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2014.. أنظف بورصوياً.. أرشق استثمارياً.. أصعب مصرفياً.. »أسيل« عقارياً
زكي عثمان

أي��ام قليلة تفصلنا عن 2014.. ومازل��ت بيئة األعمال في الكويت تعاني على 
مختلف األصعدة ورمبا كانت 2013 حافلة بالعديد من األحداث التي نستعرضها 
بالتفصي��ل م��ن خالل هذا امللف ف��ي مختلف القطاع��ات إال أن بيئة األعمال 
وبش��هادة جميع املختص��ني واملراقبني واالقتصاديني مازالت تعاني من ش��ح 
في اجلرعات التفاؤلية التي طاملا بحثت عنه خالل الس��نوات املاضية... فدور 
القطاع اخلاص دون الطموح وحتديدا في مش��اريع التنمية حيث مازالت هناك 

حلقة مفقودة بني الطموح وما يحدث على ارض الواقع.
فالقط��اع اخلاص أش��به ما يكون ب��� »الغائب األكبر« عن مش��اريع التنمية 
واملس��اهمة بالدور احلقيقي له في تلك املشاريع في ظل وجود فوائض مالية 
لدى البنوك احمللية..فاليوم الش��ركات تقف موقف »املتفرج«.. فال هي قادرة 

على التنمية وال هي قادرة على تقدمي املبادرة التنموية..
ب��ل إن املش��اريع العمالقة التي كانت قيد الدراس��ة توقف��ت متاما وأصبح 
الوضع »محلك س��ر« دون أي حترك إيجاب��ي إلعادة النظر. ولوال بصيص األمل 
من مش��روع الزور للكهرباء الذي انطلق فعليا رغم دخول السياس��ة على اخلط 

لعرقلة انطالقه واستجابة وزير املالية لها بإنشاء جلنة قانونية لبحث املالحظات 
السياسية عليه، وهو ما ينذر بتعطله في حال رضخ الوزير للضغوط النيابية حيث 
أعل��ن نائبان على األقل نيتهما مس��اءلة الوزير بخصوص ش��ركة الزور وملفات 
أخرى. وأخيرا.. الكل يتس��اءل م��اذا يحدث في بيئة األعم��ال بالكويت؟ والكل 
ينتظر اجلواب.. ولكن حقيقة األمر ان األمور تسير عكس التيار ويبدو جليا غياب 
دور القط��اع اخلاص ف��ي تقدمي حلول »ناجعة« لتلك املش��كلة.. فهل يحمل 
2014 بارقة أمل جديدة ملجتمع رجال األعمال عوضا عن اإلخفاقات التي عانى 

منها في 2013؟.

2013 ..عام تطهير البورصةبنوك 2014...لعبة كراسي جديدة

زيادة قرض اإلسكان وقرارات حكومية منظمة شهدها العقار

تقاعد دبدوب.. واستقاالت تنفيذية 

سنه أولى حوكمة 

تعليمات »املركزي«: سكن.. عمالت

جناح اختبارات الضغط

القروض االستهالكية وراء منو االئتمان 

مخصصات.. مستمرة 

عزوف عن صندوق األسرة

منو األصول.. واإليداعات األكثر ارتفاعًا

تسوية مديونيات.. مدعومة 

استقال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني إبراهيم 
دبدوب من منصبه واحتفظ مبنصب مستش���ار ملجلس 
إدارة البنك، ليعد ه���ذا التقاعد الوحيد خالل عام 2013، 
بينما شهدت عدة بنوك اس���تقاالت في مناصب اداراتها 
التنفيذية، حيث اس���تقال كل من الرئيس التنفيذي في 
بنك اخلليج ميش���ال عقاد، كما استقال نظيره في البنك 

التجاري الكويتي نهاد صليبا.

شهد القطاع املصرفي في األول من يوليو 2013، انطالق 
عصر جديد م���ن احلوكمة، بعد انته���اء مهلة التطبيق 
والتغيير التي فرضه���ا بنك الكويت املركزي في فبراير 
عام 2012، وأبرز ما جاء فيها إلقاء مسؤوليات كبيرة على 

عاتق مجالس اإلدارات في البنوك احمللية. 

أصدر بنك الكويت املركزي عدة تعميمات للبنوك احمللية 
بهدف حل جميع قضايا املتعلقة بالقطاع في التوقيت املناسب 
منها تعميم بشأن تنظيم التمويل اإلسالمي للسكن اخلاص 
لألفراد، أما أهم ق���رارات املركزي كانت متثلت في إصدار 

أوراق نقدية جديدة بهدف محاربة عمليات التزوير.

أكدت اختبارات الضغط التي أرسلتها البنوك احمللية 
إلى بنك الكوي���ت املركزى على قدرة البنوك على حتمل 
الصدمات وكذلك قدرتها على حتمل الصعاب في مختلف 

السيناريوهات وذلك اعتمادا على املالءة املالية.

ارتفع حج���م القروض في القط���اع البنوك ب� %7.5، 
ليبل���غ 28.8 مليار دينار حتى اكتوبر 2013، حيث كانت 
القروض االستهالكية لها نصيب األسد من إجمالي حجم 

القروض.

استمرت البنوك احمللية في جتنيب املخصصات خالل 2013 
بهدف تغطية القروض غير املنتظمة بكل اشكالها، حيث بلغت 
املخصصات 481.6 مليون دينار بنهاية الربع الثالث من العام، 
لتغطي بذلك املخصصات احملددة للقروض غير املنتظمة %107.2 

كما في يونيو 2013، مقارنه ب� 95.1% كما في نهاية 2012.

شهد صندوق األسرة الذي أقره مجلس األمة ملعاجلة 
أوضاع املواطنني املتعثرين قبل عام 2008 عزوفا واضحا 
من قب���ل املواطنني، حيث وصل أع���داد املواطنني الذين 
تقدموا بطلبات لالستفادة من الصندوق الى 16503 طلبات، 
بإجمالي مديونيات بلغت 385.1 مليون دينار، فيما كانت 

متوقعا أن يستفيد من الصندوق 42 ألف عميل.

تخطى حجم أصول القطاع املصرفي 50 مليار دينار بنهاية 
أكتوبر املاضي، فيما ارتفع موجودات البنوك 7.3%، ليتخطى 
50.6 مليار دينار، أما إجمالي الودائع استمر بالنمو هذا العام، 
وارتفع اإلجمال���ي 6.7% إلى 35.63 مليار دينار كما في نهاية 
أكتوبر 2013، وحققت إيداعات القطاع اخلاص منو ب�  %7.8. 

نشطت البنوك احمللية خالل عام 2013 في عمليات تسوية 
املديوني����ات التي لديها بهدف تنظيف ميزانياتها من الديون 
بكل أشكالها خاصة املتعثرة مع شركات أو أفراد، وقدر حجم 
القروض املصرفية التي متت تسويتها بنحو 2 مليار دينار، 
جاءت عبر ادخال أصول أو تسييل أو عمليات بيع مباشرة.  

ومؤشرات حملافظ استثمارية، غير أن إطالق هذه املرحلة 
ج���اء تقنيا فقط، حيث يظل تفعيل هذه املرحلة مرهونا 
بصانع السوق، لذا تكثف إدارة البورصة تواصلها معه 
عبر احتاد ش���ركات االس���تثمار لطرح منتجات جديدة 
تكون مبنزلة اإلعالن الرسمي لتشغيل مرحلة املشتقات 

في سوق الكويت املالي.

٭ إلغاء إدراج »الصفاة« و»األهلية«:
ألغت هيئة أسواق املال خالل 2013 إدراج أسهم شركتي 
الصفاة لالستثمار واألهلية القابضة، كما أمهلت 3 شركات 
لتعديل أوضاعها وهي مجمعات األسواق، واالستثمارات 

الصناعية، ومجموعة الصفوة القابضة.
وجاءت قرارات اإللغاء واإلمهال إعماال لنص املادة 25 من 
القرار رقم 3 لس���نة 2011 والتي تقضي بإلغاء أي ورقة 
مالية مضى على إيقافها 6 أشهر دون تداول في البورصة 

الكويتية.

٭ قرارات جديدة لتفسيخ األسهم:
اتخذت إدارة السوق قرارات جديدة بشأن تفسيخ األسهم 
بعد توزيعات النق���دي واملنحة وزيادة رؤوس األموال، 
وذلك متاش���يا مع قانون الش���ركات اجلديد وتعديالته، 
وس���تطبق هذه القرارات مطلع 2014، وأكدت البورصة 
على إيقاف التعامل في أس���هم الش���ركات املدرجة التي 
ستخالف القرارات اجلديدة، وأرسلت تعميما بهذا الشأن 
للش���ركات في نوفمبر كي يكون لديها متسع من الوقت 

للعمل بالنظام اجلديد.

٭ 169 مليون دينار أعلى قيمة تداول:
سجلت البورصة الكويتية أعلى قيمة تداول خالل 2013 
في جلسة 9 مايو، حيث بلغت قيمة التداول 169.1 مليون 
دينار، فيما سجلت أدنى قيمة في جلسة 6 أغسطس، إذ 

بلغت 14.5 مليون دينار.
ورغم النشاط القياسي الذي شهدته البورصة الكويتية 
في النصف األول من 2013 جراء الزخم املضاربي لكثير 
من األسهم الرخيصة وارتفاع املؤشر العام بنسبة %30.9 
مقارنة م���ع 2012، إال أن التراجع الالفت في اجللس���ات 
األخيرة سلبت املؤش���ر الكثير من مكاسبه، حيث هوى 
من مستوى 8430.7 نقطة وهو أعلى مستوى بلغه خالل 

2013، ليصل إلى 7605 نقاط في آخر إقفال.

العام احلالي 2013 حيث ارتفعت أرباح الشركات العقارية 
التي أعلنت عن نتائجها املالية خالل تلك الفترة لتحقيق 
أرباح اجمالية بنسبة بلغت ما بني 20 و70% مقارنة بالفترة 

نفسها من العام 2012.

٭ قرار تنظيم املعارض:
أصدرت وزارة التجارة قرارا وزاريا لتنظيم املعارض 
العقارية في الكويت وتضمن 16 مادة تضمنت عدم جواز 
إقامة معارض عقارية داخل الكويت اال بعد احلصول على 
ترخيص من الوزارة وان تقام املعارض العقارية املرخص 
لها في األماكن املخصصة إلقامة املعارض بعد اس���تيفاء 

موافقات اجلهات الرسمية.

٭ صفقات بارزة ل� »بيتك«:
شهد 2013 قيام »بيتك« ببيع 79 قطعة أرض سكنية 
مباليني الدنانير في منطقة ش���رق القرين )الفنيطيس( 
من خ���الل مزاد علني وفي نوفمبر جنح »بيتك« ببيع 9 
عقارات جتارية في العاصمة وشرق وحولي بقيمة إجمالية 
44.735 مليون دينار كان أبرزها صفقة بيع مجمع بيروت 

في حولي بقيمة 20.760 مليونا.

٭ 47 قرار إحالة ملتالعبني إلى النيابة:
أحالت هيئة أس���واق املال خالل عام 2013 نحو 47 بالغا 
إلى نيابة أسواق املال ملتالعبني منهم متداولون كبار في 
السوق ووسطاء، فضال عن مغردين على »تويتر«، وذلك 
في إطار إحكام الرقابة على السوق، وكان لهذه اإلحاالت 
أثر واضح ف���ي تراجع معدالت التالع���ب في البورصة 
الكويتية. ومما عزز هذه اإلجراءات إيقاف 4 متداولني ملدة 
6 أشهر في 20 يوليو في سابقة هي األولى من نوعها في 
بورصة الكويت، ولم تكتف هيئة األسواق بهذه اإلجراءات 
بل فتشت في دفاتر شركات الوساطة وكانت أكثر تركيزا 

على حسابات كبار املتالعبني لكشف تالعبات سابقة.

٭ شركة البورصة.. بعد طول انتظار:
اتخذت هيئة أسواق املال قرارا مهما خالل 2013 قد يكون 
هو األهم بالنسبة للهيئة، وهو تقدمي طلب تأسيس شركة 
البورصة إلى وزارة التجارة وذلك برأس���مال 60 مليون 
دين���ار املصدر منه 6 ماليني، وج���اء هذا التحرك بعد أن 
أوجد الفريق القانوني لهيئة أسواق املال مخرجا قانونيا 
لينهي اجلدل حول تخصيص البورصة الكويتية، حيث من 
املتوقع أن تخرج الشركة اجلديدة للنور قبل نهاية العام 

احلالي أو مع بداية العام املقبل على أقصى تقدير.

٭ إدراج وربة.. فوضى عارمة:
في أول إدراج في سوق الكويت املالي منذ تغيير شروط 
اإلدراج للحد من الش���ركات الورقي���ة التي كانت تغرق 
السوق، مت إدراج أسهم بنك وربة في البورصة الكويتية 
في 3 سبتمبر املاضي، وصاحب عمليات البيع والدمج التي 
تلت اإلدراج فوضى عارمة من خالل تكدس غير مسبوق 
داخل مبنى السوق، ما أدى إلى اشتباكات وحتطيم زجاج 
نوافذ، ما حدا بإدارة الس���وق إلى اتخاذ قرار بالعمل في 
الفترة املسائية لتوزيع الشيكات، فضال عن تخصيص 
فترة لعملي���ات الدمج من الواحدة إل���ى الثالثة عصرا، 
ومتخض عن هذه الفوضى فتح باب احلديث مجددا عن 

إخالء مبنى البورصة من املتداولني.

٭ إطالق »اكسترمي 2«.. تقنيًا فقط:
أطلقت البورصة في 8 ديسمبر اجلاري املرحلة الثانية من 
نظام »اكسترمي 2« الذي أعدته »ناسداك أومكس«، وهي 
املرحلة املتعلقة بسوق املشتقات مثل السندات والصكوك 

٭ 105 آالف طلب إسكاني:
جتاوز عدد الطلبات االس���كانية 105 آالف طلب خالل 
2013 حسب احصائية املؤسسة العامة للرعاية السكنية، 
حيث مت رصد أكثر من 1.7 مليار دينار إلجناز واستكمال 
املشاريع خالل السنة املالية احلالية والتي ستشهد تسليم 
بعض املشاريع فيما ستنجز أخرى خالل االعوام الثالثة 

املقبلة.

٭ زيادة قرض اإلسكان إلى 100 ألف:
وافقت اللجنة املالية البرملاني���ة على زيادة القرض 
االس���كاني من 70 ألفا الى 100 أل���ف دينار ووافقت على 
زيادة بدل اإليجار من 150 الى 250 دينارا ومن استفادوا 
من القرض في السابق مينحون 30 الفا للترميم وكل من 
لم يأخذ قرضه الكامل من االس���كان يلزم بنك التسليف 
واالدخار بان يزيد قرضه الى 100 ألف ألنهم يعيش���ون 

حالة زيادة االسعار.

٭ أرباح شركات مدرجة للربع الثالث:
حتقيق الشركات العقارية املدرجة في سوق الكويت 
لألوراق املالية أرباحا مجزية مع نهاية الربع الثالث من 

محمود فاروق

القط��اع املصرف��ي خالل  تعرض 
2013 للعدي��د م��ن القضايا املصرفية 
الشائكة التي أحدثت تغييرا جذريا في 
بوصلة القطاع، منها تنظيف ميزانيات 
البنوك من مديونيات متت تس��ويتها 
قدرت بحوالي 2 مليار دينار، فضال عن 
تطبي��ق معايير احلوكم��ة التي دفعت 
إل��ى تغيير خارطة مجال��س االدارات 
في البنوك لتشهد خالل 2014 وجوها 
جديدة ومناصب مستحدثة، كما جنحت 
البنوك في تغطية القروض غير منتظمة 
ب� 107.2% مخصص��ات، باإلضافة إلى 
تعميم بنك الكويت املركزي املتعلق 
بتمويل السكن اخلاص الذي أثار لغطا 
بني األوساط املصرفية، وفيما يلي ابرز 

االحداث املصرفية خالل 2013: 

شريف حمدي

شهد س��وق الكويت 
املالي��ة خالل  ل��أوراق 
2013 كثيرا من األحداث 
التأثير على  املهمة ذات 
جميع األط��راف العاملة 
فيه، وكان لهيئة أس��واق 
امل��ال دور ملحوظ في 
اتخاذ ق��رارات ظهر جليا 
تأثيرها في 2013، وسيكون 
لها دور فاعل في السنوات 
املقبلة خاصة على مستوى 
احلد م��ن التالعبات في 
الس��وق، وفيما يلي أهم 
أحداث العام الذي شارف 

على االنتهاء:

عاطف رمضان

شهد القطاع العقاري 
أحداثا وقرارات حكومية 
منظمة وإعالنا عن إجمالي 
أعداد الطلبات االسكانية 
وإقرار البرملان زيادة القرض 
االسكاني وامتام صفقة بيع 
9 عقارات تابعة ل� »بيتك« 
من ابرزهم مجمع بيروت 
في حولي، وفيما يلي ابرز 
ما ش��هده القطاع خالل 

العام 2013: 

فوضى ادراج بنك وربة من ابرز احداث البورصة في 2013
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تناقض شركات االستثمار.. منو سريع وانهيار أسرعقانونا الشركات والتراخيص التجارية أبرز إجنازات »التجارة« 

املشاريع الصغيرة.. موضة 2013

األعمال الصناعية وذلك بعد تقرير البنك الدولي الذي 
أشار إلى تراجع الكويت عامليا وخليجيا من املرتبة 67 
للعام 2011 إلى املرتبة 82 للعام 2012 عامليا واملرتبة ال� 
6 خليجيا أي مبقدار 15 درجة بحس���ب مؤشر سهولة 

ممارسة األعمال للعام 2011 - 2012.

٭ امليكنة والشباك الواحد: 
ميكنة قطاعات الوزارة املختلفة مبا يسرع عملية إجناز 
املعامالت الالزمة وإصدار التراخيص التجارية من خالل 
مش���روع الشباك الواحد الذي يسهل على املستثمرين 
والتجار تخليص معامالتهم بسرعة، حيث ترتكز رؤية 
الوزارة على تخلي���ص املعامالت إلكترونيا مما يتيح 
للعميل التأكد من عملية سير معاملته إلكترونيا دون 

احلاجة إلى متابعتها بشكل مباشر.
 

٭ جلنة فض التشابك: 
تش���كيل جلنة لفض التشابك في عملية إصدار بعض 
التراخيص التجارية أو الصناعية، حيث تتجه الوزارة 
لتسهيل عملية احلصول على األراضي الصناعية من خالل 
فكرة الشباك الواحد في عمل الهيئة العامة للصناعة.

٭ تشكيل جلنة اإلعسار: 
تشكيل جلنة إلصدار قانون اإلعسار وخسارة الدائنني 
الذي تعمل الوزارة على إعداده بالتعاون مع البنك الدولي 
واجله���ات الرقابية ذات الصلة، وهو من القوانني التي 
من املمكن أن تساهم في عالج الكثير من مشاكل قطاع 

االستثمار في الكويت. 

٭ تصادم الوزير باحتاد التجار: 
تصادم وزير التجارة مع االحتاد الكويتي لتجار ومصنعي 
املواد الغذائية عل���ى خلفية إعالن الوزارة عن إحباط 
7 آالف ط���ن من املواد الغذائي���ة التي خزنها أصحابها 
بش���كل مخالف ومتت إحالتهم إلى النيابة العامة وقد 
وصف االحتاد هذه الكمية بأنها غير صحيحة وأن الرقم 
الصحي���ح هو 7.5 أطنان، مما جعل االحتاد يرد ببيان 

صحافي شديد اللهجة.

٭ منو الفت:
يبدو أن ما تبقى من شركات االستثمار في البورصة يشهد 
أوضاعا جيدة، فقد ارتفع إجمالي أرباح شركات االستثمار 
املدرجة بنسبة 88.2% في 9 أشهر من 2013 مقارنة بالفترة 
املقارنة من 2012، وذلك من 67.06 مليون دينار إلى 126.22 

مليونا.

٭ شطب 10%.. والهرب من الرقابة واملساءلة:
مت ش���طب 10% تقريبا من الش���ركات االس���تثمار املدرجة 
بالبورصة إما لتسجيلها خس���ائر متتالية بواقع 75% أو 
أكثر م���ن رؤوس أموالها أو هربا من الش���روط واملعايير 
واملعلومات التي تطلبها هيئة أسواق املال لتطبيق احلوكمة 
ومبدأ اإلفصاح والشفافية في ظل فرض الهيئة نشر تقارير 
دورية تبني أي تغير جوهري قد يطرأ على الش���ركة يؤثر 

في نتائجها وأعمالها وخطتها.

٭ »املدينة«.. مزيد من التعثر:

آخر تعثرات شركات االستثمار كانت مع تقدم شركة املدينة 
لالس���تثمار بطلب احلماية من الدائن���ني عبر اللجوء إلى 

قانون االستقرار.

٭ ساليدر ستيشن األفضل:

فاز رجل األعمال الكويتي باسل السالم عن تصميمه 
ملطعم ساليدر ستيشن في سلطنة عمان مبسابقة أفضل 
تصميم ملطعم في الش���رق األوس���ط من قبل املنظمة 
العاملية للتصميم الداخلي. وكان التصميم مبنيا على 

تصميمه لساليدر ستيشن بالكويت.

٭ النساء أفلح من الرجال باملشاريع الصغيرة:

النساء الكويتيات أكثر إقباال على املبادرات وتأسيس 
املشروعات الصغيرة من الرجال طبقا ألرقام الشركة 
الكويتية لتطوير املشروعات الصغيرة، حيث أعلنت 
ارقام هذه الس���نة صادرة عن الش���ركة انه في الفترة 
املمتدة من 2007 حتى نهاية 2012 عرض على مجلس 
ادارة الش���ركة ما مجموعه 214 مشروعا متت املوافقة 
على 125 مشروعا منها بلغت نسبة املشاريع املدعومة 
من الشركة للنساء الكويتيات نحو 50.4% مقابل %49.6 

للرجال.

٭ الصالح وزيراً للتجارة مجدداً: 
2013 شهد جتديد تعيني أنس الصالح وزيرا ل� »التجارة« 
حيث تس���لم حقيبة الوزارة منذ فبراير 2012 وهو من 
موالي���د 1972 وحاصل على بكالوريوس إدارة األعمال 
م���ن جامعة بورتالند بأميركا 1997 وهو جاء من رحم 
غرفة التجارة التي كان عضوا مبجلس إدارتها وشغل 

العديد من املناصب في القطاع اخلاص.

٭ قانون الشركات:
إقرار قانون الشركات التجارية اجلديد بعد انتظاره ألكثر 
من 50 عاما وهو من أبرز القوانني االقتصادية الهادفة 
ملعاجلة متغيرات كبيرة طرأت على بيئة األعمال املرتبطة 
باملشاريع التجارية، وتضمن القانون مواد جديدة كإدخال 
رأسمال الشخص أو الشركة في الضمان العام للدائنني 
وضمان حقوق األقلية في الشركات ووضع اجلزاءات 

الصارمة على مجالس إدارات الشركات املخالفة.

٭ قانون التراخيص التجارية:
قانون تراخيص احملالت التجارية الذي أقره البرملان في 
مداولته الثانية باإلجماع، وقد أجريت عليه بعض التعديالت 
ملواكبة التغيرات العاملية واحمللية في شأن حتديث العديد 
من القوانني لتتوافق مع هذه املتغيرات وإزالة العقبات التي 

تعترض املشروعات في سبيل مزاولة أنشطتها. 

٭ تدوير موظفني وسحب قسائم: 
أصدر وزي���ر التجارة قرارا بتدوير 37 مراقبا ورئيس 
قسم في الرقابة التجارية وحماية املستهلك على مستوى 
محافظات الكويت، كما أص���درت هيئة الصناعة التي 
يرأسها الوزير قرارا بسحب عدد من القسائم الصناعية 
من املستثمرين غير اجلادين ولعدم استجابة أصحابها 

لتصحيح أوضاعها وجتاهل اإلنذارات املوجهة لهم.

٭ شعار »التجارة« لبيئة األعمال: 
أعلنت الوزارة عن شعارها للعام 2013 املتمثل في »حتسني 
بيئة األعمال« من خالل تطوير البنية التحتية للوزارة 
وبيئة األعمال التجارية وأداء حماية املستهلك وبيئة 

٭ نهاية سنة غير سعيدة:
نهاية 2013 لم تكن سعيدة على قطاع شركات االستثمار، 
حيث أصدرت هيئة أسواق املال تعميما على الشركات املالية 
اخلاضعة لرقابتها، تلزمها فيه، بأن تتقدم ل� »الهيئة« بطلب 
ترخيص ملزاولة نشاط األوراق املالية، مع كشف باألنشطة 
املالية التي ترغب الشركة في مزاولتها، بحد أقصى نهاية 
يوم عمل 19 اجلاري، وذلك وفقا لنماذج مخصصة أرفقتها 

»الهيئة« بتعميمها.

٭ مزيد من املخصصات:
فرض بنك الكويت املركزي سياسة جديدة تتعلق ببعض 
املخصصات العامة من شركات االستثمار التي طلبت لعمليات 
االستثمار والتمويل والتي لم يتم تكوين مخصصات محددة 

لها.

٭ صورة جديدة للقطاع تلغي رواسب األزمة:
تسلم قيادة مجلس إدارة احتاد شركات االستثمار مجموعة 
جديدة من الشركات أكثر 
كفاءة ومهنية وهي شركات 
جنحت في جتاوز األزمة 
املالي���ة وأبرزها: ش���ركة 
الكويتية لالستثمار التي 
التنفيذي  يعتبر رئيسها 
الس���بيعي رئيس���ا  بدر 
لالحتاد، وش���ركة وفرة 
لالستثمار الدولي وميثلها 
صالح القاضي، وش���ركة 
املركز املالي وميثلها مناف 
الهاجري، وشركة مشاريع 
الكويت االستثمارية إلدارة 
األصول »كامكو« وميثلها 
فيصل صارخوه، وأيضا شركة االستشارات املالية الدولية 

إيفا وميثلها صالح السلمي.
وتعمل هذه املجموعة على تغيير الس���معة الس���يئة التي 
ارتبطت بشركات االستثمار خالل األزمة املالية وتوريطها 
آلالف املساهمني واملستثمرين بخسائر وبروباغندا زائفة.

٭ صندوق مبلياري دينار:
أقر الصندوق الوطني لدعم املش����اريع الصغيرة 
واملتوس����طة مبلياري دينار لدعم هذه املشروعات. 
لك����ن حتى اآلن لم يظهر عل����ى ارض الواقع، ويعزو 
املراقبون ذلك الى ضعف شخصية رئيس الصندوق 
الذي يب����دو غير مكترث مبعاناة الش����باب الكويتي 
علىأرض الواقع وبرغم ذل����ك يتقاضى محمد زهير 
رئي����س الصندوق راتب ب����� 9 آالف دينار كما ذكرت 

»األنباء« االسبوع املاضي.

٭ البوبكورن الكويتي يفوز:

فازت شركة ليتس بوبكورن وهي الشركة الكويتية 
األولى للبوبكورن بأفضل عالمة جتارية � فرانشايز في 

2013 وقريبا سيكون لها فرع في دولة قطر.

٭ اسمعني.. ال تدفع لي:
انتاج فيلم كويتي بعنوان »اسمعني« فيلم وثائقي 
يوثق جتارب ومعاناة أصحاب املشاريع الصغيرة في 
الكويت وأفكار ومبادرات الشباب لتجاوزها، وكأنه رد 
على الصناديق احلكومية لتمويل املش���اريع في وقت 

يحتاج الشباب الى ما هو أبعد من املال.

٭ وزارة للشباب:
اقرار وزارة للش���باب ومرس���وم رقم 8 لعام 2013 

بإنشاء مكتب لوزير الدولة لشؤون الشباب.

عاطف رمضان

ش��هد الع��ام 2013 
أحداثا مهمة بوزارة التجارة 
واقتصادية«  »سياس��ية 
كإق��رار بع��ض القوانني 
املؤثرة ف��ي بيئة املال 
والق��رارات  واألعم��ال 
الوزارية وبعض إجنازات 
الوزارة التي كشفت عنها 
ضمن استراتيجيتها للعام 
2014/2013، وم��ن أبرز 

هذه األحداث ما يلي: 

منى الدغيمي

م���ل���ف ش���رك���ات 
االستثمار في 2013 حافل 
باألحداث املتناقضة، بني 
منو في أرباح الشركات 
البورصة  في  املتبقية 
 %10 نحو  بعد شطب 
القطاع وبني مزيد  من 
واملشاكل  التعثر  من 
املستمرة منذ بداية األزمة 

املالية.
وفيما يلي التفاصيل:

عبدالرحمن خالد

في ما يشبه املوضة، 
ركب اجلميع من قطاع 
خاص وحكوم��ة موجة 
املشاريع الشبابية الصغيرة 
بصندوق من ملياري دينار 
هنا ومبؤمترات ومعارض 
هناك، ولك��ن رغم كل 
هذه املوج��ة لم يتغير 
شيء على ارض الواقع،  
لكن تظل هناك فسحة 

لوجو فيلم »اسمعني«محمد زهير يتقاضى 9 آالف دينارأمل كما التالي:

صراع كبير بني شركات االستثمار في 2013

بدر السبيعي


