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املؤشر السعري

بتغير قدره

استقالة بن سحيم آل ثاني
 من »الوطنية لالتصاالت« 
أفادت الشركة الوطنية لالتصاالت املتنقلة بأن مجلس إدارة 
الشركة قد وافق على قبول استقالة نائب رئيس مجلس 
اإلدارة الشيخ محمد بن سحيم آل ثاني من عضوية مجلس 
اإلدارة وذلك اعتبارا من يوم األربعاء املوافق 1 يونيو 
اجلاري.

الشركات االستثمارية اعتبرت نظامها األساسي خطًا »أحمر« يتم تعديله برغبة مساهميها

لتعزيز دور الصناعة في الناجت احمللي

محافظ »املركزي« يلتقي البنوان اليوم لعرض وجهة نظر 
الشركات االستثمارية في التعميم األخير

الهيئة العامة للصناعة وضعت خطة لتوزيع
ما بني 5000 و6000 قسيمة خالل 3 سنوات

للصناع����ة قامت بتوزيع 1000 
قسيمة صناعية في الفترة من 

1965 الى 2010.
الهيئة  ان  وقالت املص����ادر 
العامة للصناعة تسعى خالل 
إل����ى االرتقاء  املقبلة  الفت����رة 
مبستوى الصناعة في الكويت 
وذلك من خالل تشجيع الشركات 
واملصان����ع احمللي����ة وتوفير 
القسائم املناسبة للراغبني في 

تطوير اعمالهم.
عمر راشد  ٭

في الناجت احمللي االجمالي والذي 
ش����هد تراجع����ا ملحوظا خالل 

السنوات القليلة املاضية.
وبينت أن هناك حرصا شديدا 
من قبل وزيرة التجارة إلجناز 
ملف توزيع القسائم الصناعية 
في أقرب وقت ممكن، مستدركة 
بأن هناك الكثير من املشكالت 
التي تواجه الصناعيني وتسعى 
ال����وزارة حللها خ����الل الفترة 

املقبل. 
يذك����ر أن الهيئ����ة العام����ة 

امللفات املهمة التي توليها وزيرة 
التج����ارة والصناع����ة د.أماني 
بورسلي أهمية كبيرة منذ توليها 
حقيبة التجارة، وذلك في اطار 
الرامية  الوزارة  اس����تراتيجية 
لتحقيق ه����دف حتول الكويت 

ملركز مالي وجتاري.
ولفتت ان توزيع تلك القسائم 
يأتي في اطار س����عي الوزيرة 
لتشجيع املستثمرين احملليني 
خالل السنوات الثالث املقبلة مبا 
يعزز من دور القطاع الصناعي 

 كش����فت مص����ادر مطلع����ة
ل� »األنب����اء« ان الهيئة العامة 
للصناعة وضعت خطة للبدء 
ف����ي توزيع عدد من القس����ائم 
الصناعية خالل السنوات الثالث 
املقبلة بني 5000 و6000 قسيمة 
صناعية، مشيرة الى أن التوزيع 
سيتم بعد استيفاء كل االجراءات 
املطلوبة من قبل املواطنني الذين 

تنطبق عليهم شروط الهيئة.
واشارت الى املصادر الى أن 
ملف القسائم الصناعية من بني 

 كش���فت مصادر ل� »األنباء« 
ان رئيس مجل���س إدارة احتاد 
الشركات االس���تثمارية أسعد 
اليوم محافظ  البنوان سيلتقي 
بن���ك الكويت املركزي الش���يخ 
سالم العبدالعزيز لعرض وجهة 
نظر الشركات االستثمارية في 
القاضي  تعميم املركزي األخير 
بفصل التمويل عن إدارة احملافظ 
والصناديق االس���تثمارية في 
الش���ركات االس���تثمارية وذلك 
بعد اجتماع عاصف شهدته غرفة 
التجارة أول م���ن أمس ملعرفة 
وجهة نظر الشركات االستثمارية 

في التعميم. 
 ويحمل البن���وان في اللقاء 
مقترحات الشركات التي تتمحور 
وفق ما أفادت ب���ه املصادر في 

الى أن  غيرهم تغيي���ره، الفتة 
املس���اهمني دخلوا بأموالهم في 
السوق على أساس نظام الشركات 
األساس���ي وليس م���ن املعقول 
تغيير رغباتهم في ش���هر واحد 
دون أخذ موافقة املساهمني في 
اجلمعية العمومية.   وفي السياق 
نفسه، أوضحت املصادر أن احتاد 
الشركات االستثمارية سيستمر 
في تلقي مقترحات أعضائه فيما 
يخص التعميم األخير وذلك في 
موع���د أقصاه األربع���اء املقبل 
وذلك لبلورة موقف الش���ركات 
االستثمارية ورأي بنك الكويت 
املركزي التخاذ قرار نهائي بشأن 
التعميم األخير من قبل الشركات 

االستثمارية. 
عمر راشد   ٭

معايير املرك���زي الرقابية على 
الشركات. 

 واشارت املصادر الى ان من 
بني األمور األخرى التي سيطرحها 
البنوان ف���ي االجتماع تخوفات 
بعض الشركات من عدم وضوح 
الفصل الرقابي بني اختصاصات 
هيئة أسواق املال وبنك الكويت 
املركزي على الشركات االستثمارية 
بسبب تدخل اجلهات الرقابية في 
اختصاصات ال تدخل ضمن نطاقها 
ما يجعل تلك الش���ركات أسيرة 

الرقابة من جهات متعددة. 
 وكان االجتاه العام للشركات 
االستثمارية في اجتماع أول من 
أم���س قد اتفق عل���ى أن النظام 
األساسي للش���ركات خط أحمر 
ومن حق املس���اهمني فقط دون 

قص���ر الرقابة على الش���ركات 
االستثمارية على هيئة أسواق 
املال على أن تقوم الهيئة بتنفيذ 

أسعد البنوانالشيخ سالم العبدالعزيز

األوضاع من مضاعفة املوقف 
وضبابية املشهد االقتصادي 

بالكويت.

صورة متغيرة

وأضاف ان هذه الصورة 
املتغيرة لألوضاع االقتصادية 
بالكويت ساهمت بشكل كبير 
في أداء قطاع شركات االستثمار 
احمللي، مشيرا إلى انه بالرغم 
م���ن أن االقتصاد الوطني قد 
شهد متغيرات إيجابية على 
صعيد االقتصاد الكلي إال أن 
أثر ذلك على قطاع األعمال الذي 
نعمل به كان محدودا، كما ان 
البيئة االقتصادية  متغيرات 
بالكويت شديدة احلساسية 
ملا يشهده العالم من أحداث، 
األمر الذي س���اهم في تثبيط 
حركة النشاط االقتصادي التي 

شهدها االقتصاد احمللي.
التي قد  اآلث���ار  وح���ول 
تنعكس على قطاع الشركات 
االستثمارية بالكويت من جراء 
القرار الذي أصدره املركزي قال 
ان الش���ركات ستتأثر بشكل 
س���لبي، نظرا ألنه سيتحتم 
عليه���ا االقتراض من مصادر 
خارجية، وهو األمر الذي يعد 
صعبا في الوقت الراهن في ظل 
التمويلية في  تشدد اجلهات 
اإلقراض، فضال عن ان قطاع 
التمويل يعد جزءا رئيسيا من 
أنشطتها، ألن العديد منها يقوم 
بتمويل بعض شركاتها الزميلة 

والتابعة.

حق مكتسب

وأشار إلى ان التعميم مينح 
احلق للشركة في احلفاظ على 
احلق املكتس���ب وممارس���ة 
الغرض���ني، ولكنه يش���ترط 
تأس���يس كيان آخر مستقل 
لهذا الغرض، األمر الذي ميثل 
صعوبة كبيرة جدا في الظروف 

أرجع ذلك إلى شح االئتمان وإحجام املصارف عن التمويل

املطوع لـ »األنباء«: »منافع لالستثمار« تتجه 
إلى تأسيس كيان مستقل إلدارة الصناديق 

احلالية لتوفير األموال الالزمة 
ملمارسة هذا احلق، خاصة ان 
اغلب الشركات متارس حاليا 

الغرضني في آن واحد.
إلى أن  جت���در اإلش���ارة 
ش���ركة مناف���ع لالس���تثمار 
تعمل في مجال االس���تثمار 
مبختلف القطاعات، وخاصة 
إدارة الصنادي���ق واحملافظ 
إلى  االس���تثمارية، إضاف���ة 
األنشطة االقتصادية واملالية، 
وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية 
والعمل كوسيط ملنح القروض 
العمالء حيث  وتقدمي متويل 
تأسست في أكتوبر عام 2005 
كشركة مساهمة كويتية مقفلة 
برأسمال قدره 20.09 مليون 
دينار مقس���مة إل���ى 200.88 
مليون سهم، ومتتلك شركة 
مشاريع الكويت االستثمارية 
إلدارة األصول احلصة األكبر 
من عدد أسهم الشركة مبقدار 
58.70 مليون س���هم بنسبة 

.%29.22
محمود فاروق  ٭

كشف نائب رئيس مجلس 
التنفيذي  اإلدارة والرئي���س 
لش���ركة منافع لالس���تثمار 
ط���الل املط���وع ع���ن توجه 
إلى تأس���يس كيان  الشركة 
مس���تقل إلدارة الصنادي���ق 
االستثمارية وتشكيل مجلس 
إدارة خاص إلدارة ذلك النشاط 
وذلك متاشيا مع تعميم بنك 
املرك���زي املتعلق  الكوي���ت 
التمويلي  النش���اطني  بفصل 
للش���ركات  واالس���تثماري 
املدرجة واخلاضعة حتت رقابة 
»املركزي«، مبينا أن مجلس 
إدارة الش���ركة يق���وم حاليا 
الترتيبات اخلاصة  بإج���راء 
لفصل النش���اطني قبل نهاية 
املهلة احمل���ددة في 18 يونيو 
اجلاري التي أعطاها املركزي 
للشركات االستثمارية ومن ثم 
عقد جمعية عمومية لإلعالن 

عن ذلك الكيان اجلديد.
 وارجع املطوع في تصريح 
ل���� »األنب���اء« ذل���ك التوجه 
الذي س���تتخذه الشركة إلى 
التي  الصعوبات والتحديات 
شهدها قطاعات األعمال مؤخرا 
بسبب شح االئتمان وصعوبة 
احلصول على التمويل وإحجام 
املؤسسات املالية واملصرفية 
عن منح االئتمان، األمر الذي 
ساهم في استمرار الضعف في 
أنشطة العمل االقتصادية بشتى 
القطاعات، وباألخص قطاعات 
االستثمار وإدارة األصول وذلك 
بس���بب إحجام املستثمرين 
م���ن األفراد والش���ركات عن 
املالي وتوظيف  االس���تثمار 
األموال والعمل على تسييل 
املمتلكات واألصول لس���داد 
االلتزامات التي خلفتها األزمة 
املالية، فضال عن عدم استقرار 
األوض���اع االقتصادية وعدم 
الرؤية في املستقبل  وضوح 
طالل املطوعاملنظور محليا ملا ستؤول إليه 

وبالت����الي فإن األمر لن يكلف 
الش��ركات شيئا في مقابل تنفيذ 
التي  مبادئ حوكمة الشركات 

تطالب بها اجلهات الرقابية.

أسس تنظيمية ورقابية

بدورها، أكدت رئيس مجلس 
إدارة الشركة العربية لالستثمار 
الس���ويدي ان تأسيس  جناة 
وح���دة ش���كاوى العمالء تعد 
أحد األس���س التنظيمية التي 
حرص بن���ك الكويت املركزي 
عل���ى تنفيذها وذل���ك في ظل 
اللوائح واإلج���راءات التي بدأ 
املرك���زي تطبيقه���ا منذ فترة 
حتقيقا ملبدأ العدالة والشفافية 
العمل االستثماري وخلق  في 
بيئة استثمارية جيدة تساعد 
على توفير الوقت واجلهد لكل 
من الشركات والبنوك من ناحية 
الرقابي  املركزي  وتعزيز دور 

من جهة أخرى.
وقالت هي ليست بدعة أن 
يق���وم بنك الكوي���ت املركزي 
بتطبيق وحدة شكاوى العمالء، 
الفتة الى انها موجودة في كل 

دول العالم دون استثناء.

الحد من الشكاوى

واس���تدركت بان وجودها 
سيحد من الش���كاوى الواردة 
من العمالء للشركات ويساعد 
في خلق التواصل الفعال والبناء 
الكويت  الش���ركات وبنك  بني 
املركزي في سرعة حل املشكالت 
قبل استفحالها ووصولها إلى 

مرحلة التقاضي.
وردا منه���ا على التخوفات 
التي ميكن أن تثيرها إنش���اء 
الوحدة من قبل بعض مسؤولي 
الش���ركات، قالت السويدي ان 
تأسيس الوحدة وطبيعتها لن 
يكلف الش���ركات االستثمارية 
فوق طاقتها باإلضافة ان تلك 
التخوفات ستكون غير مبررة 

بعد مرور الوقت والتطبيق.
عمر راشد  ٭

احلوكمة للشركات.

تعزيز قدرات »المركزي« الرقابية

م���ن جانبه، أش���ار رئيس 
إدارة ش���ركة صروح  مجلس 
لالس���تثمار أنور الهنيدي الى 
ان تفعيل وحدة شكاوى العمالء 
األفراد في الشركات االستثمارية 
والبنوك خط���وة إيجابية في 
الطريق الصحي���ح وتصحح 
العالقة بني العمالء والشركات 
بش���كل يعزز من قدرات بنك 

الكويت املركزي الرقابية.

هيكل الوحدة

الوحدة  وق���ال ان هي���كل 
املقترح يتخطى كثيرا عمل إدارة 
العالقات العامة في الشركات، 
حيث ان موظفي الوحدة سيكون 
القادرين  م���ن املتخصص���ني 
على البت في شكاوى العمالء 
وتوجيههم بشكل سليم خالل 
فترة ال� 30 يوم���ا التي أقرها 
بنك الكوي���ت املركزي للفصل 
في ش���كاوى العمالء من قبل 

الشركات.
الى ان تلك  الهنيدي  ولفت 
الوحدة ستعزز من جهة أخرى 
أداء شركات التمويل والشركات 

االستثمارية.
 وأشار الى أن تلك الشركات 
كانت تفاجأ بوجود ش���كوى 
ضدها في بنك الكويت املركزي 
دون أن تك���ون عل���ى علم بها 
وهو ما كان يكلفها الكثير من 
الوق���ت واملجهود حللها ليس 
العمالء ولكن  على مس���توى 
على مس���توى البنك املركزي 
باإلضافة إل���ى توقيع غرامات 

على الشركات.
إذا كان تأس���يس  وفيم���ا 
الوحدة سيخلق عبئا متزايد 
على الشركات من حيث التكلفة 
في وق���ت تعاني فيه من أزمة 
الهنيدي ذلك  الس���يولة، نفى 
بالق���ول ان موظف���ي الوحدة 
سيكونون من موظفي الشركة 

العمالء هو في واقع األمر خطوة 
إيجابية على الطريق الصحيح 
الكثير من األوضاع  وتصحح 
اخلاصة برقاب���ة بنك الكويت 
املرك���زي من خ���الل تخفيف 
العبء عليه بالعمل على حل 
تلك الش���كاوى ب���ني العمالء 

والشركات.

تخفيف الضغط

واس���تدرك بان تأس���يس 
الوح���دة س���يكون ل���ه تأثير 
كبير في تخفيف الضغط على 
الش���ركات ويخلق في الوقت 
نفس���ه الش���فافية بني البنك 
املركزي والش���ركات والبنوك 
التابعة له وكذلك بني الشركات 

والبنوك وعمالئهم.
وقال الوزان ان تأسيس جهاز 
جديد لتلقي الشكاوى لن يكون 

مؤثرا من حيث التكلفة.
ولفت الى ان هناك الكثير من 
الوحدة  اإليجابيات ستخلقها 

على املدى البعيد.
وتاب���ع: ان وجود موظفني 
من إدارات املخاطر في الوحدة 
الكثير من اخلالفات  سيحسم 
والش���كاوى ب���ني العمالء في 
أقل مدة زمنية ممكنة وهو ما 
الوحدة  سيجعل من تأسيس 
فرص���ة لتعزي���ز رق����اب���ة 
»املرك���زي« وتطبي���ق مبادئ 

من القضايا والتنسيق مع بنك 
الكويت املركزي في هذا الشأن. 
ولفت���وا الى ان تل���ك الوحدة 
س���تعزز من دور الش���ركات 
والبنوك احمللية ويساعد في 
الوقت نفسه على تفعيل مبادئ 
احلوكمة للشركات في ظل اجتاه 
التنافسية  الشركات لتحقيق 

بني دول اإلقليم. 
وقال���وا إن تلك الوحدة لن 
تضي���ف أعباء جدي���دة على 
الش���ركات االستثم����ارية ألن 
تأسيسها سي���كون من موظفي 
الش���ركة وبالت�����الي فهو لن 
أعب���اء جدي���دة عليها  يخلق 
وسيساعد في حل اإلشكاليات 
ب���ني الش���ركات والبنوك من 
جهة والعمالء األفراد من جهة 

أخرى.
وأقروا ان استقاللية وحدة 
ش���كاوى العمالء ستعزز من 
آلي���ات الفصل في الش���كاوى 
املقدم���ة للوح���دة ويعط���ي 
ألحكامها صفة القبول باعتبارها 
وحدة »محاي���دة«. وفيما يلي 

التفاصيل:

خطوة إيجابية

في البداية، أكد عضو مجلس 
إدارة غرفة جت���ارة وصناعة 
الكويت عبدالوهاب الوزان ان 
خطوة تأسيس وحدة شكاوى 

أبدى عدد من املس���تثمرين 
واملصرفي�������ني اس���تعدادهم 
لتفعيل عمل وحدة ش���كاوى 
العمالء األف���راد في األول من 
يوليو املقبل وفق ما صرح به 
محافظ بن���ك الكويت املركزي 
إلى  أول من أمس، مش���يرين 
أن الوحدة ستعزز من قدرات 
الش���ركات لتطبي���ق مبادئ 
احلوكم���ة والتوصل حللول 
س���ريعة وفعالة م���ع العمالء 
وعرضه���ا على بن���ك الكويت 

املركزي.
املقترح بإجماع  وقد قوبل 
واسع النطاق من قبل الشركات 
االس���تثمارية في ردهم على 
تعمي���م املرك���زي الصادر في 
يوليو م���ن العام املاضي وهو 
ما يعكس توجها اس���تثماريا 
برغبة التعاون والتنسيق بني 
املركزي والبنوك والش���ركات 
االستثمارية من جهة وعمالء 
القروض االستهالكية واملقسطة 

من جهة أخرى.

جدوى التأسيس

وفي استطالع أجرته »األنباء« 
حول اجلدوى من تأسيس وحدة 
العمالء في الشركات  شكاوى 
االستثمارية والبنوك احمللية، 
أقر املشاركون بأن تلك الوحدة 
ستعزز من حوكمة الشركات 
وس���يخفف كثيرا من ضغوط 
الكويت  الش���كاوى على بنك 
املركزي بسبب كثرة شكاوى 
العمالء مع الشركات االستثمارية 

والبنوك.
 ولفت الى ان الوحدة ستقوم 
بالبت في القضايا العالقة بني 
العمالء والشركات بشكل يعزز 

من قدراتها.
وقال املشاركون إن تأسيس 
تلك الوحدة ليس بدعة وإمنا 
معم���ول به في كل دول العالم 
الدور  وهو يساعد في تعزيز 
الرقابي للشركات االستثمارية 
الكثير  أمام حل  الباب  ويفتح 

أنور الهنيديجناة السويديعبدالوهاب الوزان

أكدوا استعدادهم لبدء عملها في األول من يوليو املقبل

اقتصاديون لـ »األنباء«: قرار »املركزي« اخلاص بوحدة شكاوى العمالء لدى البنوك 
وشركات االستثمار خطوة فّعالة لتطبيق حوكمة الشركات وتعزيز الشفافية

تأجيل اجتماع جلنة السوق  إلى األسبوع 
املقبل  وتوجهات لتمديد عمل

 إدارة السوق إلى سبتمبر

عدم موافقة »املركزي«  على بيع ما ال يتجاوز 
10%  من أسهم »جلوبل« و»إعمار«

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان اجتماع جلنة السوق الذي كان 
مقررا انعقاده أمس تأجل الى مطلع األسبوع املقبل، وذلك بسبب 

انشغال وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي.
وقالت املصادر إن االجتماع كان سيناقش عددا من امللفات العالقة 

منها ما هو عاجل مثل التمديد للجنة السوق التي ستنتهي مدتها في 
يونيو اجلاري، وكذلك االطالع على آخر التطورات على مستوى 
أنظمة التداول اجلديدة، فضال عن آخر ما مت التوصل إليه بشأن 

تخصيص البورصة.
وأشارت الى ان هناك اجتاها الى متديد عمل اللجنة إلدارة شؤون 

البورصة لفترة 3 أشهر تنتهي في سبتمبر املقبل، وذلك متهيدا 
لنقل صالحيات إدارة السوق الى هيئة اسواق املال.

وذكرت املصادر ان تطوير السوق كان ضمن املوضوعات التي كان 
مقررا مناقشتها في اجتماع أمس، الذي كان مقررا ان يحضره 

مدير عام السوق حامد السيف وعدد من مديري االدارات، إضافة 
الى أمني السر.

محمود فاروق ـ شريف حمدي  ٭

ذكر سوق الكويت لألوراق املالية أن بنك الكويت املركزي لم 
يوافق على طلب جتديد سريان املوافقة لشركة بيت االستثمار 

  العاملي )جلوبل( ببيع ما ال يتجاوز 10% من اسهمها حيث ان 
التفويض الصادر ملجلس إدارة الشركة من اجلمعية العامة في 
اجتماعها املنعقد   بتاريخ 2011/4/28 يقتصر على الشراء فقط 

دون بيع أسهم الشركة.
وأفادت البورصة على موقعها االلكتروني بأن »املركزي« لم 
يوافق ايضا على طلب جتديد سريان املوافقة لشركة اعمار 

للتمويل واإلجارة ببيع ما ال يتجاوز 10% من اسهمها حيث ان 
التفويض الصادر ملجلس ادارة الشركة من اجلمعية العامة في 

اجتماعها املنعقد بتاريخ 2011/5/16 يقتصر على الشراء فقط 
دون بيع اسهم الشركة.

الهنيدي: تقضي
 على الكثير من 

املشاكل العالقة بني 
الشركات والعمالء

السويدي: ليست 
بدعة وموجودة

 في كل دول العالم


