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»هيئة األسواق« ألغت االختبارات األولية لمنظومة ما بعد التداول

»الغرفة« شاركت في اللقاء االستثماري »الخليجي - األوروبي«

احلجرف يبحث مع عمدة لندن التعاون االقتصادي

الشطي: نهدف لزيادة خدمات الدفع اإللكتروني

الكويت تدعم »يونيدو«
لتحقيق األهداف التنموية لـ 2030

البورصة غير جاهزة لـ »البوست تريد«

»GSP« اخلرافي يدعو إلى تفعيل
مع االحتاد األوروبي لزيادة الصادرات

أمــس  الكويــت  أكــدت 
احلرص على مواصلة تقدمي 
الدعــم الكامل ملنظمة األمم 
املتحدة للتنمية الصناعية 
الفعال  )يونيدو(، لدورها 
في حتقيق األهداف التنموية 

لعام ٢٠3٠.
جاء ذلك في كلمة ألقاها 
مدير عــام الهيئــة العامة 
الكويــت  للصناعــة فــي 
باإلنابــة عبدالكــرمي تقــي 
عبدالكرمي أمام الدورة 44 
ملجلس التنمية الصناعية 
ملنظمة »يونيدو« املنعقدة 

في ڤيينا حاليا.
وثمــن عبدالكــرمي دور 
»يونيــدو« في إقامة البنى 
القــادرة علــى  التحتيــة 
الصمود وحتفيز التصنيع 

الشامل واملستدام للجميع 
وتشــجيع االبتكار، كونها 
املنظمــة املتخصصــة في 
الغايــات  هــذه  حتقيــق 

وتسهيلها.
وقال إن الكويت تتطلع 
إلــى زيــادة تعاونهــا مــع 
»يونيدو« لتعزيز البرامج 
اخلاصة باملشاريع الصغيرة 
واملتوســطة لديهــا بهدف 
إيجاد فــرص عمل جديدة 
للمرأة والشــباب بصورة 
خاصــة، وذلك مــن خالل 
زيادة مجاالت هذا التعاون 
القائم واملستمر مع املنظمة 
ليشمل أيضا املشاريع التي 
تتعلق بالتنمية املستدامة.

وأضاف ان الكويت تؤكد 
على مــا جاء فــي الوثيقة 

اخلاصة مبنظمة »يونيدو« 
وخطة التنمية املســتدامة 
لعام ٢٠3٠ مبا في ذلك تنفيذ 
إعالن »ليما« مع الدعوة إلى 
العمل مــن أجل حتقيق ما 

جاء في اإلعالن.
وأثنــى عبدالكرمي على 
جنــاح املنتــدى اخلامــس 
للتنميــة الصناعيــة الذي 
عقد في العاصمة السنغالية 
)داكار(، مشيرا إلى أهمية 
املنتــدى السياســي رفيع 
املستوى الذي سيعقد عام 
٢٠١7 فــي نيويورك حتت 
عنوان »القضاء على الفقر 
وتعزيز االزدهار في عالم 
متغيــر« الــذي من شــأنه 
اســتعراض نقــاط محددة 

من أهداف التنمية ٢٠3٠.

شريف حمدي ـ أحمد موسى

ألغت هيئة أسواق املال 
االختبــارات األوليــة على 
منظومــة ما بعــد التداول 
التي كانت   »Post-Trade«
مقررة أمس، بســبب عدم 
جاهزية شركات الوساطة 
والبورصـــــة واملقاصــة 

لالختبارات.
وأفادت مصادر لـ»األنباء« 
بأن االختبــارات التي كانت 
مقررة، كانت ستتم على دورة 

التســويات T+3، باإلضافة 
إلى اختبــار النظام اجلديد 
للوحــدات الســعرية، إال ان 
الوســاطة تلقــت  شــركات 
رسالة من الهيئة مفادها ان 
السوق بشكل عام غير جاهز 

لالختبارات اجلديدة.
ولم تحدد الهيئة بحسب 
المصــادر الموعــد الجديد 
لالختبارات التي ستتم على 

منظومة ما بعد التداول.
وتعاني شركات الوساطة 
العاملة بالســوق الكويتي 

في الوقت الراهن من حالة 
ارتباك شديدة خالل الوقت 
الحالي، بعد عدة مناقشات 
واجتماعات جرت مع شركة 
المقاصة، حول آلية تطبيق 
منظومــة ما بعــد التداول 
»post-trade« الجديدة التي 
تسعى هيئة أسواق المال 
لتطبيقها في مارس ٢٠١7.

وخاطبت هيئة أسواق 
المال نهاية ٢٠١5 شــركات 
الوســاطة من أجــل إدخال 
آليــات  علــى  تعديــالت 

عملها بهدف تطوير أدائها 
لتتماشى مع تطوير البنية 
المــال  التحتيــة لســوق 
ومنظومة مــا بعد التداول 
التي تســعى إليهــا الهيئة 
والتــي تتضمــن االنتقال 
إلى دورة تســوية موحدة 
)t+3( لتتم تسوية الصفقة 
بشكل نهائــــي بعد 3 أيام 
عمل من تنفيذهــا، باإلضافة 
إلى تسوية المبالــغ النقدية 
عن طريق بنك التسويات 

المزمع تأسيسه.

شارك وفد غرفة جتارة 
وصناعة الكويت برئاســة 
عضو مجلس إدارة الغرفة 
ورئيــس احتاد الصناعات 
الكويتية حســن اخلرافي 
والباحــث األول بالغرفــة 
حسن التركيت في احلوار 
األوروبــي  ـ  اخلليجــي 
للتجارة واالستثمار والذي 
عقد في العاصمة القطرية 
الدوحة ملدة يومن من ٢9 
إلى 3٠ نوفمبــر املنصرم، 
وشارك في هذا احلوار من 
دول اخلليج عدد من اخلبراء 
واملختصــن مــن وزارات 
املالية واالقتصاد والتجارة 
والغرف التجارية واألمانة 
العامــة ملجلــس التعاون، 
ومثل االحتاد األوروبي عدد 
من املسؤولن واخلبراء من 
املفوضية األوروبية، والبنك 

املركزي األوروبي.

اجلانبــن  وبحضــور 
اخلليجي واألوروبي، ألقى 
حسن اخلرافي كلمة أبدى 
فيهــا شــكره أوال لتفاعــل 
الطرفن فــي احلوار، وأكد 
ان السوق اخلليجي سوق 
مفتــوح ومحفــز للتجارة 
األوروبــي،  واالســتثمار 
حيــث متــت إزالــة كافــة 
املعوقــات اجلمركيــة أو 
أمام الصادرات  الضريبية 
األوروبية لــدول املجلس، 
وكان نتاج ذلك أن أصبحت 
دول املجلــس خامس أكبر 
سوق للصادرات األوروبية 
عامليا. ولكن على النقيض 
فقــد واجهــت الصــادرات 
اخلليجية إلى دول االحتاد 
األوروبي إلغاء االمتيازات 
املمنوحــة فــي ظــل نظام 
 ،GSP األفضليــات املعمــم
ورفــع الضرائب تصاعديا 

على هذه الصادرات ما يؤثر 
بالسلب على حجم التبادل 

التجاري بن الطرفن.
وأوضــح أن انضمامنا 
إلــى قائمــة GSP يشــكل 
نقلة نوعية ومينحنا بعدا 
هيكليا جديدا يســاهم في 
تنويع مصادرنا االقتصادية 
واالرتقاء بدورنا كمصنعن 
ومنتجن، لذا نرجو إعادة 
النظــر فــي هــذه القائمــة 
وتفعيل االتفاقية اإلطارية 
بن دول املجلس واالحتاد 
والتي ترجع إلى عام ١988.
وأهاب اخلرافي باألمانة 
العامــة لدول التعــاون الى 
تبنــي مطالبتــه بإرجــاع 
دول املجلس للنظام املعمم 
لألفضليات، والدفع باجتاه 
التفاوض مع االحتاد األوروبي 
عن طريق وزارتي اخلارجية 
والتجارة في مجلس التعاون 

كونا: بحث رئيس مجلس 
مفوضي هيئة أسواق املال 
د.نايف احلجرف مع عمدة 
لندن اللورد د.اندرو بارملي 
تعزيــز العالقــات الثنائية 
بــن البلديــن وخصوصــا 
فــي املجاالت االستشــارية 

واالقتصادية.
وقالت الهيئــة في بيان 
صحافــي امس إن اجلانبن 
بحثــا تطويــر التعاون في 
مجاالت التدريب والتأهيل، 
والسيما انها وقّعت اتفاقية 
مع املعهــد املعتمد لألوراق 
املالية واالســتثمار )ســي.
مجــال  فــي  اي.اس.اي( 
التأهيليــة  االختبــارات 

أغسطس املاضي.
وأضافت أن تلك االتفاقية 

عبدالرحمن خالد

قال املديــر العام للجهاز 
لتكنولوجيــا  املركــزي 
املعلومــات باالنابة م.قصي 
الشــطي ان اجلهــاز وضــع 
اطارا استراتيجيا للحكومة 
اإللكترونيــة في الســنوات 
القادمــة، مبينــا أن هدفــه 
زيادة واثــراء خدمات الدفع 
اإللكتروني وتقدميها بشكل 
متكامل للمواطنن واالفراد 
واملقيمــن وربــط اجلهــات 
إلكترونيا بشكل  احلكومية 

اكبر.
وأضــاف الشــطي فــي 
لـ»األنباء«  تصريح خــاص 
ان مجمل املبالغ التي حققها 
اجلهاز للدفع اإللكتروني في 
٢٠١5 كانت بقيمة 4١ مليون 
دينار عبر البوابة اإللكترونية 
الرسمية للدولة، مشيرا الى 
ان لدى اجلهاز ٢3 خدمة دفع 
إلكتروني ١8 منها متاح على 
التطبيق اإللكتروني، الفتا الى 

تهــدف الــى إعــداد برنامج 
تأهيلــي متكامل يتناســب 
مــع القطــاع املالــي خلدمة 
املتعاملن بنشــاط األوراق 

ان الزائر يستطيع مشاهدة 
جميع االحصائيات اخلاصة 
فــي اجلهــاز عبــر موقعــه 

اإللكتروني يوميا.
وقال: »العديد من اجلهات 
احلكومية تدفع عن طريقنا 

املاليــة مــن خــالل تطبيق 
اختبارات املؤهالت العاملية 
علــى وظائف محــددة لدى 
األشخاص املرخص لهم لرفع 
كفاءة املشاركن في السوق.
وشــددت علــى ضرورة 
تبادل اخلبرات مع املؤسسات 
الدوليــة لالرتقــاء بســوق 
املــال الكويتــي إلى مصاف 
األســواق الناشــئة خاصة 
في ظل ما تشــهده املرحلة 
املقبلة لبورصة الكويت من 
دخول شــريك استراتيجي 

عاملي لتشغيلها.
إلــى  ســعيها  وأكــدت 
أو املســاهمة فــي  إنشــاء 
إنشاء مؤسسة تعليمية أو 
تدريبية في مجال أســواق 

األوراق املالية.

كوزارة العدل ووزارة الكهرباء 
واملــاء ووزارة املواصــالت 
الداخليــة وهيئــة  ووزارة 
املعلومــات املدنية ومؤخرا 
وزارة التجارة والصناعة في 
تأسيس وترخيص الشركات 
ذات الشخص الواحد، ونتطلع 
الى املزيد من اخلدمات التي 
تنشر على البوابة ونسعى 
ألن تكون جميــع اخلدمات 
إلكترونيا في الفترة املقبلة 
وذلك خلدمة املواطن وقطاع 

االعمال«.
واضاف: »نبذل جهدا كبيرا 
في تعزيز قدراتنا في مجال 
االمــن املعلوماتي، واجلهات 
احلكومية ال تألو جهدا في هذا 
املوضوع حرصا على حماية 
مواردها احلاسوبية وانظمتها، 
الن ذلــك يعمــق الثقــة فــي 
التعامل اإللكتروني، باالضافة 
الى ان تطويره يعتبر جزءا 
رئيسيا من اهتماماتنا سواء 
من حيث االنظمة او من حيث 

املوظفون«.

 د.نايف احلجرف ود.اندرو بارملي  )كونا(

م.قصي الشطي  )قاسم باشا(

»جي إف إتش« تعيّ مديراً تنفيذياً أول
أعلنــت »جــي إف إتش 
كابيتــال« عــن تعين لؤي 
أحمــدي مبنصــب مديــر 
تنفيــذي أول في الشــركة 
الواقع مقرها في دبي، حيث 
ســيتولى مســؤولية إدارة 
عمليات الشــركة والتركيز 
على التوســع في أنشطتها 
خلوض قطاعــات ومناطق 

جغرافية جديدة. 
وتعليقا على هذا التعين، 
قال العضو املنتدب لشركة 
جي إف إتش كابيتال هشام 
الريس: »تتمتع جي إف إتش 
كابيتــال بســجل حافل من 
اإلجنازات في االستثمارات 
علــى املســتوين اإلقليمي 
قطاعــات  فــي  والعاملــي 

التعليــم،  متنوعــة مثــل 
الرعاية الصحية واألســهم 
اخلاصــة، ومــن املؤكد أن 
التــي  الواســعة  اخلبــرة 
يتمتع بها لؤي ستعزز من 
قدرتنا على مواصلة حتديد 
وهيكلة وإدارة االستثمارات 
احلالية واجلديدة. ومن خالل 
التعاون مــع فريق العمل، 
نتطلع إلى توفير مزيد من 
القيمــة والفــرص الواعدة 
ملساهمينا ومستثمرينا في 

الفترة املقبلة«. 
بدوره، قال أحمدي: »إنني 
سعيد باالنضمام إلى جي إف 
إتش كابيتال التي تنتمي إلى 
واحدة من املجموعات املالية 
الرائدة في املنطقة، وإنه من 

خالل األســس القوية لهذه 
املجموعة واســتراتيجيتها 
املدروسة فإنني أتطلع إلى 
تطوير وتقدمي استثمارات 

متميزة ومبتكرة«.
ويتمتــع أحمدي بخبرة 
واســعة تربو على عقدين 
مــن الزمان في هــذا املجال 
مــن خالل عملــه في كبرى 
املؤسسات املالية اإلسالمية 
والتقليديــة مبختلف دول 
مجلس التعاون اخلليجي، 
كما تولى مناصب عليا في 
بنوك دولية مرموقة، وتشمل 
خبرته مجاالت مختلفة من 
بينهــا األنشــطة املصرفية 
اخلاصــة وإدارة الثــروات 

واألسهم اخلاصة.

لؤي أحمدي

خالل زيارته لمقر الشركة في الكويت

بالتعاون مع اتحاد »المصارف« والهيئة السعودية للمقيمين

عمدة لندن يشيد باستثمارات »غيتهاوس«

»الدراسات املصرفية« يدرب على تقييم العقار

قــام عمــدة احلــي املالــي 
ملدينة لنــدن د.أندرو بارملي 
مــع اللورد جوناثــن مارالند 
والسفير البريطاني في الكويت 
ماثيو لودج بزيارة رسمية إلى 
مقر غيتهاوس فــي الكويت، 
حيث أتــت هذه الزيــارة في 
سياق جولته للكويت بهدف 
تعزيز العالقات البريطانية- 

الكويتية.
العمــدة في  واســتعرض 
هــذه الزيارة مع كبار مديري 
مجموعــة غيتهــاوس املالية 
األوضــاع االقتصاديــة فــي 
كال البلديــن وســبل تعزيــز 
التعاون االســتثماري خاصة 
ان غيتهاوس يعتبر من كبار 
الناشطن في السوق البريطاني 

العقاري.
وقال د.بارملي ان: »الكويت 
شريك اقتصادي مهم للمملكة 
املتحــدة وأن العالقــة املالية 
واالقتصادية بن الدولتن تزداد 
متانة كما هو ظاهر من خالل 
العالقات التجارية املمتازة التي 
شهدت منوا من ملياري جنيه 
إسترليني إلى 4 مليارات جنيه 
في السنوات األخيرة وأمتنى 
أن تنتــج هذه الزيــارة املزيد 
من العالقات التجارية وتظهر 
ما ميكــن للمملكة املتحدة أن 

افتتح املدير العام ملعهد 
الدراسات املصرفية د.يعقوب 
يوســف الرفاعــي البرنامج 
التدريبــي املتخصــص في 
تقييم العقار ويحمل عنوان 
»مقيم مشارك«، والذي يعقد 
بالتعاون مع احتاد مصارف 
الكويت والهيئة السعودية 
للمقيمن املعتمدين »تقييم« 
وبالتنســيق مــع اإلحتــاد 

الكويتي ملقيمي العقار.
حضر االفتتاح أمن سر 
الكويتــي ملقيمــي  االحتــاد 
العقار بدر العصيمي ومدير 
العالقات العامة واإلعالم في 
الهيئة السعودية للمقيمن 
املعتمديــن »تقييم« صالح 
الزويد واملسؤولن عن تنفيذ 
البرنامج من معهد الدراسات 
املصرفيــة، والــذي شــارك 
فيه نخبة مــن العاملن في 
قطاع تقييم العقار بالسوق 
الكويتي. حيث بدء البرنامج 
في ٢7 نوفمبر وسينتهي في 

مارس ٢٠١7.
يحتــوي البرنامــج على 
عدة مناهــج متخصصة في 
تقييــم العقار وهي: معايير 
التقييــم الدوليــة وميثــاق 
ممارســة املهنــة، واملبــادئ 
األساسية للتقييم العقاري، 
واإلجراءات األساسية للتقييم 
العقاري. حيث يعقد البرنامج 

تقدمــه فــي املجــاالت املالية 
واخلدمات احملترفة. وانه من 
دواعي سرورنا أن نزور مكاتب 
غيتهاوس للبحــث عن مزيد 
من سبل التعاون بن اململكة 

املتحدة والكويت«.
ومن جهته، صرح رئيس 
مجموعــة  إدارة  مجلــس 
غيتهاوس املاليــة فهد بودي 
قائال: »ان زيارة العمدة مهمة 
في الوقت احلالي، حيث أتيحت 
له فرصة التعرف على مجموعة 
غيتهــاوس املاليــة عن قرب 

على فتــرات متباعدة، حتى 
يتســنى للمشــاركن القيام 
بتطبيــق وحتليــل املفاهيم 
التي ستدرس عمليا. ويعد 
هذا البرنامج هو املســتوى 
األول من أربعة مســتويات، 
حيث يليــه برنامــج املقيم 
املعتمــد، ثم برنامــج مقيم 
معتمد أول، ثم مقيم زميل.

وأشــار الرفاعي الى أن 
برنامــج »املقيم املشــارك« 
البرامــج  أهــم  هــو أحــد 
التخصصية والتي يقدمها 
املعهد للعاملــن في مجال 
التقييم العقاري، ويحاضر 
فيهــا محاضــر متميــز من 

وعلى اإلجنازات االستثمارية 
الناجحة للمجموعة في القطاع 
العقاري فــي اململكة املتحدة 
على مدى 8 ســنوات سابقة، 
مؤكدا انه من خالل وجود بنك 
غيتهاوس في اململكة املتحدة 
ومن خالل البيئة املالية املنظمة 
والشــفافة والعادلة، ساهمت 
تلــك العوامل الرئيســية في 
اســتقطاب مســتثمرين مــن 
الكويت واخلليج العربي مما 
عزز دور غيتهاوس بأن يكون 

جسرا بن الشرق والغرب«.

الهيئة السعودية للمقيمن 
املعتمديــن فــواز الشــارخ 
التدريــب  مديــر عمليــات 
بالهيئة، حيث سيتم تدريب 
املشاركن على مفاهيم مهمة 
يستطيعون من خاللها أن 
يتفهمــوا املعاييــر الدولية 
للتقييم، وآداب وسلوكيات 
مهنــة التقييــم، ويدركــوا 
املبادئ واإلجراءات األساسية 
للتقييم العقاري، كاملعاينة 
وجمــع املعلومــات وكتابة 
التقارير، ويستطيعون أن 
يشاركوا في أعمال التقييم 
حتت إشــراف مقيم معتمد 

»على األقل«.

فهد بودي متوسطا الضيوف

لقطة جماعية للمشاركني

السوق اخلليجي 
مفتوح ومحفز 

للتجارة واالستثمار 
األوروبي

البرنامج يهدف 
إلعداد متخصصني 

في تقييم العقار

منو العالقات 
التجارية بني 
البلدين إلى
٤ مليارات 

إسترليني مؤخراً

رفض النظر في دعوى »سنام« ضد »الوطنية للوساطة«
رفضــت محكمة األمور 
النظــر فــي  املســتعجلة 
مــن  املقامــة  الدعــوى 
العقاريــة  شــركة ســنام 
الوطنيــة  الشــركة  ضــد 
املالية ووكلية  للوســاطة 

وزارة التجارة والصناعة، 
لعدم اختصاصهــا نوعيا 

مبوضوع القضية.
ووفقــا لبيان الشــركة 
للبورصة، فــإن موضوع 
القضية هــو وقف قرارات 

اجلمعيــة العامــة العادية 
العاديــة الصادرة  وغيــر 
مبوجب محضري االجتماع 
املــؤرخ في ٢9 أغســطس 

املاضي.
وأوضحت الشــركة في 

بيانها، أن منطوق حكم أول 
درجة بهذه الكيفية لم يأت 
في صالح أي من األطراف، 
علما بأن هناك درجات أعلى 
للتقاضــي كاالســتئناف 

والتمييز.

حسني اخلرافي

عبدالكرمي تقي

٤١ مليون دينار مبالغ محققة


