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«هيئة أسواق املال» اطلعت 
على جتربة اململكة املتحدة في «الفنتك» 

اســتقبل رئيس مجلس 
مفوضي هيئة أســواق املال 
التنفيــذي د.أحمد  واملديــر 
امللحــم وفدا برئاســة عمدة 
احلي املالي ملدينة لندن اللورد 
فينسينت كيفني ووفدا من 
الســفارة البريطانية، وذلك 
في مقر الهيئة يوم األربعاء 

املاضي.
وأوضحت الهيئة في بيان 
صحافــي، أن هــذه الزيارة 
تأتــي ضمن جولة لعدد من 
املؤسسات املالية في الكويت 

وكبار املسؤولني االقتصاديني، وهي امتداد 
للعالقــات التــي تربــط البلديــن في عدة 
مجاالت، وفرصة للتباحث حول العديد من 
املشاريع املستقبلية بني البلدين واملتعلقة 
باالستثمار املستدام، ومجاالت التعاون بني 
الهيئة ومكتب اللورد فينسينت كيفني في 
بناء قدرات الكوادر العاملة وتعزيز التعاون 

 .FCA بني هيئة أسواق املال والـ
كمــا مت التباحث حــول جتربة اململكة 

املتحدة في الفنتك واالختراعات ومناقشة 
إبرام مذكرة تفاهم مع fca. وتطرق االجتماع 
الى إمكانية إرسال الطلبة في برنامج حديثي 
التخرج إلحدى اجلامعات املرموقة باعتبار 
لندن من املراكز املالية البارزة عامليا كأحد 
اخليارات املتاحة للهيئة مع جامعة هارفارد، 
وذلك في إطار السعي الدائم لتعزيز وتطوير 
العالقــات بشــتى مجاالتهــا االقتصاديــة 

واالستثمارية بني البلدين.

خالل استقبالها عمدة حي لندن املالي

«الغرفة»: الكويت لديها فرصة 
لتطوير احملاكم التجارية

اختتــم مركــز الكويت 
التابع  التجاري  للتحكيم 
لغرفــة جتــارة وصناعة 
الثالثــاء  الكويــت يــوم 
املاضي البرنامج التدريبي 
«إعداد املوفقني واحملكمني» 
واملخصص ألعضاء إدارة 
الفتوى والتشريع مبجلس 
الوزراء والــذي عقد على 
مدار ثالثة أسابيع في إطار 

اتفاقية التعاون بينهما.
وصـــــرح عبـــــداهللا 
الشــايع -  عبداللطيــف 

رئيس مجلس إدارة املركز بأن املشاركة في 
هذا البرنامج بلغت حوالي ثالثني مشاركا 
من أعضاء إدارة الفتوى والتشريع ما بني 
مستشارين ووكالء ومحامني، مضيفا أن 
البرنامج هدف إلى التدريب على تقنيات 
بناء الدعوى القضائية/التحكيمية، وإثراء 
النقاش والتطرق ألبرز املشكالت في مجال 
التحكيــم، ليكون هناك كــوادر قانونية 
مؤهلة متتلك مهارات العصر وقادرة على 
حتويــل التحديات إلى فــرص للتغيير 
والتطوير، ويصقل خبراتهم للتعامل مع 
القضايا (التحكيمية الدولية)، ومواكبة 
التطــور احلاصــل فــي الفكــر القانوني 
التحكيمي، وهو الدور احملوري واألساسي 
الــذي يضطلع بــه القائمــون على إدارة 
الفتوى والتشريع، وهو ما حرص عليه 
املركز من خالل هذا البرنامج، خاصة في 
ظل حتديات التحكيم ومســتجداته على 

الصعيدين احمللي والدولي. 
وأضاف الشايع أن البرنامج قد غطى 
اجلانبني العلمي واملهاري من خالل الدراسة 
النظرية والعملية التي تتضمن مناقشات 
مفتوحة وتطبيقات عملية وورش عمل 
مصغرة، كما تضمن العديد من احملاضرات 
واحللقات النقاشية التي حاضر فيها نخبة 
مــن احملكمني وأســاتذة القانــون محليا 
ودوليا، واشتملت على العديد من احملاور 
عن مفهوم الوسائل البديلة حلل املنازعات 
وأهميتها وأنواعها، وكذلك تخلل البرنامج 
شــرح واف لشــرط التحكيم وصياغته 
وإجراءات تشكيل هيئة احملكمني وإجراءات 

ســير الدعوى وعوارضها، منتهيا بحكم 
التحكيم وبياناته الشكلية واملوضوعية.
وأفاد الشايع بأن البرنامج التدريبي 
قد استعرض مناذج تشريعات التحكيم 
مبنطقــة اخلليــج مــع اســتلهام قانون 
األونســتيرال وإضافــة الرؤيــة احمللية 
للمشرع من خالل أربع زوايا هي الثوابت 
واالستحداث واالبتكار والطموحات، كما 
لفت احملاضرون خالل إلقاء محاضراتهم 
إلى أن البيئة اإللكترونية قد أحدثت آثارا 
واســعة علــى العالقــات القانونية بني 
األفــراد، كما أثارت جملــة من التحديات 
واملشاكل القانونية التي تتطلب تنظيما 
قانونيــا متخصصا وعاجــال يتعلق في 
مجمله بإعادة تقييم جادة للقواعد القائمة 
لتتواءم مع الطبيعة اخلاصة لتطبيقات 

العصر الرقمي. 
كما أشــار إلــى القصور فــي القانون 
الكويتي وعدم تطوره، حيث إن الكويت 
هي الدولة اخلليجية الوحيدة التي مازالت 
تنظم نصوص التحكيم مع قانون املرافعات 
دون أن تفــرد له قانونا مســتقال، مؤكدا 
أن الكويت لديها فرصة حقيقية وكبيرة 
لتطوير احملاكم التجارية لديها من خالل 
حتديث البنية التشريعية بإضافة قوانني 
جديدة ملواكبة التطورات املتسارعة في 
مجال التحكيم، وهو ما سيؤدي بالتالي 
إلــى تخفيف العبء عــن محاكم الدولة، 
خاصة مع ازدياد أهميته في املستقبل مع 
الزيادة املطردة في االستثمارات التجارية 

وما ينشأ عنها من منازعات.

اختتمت برنامجاً تدريبياً بعنوان «إعداد املوفقني واحملكمني»

جانب من البرنامج التدريبي

شركة هندية تفوز بعقد الربط الكهربائي
بني الكويت والسعودية بـ ١٢٠ مليون دوالر

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن شركة 
KEC انترناشــنال الهنديــة 
فازت بعقد من مشروع شبكة 
الكهربائي اخلليجية  الربط 
ويقضي مبد ٢٥٥ كيلومترا 
من خطــوط نقــل الكهرباء 
العلوية البالغة  طاقتها ٤٠٠

كيلوفولت.
وعلمــت املجلــة أن هيئة 
لــدول  الكهربائــي  الربــط 
مجلــس التعــاون اخلليجي 
أرســت على الشركة الهندية 
مشروع اخلط الذي يربط بني 
احملطات الفرعية في منطقتي 
الوفــرة الكويتية والفاضلي 
الســعودية، وباالضافــة الى 
متديد خطوط النقل العلوية، 
فــإن املشــروع يتضمن بناء 
مراكز التحكم ومحطات النقل 

السعودية.
ويحتــوي اخلــط علــى 
وصلــة ربــط وســيطة في 
الفاضلي مع احملطات الفرعية 
املرتبطة به والتي اكتملت في 
عام ٢٠٠٩ كجزء من املرحلة 
األولــى مــن شــبكة الربط 

الكهربائي اخلليجية.
وفي مارس املاضي، وقع 

بدء تشغيل الشبكة في عام 
.٢٠٠٩

الوفورات مع  وتتوافــق 
انخفاض في نفقات التشغيل 
والصيانة والتكاليف املتعلقة 
الطاقــة وانبعاثات  بــإدارة 
الكربون وإنشــاء شــبكات 

األلياف الضوئية.
ولم يتم الكشف عن احلجم 
الفعلي لتجارة الطاقة في دول 
مجلــس التعاون اخلليجي، 
على الرغــم من أن البيانات 
املوجــودة في املجــال العام 
تشــير إلى نطاقات الترابط 
بــني ٥٠٠ ميجــاوات و٦٠٠

ميجاوات، وختمت ميد بالقول 
إن الربط الكهربائي اخلليجي 
يلبي بشكل أساسي مشاركة 
الطوارئ واالحتياطيات من 
خالل العقود الثنائية بني دول 

املجلس.

الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية اتفاقية 
متويل بقيمة ٣٥ مليون دينار 
(١١٥ مليون دوالر) مع شبكة 
الربط الكهربائي اخلليجية، 
علما بأن تبادل الكهرباء على 
الشبكة بني دول املجلس ينمو 
مبعدل يتراوح بني ١٥-٢٠٪ 

سنويا.
التناســبي  الوفر  وبلــغ 
لدى الدول األعضاء حوالي 
١٩٢ مليــون دوالر فــي عام 
٢٠٢١، مقارنــة بـ ١٨٢ مليون 
دوالر فــي عــام ٢٠٢٠، وفقا 
لتقرير إعالمــي محلي نقال 
عن الرئيس التنفيذي ملجلس 
التعــاون اخلليجــي أحمــد 
اإلبراهيم، بينما حققت دول 
التعــاون اخلليجي  مجلس 
الســت وفــورات تراكميــة 
قيمتها ٣ مليارات دوالر منذ 

ضمن أعمال شبكة الربط الكهربائي اخلليجية.. وامتداد األعمال بالعقد حتى ٢٠٢٥

وأعمال حتسني العزل األرضي.
وأضافت أنه من املتوقع أن 
يكتمل املشروع املقدرة قيمته 
بنحو ١٢٠ مليون دوالر خالل 
عام ٢٠٢٥، وهو ميثل امتدادا 
خلط مزدوج الدائرة بطاقة 
٤٠٠ كيلوفولت، والذي يصل 
بني منطقة الزور في الكويت 
إلى غونان في اململكة العربية 

«البورصة» حتّلق بسيولة قياسية عند ٢٤٢ مليون دينار

شريف حمدي

حظيت بورصة الكويت 
امس بسيولة قياسية تخطت 
٢٤٢ مليون دينار على وقع 
تدفقــات اجنبية مــن قبل 
مؤسســة مورغان ستانلي 
MSCI استهدفت سهم بيت 
التمويــل الكويتي «بيتك» 
الذي اســتحوذ على ٢٠٧٫٤

ماليني دينار تشكل ٨٥٪ من 
إجمالي الســيولة املتدفقة 
للسوق امس، وجاءت هذه 
السيولة الكبيرة بالتزامن 
مع ادراج سهم «بيتك» في 
بورصة البحرين، علما بأن 
جلســة امس شــهدت اول 
تداول ألسهم بيتك اجلديدة 
بعد امتام االســتحواذ على 

اهلي متحد البحرين.
وعلى إثر هذه السيولة 
الكبيــرة في جلســة امس 
قفزت احملصلة االسبوعية 
للبورصــة بنســبة ١١٢٪ 
بإجمالي ٥٠٦ ماليني دينار 
مقارنة بـ ٢٣٨ مليون دينار 

في األسبوع املاضي.
ورغم جنوح مؤشــرات 
الســوق للتراجع أمس، إال 
ان القيمة السوقية ارتفعت 
بنهاية التعامالت االسبوعية 
بنســبة ١٪ بإضافــة ٤٨٠

مليون دينار مكاسب ليصل 
اإلجمالي إلى ٤٥٫٩٣٩ مليار 
دينــار ارتفاعا من ٤٥٫٤٥٩
مليار دينار األسبوع املاضي.
التعامــالت  وشــهدت 
األسبوعية تباينا في األداء، 
حيث استهل السوق تعامالته 

فيما انهت البورصة جلسة 
ختام االســبوع امس على 
تراجع جــراء عمليات بيع 

واسعة.
وعلى مســتوى احجام 
التداول، فســجلت ارتفاعا 
بنسبة ٦٧٪ مبحصلة تداول 
١٫٢٧٥ مليار سهم ارتفاعا من 
٧٦٤ مليون سهم األسبوع 
املاضي، اغلبهــا متت على 
سهم بيتك الذي كان يتصدر 
قيمة وكمية التداول يوميا 

بسوق األسهم الكويتي.
البورصــة  وأنهــت 
التعامالت األسبوعية على 

وتترقب بورصة الكويت 
بدء االفصاح عــن النتائج 
التســعة  لفتــرة  املاليــة 
أشــهر األولــى مــن العــام 
احلالي، حيث ستكون هذه 
االفصاحات مبنزلة القاطرة 
التــي تقود الســوق خالل 
الفترة املقبلــة في االجتاه 
الصاعد، هذا باإلضافة إلى 
التحسن النسبي في اسعار 
النفــط الكويتــي بعد قرار 
منظمــة «أوپيك+» خفض 
اإلنتــاج بـ ٢ مليون برميل 
يوميــا ابتداء مــن نوفمبر 

املقبل.

ارتفاع جماعي للمؤشرات، 
بواقع ١٫١٪ ملؤشــر السوق 
األول الذي اضاف ٩١ نقطة 
للمكاسب الســابقة ليصل 
إلــى ٨٠٤٠ نقطــة ارتفاعا 
من ٧٩٤٩ نقطة، كما ارتفع 
الرئيسي  مؤشــر الســوق 
بنســبة ٠٫٧٪ مبكاسب ٣٧
نقطــة، ليصــل إلــى ٥٣٧٥
نقطــة ارتفاعــا مــن ٥٣٣٨

نقطة، وعلى إثر ذلك ارتفع 
املؤشر العام للسوق بنسبة 
١٪ جراء حتقيق مكاسب ٧٥

نقطة ليصل إلى ٧١٨٠ نقطة 
ارتفاعا من ٧١٠٥ نقاط.

٨٨٪ من قيمة تداوالت السوق في جلسة أمس ذهبت لسهم «بيتك» بـ ٢٠٧٫٤ ماليني دينار

بتراجع كبير على مستوى 
كل املؤشرات جراء تطورات 
االحداث اجليوسياسية في 
روســيا بضم ٤ أقاليم من 
اوكرانيا، فضال عن تراجع 
اسعار النفط، فيما بدأ املسار 
يتجه لالرتفاع منذ جلسة 
االثنــني حتــى االربعاء من 
خالل زخم شرائي طال كل 
األسهم القيادية، فضال عن 
بعض األســهم املتوســطة 
والصغيرة مما ادى إلى قفزة 
الفتة على مستوى القيمة 
السوقية وصلت لـ٢٫١ مليار 
دينار في ٣ جلسات متتالية، 

«ميد»: «ميد»: ٤٠٩٤٠٩ ماليني دوالر مشاريع الكويت غير النفطية ماليني دوالر مشاريع الكويت غير النفطية
محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن قيمة املشروعات غير 
النفطية القائمة لدى الكويت اقتصرت على 
٤٠٩ ماليني دوالر، منها مشاريع بقيمة ٣٣٩
مليون دوالر في مرحلة التنفيذ، مقابل ٧٠

مليون دوالر ملشاريع في مرحلة الدراسة، 
وحلــت بالتالي في املركــز اخلامس وقبل 
األخير على قائمة مجلة ميد للمشروعات غير 
النفطية في دول مجلس التعاون اخلليجي.
وفي التفاصيل، قالت املجلة إن اململكة 
العربية السعودية تصدرت القائمة، حيث 
حلت في املركز األول مبشروعات جتاوزت 
قيمتها اإلجمالية في جميع املراحل ٤٠ مليار 
دوالر، وتلتها دولة اإلمارات في املركز الثاني 
مبشاريع جتاوزت قيمتها ٨ مليارات دوالر.

ثم جاءت عمان في املركز الثالث مبشاريع 
قيمتها ٣٫٥٨٢ مليارات دوالر وقطر في املركز 
الرابع مبشاريع قيمتها ١٫٥٩٧ مليار دوالر 
ثم الكويت والبحرين في املركزين اخلامس 
والسادس بعقود قيمتها ٤٠٩ ماليني دوالر 

و١٠ ماليني دوالر على التوالي.
وأضافت انه كجزء من اســتراتيجيات 
التنميــة االقتصاديــة غيــر النفطية، فإن 
احلكومــات اإلقليميــة تركــز علــى دعــم 
الصناعات غير النفطية كاألملنيوم والصلب 

والصناعــات املعدنية األخــرى فضال عن 
تصنيع املعدات الصناعية.

وفي هذا الســياق، تسعى دول مجلس 
التعاون اخلليجي الى تنفيذ مشــاريع من 
شانها توسيع قاعدة اقتصاداتها غير النفطية 
وتعزيز توطني الصناعات واإلنتاج بدال من 

االستيراد من اخلارج.
ولم تتخــل احلكومــات اخلليجية عن 
جهودها الهادفة للتنويع االقتصادي على 
الرغم من حتقيق منو اقتصادي قوي وبناء 
فوائض مالية في امليزانية نتيجة الرتفاع 

أسعار النفط.
وخالفــا للماضي فإن الــدورة احلالية 
ألســعار النفط املرتفعة تشــهد مســاعي 
احلكومات احلثيثة لزيادة االســتثمار في 
تعزيز إمكانات إنتاج الهيدروكربون لديها 
بينما تعمل في نفس الوقت للوصول إلى 

أهداف التنويع االقتصادي اخلاصة بها.
وفي تعقيبه على هذا املوضوع، يقول 
الشــريك في قسم الشرق األوسط لشركة 
االستشارات اإلدارية بني آند كومباني حسام 
اجلميلي ان العديد من اقتصادات دول مجلس 
التعاون اخلليجي جتتاز نقطة حتول اليوم 
انطالقا من اعتقادها أن االعتماد على عائدات 
النفط واإلنفاق العام للنمو ليس مستداما.
وعلــى صعيد ذي صلــة، كان االرتفاع 

العاملي ملحوظا في مضمار إقامة املناطق 
االقتصادية اخلاصة والتي تشــمل املراكز 
التجــارة احلــرة  اللوجســتية ومناطــق 
والتجمعــات الصناعية. ففــي ثمانينيات 
القــرن املاضي كان عدد هــذه املناطق أقل 
مــن ٢٠٠ منطقة في جميع أنحــاء العالم، 
ولكنه اليوم يتجاوز ٧ اآلف منتشــرة في 

أكثر من ١٤٠ دولة.
وكانت دول مجلس التعاون اخلليجي 
فــي طليعة هــذا النمــو بســبب احتدام 
املنافســة العامليــة جلذب الشــركات إلى 
املناطق االقتصادية اخلاصة، لكن امليزة 
اجلغرافية التي تتمتــع بها دول مجلس 
التعاون اخلليجي في العالقة بني الشرق 
والغرب التزال قويـــــة كمـــــا كانت منذ 

قرون.
ومع وجود أكثر من ٧٠ منطقة اقتصادية 
خاصة في دول مجلس التعاون اخلليجي، 
أي ما يقارب ١٠٪ من إجمالي عدد املناطق 
اخلاصة في العالم، فقد سيطرت اإلمارات 
وحدها على ٤٧ منطقة، وتلتها السعودية 
وسلطنة عمان بواقع ١٠ مناطق لكل منهما، 
فيما كان نصيب الكويت ٤ مناطق، والبحرين 
٣ مناطق وقطر منطقتني على التوالي، لكن 
اخلطط الطموحة ســتؤدي إلى زيادة عدد 

هذه املناطق في املستقبل.
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