منها 
مبناظر خالبة مطلة على جميع 
االجتاهات )البحر- اجلبل- 

املدينة(.
السامرائي أن هناك  وذكر 
طلب���ا متزايدا على هذا النوع 
من الشقق في بيروت كونها 
قريبة م���ن املراك���ز التجاري���ة والترفيهي��ة 
واألحياء السكنية التي حتيط بها، مشيرا الى 
ان املشروع قيد اإلنش��اء وسيت��م تسليمه في 

العام املقبل. 
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غالف العدد األخير من »فوربس«

»الصناعات المتحدة« تحقق صافي ربح 
بقيمة 4.1 ماليين دينار لـ 2010

«المصالح العقارية« تعرض مشروع 
»صيفي كراون ـ بيروت« في مجمع الصالحية

الهاجري: الكويت لديها فوائض مالية قياسية
مقابل أسواق ضحلة وشركات عديدة متعثرة

اعتبارًا من اليوم ولمدة أسبوعين

»CFA« المركز« الراعي البالتيني لحفل توزيع شهادات«

178.1 مليون دينار مقارنة ب� 129.6 
مليون دينار حجم األصول كما في 
31 ديسمبر 2009، ويرجع االرتفاع 
في اجمالي حجم األصول بصفة 
أساسية الى االستحواذ على حصة 
اضافية من أسهم الشركة الكويتية 
الوطنية للمشروعات الصناعية، 
ومن ث����م جتميع االس����تثمارات 
اخلاصة بشركة القرين لصناعة 
البترولي����ة ضمن  الكيماوي����ات 
البيانات املالية للشركة نظرا إلعادة 
تصنيف الشركة الكويتية الوطنية 
للمشروعات الصناعية من شركة 

زميلة الى شركة تابعة.
وفيما يتعلق بااللتزامات املالية 
اخلاصة بالشركة، أوضح العيسى 
أنه قد مت خالل العام سداد مبلغ 
إجمالي قدره 27.5 مليون دينار مبا 
فيها سندات بقيمة 15 مليون دينار 
أي ما يع����ادل 28.2% من اجمالي 
قيمة االلتزامات املالية املستحقة 
على الشركة ومجموعة شركاتها 
في نهاية العام املاضي وهو األمر 
الذي انعكس باإليجاب على بيانات 
امليزانية العمومية للشركة، كما 
مت أيضا التفاوض واالتفاق على 
اعادة جدولة قرض بقيمة 22.5 
مليون دينار، وتعكف ادارة الشركة 
حاليا على دراسة جدوى اصدار 
سندات خالل الفترة القادمة بهدف 

تخفيض كلفة االقتراض.

أعلن����ت ش����ركة الصناعات 
املتح����دة، العضو ف����ي مجموعة 
شركة مشاريع عن حتقيق صافي 
أرباح قدره 4.045 مالين دينار 
وذلك عن الس����نة املالية املنتهية 

في 2010/12/31.
وق����ال رئيس مجل����س ادارة 
شركة الصناعات املتحدة والرئيس 
التنفيذي عيس����ى العيس����ى ان 
مجل����س ادارة الش����ركة اعتم����د 
يوم 6 فبراي����ر اجلاري البيانات 
املالية لع����ام 2010، الفتا الى ان 
الشركة حققت صافي أرباح بقيمة 
4.045.494 دينارا مقارنة بتحقيق 
خسارة بقيمة 7.359.727 دينارا 
لنفس العام 2009. وهو ما يعني 
حتس����ن النتائج مقارنة بنتائج 

2009 بنسبة %155.
وبلغت ربحية الس����هم خالل 
الفت����رة احلالي����ة 10.89 فلوس 
مقارنة بخس����ارة بقيمة 29.99 
فلسا خالل الفترة املقارنة، علما 
أن ربحية السهم 10.89 فلوس قد 
مت احتسابها على رأسمال شركة 
الصناعات املتحدة احلالي والبالغ 
49.546.875 دين����ارا وذلك طبقا 
لألنظم����ة واملعايير احملاس����بية 
العاملية املعتمدة، في حن ان ربحية 
السهم خالل العام املاضي قد مت 
احتس����ابها على رأسمال الشركة 
قبل الزيادة والبالغ 24.773.437 

دينارا.
ارتفاع  الى  العيس����ى  وأشار 
دخل الشركة من الشركات الزميلة 
بنس����بة 140% ليصل الى 4.997 
مالين دينار مقارنة بتحقيق 2.09 
مليون دينار خالل العام املاضي، 
ويرجع ذل����ك الى ارتفاع األرباح 
من قبل شركة سدافكو. وبننّ ان 
االس����تثمارات في شركات زميلة 
شهدت ارتفاعا بنسبة %101 )77.1 
ملي����ون دينار( لتصل الى 153.6 
ب� 76.47  مليون دينار مقارن����ة 
مليون دينار كما في 31 ديسمبر 

.2009
كما شهد إجمالي حجم األصول 
خالل العام احلالي منوا بنسبة %37 
الى  )48.5 مليون دينار( لتصل 

بنمو 155% عن 2009

»المثنى لالستثمار«: األزمة في مصر تلقي بانعكاساتها السلبية
 على مؤشرات البورصة والحذر سيد الموقف بين المستثمرين

»الوطني« يتصدر بنوك المنطقة في قائمة »فوربس«
ألفضل تصنيفات البطاقات االئتمانية التقليدية

الهاجري: تخصص المحاسبة سيبقى نادرًا ومهمًا

ق����ال التقرير 
ألس����بوعي  ا
لشركة املثنى 
لالستثمار ان االضطرابات في مصر 
أثرت على جميع األسواق العاملية 
وخصوصا على مؤشرات منطقة 
دول مجل����س التعاون اخلليجي، 
حيث فقد املؤشر السعري لسوق 
الكويت لألوراق املالية 169.5 نقطة 
ليغلق على مستوى 6774.5 نقطة، 
وكان املؤشر فقد 122 نقطة في بداية 
تداوالت األسبوع، ومن ثم تأثرت 
جميع املؤشرات بهذا الهبوط حيث 
 17.9 MUDX خسر مؤش����ر املثنى
نقطة ليغلق األسبوع على مستوى 
660.24 نقطة وكذلك خسر املؤشر 
الوزني لسوق الكوبت 11.43 نقطة 
ليغلق على مستوى 476.64 نقطة. 
وبالنس����بة لتقلب سوق الكويت 
لألوراق املالية، فقد بقي املؤش����ر 
الوزني للسوق األكثر تقلبا بنسبة 
20.2% وبزيادة بلغت 7.6% مقارنة 
مع األسبوع املاضي حن شهدت 
جميع املؤشرات الرئيسية زيادة 
في نسبة التقلب، لقد كان مؤشر 
املثنى MUDX األقل تقلبا بنسبة 
13.8% منخفضا بنسبة 2.35% عن 
األسبوع املاضي وبلغت نسبة بقلب 
املؤشر الس����عري لسوق الكويت 
لألوراق املالية 14.32% محققا زيادة 

بنسبة 8.01% خالل األسبوع. 
 وانخفضت مؤش����رات تداول 
السوق بنسبة 52.3% ما عدا قطاعي 
التأمن والصناعة اللذين ش����هدا 
ارتفاعا في حجم التداول بنسبة %40 
و8.8% بالترتيب، وبقيت املؤشرات 
األخرى في اخلانة احلمراء، حيث 
ش����هد قطاع اخلدمات والذي يعد 
من أكثر القطاعات تأثيرا في حجم 

كشفت مجلة »فوربس - الشرق 
األوسط« في عددها لشهر فبراير 
اجلاري عن قائمة التصنيف ألفضل 
ائتمان ش����خصية في  73 بطاقة 
منطقة الش����رق األوسط وشمال 
افريقيا، عن ان البنوك الكويتية 
املراتب األول����ى، حيث  ش����غلت 
تصدر بنك الكويت الوطني« قائمة 
التقليدية  البطاق����ات  تصنيفات 
عربيا، وجاء بيت التمويل الكويتي 
»بيتك« أول البنوك الكويتية ضمن 
البالتينية  البطاق����ات  تصنيفات 
والذهبي����ة، ويأتي هذا التصنيف 
ضمن حرص املجلة على توجيه 
املستهلك العربي ومساعدته على 
التعرف إل����ى التكاليف احلقيقية 

لبطاقات االئتمان.
وأوضح����ت رئي����س حترير 
الش����رق األوسط خلود  فوربس 
العميان قائلة: »رغم التوجه العاملي 
السريع نحو االقتصاد غير النقدي، 
إال أن ثقاف����ة االئتمان لم تنضج 
بعد في عاملنا العربي، لذلك قررنا 
املس����اهمة في تعريف قرائنا إلى 
تعقيدات الوسائط املالية والكشف 

عن وجهها احلقيقي«.
واضافت: »انه خ����الل بحثنا 
في األمور اجلانبية املتعلقة بهذا 

التصني����ف الحظن����ا أن املجتمع 
العربي يخلو من وظيفة »املستشار 
املالي« والذي أرى ان له دورا مهما 
في تقدمي النصح ونشر الوعي حول 
االستخدام اآلمن لبطاقات االئتمان، 

لذلك أناشد البنوك في كل أنحاء 
العالم العربي تخصيص مستشار 
مالي مجاني كتل����ك املبادرة التي 
أطلقتها »ڤيزا« لتثقيف الناس حول 

استخدام بطاقات االئتمان«.

من الكويتين.
وأوضح الهاجري في تصريح 
صحافي أن احلديث عن تخصص 
نادر من عدمه وإلى حاجة سوق 
العم���ل بدول���ة ما، امن���ا يأخذ 
باحلس���بان العنصر البش���ري 
الوطني في هذا التخصص، فهل 
فاض عدد احملاسبن الكويتين 
عن وظائف احملاسبة بالدولة؟ 
وهل طبقت سياسة اإلحالل على 
جميع الوظائف احملاسبية؟ وهل 
راعت تلك الدراسة االحتياجات 
املستقبلية والتشريعات املرتقبة 

من مجلس االمة؟
أما احلديث عن سوق العمل 
واقتصار النظ���رة على القطاع 
احلكومي فقط، ففيها قصور كبير 
فالقطاع اخلاص يئن من نقص 
الكفاءات بتخصص احملاسبة من 
العناصر الوطنية سواء بالوظائف 
احملاسبية أو األخرى ذات الطابع 

قال رئيس جمعية احملاسبن 
الكويتي���ة محمد  واملراجع���ن 
الهاجري تعقيبا على ما نش���ر 
بالصحافة على لس���ان مصدر 
مسؤول في ديوان اخلدمة املدنية 
عن دراسة مقدمة من الديوان إلى 
مجلس اخلدمة املدنية في شأن 
اعتبار احملاسبة تخصصا عاديا 
والتوجه بسحب الزيادة املالية 
املخصصة لهذا التخصص، انه 
من الوهلة األولى يتضح افتقار 
ديوان اخلدمة املدنية نفسه إلى 
محاس���بن يفهمون لغة األرقام 
النتائج  وحتليلها واستخالص 
منها، فتخصص احملاسبة لدولة 
مالية كالكويت ال ميكن أن يكون 
تخصص���ا عادي���ا وإذا أخذن���ا 
باالعتبار اخللل الكبير في الرقابة 
على ميزانيات ومشاريع الدولة 
فسنجد أن السبب األساسي هو 
النقص احلاد بخريجي احملاسبة 

ضمنيا ل���وزارة التعليم العالي 
وأن اجلمعي���ة تأس���ف لغياب 
التنسيق بن أجهزة الدولة ذات 
العالقة، فاننا نؤكد أن من مهام 
ومسؤوليات ديوان اخلدمة املدنية 
هو األخذ بعن االعتبار نوعية 
اخلرج���ن وقدراتهم ال أعدادهم 
فق���ط، والى كف���اءة املتقدم الى 
الوظيفة ال مج���رد الورقة التي 

يحملها ملفه. 
وق���ال: »ان���ه للتدليل على 
إدارات وأقس���ام  ما تعاني منه 
الوزارات التي حتتاج الى خريجي 
احملاسبة فإنني ادعوهم ملراجعة 
وفحص موظفي إدارة الشركات 
التجارية ومراقبي احلس���ابات 
بوزارة التجارة والصناعة التي 
تشكو من نقص الكوادر الوطنية 
املؤهلة بتخصص احملاسبة الالزم 
للقيام بأعباء وظائفهم ومهامهم 

كمثال صارخ عن النقص«.

املالي واالستثماري التي حتتاج 
إلى خريجي مثل هذا التخصص 

احليوي.
وأضاف الهاجري ان اإلشارة 
على اس���تحياء الى م���ن قاموا 
بتعدي���ل أوضاعه���م بعد اكمال 
دراستهم يحمل في طياته اتهاما 

التداول، انخفاضا بنسبة %47.4، 
تبعه قطاع العقار بنسبة 47%. ومن 
حيث القيمة، انخفضت قيمة السوق 
بنس����بة بلغت 29.1% ويعود ذلك 
بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة 
قطاعي البنوك واخلدمات اللذين 
شكال مجتمعن نس����بة 64% من 
السوق قيمة بعد انخفاض بنسبة 
25% خالل األسبوع، وشهد قطاع 
البنوك الذي ميثل 43.94% من قيمة 
السوق، انخفاضا بنسبة %25.53 
خالل األسبوع، تبعه قطاع اخلدمات 
الذي ميثل 20.11% من قيمة السوق، 
مسجال انخفاضا بنسبة %23.82، 
أما قطاع التأمن فقد شهد ارتفاعا 

في القيمة بنسبة %40.42.
وتلقى سقف رأسمال السوق 

أداء 40 شركة خالل نفس املدة. من 
ناحية أخرى، استمر سهم الشركة 
الوطنية للميادين في احلفاظ على 
املركز األول ليكون األكثر نشاطا 
لألسبوع الثالث، ولكن السهم شهد 
انخفاضا في املعدل األس����بوعي 
للحجم ليستقر على مستوى 40.7 
مليونا بعد أن كان 95.7 مليون سهم 
ولم يصاحب هذا االنخفاض نقصا 
في السعر خالل نفس املدة، وتبعه 
سهم شركة مجموعة املستثمرون 

القابضة لتحتل املركز الثاني. 
واحتل سهم ش����ركة املصالح 
العقارية املرك����ز األول في قائمة 
األسهم األكثر ربحا خالل تداوالت 
األس����بوع ومحققا زيادة بنسبة 
14.67%، وتبعه سهم شركة االمناء 

ضربة بانخفاض بلغ 2.3% بينما 
انخفض عدد الصفقات بنس����بة 
24.4%، ومن حيث اتساع واجهة 
الس����وق فق����د حققت 16 ش����ركة 
)ومتث����ل 7.41% م����ن الش����ركات 
املدرجة بالسوق( ارتفاعا مقارنة 
مع 36.6% في األس����بوع املاضي، 
وتراجعت 115 شركة، متثل %53.24 
املدرجة مقارنة مع  من الشركات 
24.1% في األسبوع املاضي، وظلت 
66 شركة، متثل 30.56%من العدد 
الكلي للشركات املدرجة بالسوق، 

من دون تغيير. 
بالنسبة للشركات اإلسالمية فقد 
حققت شركة واحدة فقط من أصل 
62 تقدم����ا في أدائه مقارنة مع 19 
خالل األسبوع املاضي، بينما تراجع 

للعقار وشركة صفوان للتجارة 
واملقاوالت.

 وف����ي اجلهة املقابلة اس����تمر 
سهم ش����ركة مراكز جتارة العقار 
املرك����ز األول  في احلف����اظ على 
في قائمة األس����هم األكثر خسارة 
لألس����بوع الرابع عل����ى التوالي، 
وتبعه سهم شركة النخيل الزراعية، 
واستمر قطاع اخلدمات في احتالل 
القطاعات  املرك����ز األول كأكث����ر 
نشاطا لألسبوع الثاني وبحصته 
الرغم  سوقية بلغت 31.12% على 
من انخفاض هامشي في احلجم، 
واحتفظ قطاع العقار باملركز الثاني 
مشاركا بنسبة 26.25% من احلجم 

الكلي للسوق. 

وش���دد الهاج���ري في ختام 
تصريح���ه قائال: »ان���ه إذا كان 
ديوان اخلدم���ة املدنية ال يعي 
الدور املناط به على مس���توى 
الدول���ة، فانن���ا عل���ى ثقة بأن 
املدنية سيكون  مجلس اخلدمة 
أكثر دقة وحتمال ملسؤولية تقييم 
التخصصات التي يحتاجها الوطن 
من أبنائه، عند مراجعتهم لهذه 
الدراسة الهزيلة املقدمة من ديوان 
اخلدمة املدنية والذي اختل ميزان 
املهنية فيها وأخفقت عند مراجعة 
التخصص���ات املطلوبة وإقرار 
البدالت والكوادر لها، وأن يضع 
أعضاء مجل���س اخلدمة املدنية 
دعوة صاحب السمو الى حتويل 
الكويت إلى مركز مالي وجتاري 
وإلى ما حتمله خطة التنمية في 
طياتها من حاجة كبيرة خلريجي 
تخصص احملاسبة والتخصصات 

املالية املرتبطة«.

في تقريره األسبوعي الخاص لـ »األنباء«

»بيتك« األول في تصنيفات البطاقات البالتينية والذهبية

تعقيبًا على نتائج دراسة لديوان الخدمة المدنية بسحب الزيادة المالية لتخصص المحاسبة 

مؤشرات السوق والحساسية في األسبوع )2011/1/30 الى 2011/2/3( 
الحساسيةوضع نهاية األسبوعالمؤشرات

السابقاحلالينسبة التغيرالتغيرالسابقاحلالي
6.31%14.32%-2.44%)169.50(6.774.506.944.00السوق السعري

16.15%13.80%-2.64%)17.90(660.24678.14املثنى
12.60%20.20%-2.34%)11.43(476.64488.07السوق الوزني

أكبر األسهم اإلسالمية من حيث القيمة السوقية
العائد منذ بداية العامالكمية المتداولة في األسبوعمؤشر المثنى اإلسالميالتغيراألسبوع السابقاألسبوع الحاليالسهم

6.90%39.1418.815%-1.59%3.087.423.137.21بيت التمويل الكويتي
-4.76%13.189.635%-4.76%1.048.781.101.22بنك بوبيان ش.م.ك

22.73%8.481075%-2.41%869.31890.78بنك الكويت والشرق األوسط
4.41%4.3426.060%0.00%368.25368.25بنك الكويت الدولي

أالفكو لتمويل شراء وتأجير 
21.88%3.1115310%-3.70%304.11315.81الطائرات ش.م.ك

تقـرير


