
اقتصاد
الثالثاء ١٨ اكتوبر 2016

36

اخلدمة األولى من 
نوعها في الكويت 

لتوفير قاعدة 
بيانات خاصة 

بالشركات

تقدمي خدمات 
ومشورات عالية 

اجلودة

استقبل عبدالعزيز محمد الشايع أمس 
وزير الشؤون اخلارجية التونسي خميس 
اجلهيناوي في ديوان الشايع، وذلك خالل 

زيارته الرسمية إلى الكويت.
وكان باستقبال الوزير كل من عبدالعزيز 

محمد الشايع، رئيس مجموعة شركات 
الشايع، وعبد اهلل عبد اللطيف الشايع، 
نائب رئيس مجموعة شركات الشايع، 

ومحمد عبدالعزيز الشايع، رئيس مجلس 
اإلدارة التنفيذي لشركة محمد حمود 

الشايع.
وبهذه املناسبة، أعرب محمد عبدالعزيز 

الشايع عن سعادته بالزيارة بقوله: 
»نتشرف بزيارة وزير الشؤون اخلارجية 

إلى ديوان العائلة، حيث قمنا مبناقشة 
فرص االستثمار في تونس وتباحثنا 

حول إمكانية التعاون وسبل العمل معا في 
املستقبل«.

عبدالعزيز الشايع يبحث فرص االستثمار في تونس
خالل استقباله وزير الشؤون اخلارجية التونسي في ديوان الشايع

من اليمني: سفير الكويت لدى تونس علي الظفيري ومحمد الشايع وعبدالعزيز الشايع وخميس اجلهيناوي وأحمد الصغيرمن اليمني: سفير تونس لدى الكويت أحمد الصغير ووزير خارجية تونس خميس اجلهيناوي ومحمد الشايع

»املركز« و»املوازي« يدعمان
مساهمي الشركات غير املدرجة

»االستثمارات« توقع عقد تطوير »اخلليجية سكوير«

بدأت أولى ندوات شركتي 
إنتليجنــس  مارمــور مينــا 
»مارمــور« لألبحــاث التابعة 
لشــركة املركز املالي الكويتي 
املــوازي  »املركــز«، وموقــع 
التابــع لشــركة  دوت كــوم 
املالية  املوازي لالستشــارات 
واالقتصاديــة، لطرح اخلدمة 
األولى من نوعها في الكويت، 
شــفافية  ودعــم  للنهــوض 
الشركات املساهمة غير املدرجة 
واملنسحبة من بورصة الكويت، 
وذلك بغرض خدمة مساهمني 

تلك الشركات بال استثناء. 
وتهدف هــذه اخلدمة إلى 
دعم مجالس إدارات الشركات 
املدرجــة  غيــر  املســاهمة 
بورصــة  مــن  واملنســحبة 
الكويــت، للنهــوض وتعزيز 
الشــفافية وحتقيــق املنفعة 
ملســاهميها من خــالل منصة 
خلدمــة عالقات املســتثمرين 
في هذه الشركات غير املدرجة. 
وصــرح العضــو املنتدب 
لشــركة مارمــور م. ر.راغــو 
قائال: »تســعى مارمــور إلى 
تقدمي األبحاث املتخصصة في 
االقتصاد واألعمال واألسواق 
املاليــة فــي منطقــة الشــرق 
أفريقيــا.  األوســط وشــمال 
وتعمل على تقدمي حلول قابلة 
للتطبيق ومصممة خصوصا 
لتلبيــة متطلبــات العمــالء. 
واليــوم، يطالب املســاهمون 

وقعت شركة االستثمارات 
الوطنيــة ممثلة فــي رئيس 
مجلس اإلدارة حمد العميري 
عقد تطوير مشروع »اخلليجية 
سكوير« في الساحة املقابلة 
ملجمع اخلليجية مع شــركة 
باك املشتركة للتجارة العامة 
واملقــاوالت. وقد مت تصميم 
املشــروع من قبل شركة باد 
١0 ألعمال التصميم والديكور، 
واستوحى التصميم من بيئة 
الكويت الصحراوية والبحرية 
مصاحبــا معهــا مســطحات 

خضراء ونوافير مائية.
وقال العميري إن الفكرة 
بدأت بعد مــا مت االنتهاء من 
تطوير برج ومول اخلليجية 
باعتبــاره أحد األبراج املهمة 
في مدينة الكويت، مبا يتميز 
بــه من موقــع اســتراتيجي 
في منطقة شــرق، وســينفذ 
املشروع حتت اشراف قطاع 
االســتثمارات العقاريــة في 

الشركة والذي يتميز بإدارة 
متتلــك رؤيــة وقــدرة على 
اإلجنــاز بإمكانيات وخبرات 
كويتية متميزة، حيث يرى 
العميــري أهميــة تطويــر 
املشــاريع في العاصمة التي 
حتقق قيمة مضافة للمدينة 

ولالقتصاد الوطني.
ويـعتــــبر مـــشــــروع 
»اخلليجيــة ســكوير« مــن 
ذات  العقاريــة  املشــاريع 
الطابع املميز، والذي سيصبح 
معلما من معالــم العاصمة، 
حيث يجمع عدة أنشطة في 
مــكان واحد، ويوفر مجاالت 
عديدة تخدم احملالت واملطاعم 
واملقاهي التي حتمل عالمات 

جتارية عاملية راقية.
واجلديــر بالذكر مت البدء 
بالتأجير في مول اخلليجية 
ملختلف األنشطة في السوق 
احمللي ومت التعاقد فعليا مع 

عالمات جتارية عاملية.

باحلصــول علــى الشــفافية 
املطلقــة، إال أنهــم يواجهون 
عقبة تتمثل فــي عدم وجود 
قاعدة بيانات للشــركات غير 
املدرجة في السوق الكويتي. 
وعلى الشركات االمتثال لهذا 
الطلب املتزايد تعزيزا ملبادئ 
احلوكمة وحتقيقا للشفافية، 
وهو ما جعلنا نلجأ للشراكة 
مــع )املــوازي دوت كــوم( 
لتقدمي هــذه اخلدمة اجلديدة 
التي من شأنها تطوير قطاع 
الشركات غير املدرجة بشكل 
كامــل، في ظــل زيــادة أعداد 
الشركات املنسحبة من السوق، 
وانخفــاض محفزات اإلدراج، 
التــي مــن أهمهــا انخفــاض 
السيولة في السوق إلى أدنى 

درجاتها«.
وأضاف راغــو: »تتمحور 
الشراكة بني مارمور واملوازي 
حــول 4 خدمــات رئيســية، 

وهي: صياغة قواعد حلوكمة 
الشــركات، خدمــة عالقــات 
املســتثمرين، توفيــر قاعدة 
بيانــات خاصة بالشــركات، 

ودعم مجالس اإلدارات«.
من جانبه، قال املدير العام 
لشركة املوازي مهند الصانع: 
»ال تقل الشركات املساهمة غير 
املدرجة والعائلية واملنسحبة 
من البورصة في أهميتها عن 
الشــركات املدرجــة، وتعتبر 
أســاس االقتصــاد الكويتــي 
واحملرك األساسي له، ولذلك، 
مــن الضروري دعــم وتنمية 
هذا القطاع عبر تعزيز قاعدة 
بياناتــه وتعزيــز الشــفافية 

واحلوكمة به قدر اإلمكان«.
وأضاف الصانع »إن عدم 
إدراج الشركات في البورصات 
ال يعنــي إعفاءها من االلتزام 
بقواعد احلكم السليم. وننصح 
مجالــس اإلدارات باتباع هذه 
القواعد تعزيزا لثقة املساهمني 
الشــركات  لنمــو  ومتهيــدا 
وحصولها على أفضل املوارد 

املالية والبشرية مستقبال«.
وأكد رغبة نســبة كبيرة، 
تصل إلى 50% من الشــركات 
املدرجــة،  املنســحبة وغيــر 
في التواصل مع مســاهميها، 
مشددا على أن اخلدمات املقدمة 
ستعد معاونة للجهات الرقابية 
على تطبيــق احلد األدنى من 
متطلبات الشفافية واحلوكمة.

مهند الصانع متحدثا عن اخلدمة اجلديدة

حمد العميري

»نور كابيتال« تقيم ندوة اقتصادية
حول االستثمار في األسواق العاملية

»FXTM«: انتهاء محتمل للركود
في أرباح الشركات األميركية

قــال كبير اســتراتيجيي 
األســواق في FXTM حســني 
الســيد إن األسهم األميركية 
تلقت دفعة إيجابية اجلمعة 
املاضي بعد أن أعلنت 3 بنوك 
رئيسية عن نتائجها املالية 
والتي تفوقت على توقعات 
وول ستريت، لكن املخاوف 
بشــأن السياســات النقدية، 
الشــركات، وآفاق  ونتائــج 
النمــو العاملي، واالنتخابات 
األميركية أبقت املستثمرين 

على أهبة االستعداد. 
وأضاف السيد أن 76% من 

أصــل 34 شــركة أعلنت عن 
نتاجهــا املالية للربع الثالث 
اســتطاعت أن تتفــوق على 
توقعات احملللني وإذا استمرت 
هذه النسبة على ما هي عليه 
قد نشهد انتهاء حالة الركود 
في أرباح الشركات األميركية 
والتي استمرت خلمسة أرباع 
متتاليــة. هذا من شــأنه أن 
يعطي دفعة إيجابية ألسواق 
األسهم خصوصا وأن القلق 
التقييمــات املرتفعة  حيــال 
ستنحســر، لكن من يستند 
فقــط علــى هــذه املعطيات 

سيستوجب عليه إعادة النظر 
ألن الشــركات من املمكن أن 
تخفض توقعات أرباحها للربع 
الرابــع، فالشــركات متعددة 
اجلنسيات ستشهد هوامش 
أرباحها تتقلص مع االرتفاعات 
األخيرة للدوالر مما قد يؤجج 

املخاوف من جديد.
مــن جانــب آخــر، رأي 
السيد أن األسواق األوروبية 
أصبحت مدمنة على سياسات 
نقديــة متســاهلة وأمــوال 
رخيصــة، وأي خبر يشــير 
إلى عكــس ذلك يثير غضب 

املســتثمرين. ولفــت الى أن 
األسواق تريد االطمئنان بأن 
البنك املركزي األوروبي لن 
يقبل علــى تقليص برنامج 
شراء األصول في وقت قريب 
بعــد أن أشــارت تقرير غير 
رسمية بأن البنك يدرس هذا 
اخليار. وفي الواقع، الظروف 
الراهنة قد حتتاج إلى متديد 
البرنامــج الى ما بعد مارس 
20١7 لتجنب أي صدمات غير 
مرغوبة القتصاد ال زال يواجه 
تباطؤا فــي النمو وتضخما 

منخفضا.

»ميسان« يتحالف مع »العجيل والتتان«

أقامت شركة نور كابيتال 
ماركتس للوساطة املالية ندوة 
تثقيفية اقتصادية للمهتمني 
مبوضــوع االســتثمار عبــر 
أســواق املــال العاملية، حيث 
النــدوة  شــارك فــي تقــدمي 
عضو هيئــة احملللني املاليني 
األميركيــة هيثــم عرفات مع 
فريق خبراء الشركة لتعريف 
التــداول االلكترونــي  مبــدأ 
وتطبيقاتــه األساســية مثل 
التــداول بالعمــالت والنفــط 
والطاقة وغيرها من العناصر، 
واستمرت الندوة ملدة يومني 

في فندق راديسون بلو.
وعقبت مساعد مدير تطوير 
األعمال في شركة نور كابيتال 
ماركتس ندى ســليمان على 
هــذه الندوة بقولهــا: »تتركز 
جهودنا بشكل جوهري على 
التواصل الواضح مع عمالئنا 

ميســان  مكتــب  أعلــن 
واالستـــشارات  للمـــحاماة 
القانونيــة، ومكتــب العجيل 
والتتان عن التوصل لتحالف 
اســتراتيجي بني املكتبني في 
إطار املساعي لتوحيد جهودهم 
القانونية وسيعرف التحالف 
اجلديد باســم مكتب ميسان 
أي تــي وشــركاه للمحامــاة 

واالستشارات القانونية.
يتــرأس ويقــود التحالف 
كبار الشركاء من مكتب العجيل 
والتتان، عدنان العجيل ووليد 
التتان، والشــركاء في مكتب 
ميسان للمحاماة واالستشارات 
القانونية، بدر اجليعان وعبد 

العزيز الياقوت.
وصرح الشريك الرئيسي 
في مكتب ميسان بدر اجليعان 
قائال: إن التحالف ســيعزز 
اجلمع بني مــوارد وخبرات 
ميســان والعجيــل والتتان 

القوة جلميع األطراف.
مــن ناحيته قال شــريك 
مؤســس في مكتب ميسان 
وشــركاه اخلبيــر القانوني 
ان  الياقــوت  عبدالعزيــز 
التحالــف اجلديد سيوســع 

واملهتمــني بأعمالنا ونحرص 
على تقدمي الدعم املستمر لهم 
عن طريق فريقي خدمة العمالء 
واملبيعــات. ونظــرا الفتقــار 
العديد للمعلومات األساسية 
التــداول والتعريفات  حــول 
األساسية لعملياته وأنظمته 
العاملية وألننــا نتفهم حاجة 

من نطــاق اخلدمات املتاحة 
للعمالء انطالقا من االلتزام 
جتاه العمــالء لتقدمي خدمة 
قانونية متكاملة من الدرجة 
األولى على الصعيد احمللي 
والدولــي في جميع املواقع. 
ومــن جانبــه قال الشــريك 
املؤســس لـ إي تــي عدنان 
التحالف بني  العجيــل: »إن 
ميســان وأي تــي ســيجمع 
األهــداف  مــن  العديــد 
واألولويات املشتركة لتقدمي 
أفضل مستوى من اخلدمات 
لعمالئنــا مــن خــالل مزايا 
اجلمع بني الطاقات القانونية 

املقبلني على االســتثمار لفهم 
التداول عبر املنصات املصرحة 
واملعروفة، لذا نقدم للمهتمني 
شــرحا واضحا عن هذا العلم 
القائم بحد ذاته ومفهوم أسواق 
املال واألســاليب الكالسيكية 
املتبعــة وكيفية اســتخدامها 

باملعرفة األفضل«.
وقال اخلبيــر في حركات 
األسواق هيثم عرفات: »نقدم 
شرحا واضحا لكيفية التداول 
بشــكل آمن عن طريق إحدى 
الشركات العريقة في الوساطة 
املالية كشــركة »نور كابيتال 
ماركتس« عبر ندوات توعوية 
ملسنا فيها تفاعال واضحا من 
احلضور، حيث نغطي مواضيع 
هامة مثل: مقدمة عن األسواق 
وبرنامج التداول، قواعد إدارة 
رأس املال وطرق االستفادة من 

حتركات السوق«.

لكال املجموعتني«.
ويقــدم مكتــب ميســان 
واالستشــارات  للمحامــاة 
القانونية  مشورات قانونية 
مبتكــرة وعاليــة اجلــودة 
على يد فريــق من احملامني 
من ذوي اخلبــرات املتميزة 
ممن يجيدون لغات متعددة 
بطالقــة. ويتجلــى ذلك من 
خــالل ســنوات طويلة من 
اخلبــرة املتراكمــة في دول 
الشرق األوسط مع شركائها 
الذيــن قدموا في الســنوات 
األخيرة املشورة للعمالء عبر 
مجموعة واسعة من القطاعات 
بشــأن بعض أهم الصفقات 
وأكثرها تعقيدا في املنطقة. 
وكان مكتب ميسان للمحاماة 
القانونية قد  واالستشارات 
حصل في سبتمبر 20١5 على 
جائزة »النجم الصاعد - من 
مؤسسة IFLR القانونية لعام 
20١5« في تقرير املؤسسات 
القانونيــة املاليــة الدولية، 
وفي أكتوبر 20١5 وصل إلى 
التصنيف النهائي كأحســن 
مؤسسة إقليمية في تصنيف 

.The Oath

فريق »نور سي إم« مع هيثم عرفات وجانب من احلضور

عبدالعزيز الياقوت خالل توقيع مذكرة التحالف

ندوة تناقشها »الكويتية لالستثمار« بالتعاون مع »كاندريم«

كيف ستقوم »التكنولوجيا« برسم معالم مستقبلنا؟
في إطار استعداد الشركة 
الكويتية لالستثمار لتنظيم 
ندوة »التطلعات االقتصادية 
لعام 20١7 ومستقبل القطاع 
التكنولوجي« مطلع نوفمبر 
املقبل بالتعاون مع مجموعة 
كاندرمي لالستثمار، أكد مدير 
إدارة الصناديــق واحملافــظ 
العامليــة فــي الشــركة خالد 
الدهيم ان النــدوة هذا العام 
مختلفة عما قبلها من الندوات 
التــي مت تنظيمهــا، حيــث 
ستتم مناقشة كيف ستقوم 
ثــورة قطــاع »التكنولوجيا 
والروبوتيات« برسم معالم 
مســتقبلنا، ومدى انعكاسها 

على قطاع االستثمار؟ 

وأوضح الدهيم ان اجللسة 
األولــى من املؤمتر ســتكون 
بشــكل تفاعلــي مــع رئيس 
االقتصاديني فــي »كاندرمي« 
أنطون برنــدر الذي يتناول 
خاللها مســتجدات األحداث 
علــى الصعيــد االقتصــادي 
العاملي وتأثيــرات ذلك على 
املسار االستثماري خالل العام 
املقبــل 20١7، فيما اجللســة 
الثانية تستعرض موضوع 
مبتكــر ومشــوق وال يــزال 
الكثيرين وهو  مجهوال لدى 
التكنولوجيا وعلم  »قطــاع 

الروبوتيات«.
وأضاف أنه سيتم تسليط 
الضوء على التقدم االقتصادي 

للصني ومساعيها للحافظ على 
منو اقتصادها مبعدل مقبول، 
بينما لم تعد الواليات املتحدة 
»مقتــرض املــالذ النهائــي« 
ومن غير احملتمــل أن تغير 
االنتخابات الرئاسية املقبلة 
الكثير من هذه الصورة. كما 
تتنــاول النــدوة أداء أغلــب 
عمــالت األســواق الناشــئة 
وانعــكاس  العــام  خــالل 
اخلروج البريطاني من االحتاد 
األوروبي وما اســتتبع ذلك 
مــن قــرارات اقتصادية من 
بنك إجنلترا تضمنت خفضا 
لسعر الفائدة وتبني سياسة 
تيســير كمي، استفادت منه 

االقتصادات الناشئة.

خالد الدهيم


