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مشاركون في ملتقى شركات اخلدمات األول: قطاع اخلدمات يحمي 
االقتصاد بتدفقاته النقدية منذ اندالع األزمة ومستعد لبناء كويت املستقبل

امللتقى احدى الشركات الناجحة 
واملتخصصة لدى اخلليج للتأمني 
وهي اخلليج لتأمني احلياة ويقول 
طارق عبدالوهاب الصحاف رئيس 
مجل���س إدارة ش���ركة اخلليج 
لتأمينات احلياة ان قطاع الشركات 
اخلدمية يلعب دورا بارزا في دعم 
االقتصاد الوطن���ي حيث يقدم 
أنشطة وخدمات تشغيلية، مشيرا 
الى انه سيتم تسليط الضوء على 
املستوى املتقدم الذي وصلت إليه 
هذه الشركات خصوصا في قطاع 
اخلدمات ومدى جودة املنتجات 
التي تقدمها والتي أصبحت تنافس 

بها الشركات العاملية.
وأضاف الصح���اف اننا في 
اخلليج لتأمينات احلياة نسعى 
من خالل هذه املشاركة إلى تقدمي 
صورة متميزة عن القطاع التأميني 
في الكويت عبر التواصل املستمر 
مع مختلف شرائح العمالء لتقدمي 
شرح مفصل عن آخر املنتجات 
التأمينية املبتكرة التي تقدمها 
الشركة خلدمة املواطن واملقيم 
والتي يستطيع احلصول عليها 
عن طريق زيارة أفرع الش���ركة 
املنتشرة في جميع أنحاء الكويت 
أو عن طريق خدمة التأمني عبر 
االنترنت التي تتيح للعميل جميع 
سبل الراحة بحصوله على وثيقته 

في أي مكان يريده.
ويلفت الصحاف إلى أن شركة 
اخلليج لتأمينات احلياة هي أول 
شركة محلية رائدة متخصصة في 
توفير اخلدمات واحللول التأمينية 
في مجال احلياة والصحة حيث 
تقوم بتوفير برام���ج تأمينية 
متعددة منها برامج التأمني الصحي 
للشركات والعائالت واألفراد دعما 
للقطاع اخلاص ومواكبة للنهضة 
الطبية في الكويت مع توفير بدائل 
العالج الطبي خ���ارج الكويت 
في أرقى املستش���فيات لضمان 
الرعاية الطبية الفائقة للمواطنني 
واملقيم���ني بدولة الكويت. وهو 
ما ميكنها من القيام بدور ضمن 
مشاريع خطة التنمية وخدمة 

االقتصاد الوطني.

»غزال للتأمين«

من جهته قال العضو املنتدب 
الرئيس التنفيذي لشركة غزال 
للتأمني داود س���الم توفيق ان 
شركة غزال رسخت تواجدها في 
سوق التأمني في الكويت وتخطو 
الشركة خطوات ثابتة نحو التميز 

وحتقيق الشراكات العاملية.
وب���ني توفي���ق ان »غزال« 
جنحت ف���ي الفترة األخيرة في 
ترسيخ عالقاتها بكبريات شركات 
إعادة التأمني العاملية مثل شركة 
سكور والش���ركة السويسرية 
إلعادة التأم���ني، بعد أن جددت 
اتفاقيات تعاونها التأميني معها 
نتيجة للنمو امللحوظ في أعمال 
الشركة على املستويني احمللي 

واإلقليمي.
وه���و م���ا يعكس ثق���ة في 
الشركة ويضعها في ذات الوقت 
أمام مسؤولية التقدم والتطوير 

خلدماتها.
وفيما يؤك���د توفيق اهمية 
قطاع التأمني لالقتصاد وخطة 
التنمية، اش���ار الى ان القطاع 
اخلدمي يسهم بشكل كبير في 
تنمية االقتص���اد وخلق قيمة 
مضافة وف���رص عمل حقيقية 
وتدفق نقدي ملموس، وأش���ار 
توفي���ق ال���ى ان األداء املالي ل� 
»غ���زال« يؤكد قدرة الش���ركة 
على حتقيق اإلستراتيجية التي 
وضعها مجلس اإلدارة موضع 
التنفيذ واالنطالق بالشركة نحو 
آفاق جدي���دة، وأضاف توفيق 
انه ميكن القول ان إستراجتية 
إل���ى حد كبير  »غزال« حققت 
األه���داف املوضوعة من اجلها 
خالل السنوا ت املاضية، ليس 
اقلها القدرة على منافسة شركات 
تأمني محلية وأجنبية لها باع 
طويل في الس���وق احمللي في 
ظل الظروف واألوضاع الصعبة 

وغير املستقرة.

تطوي���ر أداء النقل العام عموما 
داخل الكويت حيث ان العمالة 
املساهمة واملشاركة في مشاريع 
خطة التنمية وغيرها حتتاج الى 
التنقل اآلمن وليس أدل على تطور 
عمليات الشركة سوى البيانات 
املالية التي تعكس حتسن األداء 

التشغيلي في السوق احمللي.
وأضافت الشركة ان التوجه 
احلكومي نح���و تطوير قطاع 
النقل العام يس���تهدف مواجهة 
احلرك���ة املرورية ف���ي الكويت 
عبر مشروع )املترو( »لذا تدرس 
الشركة إمكانية ان يكون لها دور 
فاعل ومس���اهمة في املشاريع 
اإلس���تراتيجية املقبلة وكيفية 
تطوير ذلك مب���ا ينعكس على 

االقتصاد الوطني«.
وأوضحت الشركة انها تقدم 
شتى اخلدمات املتطورة واملعتمدة 
»التي تؤهلها لزيادة نس���بتها 
السوقية في قطاع النقل العام 
في الكويت وحتقيق قيمة مضافة 

ناجعة«.

»الخليج للتأمين«

قط���اع التأم���ني يع���د احد 
األضالع األساسية في املسيرة 
االقتصادية ملا خلدماته من أهمية 
قصوى، وتشارك ضمن أنشطة 

قطاع االتصاالت عبر الشبكات 
يعد من أهم املنجزات التي تطورت 
في الكويت خالل الفترة املاضية 
بفضل التقني���ات التي نحرص 
على جذبها كقطاع خاص وصوال 
للحدود التي ب���ات معها مجال 
االنترنت والتواصل املعلوماتي ذا 
درجة كبيرة من األهمية في مجال 

اجناز املشروعات الكبرى.
وأضاف السلمي ان »فاست 
تلكو« جنحت في امتالك برامج 
طموحة تواك���ب التقدم املذهل 
الذي يشهده العالم في قطاعي 
االتص���االت وتقنية املعلومات، 
آخذة بعني االعتبار الطلب املتزايد 
على خدمات االنترنت، دون أن 
تغفل اتاحة خدماتها بخيارات 

وأسعار مناسبة.

»سيتي جروب«

في اطار التأكيد على استعدادات 
وجاهزية الشركة للمساهمة في 
خطة التنمية تأتي مشاركة شركة 
»سيتي جروب« في امللتقى في 
خطوة تؤكد جاهزيتها للمشاركة 
في الورشة االقتصادية التنموية 
مؤكدة أنها استطاعت خالل الفترة 
املاضية حتقيق تقدم كبير في 
تطوير عملياتها كافة في الكويت، 
مش���يرة إلى انه���ا ماضية في 

وقطاعات احلكومة، واصفا إياها 
بأنها باتت متوافرة عبر حلول 
دقيقة مؤمنة بالكامل وفقا للنماذج 
العاملية بتكلفة ضئيلة جدا مقارنة 
مع حجم الكارثة التي تنجم عن 

تسريب املعلومات الدقيقة
واخلطيرة نتيجة عدم اإلتالف 
اآلمن لألوراق او األقراص املدمجة، 
وما يتبع ذلك من فقدان املؤسسات 
بنوكا او شركات مالية وبورصات 
وش���ركات تق���اص لس���معتها 
ناهيك عن دع���اوى التعويض 
مباليني الدنانير، معلنا عن ان 
استدامة جتلب أفضل التقنيات 
العاملية بأقل تكلفة قياسا بحجم 
التبعات السلبية إلهمال حماية 

املعلومات.

»فاست تلكو«

فيما أكد مدير العالقات العامة 
في شركة فاست تلكو حمد صالح 
السلمي أن مشاركة »فاست تلكو« 
في هذا احلدث تأتي تأكيدا على 
أن القطاع اخلدمي السيما نقل 
املعلوم���ات والبيان���ات محور 
أساسي، خصوصا فيما يتعلق 
مبج���ال اإلنترن���ت والتواصل 
املعلومات���ي، ال���ذي ب���ات أحد 
األضالع االستراتيجية في بناء 
االقتصادات احلديثة«، مبينا ان 

منا بأهمية القطاع اللوجستي في 
تعزيز التطور االقتصادي ودعم 

خطة التنمية«.
واعتب���ر ميكائيل ان امللتقى 
س���يكون فرصة امام ش���ركات 
القطاع اخلدمي إلبراز امكاناتها 
وحتقيق التفاعل املأمول بأنها 
قادرة على اس���تكمال مس���يرة 
التنمية االقتصادية حيث تقف 

الكويت أمام ورشة عمل.

»استدامة القابضة«

من جهته، قال رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب لشركة 
اس���تدامة القابضة خالد محمد 
املط���وع ان القوان���ني احمللية 
واملس���تحدثة التي حتكم عمل 
البنوك وش���ركات االس���تثمار 
والبورصة ومفوضية سوق املال 
مبا تتضمنه من تشدد من اجل 
احلفاظ على س���رية املعلومات 
وجترمي افشاء األسرار لم ترق 
لدرجة التطبيق وهي مجرد حبر 
على ورق ومنقوصة ما لم تتبعها 
إجراءات عملي���ة وفقا للنماذج 

العاملية وإلزام نحو التطبيق.
وكش���ف املط���وع ان هناك 
طفرة هائلة ف���ي مجال حماية 
وامن املعلوم���ات وهي خدمات 
ضرورية للش���ركات اخلاصة 

بها ش���ركة وربة للتأمني جتاه 
العمالء والوقوف على متطلباتهم 
واحتياجاتهم عبر طرح اخلدمات 
واملنتجات اجلدي���دة لتضيف 
لهم قيمة حقيقية دائما ما كانوا 

يبحثون عنها.
من جانبها، أعلنت ش���ركة 
اجيليتي مشاركتها الفاعلة في 
ملتقى الشركات اخلدمية، وقالت 
»اجيليتي« إن مشاركتها في هذا 
احلدث تأتي ألهميته كونه يعتبر 
أحد األنش���طة املهم���ة في هذه 
املرحلة من مسيرة خطة التنمية 
»كويت املستقبل« واملعنية بتجمع 
القطاع اخلدمي واملصرفي أحد 
أهم املفاصل األساسية في خطة 
التنمية والشريك االستراتيجي 
لكاف���ة األنش���طة االقتصادية 

بصورة عامة.
وقال نائ���ب الرئيس األول 
للكويت ودول املشرق العربي 
في »أجيليتي« علي ميكائيل »لقد 
أظهر دليل أجيليتي اللوجستي 
لألسواق الناشئة لعام 2012 أن 
الكويت بني أكثر مراكز اخلدمات 
اللوجستية منوا في املنطقة ونحن 
في أجيليتي دائما ما يس���عدنا 
أن نك���ون جزءا م���ن هذا النمو 
والتطور. وتأتي رعايتنا ملؤمتر 
وملتقى الشركات اخلدمية إميانا 

بعد مرور ما يزيد على ثالث 
سنوات على اندالع األزمة املالية 
العاملية ميكن القول ان من فوائد 
تداعياتها انها فرزت قطاع خدمي 
صلب حمى االقتصاد الكويتي، 
وحافظ على رف���ده بالتدفقات 
النقدية س���واء عبر أنش���طته 
التوزيع���ات  او  التش���غيلية 
النقدية التي منحها للمستثمرين 
واملساهمني، او الشراكات العاملية 
التي سجلها وإذ تستعد شركات 
اخلدمات واملنتجات الرائدة في 
السوق احمللي للتجمع في أول 
ملتق���ى لقطاع اخلدم���ات منذ 
اندالع األزمة حتت رعاية وزير 
التجارة والصناعة انس الصالح 
في 27 و28 مايو اجلاري في قاعة 
املؤمترات بفندق موڤنبيك املنطقة 
احلرة. لتؤكد كفاءتها التشغيلىية 
وقوة مركزها املالي مبا ميكنها 
من قيادة بناء كويت املستقبل، 
والعبور مبشاريع خطة التنمية 

الى بر األمان.
وأكد عدد من املشاركني أهمية 
امللتقى باعتباره من الفعاليات 
التي تساهم في املزيد من الشفافية 
التي تسلط الضوء على اجنازات 
القطاع اخلدم���ي وأهمية دعمه 
املستحق وتس���هيل اإلجراءات 
امام قطاع الشركات التشغيلية 
لتنمي���ة عملياته���ا، واالهتمام 
باحللول املقترحة التي ينبغي 
ان تكون في الواجهة للتقدم نحو 
رؤية سمو رئيس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك، الرامية الى ضرورة 
التخطي ال���ى مرحلة االقتصاد 
املتنوع وكذلك عب���ور مرحلة 
االعتم���اد عل���ى النفط كمصدر 

رئيسي للدخل القومي.
وتكتسي أهمية هذا امللتقى انه 
يجمع حتت مظلته نخبة واسعة 
من ش���ركات اخلدمات املتنوعة 
والبنوك الت���ي متلك االمكانات 
املناسبة إلجناح مشاريع خطة 
التنمي���ة، على صعي���د جميع 
قطاعاتها املفصلية، وإذا كان من 
الواضح وبشكل متزايد أنه ليس 
من املرجح أن تتعافى شريحة 
واسعة من ش���ركات بال هوية 
تش���غيلية من ارتدادات األزمة 
املالية فان الشركات التشغيلية 
املتخصصة متثل قاعدة صلبة 
مؤهلة للمساهمة في بناء كويت 
املس���تقبل، حي���ث جتمع هذه 
الشركات بني اإلمكانيات الفنية 
والتدفقات النقدية التي تضمن لها 
تنفيذ عملياتها وجذب الشركات 
العاملي���ة وحتقي���ق الربحي���ة 
املس���تدامة لالقتصاد، لذلك من 
املفترض ان يكون لهذه الشركات 
صوت مسموع في هذه املرحلة 
املفصلية في مسيرة االقتصاد، 
وهو ما س���يتم تسليط الضوء 
عليه من خالل ملتقى ش���ركات 
اخلدمات واملنتجات األول وفيما 

يلي تفاصيل التحقيق:

»وربة للتأمين«

بداي���ة قال رئي���س مجلس 
إدارة شركة وربة للتأمني انور 
جواد بوخمسني ان الشركة مبا 
حققته من جناحات سابقة تنطلق 
بإستراتيجية جديدة تتناسب 
م���ع الولوج في مرحلة التنمية 
االقتصادية وتخطو الش���ركة 
بتفاؤل كبير يعبر عنه شعارها 
املس���توحى من زهرة العرفج 
الكويتية العتيقة ذات اجلذور 
املتأصل���ة، مبا يعكس تطلعات 
الش���ركة نحو احراز املزيد من 
التقدم في السوق احمللي مدعومة 
برصيد كبير من الكفاءات واخلبرة 
التي متكنها من حتقيق القيمة 
املضافة لالقتصاد واملساهمة في 

اجناح خطة التنمية.
وقال إن الشركة تسعى دائما 
الى حتقيق أفضل املستويات في 
خدمة العم���الء عبر فريق عمل 
متميز تفخر الشركة بإجنازاته 
وخبرت���ه العملي���ة والفني���ة، 
والنتائج اإليجابية التي حصلت 
عليها الش���ركة جاءت تتويجا 
للكثير من اخلدمات التي قامت 

طارق الصحافداود توفيقعلي ميكائيلحمد صالح السلميخالد املطوع أنور بوخمسني

»التجاري« يشارك في ملتقى شركات اخلدمات ويعلن عن أفضل خدماته ومنتجاته املصرفية الرائدة

..والبنك يعلن اختيار إلهام محفوظ
 ضمن أقوى 100 سيدة أعمال عربية حسب مجلة فوربس

أعلن البنك التجاري الكويتي أن نائب رئيس 
اجلهاز التنفيذي بالبنك إلهام يسري محفوظ قد مت 

اختيارها ضمن أقوى 100 سيدة أعمال عربية في 
الشركات املساهمة العامة، وقد جاءت في املرتبة 
العاشرة ضمن هذه القائمة وذلك وفقا للدراسة 

التي أجرتها مجلة فوربس في عددها للشهر 
اجلاري.

ومن املعروف ان اختيار أقوى سيدات األعمال 
العربيات يستند إلى االجنازات التي حتققها هؤالء 
السيدات في الشركات املساهمة العامة فضال عن 

قدرتهن على إدارة دفة هذه الشركات وحتقيق 

االستقرار لها بناء على استبيان قامت مجلة 
فوربس بإعداده خصيصا لهذا الغرض.

يذكر أن إلهام محفوظ متتلك خبرة مصرفية 
طويلة ومهارات إدارية متميزة ساعدتها على 

إدارة البنك التجاري الكويتي لفترة طويلة قاربت 
السنتني في منصب رئيس اجلهاز التنفيذي 

بالوكالة. والبنك التجاري الكويتي إذ ينتهز هذه 
الفرصة ليهنئ اآلنسة إلهام محفوظ، فإنه يعتز 

بوجودها ضمن فريق اإلدارة التنفيذية للبنك 
التجاري ويحيي جهودها وجهود جميع موظفيه 

في خدمة البنك التجاري الكويتي.

الفترة املاضية«. من جهته، رحب 
رئيس اللجنة التنظيمية سعد خالد 
الرشيد مبشاركة ورعاية التجاري 
للملتقى، معتبرا ان هذه املشاركة 

ليست بجديدة على بنك رائد 
بحجم »التجاري« املعروف عنه 
احلرص في التواصل مع جميع 
املكونات والشرائح االقتصادية 

بالقدر الذي يعزز املسار 
االقتصادي في السوق احمللي.

ولفت الرشيدي إلى أن منظمي 
ملتقى اخلدمات واملنتجات يهدفون 

إلى املساهمة في إثراء صناعة 
اخلدمات واملنتجات، وان إقامة 

ملتقى بهذه األهمية جتتمع حتت 
مظلته بنوك وشركات ومؤسسات 

بحجم اجلهات املشاركة يفسح 
املجال أكثر للحديث بصوت مرتفع 

عن أهم التحديات التي تواجه 
هذا القطاع، وسبل العالج املمكنة 

لتطويره أضافة إلى تأكيد قدرة 
هذه الكيانات على تنفيذ خطة 

»كويت املستقبل«.

التواصل مع جميع املؤسسات 
االقتصادية في إطار الوقوف 

على أهم املتغيرات االقتصادية 
ومتطلبات املرحلة احلالية، تأتي 

مشاركة »التجاري« ضمن فعاليات 
هذا امللتقى التزاما منه كبنك رائد 

بالسوق يحرص على املساهمة في 
كل ما يفيد االقتصاد الكويتي.

إلى ذلك قالت الورع ان التجاري 
يتبنى سياسة تعتمد على تكريس 
جهود البنك خلدمة جميع األنشطة 

االقتصادية، ويولي أهمية بالغة 
خلدمة قطاع الشركات التشغيلية 
القادرة على تعزيز مراكزها املالية 
باخلدمات واملنتجات التي تقدمها 

للجمهور، وأضافت قائلة »إن 
املشاركة في هذا امللتقى ستساهم 

في إثراء حلقات النقاش وتدعم 
سبل التواصل مع الشركات 

املشاركة، كما أنها تلقي الضوء 
على دور القطاع املصرفي في 

دفع عجلة التنمية املستدامة في 
السوق احمللي واجنازاته خالل 

إلى أن »التجاري« يولي مثل 
هذه امللتقيات أهمية خاصة ملا 

للبنك من دور واهتمام في دعم 
االقتصاد الوطني، والسعي 

لالرتقاء به عبر تقدمي جميع أنواع 
الدعم املالي للوحدات االقتصادية 
التي تستطيع املشاركة في دعم 

املسيرة االقتصادية احمللية.
وأضافت أن هذا امللتقى سيكون 
فرصة لتعريف جمهور مجتمع 

األعمال باملزيد من اخلدمات 
واملنتجات التي يقدمها البنك 

التجاري وكذلك الشركات 
املشاركة، مشيرة إلى أن تواصل 
التجاري مع مثل هذه الفعاليات 

يأتي استكماال حلقبة ممتدة 
وتاريخ طويل للتجاري في 

التواجد الداعم ضمن املشاركات 
االقتصادية الفاعلة.

وأشارت الورع إلى انه إميانا من 
البنك بأن دوره ال يقتصر على 
مجرد تقدمي اخلدمات املصرفية 

واملالية لعمالئه، بل يتسع ليشمل 

الفعاليات االقتصادية املختلفة، 
التي تشارك في تنظيمها الهيئات 
واملؤسسات الكويتية وتكون ذات 
بعد اقتصادي ينعكس على خطط 

ومشاريع التنمية التي يشجعها 
ويدعمها البنك عبر تقدمي التمويل 
الالزم. وأوضحت الورع ان إدارة 

البنك تسعى دائما إلى تقدمي الدعم 
واملساندة للشركات واملؤسسات 
اخلدمية ذات النشاط التشغيلي، 

مبا يساهم في تعزيز قاعدتها 
اإلنتاجية احمللية في البالد، ومبا 
يحقق أهدافها التوسعية إن كانت 
لديها خطط في هذا اخلصوص. 

وينعكس في النهاية على بناء 
اقتصاد قوي ومتني قائم على 

وحدات وقطاعات إنتاجية. وبينت 
ان الكويت تسعى نحو التحول 

لتكون مبثابة مركز مالي وجتاري 
في املنطقة، وأن قطاعي اخلدمات 
واملنتجات من القطاعات الرئيسية 
التي تساهم في دعم هذه اخلطوة 

املهمة ملستقبل البالد، مشيرة 

تواصل البنوك وكبريات شركات 
اخلدمات الكويتية إعالن مشاركتها 

في ملتقى شركات اخلدمات 
واملنتجات في الكويت، والذي 

تنظمه شركة بريتون خالل الفترة 
بني 27 و28 مايو اجلاري حتت 
رعاية وزير التجارة والصناعة 

أنس الصالح، والذي يأتي مواكبا 
لبدء ورشة عمل »كويت املستقبل« 

حيث إطالق جملة من املشاريع 
التنموية الكبرى والتي حتتاج 

إلى قطاع مصرفي مالي لوجستي 
يتمتع باخلبرة واإلمكانيات الالزمة 

للعبور بها إلى بر التنفيذ على 
ارض الواقع.

وبهذه املناسبة أعلن البنك 
التجاري عن مشاركته ورعايته 

للملتقى، حيث قالت مساعدة 
املدير العام إلدارة اإلعالن 

والعالقات العامة في البنك أماني 
الورع إن رعاية »التجاري« 

للملتقى تأتي انطالقا من حرص 
البنك الدائم على دعم وتشجيع 

أماني الورع

إلهام يسري محفوظ تتسلم نسخة من إصدار مجلة فوربس

»املشورة«: 5 أسهم إسالمية استحوذت على 69% من النشاط انطالق املؤمتر االقتصادي التنموي الثاني في 28 اجلاري
أك���د ام���ني ع���ام املؤمتر 
االقتصادي التنموي الثاني عبد 
الزيد ان االستعدادات  الكرمي 
جتري حاليا على قدم وساق 
من اجل امتام اللمسات النهائية 
للمؤمت���ر، ال���ذي ينطلق 28 
اجلاري حتت رعاية وبحضور 
وزير الدولة لشؤون التخطيط 
والتنمي���ة د.فاض���ل صفر، 
ومبشاركة كبيرة من اجلهات 
والش���ركات احمللية املعنية 

باملشاريع والتنموية.
الزيد ف���ي تصريح  وقال 
صحافي في هذا اخلصوص، انه 
يقع على رأس اولويات املؤمتر 
واملشاركني فيه، التوصل الى 
نتائج وتوصيات تساهم في 

قال تقرير شركة املشورة 
والراية األس���بوعي انه وبعد 
انتظار دام س���نوات وجتارب 
بالعش���رات جاء انطالق نظام 
التداول اجلديد ناسداك اومكس 
مخيب���ا لآلمال، وم���ا كان من 
توجس وقلق لدى املتداولني قبل 
انطالق النظام كان في محله، 
حيث فق���د االتصال مع مزود 
املعلومات الرئيس���ي ومعظم 
أو  املواقع اخلاصة بالوسطاء 
املواق���ع االلكترونية، وكذلك 
تعطل موقع البورصة اجلديد 
في أولى حلظ���ات إطالقه مما 
ش���كل حرجا ش���ديدا لإلدارة 
أعادت معه املوقع القدمي والذي 
ال يتماشى مع املؤشرات اجلديدة 

وبدأ عمله ناقصا خالل األسبوع 
وهو ما سبب ربكة للمراقبني 
واملتابعني، حيث إن االكواد وهي 
أرقام األسهم لم تكن موجودة 
حيث ان القطاعات جديدة ومت 
القطاع  تغيير االكواد بحسب 
وهو م���ا لم يكن متوافرا لفرز 

األسهم.
البورصة  أن  التقرير  وبني 
الكويتية عانت خالل السنوات 
املاضية من العبث باإلقفال وكان 
ذلك خالل دقيقة واحدة وهي 
آخر دقيقة، وبعد انطالق النظام 
اجلديد لم يعد لهذا العبث وجود، 
حيث مت العمل بنظام املزاد آخر 
دقيقتني على أن تس���جل اكبر 
صفقة سعر اإلقفال، ما لم يكن 

باحلسبان ان كثيرا من املتداولني 
ال يحبذون الدخول باملزاد ليبقى 
الطريق س���الكا مل���ن يريد ان 
يسجل إقفاال وهميا عبر صفقة 
بس���هم واحد وبتكلفة ال تذكر 
لتسهل عملية اإلقفال مقارنة مع 
إقفاالت الدقيقة األخيرة السابقة 
والتي كن���ا بانتظار التخلص 

منها الى األبد.
وترك���ز النش���اط خالل 5 
جلسات على األسهم الصغرى 
ومعظمها إسالمية حيث عادت 
تدريجيا وبعد أول جلسة الى 
تصدر قائمة األس���هم االفضل 
نشاطا واستحوذت على نسبة 
67% م���ن النش���اط االجمالي 
التقليدية  مبقية 15% لألسهم 

و18% لألس���هم املتوافق���ة مع 
الشريعة.

وجاء النشاط بتركيز شديد 
على 5 أسهم إس���المية كانت 
الغلبة لسهمي الصفوة وبيت 
التمويل اخلليجي واللذين شكال 
40% من نشاط األسهم اإلسالمية 
بينما ش���كل 5 أسهم 69% من 
النش���اط، وكان إلعالن نتائج 
هذه األسهم خالل الوقت احملدد 
إلعالن���ات الربع االول مفعول 
ايجابي أعطاها دفعة ثقة، حيث 
ان شبح اإليقاف قد ابتعد عنها، 
خصوصا ان كثيرا منها قد اعالن 
نتائج ايجابية حتسنت كثيرا 
مقارنة مع الربع الرابع من العام 

املاضي.  

صياغة مقي���اس متخصص 
خلطة التنمي���ة في الكويت، 
مبينا ان هذا املقياس سيقوم 
على عدة مؤشرات موضوعية 
ومنهجية ميكن من خاللها بيان 
مدى التق���دم الكلي والنوعي 
الذي حتقق من اخلطة خالل 
فترة زمنية معينة، وتشخيص 
الفني���ة واالدارية  العقب���ات 
واملالية واملجتمعية التي رمبا 
تعترض التنفيذ الفعال الهداف 
وبرامج التنمية، باالضافة الى 
وضع آليات للمتابعة الدورية، 
وكيفية التغلب على املعوقات 

على نحو كفء وفعال.
الزيد ان مقياس  وأوضح 
االجن���از في خط���ة التنمية 

سيأخذ بعني االعتبار العوامل 
املختلفة التي تؤثر في اخلطة 
وتنفيذها، مبا في ذلك: املناخ 
السياسي العام السيما العالقة 
بني احلكومة ومجلس االمة، 
واملعطيات االقتصادية واملالية 
امليزانية  وبخاص���ة وض���ع 
العامة للدولة في ضوء اسعار 
النف���ط باالس���واق العاملية، 
كذلك س���يراعي هذا املقياس 
اعتب���ارات اخرى م���ن قبيل 
طبيعة الدورة املستندية في 
الكويت، والضوابط القانونية 
والبيروقراطية ذات الصلة، 
فض���ال ع���ن االس���تفادة من 
الدول  الناجحة في  التجارب 

املتقدمة في هذا املجال.

عبدالكرمي الزيد


