
اقتصاد
االثنني 18 مايو 2015

37

»بوسطن جروب«: أدنى مستوى لألرباح 
التشغيلية في تاريخ القطاع خالل 2014

املصارف االستثمارية مطالبة بخفض 
التكاليف وحتديد التوزيعات لرفع اإليرادات

قال تقرير بوسطن كونسلتينج 
التحديات  إنه في ض����وء  جروب، 
التي يش����هدها قطاع  املتواصل����ة 
املصارف خالل العام 2015، يتوجب 
على املصارف االستثمارية أن تتخذ 
إجراءات مبتكرة على عدد من الصعد 
إذا ما رغبت في أن تواصل منوها 

مستقبال.
وذكر التقرير الذي يحمل عنوان 
»أس����واق رأس املال العاملية 2015: 
التكيف مع التط����ورات الرقمية«، 
أنه ال ميكن للمصارف االستثمارية 
أن تواص����ل جت�اه����ل مزايا عصر 
تكنولوجيا املعلومات الذي نعيش 
فيه الي����وم، فقد اضطر الكثير من 
القطاعات إلى تطوير مناذج األعمال 
اخلاص����ة به، وق����د وصلت موجة 
التغيير اآلن إلى أسواق رأس املال، 
لقد حان الوقت للتحول إلى النمط 

الرقمي«.
ووفقا للتقرير، عاودت اإليرادات 
الدولية في قطاع أسواق رأس املال 
واخلدمات املصرفية االستثمارية 
الع����ام  تقهقرها مج���ددا خ���الل 
2014 ج����راء تعرضها للض���غوط، 
متدنية إلى 239 مل��يار دوالر، أي 
بانخفاض قدره 3% مقارنة مع 246 
مليار دوالر خالل العام 2013، و%12 
مقارنة مع 271 مليار دوالر في العام 
2010. كما شهدت أرقام الدخل الثابت 
والعمالت والس����لع، والتي شكلت 
55% من إجمالي اإليرادات في العام 
2010، نصيبها من معدالت االنخفاض 
اإلجمالية إلى 49% )117 مليار دوالر 

في العام 2014(.
وأوضحت مجموعة بوس����طن 
كونس����لتينج جروب أنه يتوجب 
على املصارف االستثمارية إجراء 
مراجع����ة منهجية جلميع املجاالت 
التي ميكن أن تش���هد حتديثا على 
صعيد عملياتها التجارية من خالل 
إدخال حتسينات رقمية، مبا في ذلك 
خفض التكاليف وحتديد التوزيعات 
بشكل أفضل على نحو يتيح رفع 
اإليرادات. وسوف تلعب الشراكات 
دورا رئيسيا في هذا املجال، حيث 
ميكن أن تبرم على امتداد سالسل 

القيمة. 
وعلى صعيد أكثر إيجابية، منت 

إيرادات اخلدمات االستشارية بنسبة 
4% لتص����ل إلى 62 مليار دوالر في 
العام 2014، مدفوعة بشكل رئيسي 
بإيرادات قوي����ة لعمليات االندماج 
واالستحواذ، والتي منت بنسبة %14 
لتبلغ 16.5 مليار دوالر، وهو أعلى 
معدل منو في غضون خمس سنوات. 
وتتوقع بوسطن كونسلتينج جروب 
أن يكون العام 2015 عاما جيدا آخرا 
في هذا السياق بالنظر إلى الدورات 
التي متر بها عادة عمليات االندماج 
واالس����تحواذ، والتي تبلغ فترتها 

خمس إلى سبع سنوات.
وذك����ر التقري����ر ان العائد على 
حقوق املساهمني في قطاع أسواق 
رأس امل����ال واخلدم����ات املصرفية 
االس����تثمارية واص����ل انخفاضه 
خالل الع����ام 2014 متدنيا إلى %7، 
وذلك مقارنة مع نس����بة 11% خالل 
العام 2013 و12% خالل العام 2012. 
وتتوقع بوسطن كونسلتينج جروب 
مواصلة االنخف����اض ليبلغ العائد 
على حقوق املساهمني أقل من %10 
على مستوى القطاع، ما لم حتدث 
عملية إعادة هيكلة كبرى. باإلضافة 
إلى ذلك، بلغت األرباح التشغيلية 
أدنى مستوياتها في تاريخ القطاع 
خالل العام 2014، منخفضة بنسبة 
28% مقارنة مع العام 2010 لتصل 

إلى 68 مليار دوالر فقط.

تحديات رقمية

أشار التقرير إلى أن ميزة امتالك 
املعلومات، والتي انفردت بها املصارف 
االس���تثمارية تقليديا، تتالشى في 
ضوء دخ���ول قط���اع تكنولوجيا 
املعلومات مرحلة تطورية جديدة، 
حيث تساهم التطورات الرقمية في 
حتويل تدفق املعلومات بعيدا عن 
هذه املصارف إلى قنوات جديدة. من 
جهة أخرى، تسمح هذه التطورات 
أيضا بتوليد البيانات والتحكم بها 
من قبل كيانات غير مصرفية. وحري 
بالذكر أن بعض شركات أسواق رأس 
املال واخلدمات املصرفية االستثمارية 
تواكب هذه التغيرات وتتخذ تدابير 
وقائية ملواصلة البقاء في الطليعة، 
في حني ان ش���ركات أخرى حتاول 

التكيف ببطء شديد.

خالد الشمالي متحدثا خالل املؤمتر الصحافي 

أطلقت برنامج امليكنة إلجناز املعامالت عبر موقعها اإللكتروني .. والتشغيل الفعلي قبل نهاية اجلاري

»التجارة«: 5 دقائق إلصدار التراخيص التجارية

مع الوزارة، مضيفا: أنه من 
الضرورة التطلع إلى االنتقال 
إلى مرحلة أكبر بكثير وتنفيذ 
مدركات اإلصالح، موضحا أن 
أعمال التجارة تقوم على ردة 

الفعل وليس الفعل.
وأض���اف الش���مالي: إننا 
نحت���اج إلى أن نص���ل إلى 
التخطي���ط وذلك من  درجة 
خالل االنتهاء من عملية الربط 
اآللي والتنسيق مع كل اجلهات 

احلكومية األخرى.

 تجربة قصيرة

من جانبه ق���ال الوكيل 
املساعد لشؤون الدعم الفني 
والتخطيط فواز الشالل إن 
التج���ارة يعمل منذ  فريق 

ش���هرين إلط���الق جتربة 
البرنامج، مبينا انه بالرغم 
من أن التجربة متت منذ وقت 
قصير إال أنها كانت جيدة من 
ناحية تخفيف العبء على 
املوظف���ني واملراجعني على 
حد سواء. وأوضح أن هناك 
خدمات كثي���رة في طورها 
التجريبي سيتم اإلعالن عنها 
في وقتها لتسهيل اإلجراءات 
الوزارة  على املراجعني في 
وذلك بتوجيهات من وكيل 

وزارة التجارة.
إدارة  بدوره قال مدي����ر 
التراخي����ص التجارية فالح 
الهبيدة إن البرنامج يضمن 
للمراجع وجود موظف من 
الوزارة في استقباله، رغم 
انه مازال في طور التجربة، 
مبينا أن البرنامج يتم جتربته 
في مرك����ز حولي فقط فيما 
يتعلق بالتراخيص الفردية 
أما تراخيص األشخاص فيتم 

استقبالها في مقر الوزارة.

استقبال المعامالت

من ناحيته قال مدير إدارة 
شركات األشخاص علي الداهوم 
إن اإلدارة استقبلت 49 معاملة 
منذ إطالق جتربة البرنامج، 
مفيدا بأن أغلبيتها مت إجنازها. 
وأوضح أن النظام يعد تطويرا 
ألداء موظف���ي الوزارة حيث 
س���يقوم توزيع العمل على 
جميع موظف���ي اإلدارة دون 
استثناء لتخليص معامالت 

املراجعني.
وكش���ف عن تخصيص 
قسم خاص لذوي االحتياجات 
اخلاصة وكبار السن وهو 
إجناز نتمنى أن يؤتي ثماره، 
الفتا إلى أن الهدف من هذا 
النظام ه���و تطوير دولتنا 
املتقدمة  بال���دول  واللحاق 
متمنيا تطبيقه رسميا قريبا 

لتحقيق هذا الهدف.
من جانبه���ا قالت مراقبة 
املشروعات في إدارة شركات 
األشخاص عدوية الفيلكاوي 
البرنام���ج يع���د خطوة  إن 
أولى وليس���ت أخي���رة في 
طريق حتسني بيئة األعمال 
داخل الوزارة ورفع مؤش���ر 
الكويت دوليا في بيئة األعمال 

التجارية.
وأضافت: اننا نطمح إلى 
اال يقتصر النظام فقط على 
حجز مواعيد وإمنا يصل إلى 
املعاملة بشكل كامل  إجناز 
األمر الذي يؤثر إيجابا على 

املراجع.

الفني السيطرة  الدعم  قطاع 
عليها وفق إمكانياته والتغلب 

عليها.
وأش���ار إل���ى أن الوزارة 
حترص على االس���تمرار في 
التغيير ألن���ه ميثل النجاح 
والطم���وح بالنس���بة ل���كل 
ال���وزارة الختصار  قطاعات 
الدورة املستندية شريطة أن 
االس���تمرار في ذلك من أجل 
الوصول إلى هدف حتسني بيئة 
األعمال في الكويت، موضحا 
أن هناك قرارات وزارية قادمة 

تصب في هذا االجتاه.
النافذة  وفي سؤاله عن 
الواحدة قال إن تطبيق هذا 
األمر يتطلب إشراك 14 جهة 
من الدولة املرتبطة بالعمل 

محمود فاروق

أعلن وكيل وزارة التجارة 
والصناعة خالد الشمالي عن 
إطالق الوزارة لبرنامج جتريبي 
التراخيص  مليكنة خدم���ات 
التجارية الستقبال معامالت 
املراجعني بقطاع الشركات عبر 
اإلنترن���ت لتدقيقها وحتديد 
املواعيد وإجناز املعامالت خالل 

5 دقائق.
الش���مالي خالل  وأضاف 
مؤمتر صحافي عقدته الوزارة 
أمس لإلعالن عن التش���غيل 
أن  للبرنام���ج  التجريب���ي 
البرنامج يشمل إدارة شركات 
األش���خاص والتراخي���ص 
الفردية موضح���ا أن املوعد 
البرنامج قد  املتوقع إلطالق 

يكون خالل أسبوعني.

الطاقة االستيعابية 

وفي رده على س���ؤال عن 
الطاقة االستيعابية للبرنامج 
قال الشمالي إن إدارة األشخاص 
كانت تس���تقبل قبل تطبيق 
البرنامج نح���و 150 معاملة 
يوميا فيما يتوقع زيادتها إلى 
أكثر م���ن 200 معاملة يوميا 
إلدارة األشخاص قسم التعديل 
والتأسيس فقط بعد اإلطالق 
الرسمي للمشروع، موضحا 
أن البرنامج سيسمح بتوزيع 
املعام���الت على كل املوظفني 
مبعدل 3 معامالت في الساعة 
الواحدة ما يتيح لكل مراجع 

مدة 20 دقيقة.

التكلفة.. صفر

أن  إلى  الش���مالي  وأشار 
الوزارة تس���تقبل نحو 400 
مراجع يوميا في كل اإلدارات 
املختلفة، مضيفا أن البرنامج 
لم يكلف الوزارة »فلسا« وإمنا 

قام بجهود املوظفني.
البرنام���ج  أن  وأوض���ح 
سيس���اهم في تقليل الوقت 
الدورة املستندية  واختصار 
وزي���ادة مقدرة املوظف على 
تلبي���ة طلب���ات املراجع���ني 
وتنظي���م الوق���ت للموظف 
واملراجع، مبينا أن البرنامج 
سيوقف الفوضى في استقبال 
طلبات املراجعني التي تعاني 

منها الوزارة حاليا.

مواجهة المعوقات

وأفاد بأن وخالل مرحلة 
املراحل  البرنامج في  جتربة 
الوزارة  أمام  البدائية ظهرت 
بعض املش���اكل واس���تطاع 

الشمالي: البرنامج 
يرفع الطاقة 
االستيعابية 

للمراجعني ألكثر 
من 200 يوميًا

3 معامالت في 
الساعة الواحدة 
ولكل مراجع 20 

دقيقة 

ترتيبات لدخول 
الشركات 

املساهمة ضمن 
منظومة البرنامج 

البرنامج لم يكلف 
التجارة »فلسًا« 

وتأسيسه بجهود 
املوظفني

تطبيق النافذة 
الواحدة يتطلب 
إشراك 14 جهة 

حكومية

ال تخفيض على رسوم التراخيص التجارية 

كيفية استخدام البرنامج في 4 خطوات 

قالت عدوية الفيلكاوي في ردها على سؤال عن إمكانية 
خفض رسوم التراخيص السيما أنها ضمن األمور التي 

انتقدها البنك الدولي في الكويت أجابت: »استبعد خفضها 
حيث إنها تتناسب مع متوسط رسوم تكلفة التراخيص في 

دول مجلس التعاون«.

استعرض فالح الهبيدة طريقة استخدام البرنامج في 4 
خطوات وهي:

1 ـ الدخول على موقع الوزارة.
.»bdf«2 ـ إرسال الطلب واألوراق بصيغة

3 ـ تسلم املوظف للمعاملة وتدقيقها.
4 ـ حتديد موعد للمراجعة إذا كانت مستوفية للشروط 

وإرساله للعميل عبر البريد اإللكتروني.
وأشار إلى أنه في حالة عدم استيفاء األوراق ال يقبل النظام 

املعاملة.

أعلنت شركة طفل املستقبل 
العقارية )فيوتشر  الترفيهية 
كيد( عن نتائجها املالية القياسية 
في الربع األول من العام احلالي 
2015 والتي بلغت 204 آالف دينار 
ما يعادل 1.8 فلس ربحية للسهم 
الواحد، وذلك مقارنة بخسائر 
بلغت 20 ألف دينار ما يعادل 0.18 
فلس خسارة للسهم في الفترة 
ذاتها من العام 2014. وصرحت 
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس 
اإلدارة في الشركة رشا الغنيم 
بأن الشركة جنحت في حتويل 
خس����ائرها إلى أرباح في الربع 
األول وبلغت حقوق املساهمني 
20.2 مليون دينار، فيما بلغت 
القيمة الدفترية للسهم 185 فلسا 

 »طفل املستقبل« تتحول من اخلسارة
إلى ربح  204 آالف دينار في الربع األول

نهاية الربع االول من العام 2015. 
وأوضح���ت الغنيم أن حتقيق 
الش���ركة لذل���ك وجناحها في 
التحول من اخلسائر إلى الربحية 
يرجع إلى إعادة هيكلة الشركة 
التنفيذي���ة،  اإلدارة  وتغيي���ر 
وتخفيض املصروفات العمومية 
واإلدارية، والتخطيط بنظرة 
مس���تقبلية، وتطبيق سياسة 
إدارية وتنفيذية جديدة، وزيادة 
الغير تش���غيلية،  اإلي���رادات 
وأس���باب عديدة أخرى تصب 
في صالح الشركة ومساهميها. 
وتوقع���ت الغني���م أن حتقق 
الش���ركة زيادة اكبر لإليرادات 
التشغيلية وكذلك األرباح في 

الفترات املقبلة. رشا الغنيم

عبداهلل العوضي

منها 119 مليوناً استثمارات عقارية.. وتتفاوض مع البنوك لتسوية ديونها

العوضي: 144 مليون دينار أصول »األهلية القابضة«
األراضي بأسعار تفوق املسجلة 
في دفاتر الشركة، ما وفر سيولة 
جيدة تعني الشركة على تفعيل 
ما لديها من خطط وسياسات 
من شأنها ان تنعكس مستقبال 

على حقوق املساهمني.
وذكر ان املصروفات السنوية 
اإلجمالي����ة للش����ركة األهلية 
التابعة  القابضة وش����ركاتها 
تعادل 2.6% من إجمالي األصول، 
فيما يصل املعدل الطبيعي في 
القط����اع بحس����ب املتبع لدى 
الشركات العقارية املدرجة في 
سوق األوراق املالية الى %3.6، 
بل يرتفع لدى بعضها الى نحو 

.%7.1
وكش����ف العوض����ي ع����ن 
اهتمام مجلس اإلدارة بتفعيل 
اخلطة االستراتيجية املعتمدة 
منذ فترة، الفتا إلى أن القيمة 
الدفتري����ة كانت في 2012 لدى 
تسلم املجلس احلالي ملهامه 14 
فلسا فيما بلغت اليوم 49 فلسا، 
إال ان الش����ركة تستهدف قيمة 

دفترية تصل الى نحو ال� 100 
فلس خالل الفترة القليلة املقبلة، 
كما اشار الى أن »األهلية« أبرمت 
عدة عقود لبيع بعض األراضي 
التي تقع حتت مظلتها، حيث 
جنحت في حتويل ملكية إحدى 
القسائم الى شركة تابعة وفقا 
لآلليات املتبعة ما ترتب عليه 
دفع رسوم تسجيل تصل قيمتها 

الى 200 ألف دينار.
ب����أن  العوض����ي  وأف����اد 
املصروفات االجمالية للمجموعة 
تراجعت من 20 مليون دينار 
خالل 2008 لتصل الى 3.8 ماليني 
دينار خ����الل العام املاضي اي 
بنس����بة انخفاض تبلغ %81، 
فيم����ا انخفض����ت املصروفات 
العمومية بنسبة 77% وذلك ما 
املدققة  املالية  البيانات  تؤكده 
في الشركة والتي سيتم اطالع 
املساهمني عليها عن قريب. ولفت 
الى أن إجمالي األصول زادت من 
141.836.555 دينارا في 2013 إلى 

144.300.427 دينارا.

القوانني واللوائح املعمول بها، 
وصحة إجراءات توزيع بطاقات 
الدعوة وتس����لمها من الشركة 

الكويتية للمقاصة.
وب����ني ان املوق����ف املال����ي 
لألهلية القابضة س����ليم، وان 
الش����ركة تتعاون م����ع جميع 
الرقابية واملعنية من  اجلهات 
اجل تصويب أي مالحظات يتم 

رصدها.
ولفت الى أن الشركة لديها 
الى نحو  أصول تصل قيمتها 
144 مليون دينار منها 119 مليونا 
متثل اس����تثمارات عقارية في 
الكويت الى جانب عقارات أخرى 
في دبي، فيما لفت الى ان هناك 
شركات تابعة وزميلة تنشط 
في قطاعات مختلفة منها املجال 

الصناعي.
وذكر العوضي ان العقارات 
اململوكة للش����ركة في منطقة 
اخليران تشهد حتسنا بلغ في 
العام املاضي 2014 نحو %7.5، 
مشيرا الى التخارج من بعض 

اإلدارة  أفاد رئيس مجلس 
في الش����ركة األهلية القابضة 
عبداهلل عبدالس����الم العوضي 
بأن الشركة قطعت شوطا كبيرا 
في التفاوض مع اجلهات الدائنة 
لتسوية مديونياتها خالل الفترة 
املقبلة، مضيفا ان الشركة عقدت 
اتفاقي����ات مبدئي����ة مع بعض 
املهمة  الدائنة إلجناز  األطراف 
مبا يتوافق مع االستراتيجية 
التي وضعه����ا مجلس اإلدارة 
ويعمل على تنفيذها بالتعاون 

مع اجلهات ذات العالقة.
وأش����اد العوضي في بيان 
صحافي باجلهود التي تبذلها 
اإلدارة القانونية لدى مجموعة 
الى جان����ب محامي  األهلي����ة 
الشركة أيضا، ملا يقدمونه من 
مشورة ودور فاعل في التفاوض 
مع اجله����ات الدائنة والتعامل 
قضائيا مع الدعاوى املرفوعة 
ضد الشركة، مؤكدا على صحة 
اإلجراءات التي اتخذتها الشركة 
لدعوة اجلمعي����ة العامة وفق 

محمد الشايع أول كويتي يترأس 
املنتدى االقتصادي العاملي

جاءنا من شركة محمد حمود الشايع 
توضيح للبيان الصحافي الذي نشرته 
»األنباء« في عددها أمس حول مشاركة 
التنفيذي لشركة صناعات  الرئيس 
الغامن عمر قتيبة الغامن كأول كويتي 
يشارك في رئاسة املنتدى االقتصادي 
العاملي املزمع عق����ده في األردن في 

21 الشهر اجلاري. وقال بيان شركة 
الشايع ان »محمد عبدالعزيز الشايع 
رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي لشركة 
محمد حمود الشايع سبق له أن ترأس 
املنتدى عام 2008 في ش����رم الشيخ، 
وبذلك يكون عمر الغامن ثاني كويتي 
يترأس املنتدى االقتصادي العاملي«.

اإلجراءات التي 
اتبعتها الشركة في 

الدعوة للجمعية 
العامة سليمة
ووفقًا للقانون


