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 qH� WO�dBL�«  U??�«—b??�« bNF� ÂU??�√
 V�—b�Ë nO�u�ò Z�U�d� w�—b�� Ãd��
 ŸUDI�« w� qLFK� Ãd���« w��b� sOO��uJ�«
 28  r�œb� m�U��« W��U��« WF�b�« åw�dBL�«
 T�U� «dOL� l��M�Ë ‚bM� w??� ÎU??�—b??�??�

Æw{UL�« ¡U�ö��« Âu� WKO�L�«
 bO��« »uIF�ÆœÆ√ bNFL�« ÂU� d�b� b�«Ë
 «c� WOL�√ vK� t�LK� ‰ö� w�U�d�« n�u�
 …—œU�L� v�√ UOM�Ë U�ËdA� t�u� Z�U�d��«
 „uM��« s� r??�œË Íe�dL�« X�uJ�« pM� s�
 bO�Q� ·bN� bNFL�« w� WL�U�L�« WO��uJ�«
 —œ«uJ�« WOLM� w� „uM�K� w�UL��ô« —Ëb??�«

ÆWOM�u�« W�dA��«
 b�uL��œ ¨V�—b��« d�b� ‰U� t�N� s�
 ©167® t� ‚U���ö� ÂbI� Z�U�d��« Ê« ¨Êu�KO�
 ¨Á—uC�� rNM� b�«Ë 29  ‰u�� r� ÎU��d�
 vN��«Ë 2013 ”—U� 3 w� V�—b��« √b� YO�

Æ2014 q�d�√ 20 w�
 „uM� v�« sO�—UAL�« ‰U�—« r� ∫·U{«Ë
  U�ôu�« s� q� w� WO�Ëœ WO�U�  U��R�Ë
 —uC�� UO�UL�√Ë UO�UD�d�Ë WOJ�d�_« …b��L�«
 v�«  b��« w��«Ë rN�b� w�«bOL�« V�—b��« …d��
 21® sO� U� …d�H�« w� p�–Ë ¨lO�U�√ WO�UL�

Æ©2013 d�L��œ 27 v�« 2013 d�u��√

 ÊUO� W??�d??A??� Íd??N??A??�« d??�d??I??�??�« ‰U???�
 ‚«—Ëö??� X�uJ�« ‚u??� ¡«œ« s� —UL���ö�
 W�œUB��ô«Ë WO�UO��« À«b??�_« Ê« WO�UL�«
 Èd??�√ …d??� WO�K��« UN�öE� wIK��  œU???�
 Íc??�«Ë ¨WO�UL�« ‚«—Ëú??� X�uJ�« ‚u??� vK�
 UF�«d� Îö��� d�u��√ dN�  ôË«b??� vN�√
 YO� ¨W�ö��« t�«d�R� ‚ö??�« WN�� UO�UL�
 lO��«  UOKLF� Î «d�Q�� ÍdF��« d�RL�« l�«d�
 ¨rN�_« s� b�bF�« XKL� w��« WOz«uAF�«
 tF�� ¨WD�u�L�«Ë …dOGB�« rN�_« ULO�ôË
 W�O�� 15  X�u�Ë w??�“u??�« d�RL�« s� q�

ÆW�œUOI�« rN�_« vK� W�uI�« WOFO��« ◊uGC�«
  ôË«b??� ‰ö??� k�öL�« s??� ÊU??�Ë «c??�
 w��« À«b�_« l� ‚u��« q�UH� w{UL�« dNA�«

 ‚«u�√ UNO� UL� WOL�UF�« ‚«u�_« iF� UN�bN�
 U�K� ‚u�_« pK�  d�Q� YO� åw�OK��«ò ‰Ëœ
 v�œ√ v�« XK�Ë w��« jHM�« —UF�√ ÷UH��U�
 —U��_« iF��Ë ¨ «uM� 4  w� UN�U�u���
 ‚ËbM�  UF�u� ÷UH��« w� WK�L�L�« WO�K��«
 W��U��« …dLK� ÍœUB��ô« uLMK� w�Ëb�« bIM�«
 ÃU��« ·UI�U� W�œuF��« —«d�Ë ¨ÂUF�« W�«b� cM�
 X�uJ�« l� „d�AL�« w�H��« qI� s� jHM�«
 W�UF�« W�ON�« s� —œUB�« Êö�ô« v�« W�U{«
 w� UN�UL�U�� q�u�� Z�U�d� s�—UL���ö�
 YO� ¨’U��« ŸUDI�« v�« WOK�L�«  U�dA�«
 ◊U�Ë_« sO� ÂƒUA��« s� W�U� d�_« p�– ŸU�√
 —c��«Ë oKI�« YF�Ë ¨W�œUB��ô«Ë W�—UL���ô«

 Æs�dL���L�« ”uH� w�

s¹dL¦²�L�« ”uH½ w� —c×�«Ë oKI�« YFÐ

 Z�U½dÐ s� ÂƒUAð ∫åÊUOÐò
 U�dA�UÐ UN²L¼U�� lOÐ å—UL¦²Ýô« W¾O¼ò

ÂuO�« bIF¹ Íc�« åw−OK��«ò ‰Ëœ w� åWL�u×�«ò dLðRL� UN�bIð qLŽ W�—Ë w�

WL�u×�« —«d� w� dEM�« …œUŽ«Ë  U�dA�« Êu½U� WFł«dL� uŽbð wKÝ—uÐ w½U�√
W???L???�u???×???�«  o???O???³???D???ð U?????¹«e?????� s????L????{ v????K????Ž√ W????O????×????Ð—Ë q????C????�√ w???K???O???G???A???ð ¡«œ√  «—«œù« f???�U???−???� w?????� s??O??K??I??²??�??� ¡U?????C?????Ž√ s???O???O???F???²???�   U????�d????A????�« e???O???H???×???ð

Ãd�²�« w¦¹bŠ sOO²¹uJ�« V¹—bðË nOþuð Z�U½dÐ sL{

ÎUÐ—b²� 28 Z¹d�²Ð qH²×¹ åWO�dBL�«  UÝ«—b�«ò

 s¹ezUH�« sKF¹ åÊU�dÐò
åw�u¹ò »U�Š V×Ý w�

W¹œUB²�ô«  U½UO³�« s�×ð qCHÐ tðu� W�U� bOF²�¹ —ôËb�«

√bÐ åw½UÐUO�«òË ÆÆvN²½« wJ¹d�_« wLJ�« dO�O²�« ∫åwMÞu�«ò
 w�u��ô« d�dI��« ‰U??�
  s� w??M??�u??�« X??�u??J??�« pM��
 WM�K�« Ê« bIM�« ‚«u??�« ¡«œ«
 W�u�HL�« ‚u�K� WO�«—bH�«
 d��√ w{UL�« Ÿu��_« XN�√
  U�ôu�« UN�bN� WO�U� W�d��
 XKF�Ë UN��—U� w� …b��L�«
 vK� …bzUH�« dF� l�— WOKL�
 «œUL��« d��√ WO�«—bH�« ‰«u�_«
 l�ËÆw�UL�« ¡«œ_«  U�UO� vK�
 —UF�√ vI�� Ê« l�u�L�« s� Ê«
 WO�«—bH�« ‰«u�_« vK� …bzUH�«
 WO�b�L�« UN�U�u��� b??M??�
 ¨dOBI�U� fO� X�u� WO�U��«
 sJL� —UF�_« Ác� l�— Ê« ô«
 »d??�√ X???�Ë w??� Àb??�??� Ê«
 fK�� tF�u�� UL� bF�√ Ë√
 X�u�« w� w�«—bH�« w�UO��ô«
 tOKL� UL��� p??�–Ë ¨w�U��«

ÆW�œUB��ô«  U�UO��«  «—uD�
T�UH� ¡«d�≈

 l� s??�«e??�??�U??� ∫·U????{«Ë
 pM� c��« ¨WOJ�d�_«  «¡«d�ô«
 ¨WF�u�� sJ� r� …uD� ÊU�UO�«
 W�bIM�« …b�UI�« r�b� ÂU� YO�
 s� ÊuOK�d� 80  åw??�«u??�??�ò
 60  åw�«u��ò W�—UI� U�uM�

 ‰U�ËÆUI�U�  ÊuOK�d�  70 –
 Á—b�√ Íc�« ÊUO��« w� pM��«
 U��e� Âb���« t�√ ÊQA�« «cN�
  «bM��« ¡«d??�  UOKL� s??�
 ‰u�_« s� U�dO�Ë WO�U�UO�«
 ‰ö� s� W�uO��« dO�u� l�
 ·bN� ÷Ëd??I??�« r??�œ Z�«d�

ÆW�bIM�« …b�UI�« lO�u�
 ¨ öLF�U� oKF�� ULO�Ë
 sOB���« w� dL��« Ê« bF�Ë
 vK� t??F??�u??L??� w??�??�—b??�??�«
 œUF��« ¨U��dI� dN� Èb??�
 t�u� q�U� wJ�d�_« —ôËb??�«

 WO�«—bH�« WM�K�« ŸUL��« bF�
 ¡UF�—_« Âu� W�u�HL�« ‚u�K�
 W�U� X??�ö??� Ê« bF� p???�–Ë
 ‰UL��« ‰u� ‚«u�_« „uJ�

ÆwLJ�« dO�O��« Z�U�d� ¡UN�«
—ôËb�« ŸUH�—«

 —ôËb�« c��« ¨—UB��U�Ë
 s� «¡b� U�u� U�b�UB� «—U��
 «c� vK� k�U�Ë ¡UF�—_« Âu�
 Ÿu��_« W�UN� v�� ÁU��ô«
 WO�Ozd�«  öLF�« q�UI� p�–Ë

 s� «b�e� U���J� ¨Èd???�_«
  U�UO��« —«dL��« qCH� …uI�«
 …b��L�«  U�ôuK� W�œUB��ô«
 ÊU� UL� qC�√  ¡U??� w��«Ë

ÆUF�u��
 WOJ�d�_« WKLF�« XII�
 »U�� vK� UN��UJ� d��√
 ÁdF� lH�dO� w�U�UO�« sO�«
 ULK� ¨—ôËœ Øs� 111.54 v�«
 bM� XKH�√ WO�U�UO�« rN�_« ÊQ�
 s� d��√ cM� UN�U�u��� vK�√
 XK�� YO� ¨ «u??M??� l��
 XGK� V�UJ� WO�U�UO�« ‚u��«

 tO� —b�√ Íc�« ÂuO�« w� %5
Æ—u�cL�« t��dB� ÊU�UO�« pM�

Ë—uO�« l�«d�

 l�«d� ¨Èd???�√ WN� s??�
 v�« Ÿu??�??�_« ‰ö??� Ë—u??O??�«
 Ê« b??F??� 1.2570  Èu??�??�??�
 1.2771  v??�« bF� b??� ÊU??�
 ŸUL��« q�� ¡U??F??�—_« Âu??�
Æw�«—bH�« w�UO��ô« fK��
 bN� ¨q??�U??L??� u??�??� v??K??�Ë
 W??�«b??� w??M??O??�d??�??�ô« tOM��«
 UNF� q??�Ë Ÿu��ú� W�u�
 l�«d� t??�√ ô« ¨1.6183  v??�«
 qHIO� ¡U???F???�—_« Âu???� b??F??�
 bM� Ÿu???�???�_« W??�U??N??� w???�

Æ1.5995Èu���
 Èœ√ ¨lK��« ‚«u??�√ w�Ë
 v�« wJ�d�_« —ôËb??�« ŸUH�—«
 v�« WMOL��« ÊœUFL�« ◊u��
 w�«u� cM� UN�U�u��� v??�œ√
 qH�√ YO� ¨ «u??M??� fL�
 1200  Èu��� bM� V??�c??�«
 WM�K�« ŸU??L??�??�« bF� —ôËœ
 ¨W�u�HL�« ‚u�K� WO�«—bH�«
 16  dF�� W??C??H??�« X??K??H??�√Ë

Æ«—ôËœ

 ÊU???�d???� p???M???� s????K????�√
 w� s??�e??zU??H??�« ¡U??L??�√ s??�
 vK� W??O??�u??O??�«  U??�u??�??�??�«
 q� “U??� YO� w�u� »U��
 ·ô¬ 5  …ezU�� rNM� b??�«Ë
 ‰UM� ∫r??� ÊËezUH�«Ë —UM�œ
 ô«uO���U� ¨Íb�U��« tK�«b��
 bL��Ë ¨s�b�UHO� vLK�
 »u��� bL�«Ë ¨wK� tK�«b��

Æd�UF�«
 «dO�√ pM��« ·U{√ b�Ë
 »U��� ÍuM� l??�— U���
 W�bI� …ezU�� “uHK� åw�u�ò
 bF� UL� —UM�œ n�√ 125 WLOI�
 ÎU�d� nOC� …b�b� WKI�
  U�u��K� q�Q�K�Ë ¨d??�??�√

 vK� sOF�� W�uM��« l??�—
 r�bO�— qI� ô√ ¡ö??L??F??�«
 s�dN� …bL� —UM�œ 500  s�
 ¨V���« a�—U� q�� sOK�U�
 q�L� dO�U�œ 10  q� Ê« UL�
 ‰u??�b??� Áb??????�«Ë W???�d???�

 bO�— ÊU??� «–«Ë ¨V??�??�??�«
 U�Ë —U??M??�œ 500  »U??�??�??�«
 V�U� ÊuJ� ·u�� ¨‚u�
 w� ‰u�bK� ö�R� »U���«
 WO�uO�«  U�u���« s� q�

 ÆW�uM��« l�—Ë

wK�—u� w�U�√ æwK�—u� w�U�√ æ

sO��d��« r�dJ� ‰ö� w�U�d�« »uIF�Æœ æsO��d��« r�dJ� ‰ö� w�U�d�« »uIF�Æœ æ

 WODH½  UŽËdA� ∫åWOMOB�« WO²¹uJ�«ò
—uM�« Èdð s� —ôËœ ÊuOK¹dð UN²LO� “ËU−²ð

 ¡«œ« s� W�—UL���ô« WOMOB�« WO��uJ�« W�dAK� w�u��ô« qOK���« b�√
 ÷UH��« s� UO�K� d�Q�� Íd�B�« jHM�« Ê« UO�¬ w� W��UM�« ‚«u??�ô«

ÆÍbOKI��« jHM�« vK� dO�Q��« s� d��« jHM�« —UF�«
 W�C�« s�  ôƒU���«  œ«œ“« jHM�« —UF�√ ÷UH��« l� d�dI��« ‰U�Ë
 W�UD�«  U�uKF� …—«œ«  U�UO�  dN�√ –« ¨Íd�B�« jHM�« X�U�√ w��«
 o�b� ÷UH��« w� X�JF�« b� WCH�ML�« jHM�« —UF�√ Ê« WOJ�d�_«
 p�– ¡«—Ë w�Ozd�« V���« ÊU�ËÆÈd�J�«  U�dA�« w�  UOKLF�« s� ‰«u�_«
 s� dO�J� vK�√ X�U�Ë —ôËœ —UOK� 100  XGK� w��«  UIHM�« Èu��� vK�
 —UF�√ Ê« UL� s�b�« v�« XN�u�  U�dA�« Ê« X�U{«ËÆW�bIM�«  «œ«d�ô«
 jHMK� VOIM��«Ë ·UAJ��ô« —UF�√ Ê« p�– s� r�_« sJ�Ë ¨WCH�M� …bzUH�«
 U�Ë ¨UN�OIM� r� W�uN�� …d�u�L�« œ—«uL�« Ê_ WHK� d��√ X���√ Íd�B�«
 nO�UJ��« WODG��Ë ÆVOIM�K� W�uF� d��√ œ—«u� w� ÂuO�« t�UAJ��« r��
 v�« Èœ√ U� ¨WO�U{« Êu�œ –U��« Ë√ UN�u�√ lO� v�«  U�dA�« t�u�� ¨WO�UF�«
 W��M� X�d��« dF� iH��« sO� nOB�« ‰ö�  U�dA�« Ác� W�U� —u�b�
 r�UF�« Ê« `{Ë«ËÆÂuO�« «—ôËœ 87 v�« uO�u� w�  «—ôËœ 110 s� %20
 Í– WHO�� XKI�ËÆv�œ√ b� bM� jHM�« —UF�√ vK� WE�U�L�« r�� Ê√ ÃU���
 qO�U��Ë  U�uKF� w� WBB��L�« dO�«d� Êu�—U� W�d� s� sO�œ—U�
  «uM� dAF�« w� —ôËœ ÊuOK�d� s� d��Q� X�e��« jHM�«  U�d� Ê« ¨W�UD�«
 s� d��√ jHM�« qO�d� dF� ÊuJ� Ê« v�« ÃU���� l�—UA� d�uD�� WK�IL�«

 ÆW�b�� ÎUC�√ ÊuJ��Ë —uM�« l�—UAL�« Ác� Èd� v�� «—ôËœ 95

 …—U??�??�??�« …d????�“Ë X???�Ë√
 w??�U??�«Æœ WI�U��« W�UMB�«Ë
 WK�U� WF�«d� ¡«d�U� wK�—u�
 q�bF� ·bN�  U�dA�« Êu�UI�
 l� tO� …œ—«u??�« WL�u��« œuM�
 WL�u��« —«d� w� dEM�« …œU�«
 ‰—U�« ÊuJO� tOK� W�Ëd� ¡UH�ô

ÆU�œU�d��« U�U�
 w� w??K??�—u??� X???�U???{«Ë
 qLF�« W�—u� …œ—«u�«  UO�u��«
 Ê«uMF� ås�u�«ò UN� XB� w��«
 WL�u��« dO�UF� oO�D� WOL�√ò
 —uEM� vK� WO�UL�« W�“ô« d�«Ë
 WIDML�« w�  UF�dA��«Ë W�U�d�«
 WL�u��« dL�RL� UN�bI� w��«Ë
 V�� ÂuO�« åw�OK��«ò ‰Ëœ w�
  U��RL�«Ë  U�dA�« eOH��
 WL�u�K� w�uD�« oO�D��« vK�

ÆU�U�«e� vK� eO�d��« ‰ö� s�
  U�dA�« eOH�� v�« X�œË
 w� sOKI��� ¡U??C??�« sOOF��
 …œb??A??�  «—«œô« f??�U??�??�
 dBM� rOOI� …—Ëd????{ v??K??�

  «—«œ« f�U�� w� WO�öI��ô«
 ÊULC� WO��uJ�«  U??�d??A??�«
 WHOC�  «—«d???I???�« W??�œU??O??�
 WO����« WOM��« dOOG� s� b??�ô
 W�O� s??O??�??�??�Ë œU??B??�??�ö??�
  UF�dA��« d�uD�Ë ‰U??L??�ô«
 lO�A� “UN� —Ëœ qOFH� l�

Æ—UJ��ô« lM�Ë W��UML�«
 w???K???�—u???�  œd??????????�Ë
 WL�u��« —«d??� s� UN�UE�ö�
 —«dI�« w�«d� r� t�« v�« …dOA�
 „öL�« …b�U�Ë oO�D��« ‚UD�
 Èb� s??� ‰ƒU??�??�??�« dO�� UL�
 WO�ö� Èb� Ë« WO�«e�« »u�Ë
 `z«d� W�UJ� œu??M??�??�« iF�
 —«dI�« nF� r� UL�  U�dA�«
 WO�UL�«  U��RL�« Ë« „uM��«
 X�uJ�« pM� W??�U??�d??� WF�U��«
 œ«b??�«  U�KD�� s� Íe�dL�«
 b� UL� W�—Ëb�« WL�u��« d�—UI�
 w�U�— q�«b� œu�Ë v�« ÍœR�
 pK� vK� nO�UJ��« s� l�d�Ë

ÆWO�UL�«  U��RL�«

 WO�«e�« Ê« v??�«  —U???�«Ë
 ¡u??�??K??�« Âb?????�Ë d??O??�U??F??L??�«
 Ë« oO�D��« w??� Ã—b??�??�« v??�«
 ÂUOIK� d�� Ë« o�� »u??K??�«
 rOK��« qJA�U� rN�UO�ËR�L�

ÆW�œuF��« w� o�DL�U�

ÕU�M�«  U�uI�

 ÕU??�??�  U???�u???I???� s?????�Ë
 w??K??�—u??�  œb????� W??L??�u??�??�«
 ÂUE� œu????�Ë …—Ëd????{ v??K??�
 vK� wM�� ÂbI�� ÍœU??B??�??�«
 lM�Ë W��UML�« lO�A�Ë eOH��
 WO��UM� ‰UL�√ W�O� ¨—UJ��ô«
 eH��Ë s�dL���L�« l�A�
 ÂUE� p�c�Ë W�«b��L�« WOLM��«

 ‰ö� s� qLF� sO�� wF�dA�
 WKI��� WBB���  U��R�

ÆU�—U��Ë UO�UO�

oO�D��« bz«u�

 oO�D� b???z«u???� ‰u?????�Ë
 UN�« wK�—u� X�U� WL�u��«
 …œu� e�eF�Ë l�— w� r�U��
 ¡«œ« oOI�� ¨W??�d??A??�« …—«œ«
 ¨vK�« WO��—Ë qC�« wKOGA�
 UN��UJ�Ë W�dA�« WLO� l??�—
 qON�� p??�c??�Ë ¨WO��UM��«
 s� q�uL� vK� W�dA�« ‰uB�
 © «bM�Ë rN�√® w�UL�« ‚u��«
 ¨©÷Ëd???I???�«® „u??M??�??�« s??� Ë«
 l�—Ë ‰«u??�ô« WHKJ� iOH��

 W��UML�« lO−Að “UNł —Ëœ »UOž
 U�uFL�« sL{ WO�UHA�« —uB�Ë

dLðRL�« vŽd¹ åe�dL�«ò
 ∫r½UG�« —«d{

 bŽ«u� d¹uDð w� —«dL²Ýô«
Í—Ëd{ ÆÆåWL�u×�«ò

 W�U�d� åe�dL�«ò w��uJ�« w�UL�« e�dL�« ÂuI�
 ¨w�OK��« ÊËUF��« fK�� ‰Ëœ w� WL�u��« dL�R�
 ¡«—“u�« fK�� fOz— uL� W�U�— X�� ÂUI� Íc�«Ë
 W��R� s??� q??� tLEM�Ë ¨„—U??�??L??�« d�U� aOA�«
 ¨jOD��K� w�dF�« bNFL�«Ë ¨wLKF�« ÂbI�K� X�uJ�«

ÆW�œUB��ô«  «—UA��ö� w��U��U��u� —uJ�Ë
 n�u� —«d{ åe�dL�«ò …—«œ« fK�� fOz— ‰U�Ë

 WIDML�«  bN� ∫r�UG�«
 …dO�_«  «uM��« w�
 W�u�K�  «—u???D???�
 W??L??�u??� ‰U??�??� w???�
 U??L??O??�ô  U???�d???A???�«
  U�b��« ŸU??D??� w??�
 Ác� d�¬ ÊU�Ë ¨WO�UL�«
 W??�Ëœ w??�  «—u??D??�??�«
 W�O� —«d� u� X�uJ�«
 r??�— ‰U??L??�« ‚«u????�√
 2013 WM�� ©25®
 b�«u� —«b??�« ÊQA�
  U??�d??A??�« W??L??�u??�
 W??�U??�d??� W??F??{U??�??�«

ÆW�ON�«
 w� WL�u��« s�Ë

 åe�dL�«ò …—«œ« fK�� l{Ëò ∫r�UG�« ‰U� åe�dL�«ò
 XKL� WL�u� rE� v??�« X�u�� WEH��� W�UO�
 r�U� U� ¨WO�U� …¡UHJ� UNIO�D� vK� W�cOHM��« …—«œô«
 X�uJ�« w� WKOKI�«  U�dA�« Èb�« åe�dL�«ò qF� w�
 qJO� d�uD� v�«  UOMOF���« d�«Ë√ cM�  —œU� w��«

ÆU�u� t� Â«e��ô«Ë W�dA�« WL�u�� wL�—
 q�«u� rEF� w� …bO�  U�—œ åe�dL�«ò oI�Ë
 “œ—b�U�� ‰U�O�U� W�d� X�U� –« ¨nOMB��«
 nOMB� ‰U�� w� UN� nOMB� ‰Ë√ ‚ö�U� nOMB�K�
 nOMB� åe�dL�«ò W�d� `M�Ë WL�u��« dO�UF�
Æå2012 ÂUF�« w�  U�dA�« WL�u� —U�ô CG≠A2

r�UG�« —«d{ ær�UG�« —«d{ æ

 ÊUL{ ¨w�UL�zô« nOMB��«
ÆsOL�U�LK� qC�« W�UL�

WOKzUF�«  U�dA�«

 W��— Âb??� »U��« ‰u??�Ë
 oO�D� w� WOKzUF�«  U�dA�«
 b� W??�d??A??�« X??�U??� W??L??�u??�??�«
 WL�u��« dO�UF� oO�D� ÍœR�
 œ«d??�«  UO�ö� hOKI� v??�«
 p�c�Ë …dDO��« bI�Ë WKzUF�«
 w�u�UI�« Â«e��ô« nO�UJ� l�—

ÆÕU�—ô« vK� dO�Q��«Ë
 Ê« s� WOA��« v�« X�u�Ë
 WO�UHA�«Ë ÕUB�ô«  U�KD��
  U�uKF� »d�� v�« ÍœR� b�
 UL� W�dA�« ÕU�� —«d??�« s�
 v�« WO��UM��« UN�—b� U�bIH� b�
 d�—UI��«Ë  U�KD�L�« …d�� V�U�
 WL�u��« oO�D� UN�KD�� w��«
 X�Ë W??�U??� pKN��� b??� UL�

ÆW�cOHM��« …—«œô«
 l�dA��« »U??O??� p??�c??�Ë
  U�dAK� W��M�U� p�c� ÂeKL�«
 ‚u��« w� W�—bL�« dO� WOKzUF�«

Æw�UL�«
oO�D��«  U�uF�

 oO�D�  U??�u??F??� ÊQ??A??�Ë
 w??K??�—u??� X??�u??� W??L??�u??�??�«
 WO�UHA�« dO�UF� —uB� v??�«
  «– sO�«uI�« W�«b�Ë ÕUB�ô«Ë
 W�O��« w� —uB� p�c�Ë W�öF�«
 X�uJ�« XKB� YO� WOF�dA��«
 d�dI� w� 137 VO�d��« vK�
 sO�«uI�« …œu??� w� WO��UM��«

ÆWO�uJ��«
 W??�Ëd??� Âb???� V??�U??� v???�«
 UN�O�«e�«Ë WL�u��«  «—«d???�
 nK��� s??O??� e??O??O??L??�??�« ÊËœ
 ¨W�dA�« `z«d�Ë  U�UO��«
 “UN� —ËœË qLF� ÂU??� »UO�
 r� Íc???�« W��UML�« lO�A�
 lM� Êu??�U??I??� U??I??�Ë tKOJA�
 œuM� w??� —u??B??� ¨—U??J??�??�ô«
 Êu�U� w??� …œ—«u???�« WL�u��«
 ¨2012 WM�� 25 r�—  U�dA�«
 l�«d�® ‰U??L??�ô« W�O� nF{
 w�  U??�—œ 7  X�uJ�« W��d�
 ÂUF� ‰U??L??�ô« W�uN� d�R�
 —œUB�«  86  W��dL�«  v�«  2015

Æ©w�Ëb�« pM��« s�

‰Ë_« ÂuO�«  U�Kł w� sO�—UAL�« sL{ dÐU−�« qFA�Ë ·d−×�« n¹U½
 w� WL�u��« dL�R�  UO�UF� ÂuO�« oKDM�
 fOz— uL� W�U�d� w�OK��« ÊËUF��« fK�� ‰Ëœ
 œb� —uC�Ë „—U�L�« d�U� aOA�« ¡«—“u�« fK��
  U��R� ¡«d��Ë sOOK�L�« sO�ËR�L�« s� dO��
 UN� rN��ƒ—Ë WL�u��« s� Y�b�K� WOLOK�«Ë WOL�U�
 vK� WO�U��«  U��RL�« …—b�Ë UNIO�D� WO�UJ�«Ë
 ¡UM�Ë rOLB�� …b�«e�L�« W�U��« ¡u{ w� UNIO�D�
 ŸUDI�«Ë W�Ëb�«  U��RL� WO�OK� WL�u� dO�UF�
 Âu� v�� dL��� ÂU�√ 3  Èb� vK� p�–Ë ’U��«

Æq�IL�« ¡UF�—_«
 w�U�√Æœ dL�RLK� WLEML�« WM�K�« fOz— X�U�Ë
 WO�Oz— —ËU�� 7  ‰ËUM�� dL�RL�« Ê« wK�—u�
 W�“_« d�√ ¨WL�u��« dO�UF� oO�D� WOL�√ sLC��
 w�  UF�dA��«Ë W�U�d�« —uEM� vK� WO�UL�«
 »—U���« r??�√Ë WO�Ëb�« »—U���« rOOI� ¨WIDML�«
 oO�D�� W�d�IL�«  UO�O�«d��ô« ¨W��UM�«
  «—b??� ¡UM�Ë WO�OK��« ‚«u??�_« vK� WL�u��«
 W�UO� WOL�√Ë WIDML�« w� WOLOEM��«  UDK��«
 fK�� ‰Ëb�  U��RL�« w� W��UM� WL�u� WLE�√

ÆÊËUF��«
  U�UJF�« Èd�_« —ËU�L�« sO� s� Ê« X�H�Ë

 WO�OK��« ‚«u??�_« vK� WL�u��« WLE�√ oO�D�
 q�UO�Ë WLE�√ l� nOJ�K� ’U��« ŸUDI�« »—U��Ë
  U��R� w� WL�u��« dO�UF�Ë W��b��« WL�u��«
  U��R�Ë WO�U�d�« …e??N??�_«Ë ÂU??F??�« ŸUDI�«

ÆWO�uJ��« —UL���ô«

 U�K� 3

 sO�uO�« w� dL�RL�« ‰UL�√ wK�—u� X�ËUM�Ë
 bNAO� ‰Ë_« ÂuO�« Ê«  —U�√ YO� ¨w�U��«Ë ‰Ë_«
 w��«Ë WO�U���ô« W�K��« sLC��  U�K� 3 œUIF�«
 ‰UL�« ‚«u�« W�O� w{uH� fOz— UNO� Àb��O�
 dL�RLK� wL�d�« w�«d�« q�L�Ë ·d���« n�U�Æœ
 ·«u� bL�√ aOA�« b�UI�� ‰Ë√ o�d� w�u� k�U��
 ÂU� d�b� WLEML�«  UN��« q�L� WLK�Ë bL�_«
 W�U{ôU� ¨tK�« ‰U� —b�Æœ jOD��K� w�dF�« bNFL�«

ÆwK�—u� …—u��b�« WLEML�« WM�K�« fOz— WLK� v�«
WL�u��« dO�UF�

 WOL�√ò g�UM� w��« v�Ë_« W�K��« w� X�U{√Ë

 vK� WO�UL�« W??�“_« d�√Ë WL�u��« dO�UF� oO�D�
 UN�√d�� ·u� WIDML�« w�  UF�dA��«Ë W�U�d�«
 ¨r�U��« n�u� o�U��« ·—UBL�« œU��« ÂU� sO�√
 lO�A� W�O� ÂU??� d�b� UNO� Àb��� ·u??�Ë
 ‰UL�_« W�O� sO���� WLz«b�« WM�K�«Ë —UL���ô«
 W�ONK� ÍcOHM��« fOzd�«Ë bL�_« d�U� qFA�Æœ
 tK�«b�� aOA�« ÊUL� WMDK� w� ‰UL�« ‚u�� W�UF�«
 bK�UA�Ë— pM� …—«œ« fK�� fOz—Ë wL�U��«
 …—U���« d???�“ËË s??�œu??�—¬“U??L??K??�Æœ —UL���ö�
 w�U�√Æœ WL�u��« Èb�M� fOz— o��_« W�UMB�«Ë

ÆwK�—u�
 rOOI� g�UMO� WO�U��« W�K��« w� X�U{√Ë
 ‰U�� w� W��UM�« »—U���« r�√Ë WO�Ëb�« »—U���«
 sO����Ë WO�UL�« ‚«u??�_« vK� WL�u��« oO�D�
 ÍcOHM��« fOzd�« W�K��« ”√d�� YO� ‰UL�_« W�O�
 Àb���Ë wFO���« —b� —UL���ö� WO��uJ�« W�dAK�
 w��uJ�« Í—U���« pM��« …—«œ« fK�� fOz— UNO�
 w�œ WL�u� bNFL� ÍcOHM��« fOzd�«Ë v�uL�« wK�
 o��_« ‰UL�« ‚«u�√ W�O� w{uH� fOz— VzU�Ë
 tK�«b��ÆœË s�b�« ‰UL� ·d�√ÆœË ·«e��« ÍbN�Æœ

ÆX�uJ�« WF�U� w� ‚uI��« WOK� s� ÊUO��«



العمومية  الجمعية  وافقت 
لشركة  العادية  وغير  العادية 
م�����ن�����اف�����ع ل�����اس�����ت�����ث�����م�����ار ع���ل���ى 
ت���غ���ي���ي���ر ن����ش����اط ال����ش����رك����ة م��ن 
الى  وت��م��وي��ل  استثمار  ش��رك��ة 
ش���رك���ة ق���اب���ض���ة، واان���س���ح���اب 
ااخ��ت��ي��اري م��ن س��وق الكويت 

لأوراق امالية.
وق���ال ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
في  التنفيذي  الرئيس  اادارة 
ال��ش��رك��ة ط���ال م��ح��م��د ام��ط��وع 
الجمعية  ع��ق��ب  ل��ل��ص��ح��اف��ي��ن 
ال���ع���م���وم���ي���ة ال�����ع�����ادي�����ة وغ���ي���ر 
ال����ع����ادي����ة ال����ت����ي ع����ق����دت أم���س 
 84.67 ب��ل��غ��ت  ح��ض��ور  بنسبة 
في امئة تعليقا على توجهات 
ال��ش��رك��ة ال��ج��دي��دة، إن مجلس 
ال��ش��رك��ة  ن��ش��اط  س��ي��غ��ي��ر  اادارة 
ب��ع��د أخ���ذ م��واف��ق��ة هيئة أس���واق 
امال، وسيتم بعدها الخروج من 

البورصة.
وب�������رر خ�������روج »م����ن����اف����ع« م��ن 
البورصة بأن متطلبات التواجد 
في السوق لشركة مثل »منافع« 
ي��وج��د نشاط  أن��ه ا  مكلف، كما 
كبير لدى الشركة يبرر استمرار 
ت�������واج�������ده�������ا ف��������ي ال�������ب�������ورص�������ة، 
ال�����خ�����روج  أن  ال��������ى  ب�����ااض�����اف�����ة 
ي���أت���ي ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع���ل���ى ح��ق��وق 
امساهمن وتخفيض التكاليف، 
وع��دم تمكن الشركة من تحقيق 

اأرباح امرجوة.
هيئة  ب����أن  س�����ؤال  ع��ل��ى  وردا 
أسواق امال أعلنت انها ستخفف 
ال������ض������غ������وط ع������ل������ى ال������ش������رك������ات 
امدرجة، أعرب طال امطوع عن 
تمنياته بتحقيق ذلك، مستدركا 
س��ت��غ��ي��ر  ال����ش����رك����ة  إن  ب����ال����ق����ول 
ف��ي  ااس����ت����ث����م����ار  ن���ش���اط���ه���ا أن 
يوجد  ب���ات صعبا وا  ال��ك��وي��ت 
أي ن���ش���اط م���ع ال���ب���ن���وك، م��ن��وه��ا 
م��اءة مالية  لديها  الشركة  ب��أن 
النشاط ااستثماري  جيدة لكن 
ف���ي ال���ك���وي���ت ا ي��س��م��ح ب��وج��ود 
ه���ذا ال���ع���دد ال��ك��ب��ي��ر م���ن ش��رك��ات 
ااستثمار، افتا الى ان مجلس 
ك����ان ص���ادق���ا مع  ال��ش��رك��ة  ادارة 

امساهمن.

وك��ش��ف ع��ن وج����ود سيولة 
م���ال���ي���ة ل������دى ال����ش����رك����ة س��ي��ت��م 
ت��������وزي��������ع ج����������زء م�����ن�����ه�����ا ع���ل���ى 
السياسة  ان  امساهمن، وقال 
ال���ج���دي���دة ف����ي ال���ش���رك���ة ت��ق��وم 
على اغاق حسابات العماء، 
وه���و م��ا ت��م فعليا وال��ت��خ��ارج 
امتواجدين  ااستثمارات  م��ن 
ف����ي����ه����ا ح�����ال�����ي�����ا، وذل�����������ك ب���ع���د 

التحول الى شركة قابضة.
ول������ف������ت ام�������ط�������وع ال���������ى أن�����ه 
سيتم بعد تحول الشركة الى 
ام���ال  ق��اب��ض��ة ت��خ��ف��ي��ض رأس 
م����ن ن���ح���و 20 م���ل���ي���ون دي���ن���ار 

ال��ى 10 ماين دي��ن��ار، ويمكن 
ان ي��ص��ل ال��ت��خ��ف��ي��ض ال���ى أق��ل 
من 10 ماين دي��ن��ار، وسيتم 
ت��وزي��ع م��ا يتبقى م��ن اام���وال 

اموجودة على امساهمن.
ل���  س���������ؤال  ع����ل����ى  ردا  وق���������ال 
»الراي« إن الشركة ستتخارج 
تباعا من بعض ااستثمارات، 
م��ش��ي��را ال����ى أن����ه ت���م ال��ت��خ��ارج 
تملكها  كانت  استثمارات  من 

الشركة.
امتوقع  امبالغ  حجم  وق���در 
ال���ش���رك���ة  ع���ل���ي���ه���ا  ت���ح���ص���ل  ان 
م��ن ال��ت��خ��ارج��ات م��ا ب��ن 8 - 9 

م��اي��ن دي��ن��ار. ال��ى ذل��ك أظهر 
أن  اادارة  م���ج���ل���س  ت����ق����ري����ر 
الشركة حققت صافي خسائر 
ب��م��ب��ل��غ ن��ح��و 977 أل���ف دي��ن��ار 
والتي نتجت بصورة رئيسية 
ع���������ن ان�������خ�������ف�������اض اان�����ش�����ط�����ة 
للشركة  الرئيسية  التشغيلية 
وام���ت���م���ث���ل���ة ب�����������إدارة ااص������ول 
نيابة عن الغير وعدم امشاركة 
في استثمارات جديدة تجنبا 
اث��ر  م���ا  محتملة  م��خ��اط��ر  أي 
ااي���رادات  اجمالي  على  سلبا 

التشغيلية.
وف�����������ي ااج��������ت��������م��������اع واف��������ق 
جدول  بنود  على  امساهمون 
ااع�������م�������ال واب��������رزه��������ا ت���ق���ري���ر 
مجلس اادارة وتقرير مراقبي 
ال��ح��س��اب��ات، ك��م��ا واف��ق��وا على 
امالية  للسنة  امالية  البيانات 
2013 وعلى عدم توزيع ارباح 
وع�����دم م��ن��ح م���ك���اف���أة اع��ض��اء 
ذم��ة  واب�������راء  اادارة،  م��ج��ل��س 
اعضاء مجلس اادارة واعادوا 
ت���ع���ي���ن م���راق���ب���ي ال���ح���س���اب���ات 

للسنة امالية التالية.

اقتصاد lssue No. (A0 -12908) • Monday 3 Nov. 2014 ااثنن 3 نوفمبر • (A0 -12908) العدد www.alraimedia.com 42

مساهمو الشركة أقّروا اانسحاب من البورصة وتحويلها إلى »قابضة«

»منافع«: التواجد في السوق مكلف
... وا نحقق اأرباح امرجّوة منه

|  Jｨ|9اxا C}=| تبt  |

تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء

مؤتمر »الحوكمة في دول التعاون«  ينطلق اليوم
ت���ن���ط���ل���ق ال�����ي�����وم، ف���ع���ال���ي���ات 
م��ؤت��م��ر »ال��ح��وك��م��ة« ف���ي دول 
م��ج��ل��س ال���ت���ع���اون ال��خ��ل��ي��ج��ي 
ب��رع��اي��ة س��م��و رئ��ي��س مجلس 
ام��ب��ارك،  الشيخ جابر  ال����وزراء 
وح��������ض��������ور ع����������دد ك����ب����ي����ر م���ن 
ام��س��ؤول��ن ام��ح��ل��ي��ن وخ��ب��راء 
م���ؤس���س���ات ع��ام��ي��ة واق��ل��ي��م��ي��ة 
ل�����ل�����ح�����دي�����ث ع��������ن ال�����ح�����وك�����م�����ة، 
ورؤي������ت������ه������م ل����ه����ا وإم����ك����ان����ي����ة 
ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا وق�����درة ام��ؤس��س��ات 
ال���ح���ال���ي���ة ع���ل���ى ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ف��ي 
ض���������وء ال�����ح�����اج�����ة ام�����ت�����زاي�����دة 
ل���ت���ص���م���ي���م وب�������ن�������اء م���ع���اي���ي���ر 
ح��وك��م��ة خ��ل��ي��ج��ي��ة م��ؤس��س��ات 
الدولة والقطاع الخاص وذلك 
ع��ل��ى م���دى 3 أي����ام ت��ب��دأ ال��ي��وم 
وت��س��ت��م��ر ح��ت��ى ي���وم اأرب��ع��اء 

امقبل. 
وق�������ال�������ت رئ������ي������س ال���ل���ج���ن���ة 
ام����ن����ظ����م����ة ل����ل����م����ؤت����م����ر وزي�������ر 
ال��ت��ج��ارة وال��ص��ن��اع��ة اأس��ب��ق 
ال����دك����ت����ورة أم����ان����ي ب���ورس���ل���ي، 
إن ام����ؤت����م����ر ي����أت����ي ف����ي إط����ار 
ع��دد م��ن امتغيرات واأح���داث 
ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��دي��ن ال��س��ي��اس��ي 
وااق����ت����ص����ادي وال��ت��ش��ري��ع��ي، 
أدت إلى فرض إجراء مراجعة 
ل����ك����ث����ي����ر م��������ن ال�����ت�����ش�����ري�����ع�����ات 
وال�����ل�����وائ�����ح ال����س����اري����ة ب���ه���دف 

تطويرها وتحديثها. 
وأضافت أن اأزم��ات امالية 
ف��ي 2007 وامتدت  ب��دأت  التي 
ل��ه��ا  ك�����ان  ن���ه���اي���ة 2008  ح���ت���ى 
ت������داع������ي������ات ع�������دي�������دة ف����رض����ت 
نفسها على حكومات امنطقة 
واأج�����ه�����زة ال���رق���اب���ي���ة ل��ت��ب��ن��ي 
م���ف���ه���وم ال���ح���وك���م���ة وإص�������دار 
ق����وان����ن ج����دي����دة ت����ه����دف إل���ى 
في  ام��خ��اط��ر  إدارات  ت��ح��ص��ن 

الشركات. 
ول���ف���ت���ت ب����ورس����ل����ي إل������ى أن 
ام����ؤت����م����ر ي����ت����ن����اول 7 م���ح���اور 
رئ����ي����س����ي����ة ت����ت����ض����م����ن أه���م���ي���ة 
ت��ط��ب��ي��ق م���ع���اي���ي���ر ال���ح���وك���م���ة، 
أثر اأزم��ة امالية على منظور 
ال�����رق�����اب�����ة وال����ت����ش����ري����ع����ات ف��ي 
ام����ن����ط����ق����ة، ت���ق���ي���ي���م ال����ت����ج����ارب 
ال������دول������ي������ة وأه�����������م ال�����ت�����ج�����ارب 
ال���ن���اج���ح���ة، ااس��ت��رات��ي��ج��ي��ات 
ام��ق��ت��رح��ة ل��ت��ط��ب��ي��ق ال��ح��وك��م��ة 
على اأسواق الخليجية وبناء 
التنظيمية  ال��س��ل��ط��ات  ق����درات 
ف���ي ام��ن��ط��ق��ة وأه��م��ي��ة صياغة 
أن��ظ��م��ة ح��وك��م��ة م��ن��اس��ب��ة في 

ام�����ؤس�����س�����ات ب����������دول م��ج��ل��س 
التعاون.

وبينت أن م��ن ب��ن ام��ح��اور 
تطبيق  ان���ع���ك���اس���ات  اأخ������رى 
أن�������ظ�������م�������ة ال�������ح�������وك�������م�������ة ع����ل����ى 
وتجارب  الخليجية  اأس���واق 
مع  للتكيف  ال��خ��اص  ال��ق��ط��اع 
أن����ظ����م����ة وه����ي����اك����ل ال���ح���وك���م���ة 
الحوكمة  وم��ع��اي��ي��ر  ال��ح��دي��ث��ة 
ف����������ي م��������ؤس��������س��������ات ال������ق������ط������اع 
ال�����ع�����ام واأج������ه������زة ال���رق���اب���ي���ة 
وم�������ؤس�������س�������ات ااس�����ت�����ث�����م�����ار 

الحكومية.
وت��ن��اول��ت ب��ورس��ل��ي أع��م��ال 
ال����ي����وم����ن اأول  ف����ي  ام����ؤت����م����ر 
وال���ث���ان���ي، م��وض��ح��ة أن ال��ي��وم 
 3 ان�����ع�����ق�����اد  س���ي���ش���ه���د  اأول 
ج���ل���س���ات ت���ت���ض���م���ن ال��ج��ل��س��ة 
سيتحدث  وال��ت��ي  اافتتاحية 
ف��ي��ه��ا رئ���ي���س م��ف��وض��ي هيئة 
اس������واق ام�����ال ال���دك���ت���ور ن��اي��ف 
ال����ح����ج����رف، وم���م���ث���ل ال����راع����ي 
ال���رس���م���ي ل��ل��م��ؤت��م��ر م��ح��اف��ظ 
م��ت��ق��اع��د  أول  ف����ري����ق  ح����ول����ي 
ال��ش��ي��خ أح��م��د ن����واف اأح��م��د، 
امنظمة  الجهات  وكلمة ممثل 
م����دي����ر ع�������ام ام����ع����ه����د ال���ع���رب���ي 
م��ال  ب���در  ال��دك��ت��ور  للتخطيط 
الله ، باإضافة الى كلمة رئيس 
ال���ل���ج���ن���ة ام���ن���ظ���م���ة ال����دك����ت����ورة 

ب�������ورس�������ل�������ي.  وأض��������اف��������ت ف���ي 
تناقش  ال��ت��ي  اأول����ى  الجلسة 
»أه�����م�����ي�����ة ت����ط����ب����ي����ق م���ع���اي���ي���ر 
ال��ح��وك��م��ة وأث���ر اأزم����ة امالية 
الرقابة والتشريعات في  على 
أمن  يترأسها  س��وف  امنطقة 
ع��ام ات��ح��اد ام��ص��ارف السابق 
ي�����وس�����ف ال�����ج�����اس�����م، وس������وف 
يتحدث فيها مدير عام هيئة 
واللجنة  ااس��ت��ث��م��ار  تشجيع 
الدائمة لتحسن بيئة اأعمال 
جابر  مشعل  ال��دك��ت��ور  الشيخ 
اأح���م���د وال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
للهيئة العامة لسوق امال في 
سلطنة عمان الشيخ عبد الله 
السامي ورئيس مجلس إدارة 
ب��ن��ك«روت��ش��اي��ل��د«ل��اس��ت��ث��م��ار 

د.يلماز آرغودين.
وأض���������اف���������ت ف�������ي ال���ج���ل���س���ة 
ال����ث����ان����ي����ة س����ي����ن����اق����ش ت��ق��ي��ي��م 
ال������ت������ج������ارب ال������دول������ي������ة وأه�������م 
ال�������ت�������ج�������ارب ال������ن������اج������ح������ة ف���ي 
على  الحوكمة  تطبيق  م��ج��ال 
اأس���������واق ام���ال���ي���ة ول��ت��ح��س��ن 
ب��ي��ئ��ة اأع����م����ال، ح��ي��ث ي��ت��رأس 
ال��ج��ل��س��ة ال���رئ���ي���س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
لاستثمار  الكويتية  للشركة 
ب��������در ال����س����ب����ي����ع����ي، وي���ت���ح���دث 
إدارة  م���ج���ل���س  رئ����ي����س  ف���ي���ه���ا 
علي  الكويتي  التجاري  البنك 

التنفيذي  وال��رئ��ي��س  ام��وس��ى 
م��ع��ه��د ح���وك���م���ة دب�����ي ون���ائ���ب 
أس��واق  رئيس مفوضي هيئة 
ام���ال اأس��ب��ق ال��دك��ت��ور مهدي 
ال������ج������زاف وال�����دك�����ت�����ور أش�����رف 
ج��م��ال ال���دي���ن وال���دك���ت���ور عبد 
الحقوق  كلية  الحيان من  الله 

في جامعة الكويت.
وح����������ول ف����ع����ال����ي����ات ال����ي����وم 
ال�����ث�����ان�����ي، أش����������ارت ب���ورس���ل���ي 
إل����ى أن����ه ي��ت��ض��م��ن 4 ج��ل��س��ات 
ت����ش����م����ل ال����ج����ل����س����ة ال�����راب�����ع�����ة 
»ااس���ت���رات���ي���ج���ي���ات ام��ق��ت��رح��ة 
ل���ت���ط���ب���ي���ق أن����ظ����م����ة ال���ح���وك���م���ة 
ع���ل���ى اأس��������واق ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة«، 
ح���ي���ث ي���ت���ح���دث ف���ي���ه���ا رئ��ي��س 
م��ج��م��وع��ة ح��وك��م��ة ال��ش��رك��ات 
ف��������ي ق�����س�����م ت����ن����م����ي����ة أس����������واق 
ف���ي  ال������ع������ام������ي������ة  ام�������������ال  رأس 
ال�����ب�����ن�����ك ال��������دول��������ي أل����ك����س����ن����در 
ب����ي����رغ وال����ش����ري����ك ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ف���ي ب��ي��ك��ر ت��ل��ي ل��اس��ت��ش��ارات 
ااق��ت��ص��ادي��ة ال���دك���ت���ور ه��ش��ام 
س���������رور وام�������دي�������ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
م�����ب�����ادرة«ب�����ي�����رل ان��ي��ش��ي��ت��ي��ف 
ام���ي���ال���دا دان���ل���وب«وال���دك���ت���ور 
ت����رك����ي ال���ش���م���ري م����ن ج��ام��ع��ة 
ال����ك����وي����ت وي�����ت�����رأس ال��ج��ل��س��ة 
ال���دك���ت���ور ع���ل���ي ع���ري���ف���ة ع��م��ي��د 

كلية بوكسهل. 

... »امركز« يرعى امؤتمر
ي���ق���وم ام���رك���ز ام���ال���ي ال��ك��وي��ت��ي 
الحوكمة  برعاية مؤتمر  »امركز« 
ال�����ت�����ع�����اون  م����ج����ل����س  دول  ف��������ي 
الخليجي، والذي يقام تحت رعاية 
س���م���و رئ����ي����س م���ج���ل���س ال��������وزراء 
ال���ش���ي���خ ج����اب����ر ام�����ب�����ارك ال��ح��م��د 
الصباح، وينظمه كل من مؤسسة 
وامعهد  العلمي،  للتقدم  ال��ك��وي��ت 
ال����ع����رب����ي ل���ل���ت���خ���ط���ي���ط، وس����ك����ور 
ك��ون��س��ال��ت��ان��س��ي ل��اس��ت��ش��ارات 
ااقتصادية من 3 إلى 5 نوفمبر 

في دولة الكويت. 
إدارة  م��ج��ل��س  رئ���ي���س  وق������ال 
»ام���رك���ز« ض����رار ي��وس��ف ال��غ��ان��م: 
»ت����ع����ك����س رع����اي����ة«ام����رك����ز»ل����ه����ذا 
الحوكمة  بأهمية  قناعته  ال��ح��دث 
وتحقيق  اأع��م��ال  بيئة  لتحسن 
ال��ت��ن��م��ي��ة ام��س��ت��دام��ة ف���ي ام��ن��ط��ق��ة، 
وال�����ت�����ي ش����ه����دت ف�����ي ال����س����ن����وات 

اأخ���ي���رة ت���ط���ورات م��ل��ح��وظ��ة في 
مجال حوكمة الشركات ا سيما 

في قطاع الخدمات امالية«.
وأض������������اف »ك����������ان آخ��������ر ه����ذه 
ال���ت���ط���ورات ف���ي دول����ة ال��ك��وي��ت هو 

ق������رار ه��ي��ئ��ة أس�������واق ام������ال رق���م 
ب���ش���أن   ،2013 ل���س���ن���ة   )25(
إصدار قواعد حوكمة الشركات 
ون��رى  الهيئة،  لرقابة  الخاضعة 
أن تستمر  ال���ض���روري  م���ن  أن���ه 
ه�����ذه ال���ج���ه���ود ل��ت��ط��وي��ر ق���واع���د 
والتأكد من مواءمتها  الحوكمة، 

لبيئة اأعمال في امنطقة«.
وأش��ار الغانم إلى أن مجلس 
سياسة  وض���ع  »ام���رك���ز«  إدارة 
م���ت���ح���ف���ظ���ة ت����ح����ول����ت إل�������ى ن��ظ��م 
حوكمة، عملت اإدارة التنفيذية 
ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ب��ك��ف��اءة ع��ال��ي��ة، 
م���ا س���اه���م ف���ي ج��ع��ل »ام���رك���ز« 
القليلة في دولة  الشركات  إح��دى 
ال��ك��وي��ت ال��ت��ي ب����ادرت م��ن��ذ أواخ���ر 
ال��ت��س��ع��ي��ن��ات إل����ى ت��ط��وي��ر هيكل 
رسمي لحوكمة الشركة واالتزام 

به طوعً.

ضرار الغانم

ض  رأس امال 
ّ
• امطوع:  سنخف

     من 20 مليون دينار  الى أقل  من 10 ماين

عيد النصافي مترئسً ااجتماع والى يمينه امطوع                  )تصوير كرم  ذياب(
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تشارك في قمة شرم الشيخ فبراير 2015

»هيئة االستثمار« تبحث فرصاً في مصر
القاهرة ـ ناهد إمام

أكد مدير االستثمار بالهيئة العامة لالستثمار 
فوزي املانع على اهتم���ام الهيئة باخلطوات 
اإلصالحية التي تتخذه���ا احلكومة املصرية 

جلذب االستثمارات. 
وقال املانع خالل زيارته للقاهرة ان »هيئة 
االستثمار« ستشارك في قمة مصر االقتصادية 
املنتظر إقامتها مبدينة شرم الشيخ شهر فبراير 
املقبل، مؤكدا على متابعته خلريطة املشروعات 
التي تطرحها احلكومة املصرية واملشروعات 

التي سيتم عرضها خالل مؤمتر القمة.
وقال انه مت لقاء مع وزير االستثمار املصري 
أشرف س���املان بحضور عدد من املسؤولني 
بوزارة االستثمار، بحثوا خاللها سبل التعاون 
املشترك وتبادل اخلبرات بني الطرفني ومناقشة 

العالقات االستثمارية املصرية الكويتية.
وأش���ار الى ان الف���رص املصري���ة التي 

عرضها وزير االس���تثمار املصري تهدف الى 
رفع مع���دالت النمو وتهيئ���ة املناخ اجلاذب 
لالس���تثمار وتخفيض عجز املوازنة وتوفير 
فرص العمل وتقليل معدالت الفقر والبطالة 
من خالل برنامج اجتماعي اقتصادي مدعوما 
بحزمة من التعديالت التشريعية واإلصالحات 
اإلجرائية االقتصادية، والقوانني اخلاصة بجذب 
االستثمارات وحماية وضمان حقوق املستثمرين 
وإنفاذ العقود وفض منازعات االستثمار، بجانب 
إطالق عدد من املشروعات التنموية العمالقة 

لتحفيز النمو االقتصادي.
وأكد أن احلكومة املصرية جادة في جذب 
استثمارات جديدة وأنها تعمل على التنسيق 
اجل���اد بني مختل���ف ال���وزارات واحملافظات 
لتوحيد معايير وآليات التعامل مع املستثمرين 
لتحسني مناخ االس���تثمار وتيسير إجراءات 
إص���دار التراخيص والتصاريح الالزمة لبدء 

النشاط.

القاه���رة � ناه���د إمام: ش���هدت القاهرة 
التوقي���ع النهائي على اتفاقيتي تعاون مع 
وفد الصندوق الس���عودي للتنمية ويضم 
إبراهيم بن عبدالعزيز العساف � وزير املالية 
الس���عودي ورئيس الصندوق السعودي 
للتنمية ويوسف البس���ام � نائب الرئيس 
والعض���و املنتدب للصندوق الس���عودي 
بقيم���ة إجمالية حوال���ي 100 مليون دوالر 
لتمويل مش���روعي محطتي توليد كهرباء 
غرب دمياط والشباب باإلضافة إلى اتفاق 
متويلي بني الصندوق الس���عودي والهيئة 
العامة للبترول بقيم���ة 250 مليون دوالر 
لتمويل الصادرات الس���عودية ملصر وذلك 
بحضور وزراء التع���اون الدولي، الكهرباء 
والطاقة والبترول والثروة املعدنية. وتأتي 
هذه التمويالت في إطار حزمة املساعدات التي 
سبق أن أعلنت اململكة العربية السعودية عن 
تقدميها ملصر عقب ثورة يناير 2011 والتي 
شملت بدورها حزمة من القروض امليسرة 
املقدمة من الصندوق السعودي بقيمة 500 
مليون دوالر لتمويل املشروعات التنموية في 
مصر ملختلف القطاعات مثل اإلسكان ومياه 
الشرب، الري والصرف الصحي، التموين، 
الكهرباء والطاقة، الصحة وكذا خط ائتمان 
لتمويل املشتقات غير البترولية بقيمة 750 

مليون دوالر.
هذا، وتعد تلك املشروعات من املشروعات 
ذات األولوية لدى احلكومة املصرية ملا لها من 
أثر مباشر على املواطنني، حيث يهدف مشروعا 
محطتي توليد كهرباء الشباب وغرب دمياط 
الى املس���اهمة في تلبية الطلب املتنامي على 
الطاقة الكهربائية عن طريق زيادة قدرة توليد 
احملطتني سالفتي الذكر وذلك عن طريق حتويل 
محطة الشباب القائمة حاليا من دورة بسيطة 

إل���ى دورة مركبة من خ���الل إضافة عدد )2( 
تربينة بخارية قدرتها 500 ميغاوات لتصبح 
الق���درة اإلجمالية للمحطة )1500( ميغاوات. 
وكذا حتويل محطة غرب دمياط القائمة حاليا 
من دورة بس���يطة إلى دورة مركبة من خالل 
إضافة عدد )1( تربينة بخارية قدرتها )250( 
ميغاوات لتصبح القدرة اإلجمالية لها )750( 
ميغاوات. فضال عن ذلك، تعتبر الشروط املالية 
لتلك القروض ميسرة، حيث يبلغ سعر الفائدة 
2% سنويا ومدة السداد عشرين عاما تتضمن 

5 سنوات فترة سماح.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة جنالء األهواني 
إبراهيم بن عبدالعزيز العساف � وزير املالية 
الس���عودي عن خالص شكر وتقدير حكومة 
جمهوري���ة مصر العربي���ة للمملكة العربية 
حكومة وشعبا على مساندة مصر خالل تلك 
املرحلة املهمة التي متر بها البالد وعن تطلعها 
لدوام التعاون والتنسيق بني مصر والصندوق 
السعودي لدعم مشروعات التنمية في مختلف 

القطاعات خالل الفترة املقبلة.
يذكر، أن اململكة العربية السعودية قد تعهدت 
بتق����دمي 3.95 مليارات دوالر أميركي ملس����اندة 
االقتص����اد املصري عقب ث����ورة 25 يناير وقد 
تضمن ذلك متويال ق����دره مليار ونصف مليار 
دوالر لصالح وزارة املالية أتاحت اململكة من هذا 
املبلغ حتى تاريخه 500 مليون دوالر كمنحة لسد 
عجز املوازنة في مايو 2011 و500 مليون دوالر 
في شكل سندات وأذون خزانة في يونيو 2012، 
كم����ا أتاحت اململكة وديع����ة بقيمة مليار دوالر 
لصال����ح البنك املركزي املصري ومت إيداعها في 
مايو 2012، باإلضافة إلى مساهمة من الصندوق 
السعودي في البرنامج االمنائي املصري بحوالي 
1.45 مليار دوالر وتتولى وزارة التعاون الدولي 

االشراف عليه بالتنسيق مع الصندوق.

لتمويل مشروعات كهرباء وطاقة

مصر توقع اتفاق تعاون مع الصندوق 
السعودي بـ 500 مليون دوالر

»سنان« توقع عقد متويل مشروع »ربوة« 
السكني مع بنك كويت ترك

أعلنت شركة سنان الكويت العقارية عن 
توقيع عق���د مع بنك كويت ت���رك، أحد أكبر 
البنوك اإلسالمية في اجلمهورية التركية والذي 
ميلك فيه بيت التمويل الكويتي حصة %62، 
لتمويل من يرغب بشراء وحدات سكنية في 
مشروع ربوة السكني الذي تقوم شركة سنان 
بتطويره حاليا في منطقة بهجة ش���هير في 

مدينة اسطنبول.
جاء ذلك في تصريح لعبداهلل الرشدان املدير 
العام لشركة س���نان الكويت بني فيه أن بنك 
كويت ترك، يعتبر منذ تأسيسه في عام 1989 
من البنوك املتحفظة في التمويل العقاري، وافق 
مبوجب االتفاقية املوقعة معه بتقدمي التمويل 

لعمالء سنان ملدة تصل إلى 10 سنوات.
وكان البنك قد قام بتكليف فريق متخصص 
من موظفيه بزيارة مشروع ربوة والتأكد من 
مطابقته لشروط ومواصفات البنك للتمويل 
قبل توقي���ع االتفاقية. مضيفا ان ذلك يعطي 
املشروع مصداقية أكبر ويجعل املشتري أكثر 

اطمئنانا لصحة قراره وصوابية استثماره.
وأضاف ان سنان كانت قد وقعت عقد إلدارة 
املشاريع مع شركة إسكان التركية وهي شركة 

تابعة لبنك كويت ترك أيضا.
وتعتبر سنان من أوليات شركات التطوير 
العقاري الكويتية التي توقع مثل هذه االتفاقية 

مع بن���ك تركي مبا يخدم ويس���هل معامالت 
عمالئها ويوف���ر لهم املزيد من خيارات الدفع 

والشراء.
حيث تأتي أهمية هذه االتفاقية من واقع أن 
جميع املالك الذين اشتروا في مشروع ربوة 
هم من مواطني اخللي���ج العربي وباألخص 
الكويت واململكة العربية السعودية، وجميع 
املبيعات متت للعائالت نظرا خللو املشروع من 
شقق الغرفة الواحدة أو االستديو وهي ميزة 
إضافية في املش���روع حيث تسبب املشاريع 
التي ال يكون كل جمهورها من العائالت عدم 
راحة لباقي العائالت في املجمع، مضيفا أن من 
املتوقع تسليم املشروع في شهر مارس 2015 
في ضوء س���رعة إجناز شركة املقاوالت التي 

تنجز مبعدل دورين في كل شهر تقريبا.
وأوضح أن مش���روع ربوة يتكون من 86 
شقة )3 و4 و5 غرف نوم( و6 ڤلل مميزة ضمن 
مجمع سكني محاط بسور، ويضم املشروع 
خدمات مكملة مثل الديوانية والنادي الصحي 
وحمام سباحة مغلق وحدائق وممشى، ويتميز 
املجم���ع بإطاللة جميلة، حيث يقع على رأس 
تلة مطلة بشكل جميل على مدينة بهجة شهير 
والبحيرة، مشيرا إلى أن الشركة حرصت على 
أن يكون املجمع مخصصا للعائالت وبالتالي 

لم توفر فيه شققا ذات غرفة واحدة.

عبداهلل الرشدان مع مسؤولي بنك كويت ترك

ضرار الغامن: تطوير قواعد احلوكمة ومواءمتها لبيئة األعمال.. ضرورة

مؤمتر »احلوكمة« برعاية »املركز«
القليلة في الكويت التي بادرت 
إلى  التسعينيات  منذ أواخر 
تطوير هيكل رسمي حلوكمة 
الش���ركة وااللتزام به طوعا. 
كما اتخذت الشركة اخلطوات 
الالزمة لتحديد درجة مخاطر 
احلوكم���ة ووضع الضوابط 
الداخلي���ة والنظ���م اإلدارية 
املناس���بة لتخفيضه���ا، لكي 
تتماشى مع أفضل املمارسات 
العاملي���ة. وحق���ق »املركز« 
درج���ات جيدة ف���ي معظم 
عوامل التصني���ف، إذ قامت 
ش���ركة كابيتال س���تاندردز 
للتصنيف بإطالق أول تصنيف 
لها في مجال تصنيف معايير 
احلوكمة ومنح شركة »املركز« 
تصنيف CG-A2 إلطار حوكمة 
العام 2012«.  الش���ركات في 

ويحت���وي برنام���ج املؤمتر 
على عدة جلس���ات تش���مل 
محاورها: أثر األزمة املالية على 
منظور الرقابة والتشريعات، 
وتقيي���م التج���ارب الدولية 
الناجحة ف���ي مجال تطبيق 
احلوكمة على األسواق املالية، 
املقترحة  واالس���تراتيجيات 
لتطبيق أنظمة احلوكمة على 
األسواق اخلليجية، وجتارب 
القطاع اخل���اص في التكيف 
مع أنظمة وهياكل احلوكمة 
احلديثة. كما سيتم عقد عدد 
من ورش العمل التي ستتطرق 
إلى تطبيق مبادئ احلوكمة في 
املؤسسات اخلليجية بصورة 
فاعلة، والعالقة بني حوكمة 
الش���ركات والقيمة السوقية 

للشركات املساهمة.

األخيرة تطورات ملحوظة في 
مجال حوكمة الشركات السيما 
في قطاع اخلدمات املالية، وكان 
آخر هذه التطورات في الكويت 
هو قرار هيئة أس���واق املال 
رقم )25( لسنة 2013 بشأن 
إصدار قواعد حوكمة الشركات 
اخلاضعة لرقابة الهيئة. ونرى 
أنه من الضروري أن تستمر 
هذه اجله���ود لتطوير قواعد 
احلوكمة والتأكد من مواءمتها 

لبيئة األعمال في املنطقة«.
وعن احلوكمة في »املركز« 
قال الغ���امن: » وضع مجلس 
إدارة  »املركز« سياسة متحفظة 
حتولت إلى نظم حوكمة عملت 
اإلدارة التنفيذية على تطبيقها 
بكفاءة عالية، ما س���اهم في 
جعل »املركز« إحدى الشركات 

يرعى املركز املالي الكويتي 
»املركز« مؤمتر احلوكمة في 
دول مجلس التعاون اخلليجي، 
والذي يقام حتت رعاية سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك احلمد الصباح، 
وينظم���ه كل من مؤسس���ة 
الكويت للتقدم العلمي، واملعهد 
العربي للتخطيط، وس���كور 
كونسالتانسي لالستشارات 
االقتصادية خالل الفترة من 3 
إلى 5 نوفمبر 2014 في الكويت.  
وق���ال رئيس مجل���س إدارة 
»املركز« ضرار يوسف الغامن: 
»تعكس رعاية »املركز« لهذا 
احلدث قناعته بأهمية احلوكمة 
لتحسني بيئة األعمال وحتقيق 
التنمية املستدامة في املنطقة، 
والتي ش���هدت في السنوات 

 ضرار يوسف الغامن

املاضي على أساس سنوي. 
وكذل����ك فإن فائ����ض امليزان 
التجاري قد انخفض في 2013 
11% نتيجة انخفاض  بنسبة 
ص����ادرات النفط ب����� 4% مع 
ارتف����اع الواردات ب� 8% على 
أساس سنوي. أضف إلى ذلك 
توقعات صندوق النقد الدولي 
بانخف����اض فائ����ض امليزان 
التجاري إلى النصف بحلول 
2017. ومع االعتماد الكبير على 
الصادرات النفطية )78% من 

إجمالي الصادرات(.
التقري����ر: »نعتقد  وقال 
التذبذب السعري للنفط  أن 
س����يكون له أث����ر كبير على 

االقتص����اد الس����عودي على 
املدى الطويل، وبالتالي فنحن 
نؤكد على أهمية دور احلكومة 
في محاولة تنويع النش����اط 
االقتص����ادي وموارد الدخل، 
وبالتالي فهناك حاجة لتنمية 
البترولية  الصادرات غي����ر 
لتعوي����ض أي تباط����ؤ في 
الصادرات البترولية، خاصة 
وأن متوسط منو الصادرات 
غي����ر البترولية )6.1%( كان 
أقل م����ن مثيل����ه للصادرات 
البترولية )8.9%( بني العامني 
2009 و2013، ولذل����ك فنحن 
نعتقد أن استمرار انخفاض 
أس����عار النفط بدون تنويع 
حقيقي للصادرات س����يؤدي 
ف����ي النهاية إلى وجود عجز 
في امليزان التجاري على املدى 

الطويل«.
انه  الى  التقرير  وأش����ار 
ميكن للحكومة ان تلجأ إلى 
االحتياط����ات الضخمة التي 
تكونت على مدار الس����نوات 
املاضية � والتي وصلت إلى 
737 مليار دوالر في أغسطس 
2014 � من أجل دعم االقتصاد 
في حالة حدوث اضطرابات في 
العاملي على املدى  االقتصاد 
القصير واملتوسط � كما كان 
احل����ال خالل األزم����ة املالية 

العاملية 2009/2008.

الواليات املتحدة  الزيتي في 
وبالتالي زي����ادة املعروض 
من الطاقة في العالم وكذلك 
التفاؤل العام بشأن املشاكل 
السياسية مثل مشكلة أوكرانيا 
وكذلك في الشرق األوسط، 
وبالتالي زيادة املعروض من 
النفط خاص����ة من دول مثل 

العراق وليبيا. 
وأش����ار التقري����ر الى أن 
اململكة السعودية تعد واحدة 
من أكث����ر الدول اعتمادا على 
قطاع النفط في العالم، فإننا 
جند أن معروضها من النفط 
ب����دأ يتأثر، حي����ث انخفض 
بنس����بة 7.5% في س����بتمبر 

ذكر تقري���ر صادر عن 
شركة »مباشر« ان أسعار 
النفط انخفضت في أكتوبر 
املاضي إلى أقل س���عر منذ 
نوفمبر 2010 وذلك بسبب 
العديد م���ن العوامل، نذكر 
منها تخفيض توقعات النمو 
العاملية من قبل صندوق النقد 
الدولي وذلك نتيجة للقلق 
العام من التعافي االقتصادي 
في أوروبا واليابان وبعض 
ال���دول النامية، وتخفيض 
الوكال���ة الدولي���ة للطاقة 
لتوقعات زيادة الطلب على 
النف���ط ف���ي 2015 بحوالي 
20% لتصل الزيادة إلى 1.1 
مليون برميل يوميا بدال من 
التوقعات السابقة للزيادة ب� 
1.4 مليون برميل، وأخيرا 
ارتفاع سعر الدوالر األميركي 
مقابل العمالت األخرى نتيجة 
توقعات بارتفاع سعر الفائدة 
في الواليات املتحدة في 2015 
بسبب التحسن االقتصادي 

في الواليات املتحدة. 
وق����ال التقري����ر انه على 
الرغم من ك����ون االنخفاض 
حادا فبشكل عام نحن نرى 
أن االجتاه العام لسعر النفط 
سيتجه لالنخفاض على املدى 
الطويل بناء على عوامل أخرى 
منه����ا منو صناع����ة الصخر 

البترول  أعلنت مؤسسة 
الكويتي����ة عن التوس����ع في 
تطبيق منهجية ال� 6 سيجما 
لتش����مل قطاعات مؤسس����ة 
البترول الكويتية كافة، وذلك 
في ضوء النجاح الكبير الذي 
حققته منهجية ال� 6 سيجما 
النفطي، ودورها  القطاع  في 

ف����ي تقلي����ص املصروفات 
وتعزيز أداء العمل. وفي هذا 
الس����ياق، قال نائب العضو 
املنتدب للتدريب والتطوير 
الوظيفي ورئيس جلنة تطبيق 
منهجية ال� 6 س����يجما باسم 
العيس����ى »إن منهجية ال� 6 
سيجما تعد واحدة من أقوى 

الفلسفات اإلدارية واملنهجيات 
املستخدمة في إدارة اجلودة 
من أجل حتسني مستوى جودة 
املقدمة  اخلدمات والعمليات 
لتصبح أكثر كفاءة وفعالية، 
وان املنهجية تعد أداة فعالة 
لتغيير ثقافة العمل، وصناعة 
قادة مؤثرين لتحقيق رؤية 

املؤسسة االستراتيجية«.
وأضاف أن السبب األساسي 
في تبني تطبي����ق املنهجية 
املذكورة هو النجاحات الكبيرة 
التي حققتها شركة صناعة 
البترولية ومن  الكيماويات 
أبرزه����ا حتقي����ق خفض في 
التكاليف املالية جتاوز ال� 130 

مليون دوالر، وتأهيل أكثر من 
10% من العاملني بالش����ركة، 
ليصبح����وا ق����ادة معتمدين 
لتنفيذ مشاريع مختلفة في 
أقس����ام الش����ركة كافة، أدت 
بدورها إلى حتسني اخلدمات 
واملنتجات وتطوير العمليات 

اإلنتاجية.

التنفيذي  الرئيس  كشف 
لش����ركة يوروتك للتدريب 
االداري����ة  التنمي����ة  خبي����ر 
ف����ادي ج����واد  والبش����رية 
التدريب  املستور عن قطاع 
في منطقة الش����رق األوسط 
وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أن 
حجم األموال التي يتم إنفاقها 
على تدريب وتأهيل املوظفني 
أميركا وحدها يبلغ 152  في 
مليار دوالر سنويا، في ظل 
املبالغ التي ينفقها العرب على 
التدريب كل عام، مقابل انفاق 
املؤسسات العاملية 3% سنويا 

من ميزانياتها على التدريب 
بينما النس����بة في الشركات 
العربية ال تتعدى 0.25%. وفي 
احلوار ملجلة أرابيان بزنس، 
تطرق الى أن حجم التدريب 
في السوق السعودي يقارب 
2.6 مليار دوالر سنويا، بينما 
ال تتعدى نسبته حاجز 150 

مليون دوالر في الكويت.
مطالب����ا بوج����ود قانون 
الش����ركات عل����ى  يش����جع 
تخصيص 0.5% من ميزانيتها 
الس����نوية لتدريب كوادرها 

البشرية.

وأكد جواد على أن هناك 
مستقبال واعدا جدا لصناعة 
ف����ي املنطقة، على  التدريب 
الرغ����م م����ن وج����ود بعض 
العراقيل، وقال: »هناك جيل 
املوارد  جديد يؤمن بتطوير 
والكوادر البشرية، حيث بدأنا 
نرى عمليات استضافة لعدد 
العامليني في  من احملاضرين 
الفترة األخيرة، وهذا يدل على 
وجود بصيرة لدى املجتمع 
تدل على أن����ه مؤمن بأهمية 
التدري����ب«. وش����دد على أن 
مفهوم الصرف على تدريب 

املوظف في العالم العربي هو 
ثقافة جديدة على املؤسسات 
العربية، حيث ال تعطي معظم 
الشركات هذا اجلانب االنتباه 
الكافي، وتعتبره من الكماليات 
التي تكبد امليزانية مصاريف 

إضافية.
ويرى أن في املرحلة املقبلة 
يجب التركيز أكثر على تطوير 
القيادية للقياديني  املؤهالت 
التحديات  وخصوصا بع����د 
واملنافس����ة بني دول املنطقة 
على مختلف الصعد. كما يجب 
العبور من التدريب الكالسيكي 

املتكرر واالنطالق نحو تطوير 
املوارد البشرية مع مؤسسات 
تدريبية له����ا باع طويل في 
إقام����ة ورش العمل الفعلية 
التي لديها خبرات عاملية تفيد 
وتنعكس على أداء الس����وق 

احمللي.
وتطرق جواد خالل حديثه 
الى االخت����الف املوجود بني 
الع����ام واخلاص،  القطاعني 
موضح����ا أن القطاع اخلاص 
بات أكثر تقب����ال وجدية في 
العمل عل����ى تطوير الكوادر 

البشرية عبر التدريب.

»مباشر«: استمرار هبوط أسعار النفط يثير القلق

»الكويتية ـ الصينية«: انخفاض النفط وضع شركات النفط الصخري في »ورطة« الديون وبيع األصول
قال تقرير صادر عن الشركة الكويتية-الصينية 

االستثمارية انه مع انخفاض أسعار النفط 
ازدادت التساؤالت عن الضجة التي أحاطت 

النفط الصخري، إذ أظهرت بيانات إدارة 
معلومات الطاقة األميركية أن أسعار النفط 
املنخفضة قد انعكست في انخفاض تدفق 
األموال من العمليات في الشركات الكبرى. 

وكان السبب الرئيسي وراء ذلك على مستوى 
النفقات التي بلغت 100 مليار دوالر وكانت 

أعلى بكثير من اإليرادات النقدية. وذكر التقرير 
ان الشركات توجهت إلى الدين مبا أن أسعار 

الفائدة منخفضة، ولكن األهم من ذلك أن أسعار 
االستكشاف والتنقيب للنفط الصخري أصبحت 

أكثر كلفة ألن املوارد املتوافرة بسهولة مت 
تنقيبها، وما يتم استكشافه اليوم هي موارد 

أكثر صعوبة للتنقيب. ولتغطية التكاليف العالية، 
تتوجه الشركات إلى بيع أصولها أو اتخاذ ديون 
إضافية، ما أدى إلى تدهور حالة هذه الشركات 
خالل الصيف حني انخفض سعر برنت بنسبة 
20% من 110 دوالرات في يوليو إلى 87 دوالرا 

مؤخرا. وكشف التقرير عن التعقيدات التي 
تواجه الشركات األميركية العاملة في مجال 

النفط والغاز الصخري لعدة أسباب منها: أوال، 

أسعار النفط في الواليات املتحدة أقل من 
مستوى األسعار العاملية، وازداد الفرق بني سعر 

خام غرب تكساس والسعر العاملي للبرنت، 
ليزداد من فرق دوالر أو دوالرين عادة، إلى 7 - 
8 دوالرات اليوم. إضافة إلى ذلك، يتم بيع النفط 
الذي يتم إنتاجه من أكبر حقل للنفط الصخري 
في الواليات املتحدة بأسعار أقل من سعر خام 

غرب تكساس، ما يزيد الضغوطات على إيرادات 
الشركات، ثانيا: كلفة اإلنتاج تزيد بوتيرة 

أسرع في الواليات املتحدة، حتى وإن كانت 
بعض التكاليف مثل ضخ الرمل واملاء واملواد 
الكيماوية أصبحت أقل، فإن إجمالي تنقيب 
النفط الصخري أصبح أكثر كلفة. وبحسب 

إدارة معلومات الطاقة األميركية، ارتفعت تكاليف 
األبسترمي )استكشاف وتنقيب وإنتاج( بنسبة 

12% بني 2000 و2012 بسبب ارتفاع أسعار 
التنقيب، وزيادة عمق املياه حيث يتم التنقيب، 

وأيضا زيادة تكاليف تكنولوجيا املسح الزلزالي. 
بذلك، لم يتمكن أي مشروع نفطي كبير خالل 
السنوات الثالث من حتقيق تعادل بني التكلفة 

واإليرادات عند سعر 80 دوالرا للنفط. وبحسب 
صحيفة الوول ستريت جورنال، أنفقت أكبر 

20 شركة أميركية أكثر من 30 مليار دوالر في 

2012 و11.5 مليار دوالر في 2013 مما حققته من 
تدفقات نقدية. 

واستطاعت بعض من هذه الشركات التي متتلك 
عمليات عاملية تغطية تكاليفها، وحتقيق إيرادات 

إيجابية. ثالثا: ان الذي يؤثر بالواليات املتحدة 
هو أن احلقلني الرئيسيني للنفط الصخري، 
وهما باكني وإيجل فورد، يشهدان انخفاضا 
حادا في معدالت اإلنتاج من منصات اإلنتاج 

احلالية، إذ انخفضت معدالت اإلنتاج إلى ما بني 
70 ألفا و110 آالف برميل في اليوم.

وذكر التقرير ان جزءا كبيرا من العالم يحتاج 
أن يتم احملافظة على أسعار النفط عند حد 

أدنى. ونقلت صحيفة ذي جارديني عن شركة 
كاربون تراكير املتخصصة في معلومات 

وحتاليل الطاقة، أن شركات النفط التزمت بأكثر 
من تريليون دوالر في العشر سنوات القادمة 
لتطوير مشاريع ستحتاج إلى أن يكون سعر 

برميل النفط أكثر من 95 دوالرا حتى ترى هذه 
املشاريع النور ولتكون أيضا مجدية. ويبدو أن 
استراتيجية السعودية في إبقاء مستوى اإلنتاج 
عاليا، واألسعار منخفضة، قد تكون األنفع في 

تقليص اإلنتاج العاملي ودفع األسعار إلى ما 
كانت عليه على املدى الطويل.

»مؤسسة البترول« تتوسع في تطبيق منهجية الـ 6 سيجما

»يوروتك«: 150 مليون دوالر حجم اإلنفاق على التدريب بالكويت



ق��ال رئيس مجلس ادارة بنك 
ال��ك��وي��ت ال���دول���ي ال��ش��ي��خ محمد 
ج���راح ال��ص��ب��اح ان ب��ن��ك الكويت 
ال����دول����ي ح���ق���ق ارب����اح����ا ص��اف��ي��ة 
ب��ل��غ��ت 9.95 م��اي��ي��ن دي���ن���ار في 
األش�����ه�����ر ال���ت���س���ع���ة االول����������ى م��ن 
ع���ام 2014 م��ق��اب��ل 9.29 مايين 
دي��ن��ار ف��ي الفترة ذات��ه��ا م��ن عام 
2013 اي بزيادة ملحوظة بلغت 
نسبتها 7 في المئة، حيث بلغت 
االرب��������اح ال��ت��ش��غ��ي��ل��ي��ة ق���ب���ل أخ���ذ 
المخصصات ن��ح��و22.5 مليون 

دينار.
واضاف الشيخ محمد الجراح 
الصباح، في تصريح صحافي، 
أن ه����ذا ال��ن��م��و ي��ع��ك��س ب��ص��ورة 
م��ب��اش��رة اس��ت��م��رار االداء الجيد 
للبنك خال عام 2014 في تنويع 
م���ص���ادر إي����رادات����ه ف��ق��د ارت��ف��ع��ت 
اي����������رادات االت����ع����اب وال���ع���م���والت 
بنسبة 21 في المئة، وانخفضت 
المخصصات بنسبة 15 في المئة 
حيث بلغت نحو 12 مليون دينار 
ف��ي نهاية ال��رب��ع الثالث م��ن عام 
2014 م��ق��اب��ل ن���ح���و14.1 مليون 
دينار في نهاية الربع الثالث من 

عام 2013. 

وأش��������ار ال�����ى م����ع����دالت ال��ن��م��و 
االيجابية التي حققها "الدولي" 
خال الربع الثالث من عام 2014 
ح��ي��ث ن��م��ت االص����ول ل��ت��ص��ل ال��ى 
نحو 1.6 مليار في نهاية الربع 
ال���ث���ال���ث م����ن ع�����ام 2014 م��ق��ارن��ة 
بنحو 1.4 مليار كويتي في نهاية 
ال��رب��ع ال��ث��ال��ث م��ن ع��ام 2013، أي 
ب��م��ع��دل ن��م��و 13 ف��ي ال��م��ئ��ة، كما 
نمت حسابات المودعين لتصل 
إلى 1.039 مليار دينار مقارنة مع 
837 مليون دينار لنفس الفترة 
من العام السابق أي بمعدل نمو 
24 في المئة كما بلغ معيار كفاية 
رأس المال وفقا لتعليمات "بازل 
3" خال الفترة المذكورة معدالت 
مرتفعة وهي25.5 في المئة و26 
في المئة على التوالي بما يفوق 

المتطلبات الرقابية الحالية.
وأف����اد ال��ش��ي��خ محمد ال��ج��راح 
ال��ص��ب��اح ب���ان "ال���دول���ي" مستمر 
ف��ي تحقيق االه�����داف الرئيسية 
ال��م��ن��ش��ودة ل��ه��ذا ال��ع��ام ب��ك��ل ثقة 
وي��س��ر، ح��ي��ث اس��ت��م��ر ف��ي تقديم 
ك���ل ال���خ���دم���ات ال��م��ص��رف��ي��ة ال��ت��ي 
يطلبها عماؤه بصورة شرعية 
وعصرية تتسم بيسرها وسرعة 

انجازها، وذلك من خال فروعه 
المنتشرة في الباد والتي يبلغ 
ع����دده����ا ح���ال���ي���ا 27 ف���رع���ا ح��ي��ث 
تتسم تلك الخدمات المصرفية 
بانها شرعية وعصرية، مشيرا 
ال��ى أن��ه متفائل ب��ب��وادر النجاح 
ال��ت��ي تحققت حتى االن ف��ي عام 
 
ً
2014 ب��اع��ت��ب��اره��ا ح���اف���زا ق��وي��ا

على االستمرار بتحقيق معدالت 
ن���م���و آم����ن����ة ت���ت���س���م ب���ال���دي���م���وم���ة 

واالستمرار.  
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محمد الجراح

ضرار الغانم

نايف الحجرف 
وعلي الموسى 

وبدر السبيعي أبرز 
المشاركين

»الكويت الدولي« يحقق 9.95 ماليين دينار 
 واألصول 1.6 مليار

ً
الجراح: األرباح التشغيلية بلغت 22.5 مليونا

ذكر الشيخ محمد الجراح أن 
نمو أرباح "الدولي" في األشهر 

التسعة األولى من 2014 
يعكس بصورة مباشرة استمرار 

أدائه الجيد خالل هذا العام في 
تنويع مصادر إيراداته.

الغانم: »الغرفة« مستعدة لتنمية العالقات 
االقتصادية مع باكستان 

اس��ت��ق��ب��ل رئ���ي���س غ���رف���ة ت���ج���ارة 
وص���ن���اع���ة ال���ك���وي���ت ع���ل���ي ال���غ���ان���م 
ب��م��ك��ت��ب��ه أم�����س، س��ف��ي��ر ج��م��ه��وري��ة 
باكستان لدى الكويت محمد إسام 
خ��ان، بحضور رب��اح الرباح مدير 

عام الغرفة.
ي��أت��ي ه���ذا ال��ل��ق��اء ب��ه��دف زي���ادة 
ال���ت���ع���اون االق���ت���ص���ادي ب��ي��ن دول���ة 
ال���ك���وي���ت وج���م���ه���وري���ة ب��اك��س��ت��ان، 
وب����ح����ث س���ب���ل ت���ع���زي���ز ال���ع���اق���ات 
االق�������ت�������ص�������ادي�������ة ب������ي������ن ال����ب����ل����دي����ن 

الصديقين.
 وش��دد الغانم على أن الغرفة 
ح��ري��ص��ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ع��اق��ات 
 
ً
االقتصادية المشتركة، موضحا

أن تلك العاقات ليست بالمستوى 
ال���م���أم���ول، وذل����ك ب��ال��م��ق��ارن��ة بين 
الفرص االستثمارية والتجارية 
الهائلة التي تمتلكها باكستان 
ف��ي م��ج��االت ال���م���واد ال��غ��ذائ��ي��ة، 
م������واد ال���ب���ن���اء، واألن���س���ج���ة م��ن 
جهة، ومن جهة أخرى السيولة 
ال��م��ال��ي��ة ال��وف��ي��رة ل���دى ال��ق��ط��اع 
 أنها 

ً
ال��خ��اص الكويتي، م��ؤك��دا

ع������وام������ل أس�����اس�����ي�����ة ف������ي ت���ق���وي���ة 
العاقات المشتركة.

 وأضاف أن المستثمر الكويتي 
ت��ن��ق��ص��ه م���ع���ل���وم���ات ع����ن ال��ب��ي��ئ��ة 
االس����ت����ث����م����اري����ة وم����ش����اري����ع ذات 
ج��دوى اقتصادية في باكستان، 
وأف����������اد ب�������أن ال����غ����رف����ة م���س���ت���ع���دة 
لتسخير كل إمكاناتها للسفارة 
ال���ب���اك���س���ت���ان���ي���ة، خ���ص���وص���ا ف��ي 
م����ا ي��ت��ع��ل��ق ب���اس���ت���ق���ب���ال ال���وف���ود 
االق�����ت�����ص�����ادي�����ة، ب�����اإلض�����اف�����ة ال����ى 

ال���ت���زود ب��ال��م��ع��ل��وم��ات ال��ت��ج��اري��ة 
واالستثمارية.

م���ن ج��ان��ب��ه، أك���د ال��س��ف��ي��ر ال���ذي 
ي����زور ال��غ��رف��ة ل��ل��م��رة األول����ى عمق 
ال��ع��اق��ات ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ت��ي تربط 
 
ً
بين الكويت وباكستان، موضحا

أن باده مقبلة على مرحلة جديدة 
من االستقرار السياسي، األمر الذي 
س��ت��س��خ��ره ال��ح��ك��وم��ة ف��ي ال��ت��وج��ه 

إل����ى ت��وث��ي��ق ال���ع���اق���ات ال��ت��ج��اري��ة 
واالستثمارية من خال استحداث 
بيئة اقتصادية جاذبة للمستمثر 

األجنبي.  
وف���ي ن��ه��اي��ة ال��ل��ق��اء ق���دم الغانم 
هدية تذكارية للسفير الباكستاني، 
 ل��ه ك��ل النجاح والتوفيق 

ً
متمنيا

ف���ي م��ه��ام��ه ك��س��ف��ي��ر ال��ج��م��ه��وري��ة 
الباكستانية لدى دولة الكويت.

الغانم خال استقباله محمد إسام خان

»المركز« ترعى »الحوكمة« في دول مجلس التعاون
تقوم شركة المركز المالي الكويتي )المركز( 
ب��رع��اي��ة م��ؤت��م��ر ال��ح��وك��م��ة ف���ي دول مجلس 
التعاون الخليجي، وال��ذي يقام تحت رعاية 
س��م��و رئ��ي��س م��ج��ل��س ال������وزراء ال��ش��ي��خ ج��اب��ر 
ال��م��ب��ارك، وينظمه ك��ل م��ن م��ؤس��س��ة الكويت 
للتقدم العلمي، والمعهد العربي للتخطيط، 
وس�����ك�����ور ك���ون���س���ال���ت���ان���س���ي ل����اس����ت����ش����ارات 
االقتصادية خال الفترة من 3-5 نوفمبر 2014 

في دولة الكويت. 
وقال ضرار يوسف الغانم، رئيس مجلس 
إدارة "ال��م��رك��ز": "تعكس رع��اي��ة الشركة لهذا 
ال��ح��دث قناعته بأهمية الحوكمة لتحسين 
بيئة األعمال وتحقيق التنمية المستدامة في 
المنطقة، والتي شهدت في السنوات األخيرة 
تطورات ملحوظة في مجال حوكمة الشركات 

السيما في قطاع الخدمات المالية".
 وأض����اف "ك���ان آخ���ر ه���ذه ال��ت��ط��ورات في 
دول�����ة ال���ك���وي���ت ق�����رار ه��ي��ئ��ة أس������واق ال��م��ال 
رق��م )25( لسنة 2013 بشأن إص��دار قواعد 

حوكمة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة. 
ن����رى أن����ه م���ن ال����ض����روري أن ت��س��ت��م��ر ه��ذه 
الجهود لتطوير قواعد الحوكمة والتأكد 

من مواءمتها لبيئة األعمال في المنطقة".
وع��ن الحوكمة في "المركز" ق��ال الغانم: 
"وض�������ع م���ج���ل���س إدارة ال����ش����رك����ة س��ي��اس��ة 
متحفظة تحولت إل��ى نظم حوكمة عملت 
ة  اإلدارة التنفيذية ع��ل��ى تطبيقها بكفاء
عالية، ما ساهم في جعل "المركز" إحدى 
ال��ش��رك��ات القليلة ف��ي دول���ة ال��ك��وي��ت، التي 
بادرت منذ أواخر التسعينيات إلى تطوير 
هيكل رسمي لحوكمة الشركة وااللتزام به 

."
ً
طوعا

 وأضاف "كما اتخذت الشركة الخطوات 
ال��ازم��ة لتحديد درج���ة مخاطر الحوكمة، 
ووضع الضوابط الداخلية والنظم اإلدارية 
المناسبة لتخفيضها، لكي تتماشى مع 

أفضل الممارسات العالمية". 
ولفت إلى أن "المركز" حقق درجات جيدة 

في معظم عوامل التصنيف، إذ قامت شركة 
كابيتال ستاندردز للتصنيف بإطاق أول 
تصنيف ل��ه��ا ف��ي م��ج��ال تصنيف معايير 
 CG-A2 الحوكمة، ومنح "المركز" تصنيف

إلطار حوكمة الشركات في عام 2012".
وي��ح��ت��وي ب��رن��ام��ج ال��م��ؤت��م��ر ع��ل��ى ع��دة 
جلسات تشمل محاورها: أثر األزمة المالية 
على منظور الرقابة والتشريعات، وتقييم 
ال���ت���ج���ارب ال���دول���ي���ة ال���ن���اج���ح���ة ف����ي م��ج��ال 
تطبيق ال��ح��وك��م��ة ع��ل��ى األس�����واق ال��م��ال��ي��ة،  
واالستراتيجيات المقترحة لتطبيق أنظمة 
الحوكمة على األسواق الخليجية، وتجارب 
ال���ق���ط���اع ال���خ���اص ف���ي ال��ت��ك��ي��ف م���ع أن��ظ��م��ة 

وهياكل الحوكمة الحديثة. 
ك��م��ا س��ي��ت��م ع��ق��د ع����دد م���ن ورش ال��ع��م��ل 
التي ستتطرق إلى تطبيق مبادئ الحوكمة 
في المؤسسات الخليجية بصورة فاعلة، 
وال��ع��اق��ة ب��ي��ن ح��وك��م��ة ال��ش��رك��ات والقيمة 

السوقية للشركات المساهمة.  

»سبائك الكويت«: أسعار الذهب تهبط 
 لألونصة

ً
بشكل حاد إلى 1172 دوالرا

أكد تقرير اقتصادي متخصص ان اسعار الذهب 
هبطت بشكل حاد خال تداوالت االسبوع الماضي، 
لتصل الى مستوى 1172 دوالرا اميركي لاونصة، 

وهو ادنى مستوى له منذ اربع سنوات.
واض����اف ال��ت��ق��ري��ر، ال���ص���ادر ع��ن ش��رك��ة سبائك 
الكويت لتجارة المعادن الثمينة، ان ارتفاع سعر 
صرف الدوالر االميركي مقابل العمات الرئيسية 
كان له االثر االكبر في هبوط سعر الذهب، خاصة 
بعد قرار المجلس االحتياطي االتحادي االميركي 
)البنك المركزي( بإيقاف خطط التيسير الكمي التي 
تحفز االقتصاد من خال شراء السندات الحكومية.
وزاد ان ال��م��ف��اج��أة ك��ان��ت ع��ن��دم��ا ك��س��ر ال��ذه��ب 
حاجز 1162 دوالرا لاونصة خ��ال قبل االقفال، 
"وال��م��ده��ش ل��ي��س ال��ه��ب��وط ب��ل ق��ص��ر ال��ف��ت��رة التي 
هبطت فيها اسعار ال��ذه��ب"، مبينا ان المحللين 
يرجعون ه��ذا االم��ر ال��ى سبب اض��اف��ي، وه��و قرار 

البنك المركزي الياباني بضخ المزيد من االموال 
لتحفيز االقتصاد.

وتوقع ان يستمر تأثير العملة االميركية وسعر 
ص��رف��ه��ا ع��ل��ى ال��ذه��ب ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ال��ع��ام ال��ح��ال��ي، 
م���ؤك���دا ان ح����االت ال��ت��رق��ب وال���ح���ذر س��ت��ك��ون هي 
المسيطرة على مشتريات الصناديق االستثمارية، 
الن معظمها يطمع في الشراء عند ادنى مستوى، 
وتحديدا بالقرب من 1155 دوالرا لاونصة، "وهو 
الدعم السعري االقوى المنتظر كردة فعل للذهب 

خال االيام القادمة".
واشار الى ان االسهم االميركية كانت اكبر جاذب 
للسيولة، خصوصا ان معظم المؤشرات االميركية 
انهت اسبوعها على ارتفاعات مثل "داو جونز"، 
الذي اقفل عند مستوى 17390 نقطة، و"ناسداك" 
4630 نقطة، ما يعني هروب السيولة من بورصات 

المعادن الثمينة الى اسواق االسهم.

مؤشر دبي يكسب %1.6 
ومؤشر أبوظبي يرتفع %1.4 

أقفل سوق دبي المالي امس مرتفعا بنسبة 1.6في المئة 
عند مستوى 4616 نقطة، وبتداوالت بلغت قيمتها اإلجمالية 

610 مايين درهم. 
وارت��ف��ع س��ه��م "إع��م��ار ال��ع��ق��اري��ة" بنسبة ك��ب��ي��رة بلغت 4 
ف��ي ال��م��ئ��ة ع��ن��د 10.40 ب��ع��د ال��ت��وص��ي��ة ب��ت��وزي��ع أرب����اح على 

المساهمين بمقدار 1.25 درهم لكل سهم. 
وارتفع سهم "أرابتك القابضة" بنسبة 1 في المئة عند 4.27 

دراهم، وبتداوالت بلغت 50 مليون سهم. 
وفي ناسداك دبي ارتفع سهم موانئ دبي العالمية بنسبة 
2 في المئة عند 19.54 دوالرا، وب��ت��داوالت بلغت 161 ألف 

سهم. 
وارت��ف��ع ال��م��ؤش��ر ال��ع��ام ل��س��وق أب��وظ��ب��ي ل����أوراق المالية 
بنسبة 1.4 ف��ي المئة عند 4927 نقطة وب���ت���داوالت قاربت 

قيمتها اإلجمالية 200 مليون درهم فقط. 
وارتفع سهم "ال��دار العقارية" بنسبة 3 في المئة تقريبا 

عند 3.29 دراهم، وبتداوالت متواضعة.
وف���ي أول ي���وم ي��ت��م ف��ي��ه ت����داول ح��ق��وق االك��ت��ت��اب بأسهم 
"إشراق العقارية"، بلغ سعر إقفال حق االكتتاب الواحد 0.05 

درهم، بعد أن تراوح خال الجلسة بين 0.13 درهم 
و0.04 درهم، وبلغت تداوالته 89 مليونا حق اكتتاب. 

وانخفض سهم إشراق العقارية بنسبة 1 في المئة عند 
1.06 درهم، وبتداوالت بلغت 26 مليون سهم. 

منتدى »الحوكمة في دول التعاون الخليجي« ينطلق اليوم
تحت شعار »الحاجة إلى تصميم معايير حوكمة خليجية«

تنطلق، اليوم، تحت شعار "الحاجة إلى 
تصميم معايير حوكمة خليجية"، فعاليات 
منتدى الحوكمة في دول مجلس التعاون 
الخليجي، برعاية رئ��ي��س مجلس ال���وزراء 
سمو الشيخ جابر المبارك، وحضور عدد 
كبير م��ن ال��م��س��ؤول��ي��ن المحليين وخ��ب��راء 
مؤسسات عالمية واقليمية، للحديث عن 
الحوكمة ورؤيتهم لها، وإمكانية تطبيقها، 
وق��درة المؤسسات الحالية على تطبيقها 
في ضوء الحاجة المتزايدة لتصميم وبناء 
معايير حوكمة خليجية لمؤسسات الدولة 
والقطاع الخاص، ويستمر المنتدى حتى 

بعد غد.
ب��ه��ذه ال��م��ن��اس��ب��ة، ق��ال��ت رئ��ي��س اللجنة 
المنظمة للمنتدى وزير التجارة والصناعة 
األسبق د. أماني بورسلي إن المنتدى يأتي 
ف���ي إط�����ار ع����دد م���ن ال��م��ت��غ��ي��رات واألح�����داث 
ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��دي��ن ال��س��ي��اس��ي واالق��ت��ص��ادي 
والتشريعي أدت إلى فرض إج��راء مراجعة 
لكثير م��ن ال��ت��ش��ري��ع��ات وال��ل��وائ��ح ال��س��اري��ة 

بهدف تطويرها وتحديثها. 
وأضافت د. بورسلي أن األزمات المالية 

التي ب��دأت ف��ي 2007 وام��ت��دت حتى نهاية 
2008 ك��ان��ت ل��ه��ا ت��داع��ي��ات ع��دي��دة فرضت 
نفسها على حكومات المنطقة واألج��ه��زة 
الرقابية لتبني مفهوم الحوكمة وإص��دار 
قوانين جديدة تهدف إلى تحصين إدارات 

المخاطر في الشركات. 

سبعة محاور

واردف�����ت ب��ورس��ل��ي أن ال��م��ن��ت��دى يتناول 
7 م��ح��اور رئيسية تتضمن أهمية تطبيق 
معايير الحوكمة، أث��ر األزم���ة المالية على 
منظور الرقابة والتشريعات في المنطقة، 
ت��ق��ي��ي��م ال��ت��ج��ارب ال��دول��ي��ة وأه����م ال��ت��ج��ارب 
الناجحة، االستراتيجيات المقترحة لتطبيق 
ال��ح��وك��م��ة ع��ل��ى األس����واق الخليجية وب��ن��اء 
ق���درات السلطات التنظيمية ف��ي المنطقة 
وأهمية صياغة أنظمة حوكمة مناسبة في 

المؤسسات بدول مجلس التعاون. 
ولفتت إلى أن من بين المحاور األخرى 
ان��ع��ك��اس��ات تطبيق أن��ظ��م��ة ال��ح��وك��م��ة على 
األس���������واق ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة، وت�����ج�����ارب ال��ق��ط��اع 

الخاص للتكيف مع أنظمة وهياكل الحوكمة 
الحديثة، ومعايير الحوكمة في مؤسسات 
القطاع العام واألجهزة الرقابية ومؤسسات 

االستثمار الحكومية.

ثالث جلسات

وت��ن��اول��ت بورسلي أع��م��ال المنتدى في 
اليومين األول وال��ث��ان��ي، حيث أش���ارت إلى 
أن اليوم األول سيشهد انعقاد 3 جلسات: 
ي��ت��ح��دث ف���ي ال��ج��ل��س��ة االف��ت��ت��اح��ي��ة رئ��ي��س 
م���ف���وض���ي ه���ي���ئ���ة اس��������واق ال����م����ال د. ن��اي��ف 
الحجرف، وممثل الراعي الرسمي للمنتدى 
محافظ حولي الفريق أول متقاعد الشيخ 
أحمد النواف، وكلمة ممثل الجهات المنظمة 
مدير عام المعهد العربي للتخطيط د. بدر 
م��ال ال��ل��ه، إض��اف��ة ال��ى كلمة رئ��ي��س اللجنة 

المنظمة د. بورسلي. 
وأضافت ان الجلسة األولى، التي تناقش 
"أه���م���ي���ة ت��ط��ب��ي��ق م��ع��اي��ي��ر ال��ح��وك��م��ة وأث���ر 
األزم���ة المالية على ال��رق��اب��ة والتشريعات 
في المنطقة"، سيترأسها أمين عام اتحاد 

ال�����م�����ص�����ارف ال����س����اب����ق ي�����وس�����ف ال����ج����اس����م، 
وسيتحدث فيها مدير ع��ام هيئة تشجيع 
االس���ت���ث���م���ار وال���ل���ج���ن���ة ال���دائ���م���ة ل��ت��ح��س��ي��ن 
بيئة األع��م��ال د. مشعل ال��ج��اب��ر، والرئيس 
التنفيذي للهيئة العامة لسوق ال��م��ال في 
ع��م��ان ال��ش��ي��خ ع��ب��دال��ل��ه ال��س��ال��م��ي، ورئ��ي��س 
مجلس إدارة بنك روتشايلد لاستثمار د. 
يلمازآرغودين، ووزي��ر التجارة والصناعة 
األس��ب��ق رئيس منتدى الحوكمة د. أماني 

بورسلي. 
وزادت ان الجلسة الثانية ستناقش تقييم 
التجارب الدولية وأه��م التجارب الناجحة 
ف��ي مجال تطبيق الحوكمة على األس��واق 
المالية، وتحسين بيئة األعمال، ويترأسها 
ال����رئ����ي����س ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ل���ش���رك���ة ال��ك��وي��ت��ي��ة 
لاستثمار ب��در السبيعي، ويتحدث فيها 
رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي 
علي الموسى، والرئيس التنفيذي لمعهد 
ح��وك��م��ة دب���ي ن��ائ��ب رئ��ي��س م��ف��وض��ي هيئة 
أسواق المال األسبق د. مهدي الجزاف، ود. 
أشرف جمال الدين ود. عبدالله الحيان من 

كلية الحقوق بجامعة الكويت.

 مهمة لقطاع التأمين
ً
السعودية واإلمارات تقدمان فرصا

»إرنست ويونغ«: التكنولوجيا تواصل تأثيرها الجوهري في هذا القطاع
ذكر غوردون بيني أن قطاع 

 
ً
 نموا

ً
التأمين يشهد حاليا

 في الدول 
ً
 وسريعا

ً
ثابتا

 معدالت 
ً
التي عانت سابقا

منخفضة، مثل السعودية. 
وتحتاج شركات التأمين 

في سعيها لتحقيق النمو 
واإليرادات إلى تحسين 

استراتيجياتها المتعلقة 
برأس المال واألصول 

والخصوم.

كشفت "إرنست ويونغ" )EY( في تقرير صدر 
 عن توفر ف��رص مهمة للنمو في قطاع 

ً
حديثا

ال��ت��أم��ي��ن ف���ي األس�����واق ال��ن��اش��ئ��ة م��ث��ل المملكة 
ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة ودول����ة اإلم�����ارات العربية 

المتحدة.
 ع��ل��ى ذل����ك، ق����ال رئ��ي��س ال��خ��دم��ات 

ً
وت��ع��ل��ي��ق��ا

ال���م���ال���ي���ة ل��م��ن��ط��ق��ة ال����ش����رق األوس��������ط وش���م���ال 
إفريقيا في "EY"، غوردون بيني: "يشهد قطاع 
 في ال��دول 

ً
 وسريعا

ً
 ثابتا

ً
 نموا

ً
التأمين حاليا

 م���ع���دالت م��ن��خ��ف��ض��ة، مثل 
ً
ال��ت��ي ع��ان��ت س��اب��ق��ا

المملكة العربية السعودية. وتحتاج شركات 
التأمين في سعيها لتحقيق النمو واإلي��رادات 
إل��ى تحسين استراتيجياتها المتعلقة برأس 
ال��م��ال واألص����ول وال��خ��ص��وم وال��م��ح��اف��ظ��ة على 
هيكل تكاليف تنافسية دون إغفال احتياجات 
عمائها. وسيشكل التكيف مع تطورات السوق 
 يتطلب توظيف 

ً
والتغيرات التنظيمية تحديا

ت��ق��ن��ي��ات ج��دي��دة وت��ع��زي��ز ل��ل��م��رون��ة ف��ي جميع 
جوانب هذا القطاع".

وي��ش��م��ل ال��ت��ق��ري��ر ال�����ذي ج����اء ت��ح��ت ع��ن��وان 
"موجات التغيير: مشهد التأمين في األسواق 
 
ً
سريعة النمو"، مصفوفة مخاطر تضم 21 سوقا

 آلفاقها المستقبلية 
ً
سريعة النمو مصنفة وفقا

في قطاع التأمين. وتستند التصنيفات على 

ت���وق���ع���ات ال���ن���م���و االق����ت����ص����ادي ون���م���و أق���س���اط 
التأمين حتى عام 2020، وعلى االستقرار المالي 
والتغيرات التنظيمية وتقلبات االقتصاد الكلي 

ومخاطر السيولة وعوامل أخرى ذات عاقة.
وأض����اف غ������وردون: "ت���واص���ل التكنولوجيا 
تأثيرها الجوهري على هذا القطاع، حيث ُتحد 
النظم القديمة من قدرة بعض شركات التأمين 
على توفير تحليات للبيانات أو تلبية توقعات 
العماء الذين يفضلون التواصل بشكل رقمي. 
وستشّكل الحاجة إل��ى توفير عمليات رقمية 
 
ً
 استراتيجيا

ً
قوية وتجارب عماء غنية تحديا

 ف��ي مسيرة تحديث وتطوير القطاع 
ً
مستمرا

خ���ال ال��ف��ت��رة ال��ق��ادم��ة. وت��م��ث��ل ف���رص التوسع 
ال��ع��ال��م��ي ف���ي أس������واق ج���دي���دة ق����وة ف��ع��ال��ة في 
تسريع نمو أقساط التأمين اليوم، السيما في 
ظل التحديات االقتصادية في كثير من الدول 

المتقدمة".

النمو في اإلمارات والسعودية

وق�����ال ال��ت��ق��ري��ر ان دول�����ة اإلم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة 
 
ً
المتحدة تتصدر أسواق التأمين األسرع نموا

بين دول مجلس التعاون الخليجي، مع تسجيل 
معدل نمو سنوي مركب بلغ 17 في المئة خال 

ال��س��ن��وات ال��س��ت ال��م��اض��ي��ة. وي��ن��ط��وي ال��س��وق 
اإلماراتي على إمكانات نمو الفتة مع مستويات 
مخاطر معتدلة. وبشكل مماثل، تجاوز معدل 
النمو السنوي المركب في أقساط التأمين للفرد 
الواحد في المملكة العربية السعودية 10 في 
المئة خال الفترة ما بين عام 2008 حتى 2012. 
واش����ار ال���ى ان معظم ه���ذا ال��ن��م��و ي��ع��ود إل��ى 
ال��م��ن��ت��ج��ات اإلل���زام���ي���ة، م��ث��ل اع��ت��م��اد ال��م��م��ل��ك��ة 
لنظام تأمين صحي باإلضافة إلى نظام تأمين 

المركبات ضد الغير.

تحديات قطاع التأمين

وذك�����ر ان ال��ن��ت��ائ��ج ال��م��ال��ي��ة ح����ول ال��رب��ح��ي��ة 
ة تعكس بعض المخاوف في القطاع،  والماء
وبخاصة في المملكة العربية السعودية، حيث 
س��ج��ل أك��ث��ر م��ن ن��ص��ف المساهمين العاملين 
ب��ال��ق��ط��اع خ��س��ائ��ر ف���ي ال��ن��ص��ف األول م���ن ع��ام 
2014، في حين شهد العديد من الشركات في 
قطاع التأمين تراجعا في قيمة حقوق الملكية 
ع��ن القيمة اإلل��زام��ي��ة المطلوبة وال��ص��ادرة عن 
مؤسسة النقد العربي السعودي )ساما(، التي 
ت��ع��د ال��ج��ه��ة ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ال��م��ح��ل��ي��ة ال��م��ص��درة 

لقوانين التأمين.

م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال م��دي��ر ف���ي ق��س��م اس��ت��ش��ارات 
ال��ت��أم��ي��ن ف��ي ال��ش��رق األوس����ط وش��م��ال إفريقيا 
ف���ي "EY" س���ان���ج���اي ج���اي���ن: "ت��ش��ك��ل ال��رب��ح��ي��ة 
التقنية، وتباطؤ نمو أقساط التأمين، واالمتثال 
للقوانين التنظيمية أكبر ثاثة تحديات تواجه 
الرؤساء التنفيذيين لشركات التأمين في منطقة 
الشرق األوس��ط وشمال إفريقيا. وهناك دليل 
واض���ح ع��ل��ى م��ا يحتاجه ال��ق��ط��اع م��ن صفقات 
اندماج واستحواذ على ضوء ما تم اإلعان عنه 

بشكل محدود خال األشهر الستة الماضية".
 
ً
واشار الى انه على الرغم من إلقاء اللوم غالبا

على تجزئة السوق عندما تكون النتائج المالية 
ضعيفة، ف��إن وج��ود بعض التحديات األخ��رى 
 كبيرة 

ً
قد توفر إذا ما تمت معالجتها، فرصا

لشركات التأمين المدارة بشكل أفضل لتتمكن 
من التقدم والنمو.

مستقبل مؤاٍت للنمو

واوض���������ح ال���ت���ق���ري���ر ان ه����ن����اك ال����ع����دي����د م��ن 
التطورات التنظيمية في دول مجلس التعاون 
ال���خ���ل���ي���ج���ي، ح���ي���ث ت��ش��ه��د ال��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ال��س��ع��ودي��ة ودول���ة اإلم����ارات العربية المتحدة 
 فترة انتقالية على صعيد 

ً
ودول���ة قطر حاليا

القوانين التنظيمية.  وعلى سبيل المثال، فقد 
نشطت مؤسسة النقد ال��ع��رب��ي ال��س��ع��ودي في 
إص���دار م��ذك��رات توجيهية وقوانين تنظيمية 
ج��دي��دة م��ث��ل م��م��ارس��ات االك��ت��ت��اب، والتسعير 
ال��م��رت��ب��ط ب��ال��ت��وق��ع��ات االك��ت��واري��ة، ومتطلبات 

ة. الماء
واشار الى انه من خال التركيز على األرباح 
الصافية، يمكن النظر في مجاالت مثل التحول 
ة  وال��ت��ط��وي��ر ب��اس��ت��خ��دام التكنولوجيا، وك��ف��اء
التكاليف، وإع����ادة هيكلة العمليات، م��ن أجل 

تحسين الربحية.
ولفت ال��ى ان ال��ش��رك��ات تستطيع النظر في 
ط��ب��ي��ع��ة ووت���ي���رة ال��ن��م��و، وع��م��ل��ي��ات االن���دم���اج 
واالستحواذ، وتحديث االستراتيجيات، وتجزئة 
السوق، وتطوير قنوات توزيع تركز على رغبة 
وحاجات العماء، من أجل تعزيز نمو العائدات 

اإلجمالية.
وق�����ال غ��������وردون: "م����ن ال��م��ت��وق��ع أن ت��س��اه��م 
منهجية المراقبة النشطة المدعومة بقوانين 
تنظيمية مدروسة من الجهات التنظيمية لقطاع 
التأمين في تطوير السوق على المدى الطويل 
على الرغم من التحديات التي تواجه هذا القطاع 

على المدى القصير".



استكملت شركة معرض الكويت الدولي 100 باملئة من 
حجوزات معرض ومهرجان مستلزمات البناء » بيتك » 
وال��ذي تقيمه وتنظمه الشركة حتت رعاية معالي وزير 
الدولة لشؤون اإلسكان ياسرحسن أبل، خالل الفترة من 8 
إلى 13 ديسمبر 2014 املقبل على ارض املعارض الدولية 

مبشرف في صالة 4A مبشرف.
وبهذه املناسبة أعلن مساعد مدير التسويق واملبيعات 
مدير مهرجان مستلزمات البناء » بيتك » ل��دى شركة 
معرض الكويت الدولي السيد خالد الهندي ان مهرجان 
مستلزمات البناء يعد احلدث األهم من نوعه في الكويت قبل 
نهاية العام، مشيرا إلى أن تنظيم املهرجان يأتي إميانا من 
شركة معرض الكويت الدولي بأهمية هذا القطاع وتعميق 
وتركيز الضوء عليه، خاصة وانه من القطاعات االقتصادية 

الهامة في البالد.
ونوه الهندي إلى أن املعرض استقطب حتى اآلن العديد 
من شركات البناء الوطنية واملصانع املختلفة وشركات 
املقاوالت احمللية، مشيرا إلى أن املعرض يستهدف املواطن 
الكويتي الراغب في استكمال أو جتديد بناء بيته أو قسيمته 

إضافة للمهندسني واملقاولني العاملني في هذا املجال.
وأضاف الهندي أن حجم حجوزات املشاركني بأجنحة 
املعرض فاقت التوقعات ومت استكمال 100 باملئة من 
احلجوزات، وان املشاركات بلغت في هذه الدورة ذروتها 
بشكل ملحوظ مما دفع الشركة إلى زيادة مساحات العرض 
إلتاحة املجال ملزيد من الشركات لتلبية طلباتها، حيث 
ستقام العروض بالصالة )4A( مما يعكس اإلقبال الكبير 
واملتزايد على هذا املعرض الذي يعتبر واحدا من أقدم واهم 
املعارض املتخصصة والتي دأب��ت الشركة على ترتيبها 

وإقامتها بل وأكثرها جماهيرية بني الكويتيني.
وكشف الهندي عن الرعاية املميزة التي يحظي بها 
املعرض في دورته احلالية، حيث تقدمت لرعايته 5 جهات 
مم��ا يؤكد األهمية التي ب��ات ميثلها ه��ذا امل��ع��رض س��واء 
للشركات الراعية واملشاركة، وتضم قائمة الرعاة كال من : 
شركة عربي، وهيدروتيك الهندسية، واملجموعة الكويتية 

االملانية، وبسامكو، وخزانات الزامل وغيرها.
وأشار الهندي إلى أن املهرجان يستهدف تعزيز مبيعات 

مستلزمات م��واد البناء واكسسواراتها بأسعار خاصة 
ومميزه ويتيح بيع البضائع بأسعار نهاية العام بشكل 
مباشر للجمهور، حيث يستفيد منها شريحة كبيرة من 
املواطنني أصحاب الفلل والقسائم ومالك املجمعات واملوالت 

واملقاولني وأصحاب شركات البناء.
وقال الهندي انه من املتوقع أن يلقى هذا املهرجان إقباال 
كبيرا، حيث يحظى باهتمام الشركات واملصانع احمللية، 
إذ يعد حدثا مهما ويشهد تسابقا ملحوظا من قبل الشركات 

املهتمة للمشاركة في فعالياته، نظرا ملا لهذا املهرجان 
املتخصص من أهمية وخصوصية كبيرة ل��دى املواطن 
الكويتي خاصة املهتمني بالبناء من أصحاب القسائم 
واملواطنني ذوي الدخل احملدود واملتوسط أو الذين حصلوا 
على قسائم ارض وقرض أو ممن يعولون على نتائج فرز 
األراضي احلكومية خالل املرحلة القادمة، أو من ينتظرون 

املشاريع اإلسكانية اجلديدة للدولة.
وأضاف بان املهرجان يضم مجموعة من شركات مواد 
البناء واملصانع املتعددة والتي تعرض ملنتجاتها مثل 
االسمنت واألخشاب وحديد التسليح والطابوق الرملي 
واحلجر اجليري والبالط املتداخل ألعمال الزينة ومواد 
أعمال التكسية والديكور اخلارجية والداخلية واألدوات 
الصحية وخ��الط��ات امل��اء والسيراميك وبايبات املياه 
وال��ص��رف الصحي واأللومنيوم وال��زج��اج واللوحات 
والقواطع الكهربائية والنوافذ واألب���واب واملشغوالت 
اخلشبية واألتوماتيكية إضافة إلى معدات األمن والسالمة 
كأجهزة رصد وتتبع الدخان وطفايات احلريق واملصاعد، 
وكاميرات املراقبة ومعدات األمان والسالمة وغيرها الكثير 

من املستلزمات. 
وأوض��ح الهندي ان املهرجان يوفر على املستهلكني 
من املواطنني عناء البحث عن بضائع ذات ج��ودة عالية 
وبأسعار خاصة ومميزة، حيث يلتقي حتت سقف واحد مع 
شركات البناء الوطنية املختلفة لتستعرض وتبيع جميع 
منتجات مواد البناء واكسسواراتها ذات الكفاءة العالية 
وبتكاليف مناسبة ومبتناول مستويات ودخول مختلف 

الشرائح.
واختتم الهندي حديثه بان املهرجان ستواكبه حملة 
إعالنية شاملة في وسائل اإلع��الم املختلفة قبل وبعد 
االفتتاح وبعض املطبوعات والرسائل القصيرة باإلضافة 
إلى مواقع التواصل االجتماعي، لضمان جناح املعرض 
وإظهاره بالشكل املطلوب وحتقيق أهدافه بالوصول إلى 
اكبر شريحة من اجلمهور املستهدف، متوقعا أن يحظى 
ه��ذا امل��ع��رض بتوافد الكثير م��ن ال���زوار لالستفادة من 
عروض الشركات املتنافسة واملتميزة لرواد هذا النوع من 

املعارض.
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انطالقًا من قناعته بضرورة حتقيق التنمية املستدامة 

»املركز« يرعى مؤمتر احلوكمة
 في دول مجلس التعاون اخلليجي

 ي��ق��وم امل��رك��ز امل��ال��ي الكويتي 
»املركز« برعاية مؤمتر احلوكمة 
في دول مجلس التعاون اخلليجي، 
وال����ذي ي��ق��ام حت��ت رع��اي��ة سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك احلمد الصباح، وينظمه كل 
من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، 
واملعهد العربي للتخطيط، وسكور 
ك��ون��س��ال��ت��ان��س��ي ل��الس��ت��ش��ارات 
االقتصادية خالل الفترة من 5-3 

نوفمبر 2014 في دولة الكويت. 
وق����ال رئ��ي��س م��ج��ل��س إدارة 
»امل��رك��ز ض��رار يوسف ال��غ��امن، » 
: »تعكس رع��اي��ة »امل��رك��ز« لهذا 
احل��دث قناعته بأهمية احلوكمة 
لتحسني بيئة األع��م��ال وحتقيق 
التنمية املستدامة ف��ي املنطقة، 
والتي شهدت في السنوات األخيرة 
ت���ط���ورات م��ل��ح��وظ��ة ف���ي م��ج��ال 
حوكمة الشركات ال سيما في قطاع 
اخل��دم��ات املالية، وك��ان آخ��ر هذه 
ال��ت��ط��ورات ف��ي دول��ة الكويت هو 
قرار هيئة أس��واق املال رقم )25( 
لسنة 2013 بشأن إص��دار قواعد 
حوكمة الشركات اخلاضعة لرقابة 
الهيئة. ونرى أنه من الضروري أن 
تستمر هذه اجلهود لتطوير قواعد 
احلوكمة وال��ت��أك��د م��ن مواءمتها 

لبيئة األعمال في املنطقة«.
وع���ن احل��وك��م��ة ف��ي »امل��رك��ز« 
قال الغامن: » وضع مجلس إدارة 
»املركز« سياسة متحفظة حتولت 
إل��ى نظم حوكمة عملت اإلدارة 
التنفيذية على تطبيقها بكفاءة 
عالية، ما ساهم في جعل »املركز« 
إح��دى الشركات القليلة في دولة 
الكويت التي ب���ادرت منذ أواخ��ر 
التسعينيات إل��ى تطوير هيكل 
رسمي حلوكمة الشركة وااللتزام 

ب��ه ط��وع��ا. كما ات��خ��ذت الشركة 
اخلطوات الالزمة لتحديد درجة 
مخاطر احلوكمة ووضع الضوابط 
الداخلية والنظم اإلدارية املناسبة 
لتخفيضها، ل��ك��ي ت��ت��م��اش��ى مع 
أفضل املمارسات العاملية. وحقق 
»املركز« درج��ات جيدة في معظم 
عوامل التصنيف، إذ قامت شركة 
كابيتال س��ت��ان��دردز للتصنيف 
بإطالق أول تصنيف لها في مجال 
تصنيف معايير احلوكمة ومنح 
CG- ش��رك��ة »امل��رك��ز« تصنيف
A2 إلط��ار حوكمة الشركات في 
العام 2012.« ويحتوي برنامج 
املؤمتر على ع��دة جلسات تشمل 

محاورها: أثر األزم��ة املالية على 
منظور ال��رق��اب��ة والتشريعات، 
وتقييم التجارب الدولية الناجحة 
ف��ي مجال تطبيق احلوكمة على 
األسواق املالية، واالستراتيجيات 
املقترحة لتطبيق أنظمة احلوكمة 
على األسواق اخلليجية، وجتارب 
ال��ق��ط��اع اخل���اص ف��ي التكيف مع 
أنظمة وهياكل احلوكمة احلديثة. 
كما سيتم عقد عدد من ورش العمل 
التي ستتطرق إلى تطبيق مبادئ 
احلوكمة في املؤسسات اخلليجية 
ب��ص��ورة ف��اع��ل��ة، وال��ع��الق��ة بني 
حوكمة الشركات والقيمة السوقية 

للشركات املساهمة. 

ضرار يوسف الغامن

8 ديسمبر برعاية وزير الدولة لشؤون اإلسكان ينطلق 

100 باملئة من حجوزات  الهندي: استكمال 
معرض ومهرجان البناء »بيتك« 

خالد عبد القادر الهندي 

  أعلنت مجموعة بنك برقان 
ام��س ع��ن نتائج املجموعة في 
االش��ه��ر ال��ت��س��ع��ة ل��ل��ع��ام امل��ال��ي 
احلالي. فقد حقق البنك اي��رادات 
تشغيلية بلغت 200.8 مليون 
دي��ن��ار ك��وي��ت��ي م��ق��ارن��ة للفترة 
نفسها من العام السابق وارتفعت 
االرب���اح التشغيلية قبل خصم 
املخصصات لتصل ال��ى 112.6 
مليون دينار كويتي. وبلغ صافي 
رب��ح مجموعة بنك برقان 48.7 
م��ل��ي��ون دي��ن��ار ك��وي��ت��ي لألشهر 
التسعة األول��ى من العام 2014، 
بارتفاع نسبته 177 باملئة للفترة 

نفسها من العام السابق.
وخالل الربع الثالث من العام 
احلالي ومقارنة بالفترة نفسها 
من العام السابق، حققت مجموعة 
بنك برقان ايرادات تشغيلية بلغت 
70.3 مليون دينار كويتي محققة 
نسبة منو 17 باملئة مقارنة للفترة 
نفسها من العام السابق وارتفعت 
االرب���اح التشغيلية قبل خصم 
املخصصات بنسبة 16 باملئة 
لتصل ال��ى 39.9 مليون دينار 

كويتي.
إن جميع املؤشرات الرئيسية 
لبنك ب��رق��ان تشير إل��ى اإلجت��اه 

الصحيح، فقد حققت املجموعة 
منوا سنويا للقروض والسلفيات 
بنسبة 11 ب��امل��ئ��ة، االم���ر ال��ذي 
يعكس االس��ت��م��رار ف��ي حتقيق 

أه���داف خطتها ال��ت��ي ت��ه��دف الى 
كسب املزيد من احلصة السوقية 
في الكويت واألس��واق االقليمية 
والتي يتمتع البنك بحضور قوي 

فيها. 
وف��ي ه��ذا ال��ص��دد، ق��ال ماجد 
عيسى العجيل، رئيس مجلس 
ادارة م��ج��م��وع��ة ب��ن��ك ب��رق��ان » 
تستمر مجموعة بنك برقان في 
حتقيق النمو في جميع أسواقها 
احمللية واالقليمية وقطاعات 
أعمالها بفضل التطبيق املمتاز 
للخطة االستراتيجية.« وأضاف 
: » امليزانية العامة للبنك قوية 
وتظهر التحسن املستمر جلودة 
األصول، ويبلغ معدل كفاية رأس 
املال 18.6 باملئة وفقا ملعايير بازل 
)2(. ونعمل في الوقت احلالي على 
زي��ادة رأس امل��ال تلبية ملتطلبات 
بازل )3(، فقد قمنا بإصدار ناجح 
لسندات AT1 واالول من نوعه 
في الكويت في الربع الثالث من 
العام احلالي. هذا باإلضافة الي 
توجهنا إلصدار أسهم جديدة من 
خ��الل اكتتاب قبل انتهاء السنة 
امل��ال��ي��ة اجل��اري��ة وبالطبع بعد 
استيفاء املوافقات واالج���راءات 
ال����الزم����ة م���ن ك���اف���ة اجل��ه��ات 
الرقابية«. وأضاف العجيل قائال: 
»إن جميع امل��ؤش��رات الرئيسية 
لبنك برقان وامل��ص��ارف التابعة 
ت��ش��ي��ر إل���ى اإلجت����اه الصحيح 

وعملياتنا الدولية تساهم بنسبة 
٪51 من إيرادات املجموعة، ومرة 
أخرى نحن متفائلون بأدائنا في 

املستقبل«.
واختتم العجيل تعليقه قائال 
: »بالنيابة عن مجلس اإلدارة، 
أود أن أغتنم هذه الفرصة ألشكر 
عمالئنا ومساهمينا على ثقتهم 
في أدائ��ن��ا. وأود أيضا أن أشكر 
فريقنا في اإلدارة التنفيذية حلسن 
قيادتهم ولتطبيق االستراتيجية 
امل��وض��وع��ة ب��ام��ت��ي��از، والشكر 
م��وص��ول ملوظفينا على دعمهم 

املستمر والتزامهم ».
وتشمل البيانات املالية املوحدة 
ن��ت��ائ��ج عمليات امل��ج��م��وع��ة في 
ال��ك��وي��ت، وحصتها م��ن بنوكها 
التابعة اإلقليمية، وه��ي البنك 
األردن���ي الكويتي، وبنك برقان 
- تركيا، وبنك اخلليج اجلزائر 
وم��ص��رف ب��غ��داد، وب��ن��ك تونس 
ال��ع��امل��ي. وي��ذك��ر أن مجموعة 
ب��ن��ك ب��رق��ان متتلك واح����دة من 
أكبر شبكات ال��ف��روع املصرفية 
اإلقليمية حيث تتضمن أكثر من 
233 فرعا ف��ي الكويت وتركيا 
واألردن واجل���زائ���ر وال��ع��راق 

وتونس ولبنان وفلسطني.

15.4 مليون دينار 177 باملئة والربع الثالث يحقق  ارتفع بنسبة 

48.7 مليون دينار كويتي صافي أرباح مجموعة بنك   
2014 »برقان« في األشهر التسعة األولى من 

ماجد العجيل

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية عن التوسع في 
تطبيق منهجية ال�6 سيجما لتشمل قطاعات مؤسسة 
البترول الكويتية كافة، وذلك في ضوء النجاح الكبير 
ال��ذي حققته منهجية ال�6 سيجما في القطاع النفطي، 

ودورها في تقليص املصروفات وتعزيز أداء العمل. 
وفي هذا السياق قال نائب العضو املنتدب للتدريب 
والتطوير الوظيفي ورئ��ي��س جلنة تطبيق منهجية 
ال�6 سيجما باسم العيسى »إن منهجية ال�6 سيجما 
تعد واح��دة من أق��وى الفلسفات اإلداري���ة واملنهجيات 
املستخدمة في إدارة اجل��ودة من أجل حتسني مستوى 
جودة اخلدمات والعمليات املقدمة لتصبح أكثر كفاءة 
وفعالية، وأن املنهجية تعد أداة فعالة لتغيير ثقافة 
العمل، وصناعة قادة مؤثرين لتحقيق رؤية املؤسسة 
االستراتيجية«. مضيفا أن السبب األساسي في تبني 
تطبيق املنهجية املذكورة هي النجاحات الكبيرة التي 

حققتها شركة صناعة الكيماويات البترولية ومن 
أبرزها حتقيق خفض في التكاليف املالية جتاوز ال�130 
مليون دوالر، وتأهيل أكثر من 10 باملئة من العاملني 
بالشركة، ليصبحوا ق��ادة معتمدين لتنفيذ مشاريع 
مختلفة في أقسام الشركة كافة، أدت بدورها إلى حتسني 
اخلدمات واملنتجات وتطوير العمليات االنتاجية.  وأكد 
العيسى إن مؤسسة البترول الكويتية تقوم بتسخير 
امل��وارد واجلهود كافة، إلجناح هذه البادرة انطالقا من 
حرصها على األخذ بأفضل املمارسات الناجحة لتطوير 
كفاءات موظفي القطاع النفطي.  واجلدير بالذكر أن 
مديري املشاريع اجلدد اختتموا أخيرا الدورة التدريبية 
التخصصية ملنهجية ال�6 سيجما، التي اكتسبوا من 
خاللها أساسيات املنهجية والقواعد األساسية إلمتام 
مشاريعهم على النحو املنشود للحصول على شهادة 
احلزام األخضر للمنهجية في ختام السنة املالية احلالية. 

مؤسسة البترول الكويتية تتوسع في تطبيق 
منهجية الـ6 سيجما لتشمل قطاعاتها كافة

 تصدر الرئيس التنفيذي لشركة 
ي��وروت��ك للتدريب، خبير التنمية 
اإلدارية والبشرية فادي جواد، غالف 
مجلة >أرابيان بزنس<، متناوال في 
ح���واره م��ع املجلة التحديات التي 
ت��واج��ه تنمية امل�����وارد البشرية 
العربية، مقترحا ف��ي ال��وق��ت ذات��ه 
إط��الق سياسات نوعية من شأنها 
ال��ن��ه��وض ورف���ع ال��ك��ف��اءة للموارد 

البشرية. 
وع��ن��ون��ت امل��ج��ل��ة ال���ص���ادرة في 
دب��ي على صفحتها األول��ى احمل��اور 
التي تناولها جواد في ح��واره الذي 
دع��ا من خالله احلكومات العربية 
إل��ى س��ن ق��ان��ون جديد يفرض على 
القطاع اخلاص تخصيص ما نسبته 
0،5 باملئة من ميزانيته السنوية 
ل��ص��رف��ه��ا ع��ل��ى ال��ت��دري��ب وتنميه 
املوارد البشرية، كي تكون الشركات 
أكثر إنتاجية ومواكبة للتطورات 

املتسارعة التي حتيط بها عامليا. 
 وأش���ار ج���واد ف��ي حديثه ملجلة 
أرابيان بزنس إلى أن حجم األموال 
التي يتم إنفاقها على تدريب وتأهيل 
املوظفني في أميركا وحدها يبلغ 152 
مليار دوالر سنويا، في ظل املبالغ 
التي ينفقها ال��ع��رب على التدريب 
كل ع��ام. مشيرا إل��ى أن املؤسسات 
العاملية تنفق 3 ف��ي امل��ائ��ة سنويا 
من ميزانياتها على التدريب بينما 
النسبة ف��ي ال��ش��رك��ات العربية ال 

تتعدى 0.25 باملئة.
وف��ي احل����وار، ت��ط��رق ج���واد إلى 
ب��ع��ض األرق�����ام اخل���اص���ة بقطاع 
ال��ت��دري��ب ف��ي ك��ل م��ن ال��س��ع��ودي��ة 
وال��ك��وي��ت، م��ش��ي��را إل���ى أن حجم 
ال��ت��دري��ب ف��ي ال��س��وق ال��س��ع��ودي 
ي��ق��ارب 2.6 مليار دوالر سنويا، 
بينما ال تتعدى نسبته حاجز 150 
مليون دوالر ف��ي الكويت. مطالبا 
بوجود قانون يشجع الشركات على 
تخصيص 0.5 في املائة من ميزانيتها 

السنوية لتدريب كوادرها البشرية.
وأكد جواد على أن هناك مستقبل 
واع���د ج���دا لصناعة ال��ت��دري��ب في 
املنطقة، على الرغم من وجود بعض 
العراقيل، وق��ال:« هناك جيال جديدا 
ي��ؤم��ن بتطوير امل����وارد وال��ك��وادر 
البشرية، حيث بدأنا ن��رى عمليات 
اس��ت��ض��اف��ة ل��ع��دد م��ن احمل��اض��ري��ن 
العامليني في الفترة األخ��ي��رة، وهذا 

يدل على وجود بصيرة لدى املجتمع 
تدل على أنه مؤمن بأهمية التدريب«.

وخ��ت��م ج����واد ح��دي��ث��ه للمجلة 
ب��اإلش��ارة إل��ى أن ال��ق��ط��اع النفطي 
والبترولي هو أكثر القطاعات حرصا 
على تطوير وتأهيل قدرات العاملني 
ف��ي��ه. وي��خ��ص��ص ال��ق��ط��اع النفطي 
ميزانية ضخمة للتدريب تشهد منوا 

ملحوظا عاما بعد عام.

فادي جواد يؤكد أن هناك مستقبال واعدا لصناعة التدريب في املنطقة

150 مليون دوالر حجم اإلنفاق   »يوروتك«: 
على التدريب في الكويت

 GUST في محاضرة بجامعة اخلليج 

املاجد: إقبال كبير على اخلدمات املالية اإلسالمية  في الكويت  
أك��د ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس االدارة والرئيس 
التنفيذي لبنك بوبيان عادل عبد الوهاب املاجد 
ارت��ف��اع االق��ب��ال محليا على اخل��دم��ات املالية 
االسالمية بدليل ارتفاع حصص البنوك االسالمية 

في الكويت خالل السنوات اخلمس االخيرة. 
واوضح في محاضرة القاها امام طلبة جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا بدعوة من نادي 
احملاسبة ان حصة البنوك االسالمية من التمويل 
الشخصي م��ن محفظة البنوك ارتفعت م��ن 39 
باملئة عام 2009 الى 41.5 باملئة في عام 2013 
بينما بلغت حصة البنوك االسالمية من الودائع 
41 باملئة من اجمالي 36.4 مليار دينار هي مجموع 

الودائع في البنوك احمللية. 
** الرواتب وشعبية البنوك االسالمية 

واش���ار امل��اج��د ال��ى ارت��ف��اع شعبية البنوك 
االس��الم��ي��ة كجهات لتحويل روات���ب املوظفني 
الكويتيني حيث ارتفعت نسبة الكويتيني الذين 
يحولون رواتبهم للبنوك االسالمية من 37 باملئة 

في عام 2009 الى 45 باملئة في عام 2013. 
كما ارتفعت نسبة الفروع االسالمية في الكويت 
من 30 باملئة الى 41 باملئة حاليا حيث كانت وتيرة 

منوها اسرع 5 مرات من البنوك التقليدية.
وتطرق املاجد ال��ى التطورات التى شهدتها 
البنوك االسالمية عامليا مشيرا الى ان نسبة منو 
اصول البنوك االسالمية خالل الفترة من 2009 
ال��ى 2013 بحوالي 18 باملئة حيث وصلت الى 
حوالي 1.7 تريليون دوالر مع توقعات بوصولها 

الى 3.4 تريليون دوالر بحلول 2018.
اجلهات الرقابية 

من ناحية اخرى شكر املاجد اجلهات الرقابية 
ممثلة في بنك الكويت املركزي على اجلهود التى 
يبذلها في سبيل تطوير اجلهاز املصرفي الكويتي 

بشقيه التقليدي واالسالمي وال��دور ال��ذي يقوم 
به دع��م االقتصاد احمللي من خ��الل التشريعات 

واالجراءات التى يتخذها. 
بنك بوبيان 

من ناحية اخ��رى تطرق املاجد الى التطورات 
التى شهدها بنك بوبيان في السنوات اخلمس 
االخ��ي��رة مؤكدا على اهمية دور مجلس االدارة 
احلالي وم��ا قامت به مجالس االدارة السابقة 
من دور بناء في مسيرة البنك والتطورات التى 

شهدها. 
وخص املاجد بالشكر مجلس االدارة التاسيسي 
) اول مجلس ادارة ( وعلى راسه يعقوب املزيني 
ومجلس االدارة الذي تولى ادارة البنك في مرحلته 

االنتقالية من عام 2009 بقيادة ابراهيم القاضي. 
واشار املاجد الى اسباب جناح البنك في تنفيذ 

هذه االستراتيجية ومن ذلك : - 
- االستراتيجية الواضحة التى وضعتها واحدة 

من اكبر شركات االستشارات العاملية.
-  عودة بوبيان الى اساسيات العمل املصرفي.

-  الطلب املتنامي في السوق الكويتي على 
اخلدمات واملنتجات املالية االسالمية.
-  االستثمار في مواردنا البشرية. 

-  االستثمار في التكنولوجيا.
-  تكوين فريق تنفيذي كويتي على اعلى 

مستوى.
-  العمل ال��الم��رك��زي وخ��ل��ق بيئة مساعدة 

لالبداع.

** جوائز وشهادات عاملية 
واك���د امل��اج��د ان البنك وبسبب م��ا حققه في 
السنوات االخيرة كان محل متابعة ومراقبة العديد 
من مؤسسات التقييم العاملية حيث مت اختياره 
مؤخرا ضمن قائمة غلوبل فاينانس الكثر البنوك 

امانا محليا وخليجيا.
وك��ان��ت مجلة غلوبل فاينانس العاملية قد 
وضعت بنك بوبيان كثاني اكبر بنك اسالمي امانا 
في الكويت والسابع خليجيا استنادا الى التقييم 
طويل املدى ملؤسسات التصنيف العاملية موديز 
وستاندرد اند ب��ورز وفيتش الى جانب اجمالي 

ترتيب االصول الكبر 500 بنك حول العالم. 
كما منحت وكالة التصنيف العاملية » فيتش 
 ”+A“ بنك  ب��وب��ي��ان تصنيف ط��وي��ل االج���ل «
وتصنيف قصير االج��ل “F1” وتصنيف القدرة 
الذاتية “bb+” وهو من اعلى التصنيفات احمللية 

من حيث القدرة الذاتية.
ايضا قامت وكالة موديز العاملية للتصنيف 
االئتماني برفع تصنيف القوة املالية لبنك بوبيان 
من D إلى D+  وكذلك رفع تصنيف الودائع طويلة 
األجل من Baa2 إلى Baa1 وذلك بنظرة مستقبلية 

مستقرة.
واوض��ح املاجد » متثل مثل ه��ذه التصنيفات 
دعما قويا النشطة وعمليات البنك في السوق 
الكويتي كونها ص���ادرة ع��ن مؤسسات عاملية 
مشهود لها بحيادتها وجديتها في تصنيف البنوك 

حول العالم«.  

 عادل املاجد

فادي جواد متصدرا غالف مجلة >أرابيان بزنس<
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أحمد النواف: 
املركزي وهيئة 

األسواق يؤصالن 
مبادئ احلوكمة

أماني بورسلي: 
قانون الشركات لم 
يراع نطاق املجتمع 

فيما يخص 
صالحيات اجلهات 

الرقابية

مشعل اجلابر: 
الالئحة التنفيذية 

لهيئة تشجيع 
االستثمار الشهر 

اجلاري

تأجيل تطبيق 
»احلوكمة« إلى 

يونيو ٢٠١٦ ملراجعة 
بعض النصوص

هناك جهود من 
اجلهات الرقابية 

الستكمال منظومة 
اللوائح والقواعد وفق 

أفضل املمارسات 
العاملية

احلوكمة لم تعد 
ترفًا بل أصبحت 

ضرورة لعالج 
التحديات في 

الشركات الصغيرة 
والكبيرة

خالل مؤمتر احلوكمة في دول مجلس التعاون حتت رعاية الشيخ جابر املبارك

تطبيق احلوكمة يتطلب مراجعة وتطوير التشريعات لتتماشى مع التحديات

الهدف من  ان  الى  واشارت 
التجمع الكبير في املؤمتر التأكيد 
على اهمية ملف احلوكمة كما 
يهدف كذلك الى تطوير اللوائح 
املطبقة ومناقشة أفضل األدوات 
وآليات تطبي���ق احلوكمة في 
اخلليج مع مراعاة طبيعة اسواق 
املنطقة ومؤسساتها من حيث 
امللكيات العائلية واحلكومية.

وأضاف���ت أن العدي���د من 
الشركات املساهمة في السوق 
الكويتي تعتبر عائلية وحتولت 
الى مساهمة وعليهم أصبح من 
الض���روري أن تخضع ملبادئ 
احلوكمة التي تعمل على حتقيق 
إلى  املمارسات، مشيرة  أفضل 
أن هيئات أسواق املال العاملية 
والدولية بدأت في تطبيق قواعد 
احلوكمة وبش���كل ايجابي، إال 
أنن���ا الزلنا بحاجة لبعض من 
الوقت للوصول الى ما يحفزنا 

على تطبيقها.
وقالت ان قانون الشركات 
لم يراع نطاق املجتمع الكويتي 
فيما يخص الصالحيات املقررة 
للجهات الرقابية والتي تعمل من 
أجل تطبي���ق قواعد احلوكمة، 
الفتة الى أن هناك ما يكش���ف 
عدم قدرة العديد من الشركات 
وبعض البنوك على عدم تنفيذها 

في الوقت الراهن.
واك���دت د.بورس���لي على 

ضرورة أن يكون أغلبية أعضاء 
مجالس اإلدارات مستقلني حتى 
ميكن اقالة رئيس مجلس اإلدارة 
أو أحد األعضاء املخطئني في أي 
وقت أو بن���اء على مقترح من 

املساهمني ولو بنسبة %25.
واضافت أن هناك مش���كلة 
نواجهها في الشركات احمللية 
بأغلبية الرأي في مجلس اإلدارة 
واألعضاء التابعني وهو أمر يجب 
التخلص منه بشكل كامل حتى 
نشعر أن هناك طريقا ايجابيا 

لتطبيق الشفافية واالفصاح.

صدارة األولويات

من جانبه، ق���ال مدير عام 
املعهد العربي للتخطيط د.بدر 
مال اهلل في كلمته التي القاها 
نيابة ع���ن اجلهات املنظمة ان 
مفهوم احلوكمة قفز في ضوء 
االزم���ات املالي���ة العاملية الى 
ص���دارة االولوي���ات واصبح 
قضي���ة رئيس���ية محل بحث 
واهتمام كبير ليس فقط بالنسبة 
ملجتمعات االعمال ومؤسسات 
القطاع اخلاص، بل المست تلك 
القطاع  االهتمامات مؤسسات 
العام. واش���ار الى ان اجلميع 
توص���ل الى درس مف���اده انه 
ال يوج���د اي بدي���ل يغني عن 
وضع االنظمة الرشيدة لالعمال 
التنفيذ وذلك  واالدارة موضع 
به���دف ان تصبح تلك االعمال 

ذات قدرة على النجاح واملنافسة 
سواء على املستوى احمللي او 

العاملي.
وب���ني د.م���ال اهلل ان تلك 
االزمات واملتغيرات واملستجدات 
فرضت حتوالت ادت الى انتقال 
الش���ركات في  مفهوم حوكمة 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
من االطار التنظري الى الواقع 
العمل���ي، فت���م تفعيل بعض 
اجراءات وانظمة حوكمة تلك 
الش���ركات وان كان بدرج���ات 
متفاوتة بني دول املنطقة، مشيدا 
مبا مت اتخاذه في العديد منها 

من خطوات فاعلة.

الجلسة األولى

وخ���الل اجللس���ة االولى، 
أوضح مدير عام هيئة تشجيع 
االس���تثمار االجنبي ورئيس 
اللجنة الدائمة لتحس���ني بيئة 
األعمال الشيخ د.مشعل جابر 
األحم���د أن اللجن���ة الدائم���ة 
لتطوير بيئة األعمال مع اجلهات 
احلكومية لتطوير حتسني بيئة 
األعمال اتخذت خطوات متقدمة 
لتحسني بيئة األعمال، مبينا أن 
اللجنة تعمل حاليا على اعداد 
مجموعة م���ن املقترحات التي 
تهدف الى حتسني بيئة األعمال 
متهيدا لتقدميها للحكومة خالل 

اجتماع سيعقد قريبا.
وقال في تصريح على هامش 

اجللسة الثانية ألعمال املؤمتر 
الطلبات  الهيئة ستستقبل  أن 

خالل أيام قليلة.
الالئحة  وكشف عن إعالن 
التنفيذي���ة لهيئ���ة تش���جيع 
االستثمار خالل الشهر اجلاري، 
وأن جميع املش���اريع التي من 
ش���أنها أن حتقق أهداف هيئة 
تش���جيع االس���تثمار س���يتم 
توضيحها م���ن قبل احلكومة 
والتي منها جلب التكنولوجيا 
واالبداع واالبتكار وخلق فرص 
عمل للمواطن���ني وجذب قيمة 
اقتصادية مضافة للكويت سيتم 

قبولها من »الهيئة«.

برنامج األوفست

وحول برنامج األوفست، قال 
انه صدر قرار من مجلس الوزراء 
لنقل البرنامج من وزارة املالية 
الى هيئة تشجيع االستثمار ويتم 
حاليا التنسيق في هذا الشأن. 
وأش���ار الى أن »هيئة تشجيع 
االستثمار« ومنذ انطالقتها سعت 
الى خلق قنوات فاعلة لتطوير 
التعاون في شتى املجاالت فيما 
بينها وبني اجلهات احلكومية 

واخلاصة.
ولفت الى أن تس���هيل بيئة 
األعمال يساهم بال شك في تطوير 
احلراك الفكري واالقتصادي الذي 
يصب في خانة تس���هيل بيئة 
األعمال الكويتية وحتس���ينها 

منى الدغيمي

اكد محافظ حولي فريق اول 
متقاعد الشيخ احمد النواف ان 
التحديات التي تواجه الكويت ما 
زالت كبيرة ويأتي على رأسها 
مالءمة التشريعات االقتصادية 

وجاذبية بيئة العمل.
واشاد خالل كلمته مبؤمتر 
احلوكمة في دول مجلس التعاون 
التي القاه���ا نيابة عن الراعي 
الرسمي س���مو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ جابر املبارك، 
الرقابية  مبا قامت به االجهزة 
في دول املنطقة من جهود جبارة 
لتطوير التشريعات والرقي بها 
الى مس���تويات عاملية للرقي 
باالسواق ورفع تنافسيتها من 
خالل اصدار تشريعات ولوائح 
تنظم وتفرض تطبيق احلوكمة، 
مشيرا الى ان التطبيق العملي 
يتطلب مراجعة وتطوير وتعديل 
التشريعات لتتماشى مع  تلك 

التحديات وواقع بيئة العمل.
وقال ان االجهزة احلكومية 
متمثلة بالبنك املركزي وهيئة 
اسواق املال وغيرها من مؤسسات 
الدولة تقوم بدور كبير ومحوري 
الش���فافية  في تأصيل مبادئ 
والعدال���ة وضم���ان احلقوق 
وحماية حقوق االقليات من خالل 
اصدار قرارات ولوائح تنظيمية 
حتمي بها حقوق اجلهات ذات 
العالقة ومتثل حجر االس���اس 

للتنمية املستدامة للدول.
ولفت الى ان مثل هذه األنشطة 
العلمية تؤتي ثمارها كلما كانت 
اق���رب الى قضاي���ا وحتديات 
واقعية تواجه بيئة االعمال في 
املنطقة وتواجه تطوير ورفع 
التنافس���ية لدولها  تصنيفات 
ومتابعة للتط���ورات اجلارية 
ومدركة لتطلباته املستقبلية، 
مش���يرا الى ان املؤمتر يطرح 
قضية مهمة وهدفا استراتيجيا 
من أهداف التنمية الوطنية وهي 
قضية حتديات تطبيق معايير 
احلوكمة في دول مجلس التعاون 
اخلليجي وايجاد سبل للتغلب 
على هذه املعوقات حتقيقا لهدف 
حتويل عواصم املنطقة والكويت 
الى مركز مال���ي جتاري يلبي 
التنمية  احتياجات ومتطلبات 

االقتصادية.

تطوير أنظمة الحوكمة إقليميا

م���ن جهتها، قال���ت وزيرة 
الس���ابقة  التجارة والصناعة 
د.امان���ي بورس���لي ان مؤمتر 
احلوكمة في دول مجلس التعاون 
والذي يحمل هذا العام ش���عار 
الى تصمي���م معايير  احلاجة 
حوكمة خليجي���ة ويهدف في 
املقام االول الى تطوير ممارسات 
وانظم���ة احلوكم���ة اقليمي���ا 
ف���ي منطقة اخلليج  وحتديدا 
العربي وحتديد مدى صالحية 
املعايير الدولية لبيئة االعمال 

اخلليجية ومؤسستها.
واوضحت ان املطالبات بدأت 
تتزايد لتبني مناذج احلوكمة 
الداخلية  الرقابة  بهدف احكام 
وتوفير حماية اكبر للمساهمني 
وذلك في اعقاب تداعيات االزمة 

املالية العاملية.

القواعد  ايج���اد  وارادتهما في 
الالزمة ملعاجلة ضعف الشفافية 
ومعايير اإلفصاح وأنظمة الرقابة 
الداخلية واملعلوماتية املتوافرة 

للمستثمرين. 
وق���ال إن تطبي���ق مبادئ 
احلوكمة يجب أال يسعى فقط 
لتعظيم ربحية وقيمة أس���هم 
الشركات في األجل الطويل، بل 
إلى حتقيق الشفافية والعدالة 
جنبا إلى جنب مع منح احلق 
في مساءلة إدارة الشركات واحلد 
من اس���تغالل السلطة في غير 
املصلحة العامة مبا يؤدي في 
النهاية الى تنمية االس���تثمار 
وتش���جيع تدفق���ه وتعظي���م 

الربحية.

أصحاب المصالح

ق���ال رئيس  من جانب���ه، 
مجلس إدارة بنك روتش���ايلد 
لالستثمار وعضو ميثاق األمم 
املتحدة العاملي للحوكمة د.يلماز 
آرغودين ان مفهوم احلوكمة يتم 
مراعاة جميع أصحاب املصالح، 
مشيرا إلى أن هناك 4 خطوات 
لصناعة القرار تتمثل في: وجود 
فكرة ومبادرة وأن يكون هناك 
تقييم جيد وأن يتم تطبيق ما 
مت االتفاق عليه وأن يكون هناك 

تقييم للتطبيق.
وب���ني أنه يج���ب أن يكون 
هناك رقابة على الذين يديرون 
األرصدة في املؤسسات املالية، 
كما أنه يج���ب أال يكون هناك 
محاباة أو محاسبة ويكون هناك 
توازن بني املخاطر بحيث يتم 
اتخاذ القرار بشكل متوازن وأن 
تراع���ي العائد عل���ى املخاطر، 
فاملخاطر الكبرى عائدها كبير. 
وأشار إلى أنه هناك حاجة للنظر 
في أفعال مجل���س اإلدارة من 
منظور تعليمي فكل خطأ يحدث 
فرصة ذهبية للتعلم وأن يتم 
ايجاد حلول في املستقبل.  وأكد 
د.آرغودين على ضرورة معاقبة 
اتخاذ اجراءات  املخطئني دون 
حتول دون تكرار تلك األخطاء 

دون فائدة منها.

تطبيق الحوكمة

ب���دوره، قال ممثل الرئيس 
التنفيذي في هيئة أسواق املال 
العمانية حامد بوس���عيدي ان 
الوقت حان لتطبيق احلوكمة 
ف���ي دول اخللي���ج كونها تعد 
وس���يلة تنفذ من اجل الغاية 
في خلق اقتصاد بديل وجاذب 
لالستثمارات احمللية. وأضاف 
في كلمته ان الفصل في مجلس 
االدارة ضروري جدا لتطبيق 
احلوكمة مع التركيز على االدارة 
التنفيذية واللجان التي تعمل 

ملتابعة سير االعمال.
وتابع: أسسنا مركزا ضمن 
هيئة أس���واق املال في سلطنة 
عمان لتطبيق معايير احلوكمة 
واله���دف منه تعزي���ز تطبيق 
معايير احلوكمة على الشركات 
احلكومية والعائلية، مؤكدا ان 
التركيز يج���ب ان يكون اكبر 
على الش���ركات العائلية حتى 
نضمن التزامها مبا يساهم في 
تعميق الشفافية واإلفصاح لدى 

الشركات.

وتطويرها. وقال الشيخ د.مشعل 
جابر األحمد: واتساقا مع هذا 
النهج، فقد حددت هيئة تشجيع 
االس���تثمار املباش���ر رسالتها 
وبرنامج عملها من خالل سلسلة 
التي تركز على  من األولويات 
التفاع���ل امل���دروس واملمنهج 
للقانون 116 لسنة 2013 بشأن 
تشجيع االستثمار املباشر في 
الكويت وعلى العمل املؤسسي 
والش���فاف الذي يخ���دم فكرة 
التواصل والتفاعل املس���تثمر 
األجنب���ي واحملل���ي واألخ���ذ 
مبقترحاته لتحسني اخلدمات 
البيئة  والس���عي الس���تكمال 

التشريعية واملؤسساتية.

االستثمار المباشر

وق���ال الش���يخ د.مش���عل 
جابر األحمد ان قناعة تشجيع 
االستثمار املباشر والتي باتت 
راس���خة بأن االقتص���اد يعد 
اقتص���ادا مختلطا حيث يقوم 
على جه���ود القطاع���ني العام 
واخلاص وه���ذا ال يخرج عما 
تولي���ه احلكومة م���ن اهتمام 
بالقطاع اخلاص باعتباره العمود 
األساسي الذي يعمل على تنشيط 
النمو االقتصادي، كما أنه يتسق 
الثاقبة  الرؤية املستقبلية  مع 

لصاحب السمو االمير.
أن���ه اس���تنادا لتلك  وبني 
القناعات، تقوم هيئة تشجيع 
االستثمار بجهود كبيرة وحثيثة 
لوضع البنية القانونية واالدراية 
الالزمة اليجاد مناخ استثماري 
مالئم جلذب وتوطني االستثمارات 
ومتكينه���ا من االس���تفادة من 
احملف���زات واملزايا التي قررها 
القانون 116 لسنة 2013 في شأن 
االستثمار املباشر في الكويت. 
وب���ني أن انطالق املؤمتر يأتي 
ليس فقط كون���ه تعبيرا عن 
أهمية احلوكمة الرشيدة بوجه 
عام وم���دى تأثيرها على بيئة 
األعمال وامنا ملا ميثله من اتاحة 
الفرصة لكل اجلهات ذات العالقة 
للتعرف عل���ى قواعد ومناهج 
تطبي���ق أنظم���ة احلوكمة في 
الرقابية  األجهزة احلكومي���ة 

منها واخلدمية.
وأشار الشيخ د.مشعل جابر 
إلى أن جناح احلوكمة  األحمد 
التفاعل اجلدي  مرهون مبدى 
بني القطاع���ني العام واخلاص 

)احمد علي( جانب من اجللسة األولى للمؤمتر   احلضور في افتتاح املؤمتر

مهدي اجلزاف: احلوكمة ضرورة لبناء هيكل 
متوازن في إدارة الشركات

تناول نائب رئيس مفوضي هيئة أسواق املال السابق مهدي 
اجلزاف وضع سوق الكويت لألوراق املالية قبل األزمة املالية 

العاملية 2008 متثلت في وجود شركات تابعة وزميلة دون مساءلة 
ورقابة كافية من اجلهات املختصة اضافة الى انعدام الشفافية 
واستغالل املعلومات الداخلية وشيوع الشائعات في تداوالت 

االسهم داخل وخارج البورصة استهدفت التضليل والتكسب 
على حساب مدخرات صغار املستثمرين.  وقال اجلزاف: إن 

احلوكمة ضرورة وأنه مطلوب بناء هيكل متوازن ملجلس اإلدارة 
واالتحديد السليم للمهام واملسؤوليات واختيار أشخاص من 

ذوي الكفاءة لعضوية مجلس االدارة واإلدارة التنفيذية وضمان 
نزاهة التقارير املالية ووضع نظم سليمة إلدارة املخاطر والرقابة 

الداخلية وتعزيز السلوك املهني والقيم االخالقية واالفصاح 
والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت املناسب وباحترام حقوق 

املساهمني وإدراك دور أصحاب املصالح وتشجيع حتسني األداء 
مع ضرورة تطبيق املسؤولية االجتماعية.

املوسى: ليس في الكويت منوذج إدارة تستقي منه أسس احلوكمة
أكد رئيس مجل��س إدارة البنك التجاري 
الكويتي علي املوسى أن تقييم جتربة احلوكمة 
بالكويت سابق ألوانه، قائال »اننا قمنا بزرع 
احلوكمة في تربة صاحلة من شجرة الثقافة 
السمعية والقيم اإلدارية لها جذور في القيم 

املجتمعية«.
واش��ار املوسى، خالل اجللس��ة الثانية 
التي ترأس��ها بدر الس��بيعي رئيس مجلس 
ادارة الكويتية لالستثمار حتت عنوان تقييم 
التجارب الدولية واهم التجارب الناجحة في 
مجال تطبيق احلوكمة على االسواق املالية، 
ال��ى انه من منطلق تقيي��م التجارب الدولية 
وأه��م التجارب الناجحة ف��ي مجال تطبيق 
احلوكمة تبني أن الكويت ليس لديها منوذج 

إدارة تستقي منه أسس احلوكمة.
وق��ال ان النظام املصرفي صناعة دولية 
وعلى تلك الصناعة اتباع املعايير العاملية في 

تطبيقات معايي��ر احلوكمة، الفتا الى انه إال 
أنه ال ميكن تطبيق معايير على الكويت غير 

موجودة في البيئة احمللية.
وأشار الى أنه ال يجوز التحدث عن احلوكمة 
في ظ��ل وجود خالف بني الالئحة التنفيذية 
وبن��ود قانون هيئة أس��واق املال وهذا أحد 

أسباب هدم احلوكمة.
وأشار املوسى الى أن احلوكمة هي نظام 
يحترم قيما معينة حتافظ على حقوق تهدف 
للوصول الى أفضل نظام لتطبيقها واألولى 

بذلك هي مؤسسات الدولة.
وطالب كال من اجلهات الرقابية والسيما 
البنك املركزي وهيئة أسواق املال الى تطبيق 
معايير احلوكمة لكي تكون قدوة للشركات، 
ولف��ت الى أن��ه ال ميكن اس��تيراد حوكمة 
خليجية من اخلارج وإمنا يجب أن تنبع من 

املجتمع.

احلجرف: »الهيئة« أجنزت 70%  من مراجعة الالئحة التنفيذية
منى الدغيمي

كش���ف رئي���س مجلس 
املال  مفوضي هيئة أسواق 
الهيئة  د.نايف احلجرف أن 
قطعت ش���وطا كبي���را في 
التنفيذية  الالئحة  مراجعة 
م���ع املكتب االستش���اري، 
ومت إجن���از مراجع���ة %70 
الى ان  منها تقريبا، مشيرا 
»الهيئة« ستستكمل النسبة 
املتبقية لكي تصل الى إغالق 

الفروقات.
واكد ان الالئحة ستكون 
ذات رؤية متكاملة وواضحة 
س����تتبعها تعليمات اخرى 
املنظوم����ة  الس����تكمال 
الى ان  التشريعية، مشيرا 
مجلس املفوض����ني ارتأى 
تأجي����ل تطبي����ق قواع����د 
احلوكمة إلى منتصف عام 
2016، وذلك بعد ورود العديد 
من املالحظات من اجلهات 

ذات العالقة.
ولف���ت إلى أن���ه وحتى 
تاريخ التطبيق القادم ستعمل 
الثقافة  »الهيئة« على نشر 
لوضع بيئة مناسبة لتطبيق 
القواعد، وذلك بإش���راك كل 
املعني���ني واالس���تماع لكل 
وجه���ات النظر التي تلقتها 
»الهيئة« لتتناسب والرؤية 

التطويرية لها.
وأضاف خالل تصريحه 
للصحافي���ني عل���ى هامش 

انعق���اد مؤمت���ر احلوكمة 
ف���ي دول مجل���س التعاون 
حتت رعاية س���مو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املب���ارك أن »الهيئة« بصدد 
التنفيذي  البرنام���ج  وضع 
القواعد خالل  لتطبيق هذه 
الفت���رة املتبقية وهي العام 
والنص���ف الع���ام، لتواكب 
املمارس���ات املعمول  أفضل 

بها عامليا وإقليميا.
وقال احلجرف: ستكون 
هناك حلقات نقاشية وورش 

عمل في هذا الش���أن لتكون 
مفاهيم تطبي���ق احلوكمة 
حاضرة ف���ي أذهان اجلميع 
في جميع القطاعات، مضيفا 
أن هناك جهدا كبيرا مبذوال 
من طرف الهيئة سيعلن عنه 

قريبا بهذا الصدد.
ف���ي كلمته في  وأضاف 
اجللس���ة االفتتاحي���ة ان 
»الهيئة« من املمكن أن تأخذ 
ببعض اآلراء املعمول بها في 
األسواق احمليطة، مشيرا الى 
ان هناك اتفاقا مع كثير من 

املالحظات التي وردت إليها 
في هذا الشأن.

وأش���ار الى ان »الهيئة« 
تؤمن بأن احلوكمة تأتي دائما 
بتكلفة وهي االلتزام باملعايير 
حيث يجب أن يراعى الفرق 
بني حجم الشركات وبالتالي 
يج���ب أن تك���ون األهداف 
واضحة وتتناسب مع حجم 

كل شركة.
وأوض���ح احلج���رف أن 
اله���دف األساس���ي هو أن 
تكون هن���اك ثقافة واضحة 

للحوكمة تنطلق من أصحاب 
السوق أنفسهم واملتعاملني 
فيه ألن في ذلك منفعة كبيرة 
لهم وهم من سيجنون ثمار 
تطبيق القواعد، ودور الهيئة 
كما هو معلوم للجميع بأنه 
دور رقابي ونظامي وضامنة 
الس���ليم للوائح  للتطبيق 
املعمول بها، مؤكدا على أنه 
املال  ال ميكن تطوير سوق 
دون أن يكون هناك تطبيقا 
لقواع���د احلوكم���ة جلميع 

مكونات سوق املال.
وأكد عل���ى أن احلوكمة 
أصبح���ت ض���رورة لعالج 
الكثي���ر من املش���اكل التي 
تواجهها ش���ركات األعمال 
كبي���رة كان���ت أو صغيرة، 
مضيفا أنها ثقافة وأسلوب 
إدارة تنس���جم م���ع أفضل 

املمارسات العاملية.
وأضاف: تلبي احلوكمة 
االحتياجات إلدارة حصيفة 
ورشيدة تأخذ على عاتقها 
حماي���ة حقوق املس���اهمني 
وتعزز املسؤولية املشتركة، 
بني مجالس اإلدارات واإلدارات 
العوائد  التنفيذية لتعظيم 
وااللتزام بالقوانني واللوائح 
وجتنيب االنكاشافات على 
مخاط���ر األعم���ال وتقليل 

آثارها.
وأش���ار احلجرف إلى أن 
احلوكمة كممارسة ولوائح 
ليست جديدة وإن اختلفت 

املسميات، وليس���ت بدعة 
وإن برز االهتمام بها مؤخرا 
بل ه���ي الزم���ة ومطلوبة 
لتطوير أسواق املال وتعزيز 
التنافسية، مش���يرا إلى أن 
الكويت تب���ذل جهدا كبيرا 
الس���تكمال نظ���ام متكامل 

للحوكمة.
وقال ان اجلهات الرقابية 
ف���ي الكويت تب���ذل جهودا 
إليج���اد نظ���ام احلوكم���ة 
حيث ان البنوك العاملة في 
الدولة تخضع ملتطلبات بنك 
الكويت املركزي فيما يتعلق 
باحلوكمة، كما صدر قانون 
رقم 78 لسنة 2010 بإنشاء 
هيئة أس���واق املال وتنظيم 
نشاط األوراق املالية تطلب 
إصدار نظام متكامل للحوكمة 
وذل���ك عبر ق���رار أصدرته 
الهيئة بتاري���خ 2013/6/27 
بشأن إصدار قواعد حوكمة 
الشركات اخلاضعة لرقابتها، 
ويأتي إص���دار هذه القواعد 
ف���ي ظل م���ا نص���ت عليه 
املادة رق���م 40 من الالئحة 
التنفيذية لقانون »الهيئة«، 
وذلك باإلضاف���ة إلى أحكام 
املادة رقم 217 من املرس���وم 
بقانون رقم 25 لسنة 2014 
بإص���دار قانون الش���ركات 
وتعديالته التي تنص على 
أن تضع اجله���ات الرقابية 
قواعد احلوكمة للش���ركات 

اخلاضعة لها.

وأشار إلى أن هذه اجلهود 
املبذول���ة من طرف اجلهات 
الرقابي���ة تؤك���د التزامه���ا 
اللوائح  باستكمال منظومة 
والقواعد وفق أرقى املمارسات 
العاملي���ة، مضيفا أن الهيئة 
تأخذ على عاتقها مسئولية 
نشر ثقافة احلوكمة الرشيدة 
في قطاع س���وق املال ودعم 
ثقاف���ة االلت���زام حلوكم���ة 
إدارة  متوازنة ورشيدة في 

الشركات.
وق���ال: تطبي���ق قواعد 
إل���ى  احلوكم���ة س���يؤدي 
التنظي���م اإلداري  تعزي���ز 
السليم، وتوزيع الصالحيات 
واملسؤوليات والفصل بني 
االختصاصات، ووضع نظام 
احلوافز واملكافآت املرتبط 
بتقييم األداء وحتقيق توازن 
في مصالح كل األطراف ذوي 
العالقة بالشركة وتفعيل نظام 
متكامل للرقابة واملس���اءلة 
للكش���ف ع���ن االنحرافات 

والتجاوزات.
وأكد على أن هيئة أسواق 
املال تعول كثيرا على شراكة 
حقيقية مع قطاع سوق املال، 
إلى أن تطبيق قرار  مشيرا 
إلى  الهيئة رقم لسنة 2013 
غاي���ة يوني���و 2016 يتيح 
املجال لنشر الثقافة وتبادل 
وجهات النظر وتهيئة بيئة 
مناسبة للتطبيق الكامل لهذه 

القواعد.

)احمد علي( د. نايف احلجرف متحدثا في افتتاح مؤمتر احلوكمة  
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الحجرف من مؤتمر الحوكمة في الخليج: راجعنا ٧٠٪ من الالئحة 
التنفيذية لقانون «هيئة السوق» ونعمل على استكمال المتبقي

• «سنشرك كل المعنيين بقواعد ومعايير الحوكمة ونعمل على وضع اآللية التنفيذية لها»
 لتكون قدوة لنا!

ً
• الموسى: على الجهات الرقابية بدء تطبيق الحوكمة عليها أوال

يواصل مؤتمر الحوكمة في دول 
مجلس التعاون جلساته اليوم 

، حيث يبحث على مدى 
ً
وغدا

ثالثة أيام سبل تعزيز الحوكمة 
في القطاعين العام والخاص 

في دول الخليج، وذلك بحضور 
مسؤولين وقياديين في عدد 

من أسواق المال والبنوك 
والشركات الخليجية.

أكــــد رئــيــس مــجــلــس مــفــوضــي 
هـــيـــئـــة أســـــــــواق الـــــمـــــال د. نـــايـــف 
الـــــحـــــجـــــرف أن الــــهــــيــــئــــة قــطــعــت 
 فـــــــي مــــراجــــعــــة 

ً
 كـــــبـــــيـــــرا

ً
شـــــــوطـــــــا

الــالئــحــة الــتــنــفــيــذيــة مــع المكتب 
االســتــشــاري الــذي تعاقدت معه، 
 
ً
وتــم إنــجــاز 70 فــي المئة تقريبا
مـــن مـــراجـــعـــة الـــالئـــحـــة الــحــالــيــة، 
وستستكمل نسبة الـ30 في المئة 
المتبقية لــكــي نــصــل إلـــى إغــالق 
الــفــروقــات بين الــالئــحــة الحالية 
والـــمـــعـــدلـــة"، مــضــيــفــا أن الــهــيــئــة 
لــديــهــا رؤيـــة متكاملة وواضــحــة 
لالئحة والتعليمات األخرى التي 
 في 

ً
ستتبعها ألنها جزء مهم جدا

استكمال المنظومة التشريعية.
وأضاف الحجرف في تصريح 
للصحافيين على هامش انعقاد 
مؤتمر الحوكمة في دول مجلس 
الــــتــــعــــاون، تـــحـــت رعــــايــــة رئــيــس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر 
المبارك الحمد الصباح، وبتنظيم 
شــركــة ســكــور لـــالســـتـــشـــارات، أن 
مجلس المفوضين ارتأى تأجيل 
تــطــبــيــق قــــواعــــد الـــحـــوكـــمـــة إلـــى 
منتصف عـــام 2016، وذلـــك بعد 
ورود الـــعـــديـــد مـــن الــمــالحــظــات 
 
ً
من الجهات ذات العالقة، مشيرا
إلــــى أنــــه حــتــى تـــاريـــخ الــتــطــبــيــق 
القادم ستعمل الهيئة على نشر 
الـــثـــقـــافـــة لـــوضـــع بــيــئــة مــنــاســبــة 
لتطبيق الــقــواعــد، وذلــك بإشراك 
كـــــل الـــمـــعـــنـــيـــيـــن بـــتـــطـــبـــيـــق هــــذه 
القواعد واالستماع لكل وجهات 
الــنــظــر الــتــي وصــلــت إلـــى الهيئة 
"لــتــتــنــاســب والـــرؤيـــة التطويرية 

التي نسعى إليها في الهيئة".
وقــــــــال الــــحــــجــــرف ان الــهــيــئــة 
بصدد وضع البرنامج التنفيذي 
لتطبيق هذه القواعد خالل الفترة 
الــمــتــبــقــيــة وهــــــي عــــــام ونـــصـــف، 
لـــــتـــــواكـــــب أفـــــضـــــل الــــمــــمــــارســــات 

.
ً
 وإقليميا

ً
المعمول بها عالميا

وأضـــــاف الــحــجــرف: "ســيــكــون 
هـــنـــاك حـــلـــقـــات نــقــاشــيــة وورش 
عــــمــــل فــــــي هـــــــذا الــــــشــــــأن لـــتـــكـــون 
مفاهيم تطبيق الحوكمة حاضرة 
فــــي أذهـــــــان الــجــمــيــع فــــي جــمــيــع 
 
ً
القطاعات"، مضيفا أن هناك جهدا
 مـــبـــذوًال مــن طـــرف الهيئة 

ً
كــبــيــرا

 بهذا الصدد.
ً
سيعلن عنه قريبا

واوضح أن الهيئة من الممكن 
أن تأخذ ببعض اآلراء المعمول 
بها في األسواق المحيطة، و"نحن 
نــتــفــق مــع كــثــيــر مــن الــمــالحــظــات 
التي وردت إليها في هــذا الشأن 
 
ً
ومؤمنون أن الحوكمة تأتي دائما
بتكلفة وهـــي االلـــتـــزام بمعايير 
وقــواعــد الــحــوكــمــة"، مــشــددا على 
ضرورة مراعاة أن هناك شركات 
 وصــغــيــرة وبالتالي 

ً
كــبــيــرة جـــدا

يجب أن تكون األهــداف واضحة 
وتتناسب مع حجم كل الشركات.

ثقافة واضحة

وأوضــــح الــحــجــرف أن الــهــدف 
األســـــاســـــي هــــو أن تـــكـــون هــنــاك 
ثقافة واضحة للحوكمة تنطلق 
مــــن أصــــحــــاب الــــســــوق أنــفــســهــم 
والــمــتــعــامــلــيــن فــيــه ألن فـــي ذلــك 
مـــنـــفـــعـــة كــــبــــيــــرة لــــهــــم وهــــــــم مــن 
سيجنون ثمار تطبيق القواعد، 
مشيرا الى ان دور الهيئة كما هو 
معلوم للجميع رقــابــي ونظامي 
وضامن للتطبيق السليم للوائح 
المعمول بها، وال يمكن تطوير 
ســوق الــمــال دون أن يكون هناك 
تطبيق لقواعد الحوكمة لجميع 

مكونات سوق المال.

الحوكمة ضرورة

وفـــــــــي كــــلــــمــــتــــه فـــــــي الـــجـــلـــســـة 
االفـــــتـــــتـــــاحـــــيـــــة، أكـــــــــد الــــحــــجــــرف 
، بل 

ً
أن الــحــوكــمــة لـــم تــعــد تــــرفــــا

أصبحت ضرورة لعالج كثير من 
المشاكل التي تواجهها شركات 
األعمال كبيرة كانت أو صغيرة، 
 أن الــــحــــوكــــمــــة ثـــقـــافـــة 

ً
مـــضـــيـــفـــا

وأسلوب إدارة تنسجم مع أفضل 
الممارسات العالمية.

واشـــار الــى ان الحوكمة تلبي 
االحــــتــــيــــاجــــات إلدارة حــصــيــفــة 
ورشـــــيـــــدة تــــأخــــذ عـــلـــى عــاتــقــهــا 
حــــمــــايــــة حـــــقـــــوق الـــمـــســـاهـــمـــيـــن 
وتــعــزيــز المسؤولية المشتركة، 

بين مجالس اإلدارات واإلدارات 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــتـــعـــظـــيـــم الـــعـــوائـــد 
وااللــــتــــزام بــالــقــوانــيــن والــلــوائــح 
وتجنيب االنكشافات على مخاطر 

األعمال وتقليل آثارها.

جهود رقابية

وقــال ان الجهات الرقابية في 
 إليجاد نظام 

ً
الكويت تبذل جهودا

الحوكمة حيث ان البنوك العاملة 
في الدولة تخضع لمتطلبات بنك 
الــكــويــت الـــمـــركـــزي فــيــمــا يتعلق 
بالحوكمة، كما صدر قانون رقم 
78 لــســنــة 2010 بـــإنـــشـــاء هــيــئــة 
أســـــــواق الــــمــــال وتـــنـــظـــيـــم نــشــاط 
األوراق الــمــالــيــة تــطــلــب إصــــدار 
نظام متكامل للحوكمة وذلك عبر 
قرار أصدرته الهيئة بتاريخ 6-27-

2013 بشأن إصدار قواعد حوكمة 
الــشــركــات الــخــاضــعــة لــرقــابــتــهــا، 
ويـــــأتـــــي إصـــــــــدار هــــــذه الـــقـــواعـــد 
فـــي ظـــل مـــا نــصــت عــلــيــه الـــمـــادة 
رقـــم 40 مـــن الــالئــحــة التنفيذية 
لــــقــــانــــون "الــــهــــيــــئــــة"، بـــاإلضـــافـــة 
إلـــى أحــكــام الـــمـــادة رقـــم 217 من 
الــمــرســوم بــقــانــون رقــم 25 لسنة 
2014 بــإصــدار قــانــون الــشــركــات 
وتــعــديــالتــه الــتــي تــنــص عــلــى أن 
تــضــع الــجــهــات الــرقــابــيــة قــواعــد 
الحوكمة للشركات الخاضعة لها.
وأشــــار الــحــجــرف إلـــى أن هــذه 
الــجــهــود الــمــبــذولــة مـــن الــجــهــات 
الرقابية تؤكد التزامها باستكمال 
منظومة اللوائح والقواعد وفق 
أرقـــــــى الــــمــــمــــارســــات الـــعـــالـــمـــيـــة، 
 أن الــهــيــئــة تـــأخـــذ على 

ً
مــضــيــفــا

عــاتــقــهــا مــســؤولــيــة نــشــر ثــقــافــة 
الـــحـــوكـــمـــة الــــرشــــيــــدة فــــي قــطــاع 
ســوق المال ودعــم ثقافة االلتزام 
لــحــوكــمــة مــتــوازنــة ورشـــيـــدة في 

إدارة الشركات.
وبــــــيــــــن ان تــــطــــبــــيــــق قـــــواعـــــد 
الـــحـــوكـــمـــة ســــيــــؤدي إلـــــى تــعــزيــز 
التنظيم اإلداري السليم، وتوزيع 
الــــصــــالحــــيــــات والــــمــــســــؤولــــيــــات 
والـــفـــصـــل بـــيـــن االخـــتـــصـــاصـــات، 
ووضع نظام الحوافز والمكافآت 
المرتبط بتقييم األداء وتحقيق 
تــــوازن فــي مــصــالــح كــل األطــــراف 
التي لها عالقة بالشركة وتفعيل 
لة  نظام متكامل للرقابة والمساء
لـــــلـــــكـــــشـــــف عــــــــــن االنـــــــــحـــــــــرافـــــــــات 

والتجاوزات.
وأكــــــد عـــلـــى أن هــيــئــة أســـــواق 
 عــلــى شــراكــة 

ً
الــمــال تــعــّول كــثــيــرا

حقيقية مــع قــطــاع ســـوق الــمــال، 
 إلى أن تطبيق قرار الهيئة 

ً
مشيرا

رقم  لسنة 2013 إلى غاية يونيو 
2016 يتيح المجال لنشر الثقافة 
وتــبــادل وجــهــات الــنــظــر وتهيئة 
الكامل  بيئة مناسبة للتطبيق 

لهذه القواعد.

تطوير الممارسات

مــــــن جــــهــــتــــهــــا، قـــــالـــــت وزيـــــــرة 
الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة الــســابــقــة 

د. امــــانــــي بـــورســـلـــي ان مــؤتــمــر 
الحوكمة في دول مجلس التعاون 
والــــذي يــحــمــل هـــذا الــعــام شعار 
"الـــحـــاجـــة الــــى تــصــمــيــم مــعــايــيــر 
حـــوكـــمـــة خـــلـــيـــجـــيـــة" يــــهــــدف فــي 
المقام االول الى تطوير ممارسات 
وانـــــظـــــمـــــة الــــحــــوكــــمــــة اقـــلـــيـــمـــيـــا 
وتـــحـــديـــدا فــــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج 
العربي وتحديد مــدى صالحية 
المعايير الدولية لبيئة االعمال 

الخليجية ومؤسستها.
ونـــوهـــت الــــى ان الــمــطــالــبــات 
بــــــــدأت تــــتــــزايــــد لـــتـــبـــنـــي نـــمـــاذج 
الحوكمة بــهــدف احــكــام الرقابة 
الــداخــلــيــة وتــوفــيــر حــمــايــة اكــبــر 
لــلــمــســاهــمــيــن وذلـــــك فـــي اعــقــاب 
تداعيات االزمة المالية العالمية.

تحديات كبيرة

وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، ألـــقـــى 
محافظ حولي فريق اول متقاعد 
الشيخ احمد نواف االحمد صباح 
ممثل عن الراعي الرسمي سمو 
الــشــيــخ جــابــر الــمــبــارك الــصــبــاح 
كــلــمــة اكـــــد فــيــهــا ان الــتــحــديــات 
الـــتـــي تــــواجــــه الـــكـــويـــت مـــازالـــت 
كبيرة وعلى رأسها مدى مالءمة 
التشريعات االقتصادية وجاذبية 
بــيــئــة الــعــمــل، مــشــيــدا بــمــا قامت 
بـــه االجــــهــــزة الـــرقـــابـــيـــة فـــي دول 
الـــمـــنـــطـــقـــة مــــــن جـــــهـــــود جــــبــــارة 
لتطوير التشريعات والرقي بها 
الــــى مــســتــويــات عــالــمــيــة لــلــرقــي 
بــاالســواق ورفــع تنافسيتها من 
خــالل اصــدار تشريعات ولوائح 
تنظم وتفرض تطبيق الحوكمة، 
اال ان التطبيق العملي يتطلب 
مــراجــعــة وتــطــويــر وتــعــديــل تلك 
الــــتــــشــــريــــعــــات لـــلـــتـــتـــمـــاشـــى مــع 

التحديات وواقع بيئة العمل.
وأشــاد النواف بالدور الكبير 
والمحوري التي تقوم به االجهزة 
الــــحــــكــــومــــيــــة مـــتـــمـــثـــلـــة بـــالـــبـــنـــك 
الـــمـــركـــزي وهــيــئــة اســـــواق الــمــال 
وغيرها من مؤسسات الدولة في 
تأصيل مبادئ الشفافية والعدالة 
وضمان الحقوق وحماية حقوق 
االقليات من خالل اصدار قرارات 
ولــــوائــــح تــنــظــيــمــيــة تــحــمــي بها 
حــــقــــوق الــــجــــهــــات ذات الـــعـــالقـــة 
وتــمــثــل حــجــر االســــاس للتنمية 

المستدامة للدول.

األنظمة الرشيدة

مــــن جــــانــــبــــه، قــــــال مــــديــــر عـــام 
المعهد العربي للتخطيط د. بدر 
مــال الــلــه فــي كلمته الــتــي القاها 
نــيــابــة عــن الــجــهــات المنظمة ان 
مــفــهــوم الــحــوكــمــة قــفــز فــي ضــوء 
االزمــــــات الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة الــى 
صـــــــــــدارة االولــــــــويــــــــات واصــــبــــح 
قــــضــــيــــة رئــــيــــســــيــــة مــــحــــل بــحــث 
واهتمام كبيرين، ليس بالنسبة 
لمجتمعات االعمال ومؤسسات 
ـــــخـــــاص فـــحـــســـب بــل  الــــقــــطــــاع ال
المـــــــســـــــت تــــــلــــــك االهــــــتــــــمــــــامــــــات 

مؤسسات القطاع العام ايضا.
وبــــــــيــــــــن د. مــــــــــــال الــــــــلــــــــه ان 
تــــلــــك االزمــــــــــــــات والــــمــــتــــغــــيــــرات 
والمستجدات فرضت تحوالت 
ادت الــى انتقال مفهوم حوكمة 
الــــــشــــــركــــــات فــــــي دول مــجــلــس 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي مـــن االطـــار 
التنظيري الى الواقع العملي فتم 
ات وانظمة  تفعيل بعض اجـــراء
حوكمة تلك الــشــركــات وان كان 
بـــــدرجـــــات مـــتـــفـــاوتـــة بـــيـــن دول 
المنطقة مشيدا بما تم اتخاذه 
فـــي الــعــديــد مــنــهــا مـــن خــطــوات 

فعالية.

الجلسة األولى

من جهته، ذكر مدير عام هيئة 
تــشــجــيــع االســـتـــثـــمـــار والــلــجــنــة 
الدائمة لتحسين بيئة األعمال 
الشيخ د. مشعل جــابــر األحمد 
الــــصــــبــــاح أن إعـــــــــالن الـــالئـــحـــة 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة لـــهـــيـــئـــة تــشــجــيــع 
االستثمار خالل الشهر الجاري، 
 أن بــرنــامــج األوفـــســـت، 

ً
مــضــيــفــا

تــم نقله مــن وزارة الــمــالــيــة الــى 
هيئة تشجيع االســتــثــمــار وفق 
 
ً
قرار مجلس الوزراء ويتم حاليا

التنسيق في هذا الشأن.
وقــال الشيخ د. مشعل جابر 
االحمد، في تصريح على هامش 
الجلسة الثانية ألعمال مؤتمر، 
ان اللجنة الدائمة لتطوير بيئة 
األعــمــال مع الجهات الحكومية 
لتطوير تحسين بيئة األعــمــال 
اتــــــــخــــــــذت خــــــــطــــــــوات مــــتــــقــــدمــــة 
 أن 

ً
لتحسين بيئة األعمال، مبينا

 على اعداد 
ً
اللجنة تعمل حاليا

مجموعة مــن المقترحات التي 
تهدف الى تحسين بيئة األعمال 
 لتقديمها للحكومة خالل 

ً
تمهيدا

.
ً
اجتماع سيعقد قريبا

وعــــن بــــدء عــمــل نــشــاط هيئة 
تــشــجــيــع االســـتـــثـــمـــار األجــنــبــي 
وبـــدء عــمــل الــالئــحــة التنفيذية، 
اوضح أن الهيئة سوف تستقبل 
الــــطــــلــــبــــات خـــــــالل أيــــــــام قــلــيــلــة، 
مشيرا إلى أن الهيئة سعت منذ 
انــطــالقــتــهــا الــــى تــوفــيــر قــنــوات 
فاعلة لتطوير التعاون في شتى 
الـــمـــجـــاالت فــيــمــا بــيــنــهــا وبــيــن 

الجهات الحكومية والخاصة. 
ولــفــت خــالل الجلسة الثانية 
مــــن الـــمـــؤتـــمـــر الـــــى أن تــســهــيــل 
بــيــئــة األعـــمـــال يــســاهــم بـــال شك 
فـــــي تــــطــــويــــر الــــــحــــــراك الـــفـــكـــري 
واالقـــتـــصـــادي الـــــذي يــصــب في 
خــــانــــة تــســهــيــل بـــيـــئـــة األعــــمــــال 
الكويتية وتحسينها وتطويرها. 
وأشار إلى أن نجاح الحوكمة 
مــرهــون بــمــدى الــتــفــاعــل الــجــدي 
بين القطاعين الــعــام والــخــاص 
وارادتـــهـــمـــا فــي ايــجــاد الــقــواعــد 
الـــــــــالزمـــــــــة لـــــمـــــعـــــالـــــجـــــة ضـــعـــف 
الــشــفــافــيــة ومــعــايــيــر اإلفـــصـــاح 
وأنـــــظـــــمـــــة الـــــرقـــــابـــــة الــــداخــــلــــيــــة 
والــــمــــعــــلــــومــــاتــــيــــة الــــمــــتــــوفــــرة 

للمستثمرين. 

وقــــــــــال إن تـــطـــبـــيـــق مــــبــــادئ 
الحوكمة يجب أال يسعى فقط 
الى تعظيم ربحية وقيمة أسهم 
الشركات في األجــل الطويل، بل 
إلــى تحقيق الشفافية والعدالة 
 إلــى جنب مــع منح الحق 

ً
جنبا

لـــة إدارة الـــشـــركـــات  فــــي مـــســـاء
والــــحــــد مــــن اســـتـــغـــالل الــســلــطــة 
فــي غــيــر المصلحة الــعــامــة بما 
يـــــؤدي فـــي الــنــهــايــة الــــى تنمية 
االســـتـــثـــمـــار وتـــشـــجـــيـــع تــدفــقــه 

وتعظيم الربحية. 

جهود جماعية

ومــــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال رئـــيـــس 
مــجــلــس إدارة بــنــك روتــشــايــلــد 
لالستثمار وعضو ميثاق األمم 
المتحدة العالمي للحوكمة د. 
يـــلـــمـــاز آرغـــــوديـــــن ان الــحــوكــمــة 
تــحــتــاج الــــى الــــتــــزام واســـتـــمـــرار 
وتواصل مع أصحاب المصالح 
بشكل عادل، مشيرا إلى أن هناك 
4 خطوات لصناعة القرار تتمثل 
فـــي: وجـــود فــكــرة ومـــبـــادرة وأن 
يكون هناك تقييم جيد وأن يتم 
تطبيق ما تم االتفاق عليه وأن 

يكون هناك تقييم للتطبيق. 
واكــــــد آرغـــــوديـــــن ضـــــــرورة أن 
يــكــون هــنــاك رقـــابـــة عــلــى الــذيــن 
يديرون األرصدة في المؤسسات 
الـــمـــالـــيـــة والـــــحـــــذر مــــن الــنــصــب 
الـــذي يمكن أن يــحــدث، مطالبا 
بضرورة أال يكون هناك محاباة 
أو محاسبة ويكون هناك توازن 
بين المخاطر بحيث يتم اتخاذ 
القرار بشكل متوازن وأن تراعي 
العائد على المخاطر، فالمخاطر 

الكبرى عائدها كبير. 
وأشــــــــــــــار إلــــــــــى أن الـــــرقـــــابـــــة 
واالشـــــــراف الــشــديــديــن يـــوفـــران 
األفـــــكـــــار والـــــمـــــبـــــادرات الــجــيــدة 
ويجب أن يكون هناك تنوع في 
مجالس اإلدارات وأن يأتوا من 
خـــبـــرات مــخــتــلــفــة، كــمــا يــجــب أم 
يكون هناك توازن بين الجنسين 
فـــي مــجــلــس اإلدارة وأن تــكــون 

هــــنــــاك ثـــقـــة فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــم وأال 
يفكروا بطريقة واحدة. 

وقت التطبيق

وبـــــــدوره، قــــال مــمــثــل الــرئــيــس 
التنفيذي في هيئة أسواق المال 
الــعــمــانــيــة حــامــد بــوســعــيــدي ان 
الـــوقـــت حــــان لــتــطــبــيــق الــحــوكــمــة 
فــــــي دول الـــخـــلـــيـــج كـــــونـــــه تــعــد 
وســـيـــلـــة تـــنـــفـــذ مــــن اجـــــل الـــغـــايـــة 
فــي خلق اقــتــصــاد بــديــل وجــاذب 
لالستثمارات المحلية واألجنبية 
مـــبـــيـــنـــا انــــنــــا فـــــي دول الــخــلــيــج 
بــــحــــاجــــة الـــــــي ســــــنــــــوات عــــديــــدة 
لترسيخ مباديء الحوكمة الفتا 
الـــي ان اســـاس الــحــوكــمــة يعتمد 
عـــلـــي فـــصـــل الــمــلــكــيــة فــــي ادارة 
الشركات فضال عن ضرورة وجود 
قواعد عدم تضارب المصالح في 
الــشــركــات حــتــي يمكن تطبيقها 

بطريقة سليمة وصحيحة. 
وأضـــــــــاف فـــــي كـــلـــمـــتـــه الــــــي ان 
الـــــفـــــصـــــل فـــــــي مــــجــــلــــس االدارة 
 لتطبيق الحوكمة 

ً
ضــروري جــدا

مع التركيز علي االدارة التنفيذية 
واللجان التي تعمل لمتابعة سير 

االعمال 
وقـــــــال حــــامــــد بـــوســـعـــيـــدي ان 
اإلفـــصـــاح غــيــر كــــاف اذا لـــم تكن 
هـــنـــاك شــفــافــيــة مــبــيــنــا ان هــنــاك 
معايير يجب اتباعها مشيرا الي 
ضــــــرورة الــتــركــيــز مـــع مـــا يــطــرح 
مــــن مـــعـــايـــيـــر لــلــحــكــومــة وحــتــي 
يمكن تطبيقها من الضروري ان 
يــكــون لدينا مجلس ادارة فعال 
ة عــالــيــة ال تعتمد علي  ذو كــفــاء
الحصة والملكية او صلة القرابة 

بالمساهمين. 
وتــابــع: "أســســنــا مــركــزا ضمن 
هــيــئــة أســــواق الــمــال فــي سلطنة 
عمان لتطبيق معايير الحوكمة 
والــــــهــــــدف مـــنـــه تـــعـــزيـــز تــطــبــيــق 
معايير الحوكمة على الشركات 
الــحــكــومــيــة والـــعـــائـــلـــيـــة" مـــؤكـــدا 
ان "التركيز يجب ان يكون اكبر 
عــلــى الـــشـــركـــات الــعــائــلــيــة حتى 
نضمن التزامها بما يساهم في 
تعميق الشفافية واإلفصاح لدى 

الشركات". 

نحتاج للمحفزات

وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل، قــالــت 
وزيـــــــــــرة الـــــتـــــجـــــارة والــــصــــنــــاعــــة 
الــســابــقــة د. أمـــانـــي بــورســلــي ان 
العديد مــن الــشــركــات المساهمة 
في السوق الكويتي تعتبر عائلية 
وتــحــولــت الــى مساهمة وأصبح 
من الضروري أن تخضع لمبادئ 
الحوكمة التي تعمل على تحقيق 
أفــضــل الــمــمــارســات، مشيرة إلى 
أن هيئات أسواق المال العالمية 
والدولية بدأت في تطبيق قواعد 
الحوكمة بشكل ايجابي، إال "أننا 
الزلنا بحاجة الى الوقت للوصول 

الى ما يحفزنا على تطبيقها". 
واوضحت بورسلي ان قانون 
الشركات لم يراع نطاق المجتمع 
الكويتي فيما يخص الصالحيات 
المقررة للجهات الرقابية والتي 
تــعــمــل مــــن أجـــــل تــطــبــيــق قـــواعـــد 
الحوكمة الفــتــة الــى أن هــنــاك ما 
يــكــشــف عـــــدم قــــــدرة الـــعـــديـــد مــن 
الشركات وبعض البنوك على عدم 

تنفيذها في الوقت الراهن. 

وشددت على ضرورة أن تكون 
أغلبية أعضاء مجالس اإلدارات 
مستقلة حتى يمكن اقالة رئيس 
مــجــلــس اإلدارة أو أحــــد أعــضــاء 
عندما يخطئ في أي وقت أو بناء 
على مقترح من المساهمين ولو 

بنسبة 25 في المئة. 
وأضـــــافـــــت أن هــــنــــاك مــشــكــلــة 
نواجهها في الشركات المحلية 
بأغلبية الرأي في مجلس اإلدارة 
واألعــــضــــاء الــتــابــعــيــن وهــــو أمــر 
يجب التخلص منه بشكل كامل 
"حـــتـــى نــشــعــر أن هـــنـــاك طــريــقــا 
ايــــجــــابــــيــــا لـــتـــطـــبـــيـــق الـــشـــفـــافـــيـــة 

واالفصاح". 

الجلسة الثانية

بــــدوره، طــالــب رئــيــس مجلس 
إدارة البنك التجاري الكويتي علي 
الــمــوســى خــالل الجلسة الثانية 
الـــجـــهـــات الـــرقـــابـــيـــة بـــالـــبـــدء فــي 
تطبيق معايير وقواعد الحوكمة 
عــلــيــهــا أوًال لــتــكــون قــــدوة لبقية 

الشركات والجهات ذات العالقة.
وأوضــــــــــح الــــمــــوســــى أن نــظــم 
الحوكمة في الصناعة المصرفية 
ابــــــــتــــــــدأت بـــــجـــــهـــــود فـــــــي نـــهـــايـــة 
التسعينيات من القرن الماضي 
 
ً
 أكـــثـــر كــثــافــة

ً
ثـــم أخـــــذت اتـــجـــاهـــا

 في الفترة بين 2010-2006، 
ً
وعمقا

 أن تشهد هــذه األنظمة 
ً
متوقعا

 في عام 2015، حيث 
ً
 آخرا

ً
تطويرا

بــــدأت الــوثــائــق االســتــشــاريــة في 
التداول بين أجهزة الرقابة.

وأكــــــــــد الـــــمـــــوســـــى أن تــقــيــيــم 
تجربة الحوكمة بالكويت سابق 
 الى "أننا قمنا بزرع 

ً
ألوانه، الفتا

الــحــوكــمــة فـــي تــربــة صــالــحــة من 
شجرة الثقافة السمعية والقيم 
اإلداريــــــــــة لـــهـــا جــــــذور فــــي الــقــيــم 

المجتمعية".
وأشار الموسى الى ان "تقييم 
التجارب الدولية وأهم التجارب 
الــــنــــاجــــحــــة فـــــي مـــــجـــــال تــطــبــيــق 
الحوكمة" يظهر أن الكويت ليس 
لـــديـــهـــا نـــــمـــــوذج إدارة نــســتــقــي 
مــنــه أســـس الــحــوكــمــة، ومـــا أكــثــر 
الـــتـــجـــارب الــفــاشــلــة فـــي تطبيق 

قواعد خارجية على الشركات.
وقــــــال إن الـــنـــظـــام الــمــصــرفــي 
صناعة دولية وعلى تلك الصناعة 
اتــــبــــاع الــمــعــايــيــر الــعــالــمــيــة فــي 
تطبيقات معايير الــحــوكــمــة، إال 
أنه ال يمكن تطبيق معايير على 
الكويت غير موجودة في البيئة 

المحلية.
ومـــــــن جــــهــــتــــه، ذكـــــــر الـــشـــريـــك 
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي فــــــــي "بـــــيـــــكـــــر تـــلـــي 
لـــالســـتـــشـــارات" هــشــام ســــرور أن 
موضوع حوكمة الشركات احتل 
مـــكـــان الــــصــــدارة لــــدى الــكــيــانــات 
االقتصادية في الــدول المختلفة 
نــتــيــجــة لــــألزمــــات الــمــالــيــة الــتــي 
عــصــفــت بـــشـــركـــات كــبــيــرة وأدت 
إلى اهتزاز الثقة في مدى سالمة 
اإلدارة في الشركات ومدى صحة 
نتائجها المالية المعلنة وحقيقة 
أسعار أسهمها في أسواق األوراق 
الــمــالــيــة ومـــا لــذلــك مــن تــداعــيــات 

سلبية كبيرة. 

 في المؤتمر (تصوير نوفل إبراهيم)
ً
الحجرف متحدثا

هيئات أسواق 
المال العالمية 
والدولية بدأت 
تطبيق قواعد 

الحوكمة بشكل 
إيجابي

بورسلي

الوقت حان 
لتطبيق 

الحوكمة في 
دول الخليج 

لتوفير اقتصاد 
بديل وجاذب 
لالستثمارات

بوسعيدي

إعالن الالئحة 
التنفيذية 

لهيئة تشجيع 
االستثمار 

سيكون خالل 
الشهر الجاري

مشعل الجابر

التحديات 
التي تواجه 

الكويت كبيرة 
ونشيد بجهود 

األجهزة 
الرقابية في 
دول المنطقة

النواف

رقابة غير كافية هدم الحوكمة
تــنــاول نــائــب رئــيــس مــفــوضــي هيئة أســـواق 
المال السابق مهدي الجزاف وضع سوق الكويت 
لــــألوراق الــمــالــيــة قــبــل األزمــــة الــمــالــيــة العالمية 
2008، مشيرا الى ان تلك الفترة شهدت وجود 
لة من وجود  شركات تابعة وزميلة دون مساء
اكــتــتــابــات عــامــة، وكــذلــك تــســويــق أوراق مالية 

محلية وعالمية دون رقابة كافية من الجهات 
المختصة وغــيــاب الــرقــابــة وانـــعـــدام الشفافية 
واســــتــــغــــالل الـــمـــعـــلـــومـــات الـــداخـــلـــيـــة وشـــيـــوع 
االشاعات في تــداوالت االسهم داخــل البورصة 
وخارجها استهدفت التضليل والتكسب على 

حساب مدخرات صغار المستثمرين. 

قال الموسى إنه ال يوجد أحد يتحدث عن الحوكمة 
 بين الالئحة التنفيذية والقانون 

ً
في وقت نجد اختالفا

في هيئة أسواق المال وهذا أحد أسباب هدم الحوكمة.
وأشار الموسى الى أن "الحوكمة نظام يحترم 
قيما معينة تحافظ على حقوق ينبغي المحافظة 
عليها للوصول الى أفضل نظام لتطبيق الحوكمة 

واألولى بذلك هي مؤسسات الدولة".
وأوضح أنه سعيد ألن شعار المجتمع يتمثل في 
 الى أنه 

ً
الحاجة الى بناء معايير حوكمة خليجية، الفتا

ال يمكن استيراد حوكمة خليجية من الخارج بل يجب 
أن تنبع من المجتمع، ومطالبا بضرورة وضع قواعد 

متأصلة في المجتمع.
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الحجرف: مراجعة 70 في امئة من الائحة التنفيذية لقانون هيئة اأسواق
|Jｨ|9اxا C}=| تبt|

ان���ط���ل���ق���ت أم�����س أع����م����ال م��ؤت��م��ر 
الحوكمة في دول مجلس التعاون 
تحت عنوان »الحاجة الى تصميم 
تحت  خليجية«،  ح��وك��م��ة  معايير 
رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء 
ال���ش���ي���خ ج����اب����ر ام�����ب�����ارك ال���ص���ب���اح، 
وح��ض��ور م��ح��اف��ظ ح��وال��ي ال��ف��ري��ق 
الصباح  ن���واف  أح��م��د  متقاعد  اول 
م����م����ث����ل راع����������ي ام�����ؤت�����م�����ر ورئ����ي����س 
مجلس مفوضي هيئة أسواق امال 
ال��دك��ت��ور ن��اي��ف ال��ح��ج��رف، وم��دي��ر 
الدكتور  للتخطيط  العربي  امعهد 

بدر عثمان مال الله 
وأل����ق����ى م���ح���اف���ظ ح����ول����ي م��م��ث��ل 
الراعي الرسمي سمو الشيخ جابر 
امبارك الصباح، كلمة أكد فيها ان 
ما  الكويت  تواجه  التي  التحديات 
زالت كبيرة ويأتي على رأسها مدى 
م��ة ال��ت��ش��ري��ع��ات ااق��ت��ص��ادي��ة  م��اء
بما  مشيدا  العمل،  بيئة  وجاذبية 
قامت به اأجهزة الرقابية في دول 
لتطوير  جبارة  جهود  من  امنطقة 
ال����ت����ش����ري����ع����ات وال������رق������ي ب����ه����ا ال����ى 
للرقي باأسواق  مستويات عامية 
ورفع تنافسيتها من خال إصدار 
وتفرض  تنظم  ول��وائ��ح  تشريعات 
التطبيق  ان  إا  الحوكمة،  تطبيق 
وتطوير  م��راج��ع��ة  يتطلب  العملي 
وتعديل تلك التشريعات للتماشى 

مع التحديات وواقع بيئة العمل.
وأش�������اد ال���ش���ي���خ اح���م���د ال���ن���واف 
ب����ال����دور ال��ك��ب��ي��ر وام�����ح�����وري ال��ت��ي 
ت�����ق�����وم ب������ه اأج�������ه�������زة ال���ح���ك���وم���ي���ة 
م��ت��م��ث��ل��ة ب��ال��ب��ن��ك ام����رك����زي وه��ي��ئ��ة 
اسواق امال وغيرها من مؤسسات 
الدولة في تأصيل مبادئ الشفافية 
والعدالة وضمان الحقوق وحماية 
ح��ق��وق ااق��ل��ي��ات م��ن خ���ال إص���دار 
تحمي  تنظيمية  ول���وائ���ح  ق�����رارات 
ب��ه��ا ح��ق��وق ال��ج��ه��ات ذات ال��ع��اق��ة 
وت���م���ث���ل ح���ج���ر ااس�������اس ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 

امستدامة للدول.

الحجرف
أك������د رئ����ي����س م���ج���ل���س م��ف��وض��ي 
هيئة أس����واق ام���ال ال��دك��ت��ور نايف 
ق��ط��ع��ت  »ال����ه����ي����ئ����ة«  أن  ال����ح����ج����رف 
الائحة  مراجعة  ف��ي  كبيرً  شوطً 
ااستشاري،  امكتب  مع  التنفيذية 

وكشف انه تم إنجاز مراجعة نحو 
التنفيذية  70 في امئة من الائحة 
الباقي  استكمال  وسيتم  الحالية، 
الفروقات بن  للوصول إلى إغاق 
منوها  وام��ع��دل��ة،  الحالية  الائحة 
متكاملة  رؤي��ة  ذات  ستكون  بأنها 
وواض����ح����ة ل���ائ���ح���ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ات 
اأخ��رى التي ستتبعها أنها جزء 
م��ه��م ج���دً ف��ي اس��ت��ك��م��ال امنظومة 

التشريعية.
وأض�����اف أن م��ج��ل��س ام��ف��وض��ن 
ارت�����������أى ت����أج����ي����ل ت���ط���ب���ي���ق ق����واع����د 
ال�����ح�����وك�����م�����ة إل���������ى م����ن����ت����ص����ف ع�����ام 
ال��ع��دي��د  ورود  ب���ع���د  وذل������ك   ،2016
م���ن ام���اح���ظ���ات م���ن ال���ج���ه���ات ذات 
ال���ع���اق���ة، م���ش���ي���رً إل�����ى أن�����ه وح��ت��ى 
ال����ق����ادم ستعمل  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ت���اري���خ 
»ال�����ه�����ي�����ئ�����ة« ع����ل����ى ن����ش����ر ال���ث���ق���اف���ة 
ل����وض����ع ب���ي���ئ���ة م���ن���اس���ب���ة ل��ت��ط��ب��ي��ق 
القواعد، وذلك بإشراك كل امعنين 
وااستماع  القواعد  ه��ذه  بتطبيق 
ل��ك��ل وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر ال��ت��ي وص��ل��ت 
إل�����ى ال���ه���ي���ئ���ة ل��ت��ت��ن��اس��ب وال����رؤي����ة 
في  إليها  نسعى  ال��ت��ي  التطويرية 

الهيئة.
وأضاف أن الهيئة بصدد وضع 
هذه  لتطبيق  التنفيذي  البرنامج 
القواعد خال الفترة امتبقية وهي 

ال���ع���ام وال���ن���ص���ف، ل���ت���واك���ب أف��ض��ل 
ام����م����ارس����ات ام���ع���م���ول ب���ه���ا ع��ام��ي��ً 

وإقليميً.
وقال الحجرف ردا على سؤال ل� 
أن��ه ستكون هناك حلقات  »ال���راي« 

ه����ذا  ف�����ي  ع����م����ل  وورش  ن���ق���اش���ي���ة 
الشأن حتى تكون مفاهيم تطبيق 
ال����ح����وك����م����ة ح������اض������رة ف������ي أذه�������ان 
ال���ج���م���ي���ع ف����ي ج���م���ي���ع ال���ق���ط���اع���ات، 
م���ض���ي���ف���ا أن ه����ن����اك ج����ه����دً ك��ب��ي��رً 

م���ب���ذوًا م��ن ط���رف ال��ه��ي��ئ��ة سيعلن 
ع��ن��ه ق��ري��ب��ً ب��ه��ذا ال���ص���دد، وك��ش��ف 
العمل عليه  أن هناك برنامج ج��ار 

حاليا في هذا الشأن.
وأضاف ان »الهيئة« من اممكن 

أن تأخذ في بعض اآراء امعمول 
بها في اأسواق امحيطة، وتجدر 
اإش����ارة إل��ى أن��ن��ا نتفق م��ع كثير 
م��ن ام��اح��ظ��ات ال��ت��ي وردت إليها 
ال��ش��أن، مبينً »مؤمنون  ه��ذا  ف��ي 
بتكلفة  دائمً  تأتي  الحوكمة  ب��أن 
وه���ي اإل���ت���زام ب��م��ع��اي��ي��ر وق��واع��د 
الحوكمة، وأيضً يجب أن ُيراعى 
أن ه����ن����اك ش�����رك�����ات ك���ب���ي���رة ج���دً 
وكذلك صغيرة وبالتالي يجب أن 
تكون اأهداف واضحة وتتناسب 

مع حجم كل الشركات«.
ول��ف��ت ال��دك��ت��ور ال��ح��ج��رف ال��ى 
أن تكون  الهدف اأساسي هو  أن 
للحوكمة  واض���ح���ة  ث��ق��اف��ة  ه���ن���اك 
ت���ن���ط���ل���ق م������ن أص������ح������اب ال����س����وق 
في  أن  فيه  وامتعاملن  أنفسهم 
ذل���ك م��ن��ف��ع��ة ك��ب��ي��رة ل��ه��م وه���م من 
القواعد،  تطبيق  ث��م��ار  سيجنون 
م��ع��ل��وم  ه�����و  ك���م���ا  ال���ه���ي���ئ���ة  ودور 
للجميع بأنه دور رقابي ونظامي 
وضامنة للتطبيق السليم للوائح 
ام��ع��م��ول ب��ه��ا، م���ؤك���دً ع��ل��ى أن���ه ا 
ي��م��ك��ن ت���ط���وي���ر س�����وق ام������ال دون 
أن ي��ك��ون ه��ن��اك ت��ط��ب��ي��ق��ً ل��ق��واع��د 
سوق  م��ك��ون��ات  لجميع  الحوكمة 

امال.

الجلسة اأولى 
 وف�������ي ج���ل���س���ة ال����ع����م����ل ااول�������ى 
ال���ت���ي ت���رأس���ه���ا ي���وس���ف ال���ج���اس���م، 
ال��دك��ت��ور مشعل جابر  الشيخ  ب��ن 
بيئة  تسهيل  أن  ال��ص��ب��اح  ااح��م��د 
اأعمال يساهم با شك في تطوير 
الذي  وااقتصادي  الفكري  الحراك 
ي����ص����ب ف�����ي خ����ان����ة ت���س���ه���ي���ل ب��ي��ئ��ة 
اأع�����م�����ال ال���ك���وي���ت���ي���ة وت��ح��س��ي��ن��ه��ا 

وتطويرها. 
وق���������ال إن�������ه وات�����س�����اق�����ً م�����ع ه����ذا 
ح���ددت هيئة تشجيع  فقد  ال��ن��ه��ج، 
ااس����ت����ث����م����ار ام����ب����اش����ر رس���ال���ت���ه���ا 
وبرنامج عملها من خال سلسلة 
م����ن اأول������وي������ات ال���ت���ي ت���رك���ز ع��ل��ى 
ال����ت����ف����اع����ل ام��������������دروس وام���م���ن���ه���ج 
 )2013 ل���س���ن���ة   0116( ل����ل����ق����ان����ون 
ف������ي ش��������أن ت���ش���ج���ي���ع ااس����ت����ث����م����ار 
ام������ب������اش������ر ف��������ي ال������ك������وي������ت وع����ل����ى 
ال��ع��م��ل ام��ؤس��س��ي وال��ش��ف��اف ال���ذي 
ي���خ���دم ف���ك���رة ال���ت���واص���ل وال��ت��ف��اع��ل 
امستثمر اأجنبي وامحلي واأخذ 
ب��م��ق��ت��رح��ات��ه ل��ت��ح��س��ن ال���خ���دم���ات 
وال������س������ع������ي اس�����ت�����ك�����م�����ال ال���ب���ي���ئ���ة 

التشريعية وامؤسساتية. 
م���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال م��م��ث��ل ال��رئ��ي��س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ف���ي ه��ي��ئ��ة أس�����واق ام���ال 
ال���ع���م���ان���ي���ة ح���ام���د ب���وس���ع���ي���دي إن 

في  الحوكمة  لتطبيق  ح��ان  الوقت 
دول الخليج كونه تعد وسيلة تنفذ 
م��ن أج��ل ال��غ��اي��ة ف��ي خلق اقتصاد 
ب�����دي�����ل وج������������اذاب ل����اس����ت����ث����م����ارات 
في  اننا  مبينا  امحلية واأجنبية، 
ال���ي س��ن��وات  ب��ح��اج��ة  الخليج  دول 
الحوكمة،  مبادئ  لترسيخ  عديدة 
ال���ح���وك���م���ة  ال������ى ان اس��������اس  اف����ت����ا 
يعتمد علي فصل املكية في ادارة 
الشركات فضا عن ضرورة وجود 
ق��واع��د ع���دم ت��ض��ارب ام��ص��ال��ح في 
ال���ش���رك���ات ح���ت���ي ي��م��ك��ن ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا 

بطريقة سليمة وصحيحة. 

بورسلي
ال��ت��ج��ارة والصناعة  أم���ا وزي����رة 
أماني بورسلي،  الدكتورة  اأسبق 
ال��ع��دي��د من  إن  م��ن جهتها  ف��ق��ال��ت 
ال���ش���رك���ات ام���س���اه���م���ة ف����ي ال���س���وق 
وتحولت  عائلية  تعتبر  الكويتي 
ال���ى م��س��اه��م��ة وع��ل��ي��ه��م أص��ب��ح من 
ال�����ض�����روروي أن ت��خ��ض��ع م���ب���ادىء 
تحقيق  على  تعمل  التي  الحوكمة 
أف���ض���ل ام����م����ارس����ات، م���ش���ي���رة إل���ى 
أن ه��ي��ئ��ات أس������واق ام�����ال ال��ع��ام��ي��ة 
وال��دول��ي��ة ب��دأت ف��ي تطبيق قواعد 
الحوكمة وبشكل ايجابي ، إا أننا 
ا زلنا بحاجة من الوقت للوصول 

الى ما يحفزنا على تطبيقها. 
م���ن ن��اح��ي��ت��ه، أك���د رئ��ي��س مجلس 
ال��ب��ن��ك  ف���ي  ام��ن��ت��دب  ال��ع��ض��و  اإدارة 
ال����ت����ج����اري ع���ل���ي ام����وس����ى أن ت��ق��ي��ي��م 
ت��ج��رب��ة ال��ح��وك��م��ة ب��ال��ك��وي��ت س��اب��ق 
أوان�������ه، اف���ت���ً إل����ى أن���ن���ا ق��م��ن��ا ب���زرع 
ال����ح����وك����م����ة ف�����ي ت����رب����ة ص����ال����ح����ة م��ن 
أن  السمعية، مضيفا  الثقافة  شجرة 
ال��ق��ي��م اإداري�����ة ل��ه��ا ج����ذور ف��ي القيم 

امجتمعية.
 وبن اموسى أن تقييم التجارب 
الدولية وأهم التجارب الناجحة في 
أن  أظ��ه��رت  الحوكمة،  تطبيق  م��ج��ال 
ال��ك��وي��ت ل��ي��س ل��دي��ه��ا ن���م���وذج إدارة 
ن��س��ت��ق��ي م��ن��ه أس����س ال��ح��وك��م��ة، وم��ا 
أكثر من التجارب الفاشلة في تطبيق 

قواعد خارجية على الشركات. 
وقال إن النظام امصرفي صناعة 
دول���ي���ة وع���ل���ى ت��ل��ك ال��ص��ن��اع��ة ات��ب��اع 
ام���ع���اي���ي���ر ال���ع���ام���ي���ة ف�����ي ت��ط��ب��ي��ق��ات 
أن����ه ا يمكن  ال��ح��وك��م��ة، إا  م��ع��اي��ي��ر 
ت��ط��ب��ي��ق م��ع��اي��ي��ر ع��ل��ى ال��ك��وي��ت غير 

موجودة في البيئة امحلية. 

• اموسى: التقييم 
أظهر أن الكويت 

ليس لديها نموذج 
إدارة نستقي منه 

أسس الحوكمة

• متحدثون: حان 
الوقت لتطبيق 
الحوكمة لخلق 
اقتصاد جاذب 

لاستثمارات

مشعل الصباح: إعان الائحة التنفيذية 
لقانون تشجيع »اأجنبي« الشهر الجاري

الشيخ أحمد النواف والحجرف والشيخ مشعل في مقدمة الحضور    )تصوير كرم ذياب(

كشف مدير عام هيئة تشجيع ااستثمار واللجنة الدائمة 
اأحمد  جابر  مشعل  الدكتور  الشيخ  اأع��م��ال  بيئة  لتحسن 
الصباح أن إعان الائحة التنفيذية لقانون تشجيع ااستثمار 
لتطوير بيئة  الدائمة  اللجنة  أن  الجاري، افتً  الشهر  اأجنبي 
اأعمال  بيئة  لتطوير تحسن  الحكومية  الجهات  مع  اأعمال 

اتخذت خطوات متقدمة لتحسن بيئة اأعمال. 
الحوكمة  وب��ن في تصريح صحافي على هامش مؤتمر 
في دول التعاون خال الجلسة الثانية »أهمية تطبيق معايير 
الرقابة والتشريعات  امالية على منظور  الحوكمة وأثر اأزم��ة 
اع��داد مجموعة من  على  تعمل حاليً  اللجنة  أن  امنطقة«  في 
ام��ق��ت��رح��ات ال��ت��ي ت��ه��دف ال���ى ت��ح��س��ن ب��ي��ئ��ة اأع���م���ال تمهيدً 

لتقديمها للحكومة خال اجتماع سيعقد قريبً. 
وقال إنه سيتم بدء عمل نشاط هيئة تشجيع ااستثمار 
اأجنبي وس��وف تستقبل الطلبات خال أي��ام قليلة. وأم��ح أن 
جميع امشاريع التي من شأنها أن تحقق أهداف هيئة تشجيع 
والتي منها جلب  الحكومة  تبينها من قبل  ااستثمار سيتم 
التكنولوجيا وااب��داع واابتكار وخلق فرص عمل للمواطنن 
وجذب قيمة اقتصادية مضافة للكويت سوف يتم قبولها من 

الهيئة. 
وردا على س��ؤال عن برنامج اأوف��س��ت، ق��ال »ص��در قرار 
ال��ى هيئة  امالية  البرنامج من وزارة  لنقل  ال���وزراء  من مجلس 

تشجيع ااستثمار ويتم حاليً التنسيق في هذا الشأن«.
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d9R*« `²²H¹ ·«uM�« bLŠ√

s¹dL¦²�*« »c' U¼bŽ«u� oO³D²Ð Â«e²�ô« …—Ëd{ d9R*« ‰ULŽ√ ‰öš «Ëb�√

ZOK)« w� …—uD²*« ‰ULŽ_« W¾OÐ 5�×²� WKOÝË WL�u(« ∫¡«d³šË Êu�ËR��

¢ÊËUF?²�« fK−� ‰Ëœ w� WL?�u(« d9R�¢ ‰U?LŽ« w� Êu�—U?A*« lLł√
dO¹U?F� rOLBð v�« W?łU(«¢ Ê«uMFÐ ÍuKÝ WŽU� w� f�« b?IŽ Íc�«Ë
dÐUł aO?A�« ¡«—“u�« fK−� fOz— uL?Ý W¹UŽ— X% ¢WO?−OKš WL?�uŠ
Â«e²�« …—Ëd?{ vKŽ ¨—uJÝ W�d?ý s� rOEM²ÐË ÕU³?B�« bL?(« „—U³*«
WIKF?²*« WÝ—UL*« oO³Dð vK?Ž qLF�UÐ „uM³�«Ë  U�ÝR*«Ë  U?�dA�«
s¹œbA� Z?OK)« ‰Ëœ w� ‰ULŽô« W¾?OÐ l� Â¡ö²¹ U0 WL�u?(« bŽ«uIÐ
aOÝd²� UIOI% W¹c?OHM²�« WN'«Ë …—«œô« fK−� 5Ð qBH�« …—Ëd{ vKŽ

Æw³Mł_« dL¦²�*« »c' U¹—Ëd{ Î«e�UŠ bFð w²�« ÕUB�ô«Ë WO�UHA�«
‰öš t?²LK� w� ÕU³B�« b?LŠô« ·«u½ bL?Š« aOA�« w�uŠ k�U×?� b�«Ë
„—U?³*« dÐUł aO?A�« uL?Ý wLÝd?�« wŽ«d�« sŽ Îö¦2 d9R*« ÕU?²²?�«
wðQ¹Ë …dO³� X�«“ U� X¹uJ�« tł«uð w²�«  U¹b×?²�« Ê« UNO� b�« ¨ÕU³B�«
UN²OÐ–UłË W¹œU?B²�ô«  UF¹dA²�« WLzö� Èb?� vKŽ qLF�« UNÝ√— vKŽ
…e?Nłô« tÐ X�U?� U0 tð«– X�u�« w� «b?OA?� ¨qLF�« W?¾OÐ 5Þu?²�
UNÐ w�d�«Ë  UF¹dA²�« d¹uD²� …—U³?ł œuNł s� WIDM*« ‰Ëœ w� WOÐU�d�«
—«b�« ‰öš s� U?N²O�?�UMð l�—Ë ‚«uÝôUÐ w�dK� WO*UŽ  U¹u?²�� v�«
oO³D²�« Ê« ô« U¼uM� ¨WL�u(« oO?³Dð ÷dHðË rEMð `z«u�Ë  UF¹dAð
l� výUL²²?K�  UF¹dA²�« pKð q¹bFðË d¹uDðË WF?ł«d� VKD²¹ wKLF�«

ÆqLF�« W¾OÐ l�«ËË  U¹b×²�«
…eNłô« tÐ Âu?Ið w²�« Í—u;«Ë dO³J�« —Ëb�UÐ ·«uM�« b?LŠ« aOA�« vMŁ√Ë
s� U¼d?OžË ‰U*« ‚«u?Ý« W¾?O¼Ë Íe�d*« pM³�UÐ WK¦?L²?� WO?�uJ(«
‚uI(« ÊUL?{Ë W�«bF�«Ë WO�UHA�« ∆œU³� qO?�Qð w� W�Ëb�«  U�ÝR�
wL% WOL?OEMð `z«u�Ë  «—«d� —«b�« ‰öš s�  UOK�ô« ‚u?IŠ W¹ULŠË
W�«b²�*« W?OLM²K� ”UÝô« d−Š q¦9Ë W�öF�«  «–  UN?'« ‚uIŠ UNÐ

Æ‰ËbK�
v�« »d�« X½U� U?LK� U¼—ULŁ wðRð WOLKF�«  UO�U?FH�« Ác¼ q¦� Ê« È√—Ë
d¹uDð tł«uðË WIDM*« w� ‰U?LŽô« W¾OÐ tł«uð WOF?�«Ë  U¹b%Ë U¹UC�
W�—b�Ë W¹—U?'«  «—uD²K� WFÐU²�Ë U?N�Ëb� WO��UM²�«  U?HOMBð l�—Ë
·b¼Ë W�U¼ W?OC� ÕdD¹ d9R*« Ê« v�« U¼uM� ¨W?OK³I²?�*« tðU³KD²�
oO³Dð  U¹b?% WOC� w¼Ë W?OMÞu�« WOLM²�« ·«b¼« s� w−O?ð«d²Ý«
VKG²K� q³?Ý œU−¹«Ë w−OK)« ÊËUF²�« fK?−� ‰Ëœ w� WL�u(« d?O¹UF�
v�« X¹uJ�«Ë WIDM*« r�«u?Ž q¹u% ·bN� U?IOI%  U?�uF*« Ác¼ vKŽ

ÆW¹œUB²�ô« WOLM²�«  U³KD²�Ë  UłUO²Š« w³K¹ Í—U& w�U� e�d�
 WO*UŽ  ôu%

w� tK�« ‰U� —bÐÆœ j?OD�²K� wÐdF�« b?NF*« ÂU?Ž d¹b� ‰U� t?³½Uł s�
w� eH� WL?�u(« ÂuNH� Ê√ WLEM*«  UN'« sŽ WÐU?O½ U¼UI�« w²�« t²LK�
WO�Oz— WOC� `³B²�  U¹u�Ëô« …—«b� v�« WO*UF�« WO�U*«  U�“ô« ¡u{
‰UL?Žô«  UF?L²?: W³?�M�UÐ jI� fO� d?O³?� ÂUL²¼«Ë Y×?Ð q×�

ÆÂUF�« ŸUDI�«  U�ÝR* qÐ ’U)« ŸUDI�«  U�ÝR�Ë
 ôu% X{d�  «b−²�*«Ë  «dOG²*«Ë  U�“ô« pKð Ê« tK�« ‰U�Æœ 5ÐË
w−OK)« ÊËUF²�« fK−� ‰Ëœ w�  U�dA�« WL�uŠ ÂuNH� ‰UI²½« v�«  œ«
WLE½«Ë  «¡«dł« iFÐ qOF?Hð r²� wKLF�« l�«u�« v�« ÍdEM²�« —UÞô« s�

«bOA� ¨WIDM*« ‰Ëœ 5Ð WðËUH²�  Uł—bÐ ÊU� Ê«Ë  U�dA�« pKð WL�uŠ
ÆWO�UF�  «uDš s� UNM� dO¦J�« w� Á–U�ð« - U0

 UÝ—UL*« d¹uDð

Ê« WIÐU��« W?ŽUMB�«Ë …—U−²�« …d¹“Ë wKÝ—uÐ w½U�«Æœ X�U� UN?²Nł s�
—UF?ý ÂUF�« «c¼ qL×¹ Íc�«Ë ÊËUF?²�« fK−� ‰Ëœ w� WL�u?'« d9R�
v�« ‰Ëô« ÂUI*« w� ·b?N¹ WO−OKš W?L�uŠ dO¹U?F� rOLBð v?�« WłU(«
ZOK)« WIDM� w� «b¹b?%Ë UOL?OK�« WL�u(« W?LE½«Ë  UÝ—U2 d¹uDð
WO−?OK)« ‰ULŽô« W¾O³� W?O�Ëb�« dO¹UF*« WOŠö� Èb?� b¹b%Ë wÐdF�«
WL�u(« Ã–U/ wM³²� b¹«e²ð  √bÐ  U³�UD*« Ê« v�« X¼u½ËÆUN²�ÝR�Ë
w� p�–Ë 5L¼U�LK� d?³�« W¹ULŠ dO�uðË W?OKš«b�« WÐU�d�« ÂUJŠ« ·bNÐ

ÆWO*UF�« WO�U*« W�“ô«  UOŽ«bð »UIŽ«
—UL¦²Ýô« W¾O¼ W×zô

WLz«b�« WM−K�«Ë —U?L¦²Ýô« lO−?Að W¾O¼ ÂUŽ d¹b� `{Ë√ t?²Nł s�Ë
WM−K�« Ê√ ÕU³B�« bL?Š_« dÐUł qFA�Æœ aOA�« ‰ULŽ_« W?¾OÐ 5�×²�
W¾OÐ 5�% d¹uD²� WO�uJ(«  UN'« l� ‰ULŽ_« W¾OÐ d¹uD²� WLz«b�«
WM−K�« Ê√ ÎUMO³� ¨‰ULŽ_« W¾OÐ 5�×?²� W�bI²�  «uDš  c�ð« ‰ULŽ_«
5�% v�« ·bNð w²�«  UŠd?²I*« s� WŽuL−� œ«b?Ž« vKŽ ÎUO�UŠ qLFð
‰U�Ë ÆÎU³¹d� bIFOÝ ŸUL²ł« ‰öš W�uJ×K� UN1bI²� Î«bON9 ‰ULŽ_« W¾OÐ
W�uJ(« Èb²M�¢ d9R� ‰UL?Ž_ WO½U¦�« W�K'« g�U¼ vKŽ `¹dBð w�
WL�u?(« dO¹UF� oO?³Dð WOL¼√¢ Ê«uMFÐ  ¡Uł w²?�« ¢ÊËUF²�« ‰Ëœ w�
¡bÐ sŽ ¢WIDM*« w�  UF¹dA?²�«Ë WÐU�d�« —uEM� vKŽ WO�U*« W�“_« dŁ√Ë
W?×zö�« qLŽ ¡bÐË w³Mł_« —U?L¦?²?Ýô« lO−?Að W¾?O¼ ◊UA½ qL?Ž
ÂU¹√ ‰öš  U³KD�« q³I?²�²Ý W¾ON�« Ê√ qFA� aO?A�« ‰U� ¨W¹cOHM²�«
‰öš —UL¦²Ýô« lO−Að W¾ON� W¹cOHM²�« W×zö�« ÊöŽ≈ sŽ nA�Ë ÆWKOK�
·«b¼√ oI% Ê√ UN½Q?ý s� w²�« l¹—UA*« lOLł Ê√ `*√Ë ÆÍ—U?'« dNA�«
VKł UNM� w²�«Ë W�uJ(« q³� s� UNMO³ð r²OÝ —UL¦²Ýô« lO−Að W¾O¼
WLO� »cłË 5MÞ«uL?K� qLŽ ’d� oKšË —UJ²Ðô«Ë Ÿ«bÐô«Ë UOłu�uMJ²�«

ÆW¾ON�« s� UN�u³� r²OÝ X¹uJK� W�UC� W¹œUB²�«

 X��Ë_« Z�U½dÐ

Z�U½d³�« qIM� ¡«—“u�« fK−� s� —«d� —b?� ‰U� ¨X��Ë_« Z�U½dÐ ‰uŠË
«c¼ w� oO�M²�« ÎUO�UŠ r²¹Ë —UL¦²Ýô« lO−Að W¾O¼ v�« WO�U*« …—«“Ë v�«
cM�Ë W¾?ON�« Ê√ W?�K'« ‰öš t²?LK� w� dÐU'« qF?A� —U?ý√ËÆÊQA�«
 ôU:« v²ý w� ÊËUF²�« d¹uD²� WKŽU�  «uM� oKš vKŽ XFÝ UN²�öD½«
WO½U¦�« W�K'« ‰öš XH�Ë ÆW�U)«Ë W?O�uJ(«  UN'« 5ÐË UNMOÐ ULO�
—uEM� vKŽ W?O�U*« W�“_« dŁ√Ë WL?�u(« d?O¹UF� oO?³Dð¢ d9R*« s�
öÐ r¼U�¹ ‰U?LŽ_« W¾OÐ qON?�ð Ê√ ¢WIDM*« w�  UF¹dA?²�«Ë WÐU�d�«
qON�ð W½Uš w� VB¹ Íc�« ÍœUB²�ô«Ë ÍdJH�« „«d(« d¹uDð w� pý

 ÆU¼d¹uDðË UNMO�%Ë WO²¹uJ�« ‰ULŽ_« W¾OÐ
—UL?¦²Ýô« lO−?Að W¾O¼  œbŠ b?I� ¨ZNM�« «c¼ l� ÎU�U?�ð«Ë t½≈ ‰U�Ë
e�dð w²�«  U¹u�Ë_« s� WK�KÝ ‰öš s� UNKLŽ Z�U½dÐË UN²�UÝ— dýU³*«
lO−?Að ÊQAÐ ≤∞±≥ WM�� ±±∂ Êu½UIK� ZNML*«Ë ”Ë—b*« qŽU?H²�« vKŽ
Âb�¹ Íc�« ·UHA�«Ë w�ÝR*« qLF�« vKŽË X¹uJ�« w� dýU³*« —UL¦²Ýô«
tðUŠd?²I0 cš_«Ë wK;«Ë w³M?ł_« dL¦²?�*« qŽUH?²�«Ë q�«u²�« …dJ�

 ÆWOðU�ÝR*«Ë WOF¹dA²�« W¾O³�« ‰ULJ²Ýô wF��«Ë  U�b)« 5�×²�
uCŽË —U?L¦²Ýö?� bK¹UAðË— pMÐ …—«œ≈ fK−� fOz— ‰U� ¨t?³½Uł s�Ë
dO¹UF� rEF� Ê√ s¹œuž—¬ “ULK¹Æœ WL?�u×K� w*UF�« …b×²*« 3_« ‚U¦O�
Ê√ 5Š w� jI� 5OM¹b*«Ë  UOK�_« W¹UL( UN?F{Ë - WO�U(« WL�u(«
¨`�UB*« »U×�√ lOLł …UŽ«d� r²ð YO?Š p�– s� d³�√ WL�u(« ÂuNH�
»U×�√ l� q�«u²K� W¹—«d?L²Ý«Ë Â«e²�« v�« ÃU²% WL�u?(« Ê√ ÎU×{u�

 Æ‰œUŽ qJAÐ `�UB*«
œułË ∫w� q¦L²ð —«d?I�« WŽUMB�  «uDš ¥ „UM¼ Ê√ v�≈ s¹œuž—√ —Uý√Ë
‚UHðô« - U� oO³Dð r²¹ Ê√Ë bO?ł rOOIð „UM¼ ÊuJ¹ Ê√Ë …—œU³�Ë …dJ�

 ÆoO³D²K� rOOIð „UM¼ ÊuJ¹ Ê√Ë tOKŽ
w� …b?�—_« ÊËd¹b¹ s?¹c�« vKŽ WÐU?�— „UM¼ ÊuJ?¹ Ê√ V−¹ t½√ 5ÐË
V−¹ t½√ UL� ¨Àb×¹ Ê√ sJ1 Íc�« VBM�« s� —c(«Ë WO�U*«  U�ÝR*«
dÞU?<« 5Ð Ê“«uð „UM¼ ÊuJ¹Ë W³?ÝU×?� Ë√ …UÐU×?� „UM¼ ÊuJ¹ ô Ê√
¨dÞU<« vKŽ bzU?F�« wŽ«dð Ê√Ë Ê“«u²?� qJAÐ —«dI�« –U�?ð« r²¹ YO×Ð

 ÆdO³� U¼bzUŽ Èd³J�« dÞU<U�
WO½U?LF�« ‰U*« ‚«u?Ý√ W¾O¼ w?� ÍcOHM²�« fOzd?�« q¦2 ‰U� ¨Á—ËbÐË
t½u� ZOK)« ‰Ëœ w� W?L�u(« oO³D²� ÊU?Š X�u�« Ê« ÍbOFÝu?Ð b�UŠ
»«–U?łË q¹bÐ œU?B?²?�« oKš w� W¹U?G�« qł« s� c?HMð WKO?ÝË b?Fð
v�« WłU?×Ð ZOK)« ‰Ëœ w� UM½« UMO³?� WO³Mł_«Ë W?OK;«  «—UL¦?²Ýö�
WL�u?(« ”UÝ« Ê« v�« U²�ô ¨W?L�u(« ∆œU³?� aOÝd²� …dO?¦�  «uMÝ
bŽ«u� œułË …—Ëd{ sŽ öC�  U�dA�« …—«œ« w� WOJK*« qB� vKŽ bL²F¹
WLOKÝ WI¹dDÐ U?NIO³Dð sJ1 w²Š  U�d?A�« w� `�UB*« »—UCð ÂbŽ
Î«bł Í—Ëd{ …—«œô« fK−� w� qBH�« Ê« v�« t²LK� w� ·U{√ËÆW×O×�Ë
qLFð w²�« ÊU−K�«Ë W¹c?OHM²�« …—«œô« vKŽ eO�d²�« l� WL?�u(« oO³D²�

Æ‰ULŽô« dOÝ WFÐU²*
 WOK;«  UF¹dA²�«

Ê« wKÝ—uÐ w½U?�√Æœ o³Ý_« W?ŽUMB�«Ë …—U?−²�« …d¹“Ë X�U?� U¼—ËbÐË
X�u%Ë WOKzUŽ d³²Fð w²¹uJ�« ‚u?��« w� WL¼U�*«  U�dA�« s� dO¦J�«
w²�« WL�u(« ∆œU³* lC�ð Ê√ UN?OKŽ Í—ËdC�« s� `³�√Ë WL¼U�� v�«
‰U*« ‚«uÝ√  U¾O¼ Ê√ v?�≈ …dOA� ¨ UÝ—UL*« qC�√ oO?I% vKŽ qLFð
UM½√ ô≈ ¨wÐU−¹« qJAÐË WL�u(« bŽ«u� oO³Dð w�  √bÐ WO�Ëb�«Ë WO*UF�«

 ÆUNIO³Dð vKŽ U½eH×¹ U� v�« ‰u�uK� X�u�« s� WłU×Ð UM�“ U�
h�¹ ULO� w²¹uJ�« lL²?:« ‚UD½ wŽ«d¹ r�  U�dA�« Êu½U� Ê« XFÐUðË
bŽ«u?� oO³Dð qł√ s� q?LF²� W?OÐU�d�«  U?N−K� …—d?I*«  UO?ŠöB�«
 U�dA�« s� dO?¦J�« …—b� ÂbŽ nAJ¹ U� „UM¼ Ê√ v�« W²?�ô ¨WL�u(«

 Æs¼«d�« X�u�« w� U¼cOHMð ÂbŽ vKŽ „uM³�« iFÐË
 «—«œù« f�U?−� ¡U?C?Ž√ WO?³Kž√ ÊuJ¹ Ê√ Í—Ëd?C�« s� t½≈ X�U?�Ë
5¾D<« ¡UCŽ√ bŠ√ Ë√ …—«œù« fK−� fOz— W�U?�« sJ1 v²Š 5KI²��
 ÆW¾*« w� ≤µ W³�MÐ u�Ë 5L¼U�*« s� Õd²I� vKŽ ¡UMÐ Ë√ X�Ë Í√ w�

w� Í√d�« WO³KžQÐ WOK;«  U�dA�« w� UNNł«u½ WKJA� „UM¼ Ê√ X�U{«Ë
qJAÐ tM� hK�?²�« V−¹ d?�√ u¼Ë 5FÐU²�« ¡U?CŽ_«Ë …—«œù« fK−?�

 ÆÕUB�ô«Ë WO�UHA�« oO³D²� UOÐU−¹« UI¹dÞ „UM¼ ÊQÐ dFA½ v²Š q�U�
Ê√ vKŽ ·d−(« n¹U½ Æœ ‰U*« ‚«uÝ√ W¾?O¼ w{uH� fK−� fOz— b�√Ë
l� W¾O?NK� W¹cOHM²�« W?×zö�« WFł«d� w� Î«d?O³� ÎUÞuý XFD� W?¾ON�«
—UłË UN?²Fł«d� s� ÎU³¹d?Ið •∑∞ “U$≈ - t½« UMO³� ¨Í—U?A²Ýô« V²J*«
 U�ËdH�« ‚öž≈ v�≈ ‰u�uK� WOI³²*« •≥∞ ‡�« W³�½ ‰ULJ²Ý« vKŽ qLF�«
ULOÝô W?×{«ËË WK�UJ²� W¹ƒ— v�« qB²� ¨W�bF*«Ë W?O�U(« W×zö�« 5Ð
‰ULJ²?Ý« w� Î«bł rN� ¡e?ł UN½_ UNF?³²²?Ý w²�« Èdš_«  UL?OKF²K�Ë

ÆWOF¹dA²�« W�uEM*«
WL�u(« `z«u�

bŽ«u� oO³Dð qOłQð ÈQð—« 5{uH*« fK−� Ê« ·d−(« n¹U½ d�– Á—ËbÐ
 UEŠö*« s� dO?¦J�« œË—Ë bFÐ p�–Ë ¨≤∞±∂ ÂUŽ nB²M� v�≈ W?L�u(«
ÂœUI�« oO?³D²�« a¹—Uð v²ŠË t½√ v�≈ Î«d?OA?� ¨W�öF�«  «–  U?N'« s�
¨bŽ«uI�« oO³D²� W³?ÝUM� W¾OÐ l{u� W�UI¦�« dA½ vKŽ W¾?ON�« qLF²Ý
 UNłË qJ� ŸUL²Ýô«Ë b?Ž«uI�« Ác¼ oO³D²Ð 5OMF*« q� „«dýSÐ p�–Ë
vF�½ w²�« W¹d¹uD²?�« W¹ƒd�«Ë VÝUM²²� W¾O?N�« v�≈ XK�Ë w²�« dEM�«

ÆW¾ON�« w� UNO�≈

·«u½ bLŠ« aOA�«

qÐ ÎU�dð bFð r� WL�u(« ∫·d−(«
 öJA� ÃöF� W×K� …—Ëd{ XðUÐ

…dOGB�«Ë …dO³J�«  U�dA�«

W×zö�« oO³Dð ∫dÐU'« qFA�
—UL¦²Ýô« lO−Að W¾ON� W¹cOHM²�«

ÎU³¹d� sKF¹ w³Mł_«

‰ULŽ_« W¾OÐ 5Þu²� W¹œUB²�ô«  UF¹dA²�« W�¡ö* …dO³� X¹uJ�«  U¹b% ∫„—U³*«

 l�dð ¢WO²¹uJ�« u¹«d� n�Už¢

 —UM¹œ ÊuOK� 22.5 v�≈  UN�ULÝ√—
UN½≈ f�« X¹uJ�« w� WO?³D�«Ë WOŽUMB�«  «“UG�« ÃU²½ù u¹«d?� n�Už X�U� ˇ

Æ©—ôËœ ÊuOK� ∑∑[µ® —UM¹œ ÊuOK� ≤≤[µ v�≈ W¾*UÐ µ∞ UN�ULÝ√—  œ«“
…dŠ  UÞU?O²?Š« a{ s� ¡Uł w�U{ù« ‰U*« ”√— Ê≈ ÊU?OÐ w� W�d?A�« X�U�Ë

Æu¹«d� n�Už wJ�U� l� ‚UHðôUÐ …e−²×� ÕUÐ—√Ë
Æu¹«d� n�Už w� W¾*« w� ≤∞ »—uJ²�H½« pK9Ë

w� Wł—b*« WK¹b?³�«  «—UL¦?²Ýô« W�d?ý Ê≈ X�U� WO�d?B� —œUB?� X½U�Ë
w� …—uA*« Âb?I²� eOK�—UÐ X{u�Ë U?N²B( q?L²×� lOÐ w� dEMð s¹d?×³�«

ÆlO³�« WOKLŽ
l� WKÐUI?� w� »—uJ²�?H½« w� ZOK)« WIDM� fOz— w�Ëd?A�« bL×?� ‰U�Ë
’uB?�Ð Èdš√ ·«dÞ√Ë „uMÐ l�  UŁœU×?� ULz«œ Íd& W�d?A�« Ê≈ “d²¹Ë—

Æu¹«d� n�Už w� UN²BŠ lO³� UN¹b� W¹—u� jDš ô t½√ ô≈ WKL²;«  UIHB�«
5−��Ë√ W�dý rÝ« X% ±πµ≥ ÂUŽ X�ÝQð u¹«d� n�Už Ê√ v�≈ ÊUO³�« —Uý√Ë
vKŽ uÐd¹ U� U?NÐ qLF¹Ë l¹“u²�«Ë ÃU²½û� U?F�u� ≥∞ s� d¦?�√ UN¹b�Ë X¹uJ�«

ÆUOI¹d�√ ‰ULýË jÝË_« ‚dA�« w� nþu� n�√

cOHM²�« eOŠ  U�uKF*«Ë  ôUBðô« Êu½U� ‰ušœ l� s�«e²�UÐ Í—U'« 9 oKDM¹

 U�uKF*« e�«d� d¹uD²� WOŽu½ WKI½ WO½Ëd²J�ù« W�uJ(« Èb²M� ∫tK�«b³F�«
W�uJ(« Z�«dÐ d¹uD²� W¹cOH?M²�«Ë WOMH�« dO¹UF*«Ë fÝ_« l{uÐ
ÊULC� W�U� WO�uJ(«  UN'« Èb� UNIO³Dð r²¹ YO×Ð WO½Ëd²J�ô«
V�Š W?Nł q� U¼d�uð w²�« W?O½Ëd²J�ô«  U�b?)« q�UJð WO½UJ�«

ÆUN�UB²š«
c?OHMð W?FÐU²?�Ë …—«œô Y¹bŠ w�¬ ÂUE½ l{Ë W?OL¼« v?�« —Uý«Ë
ŸöÞô« t�öš s� sJ1 WO�uJ(«  UN?'« w� WOłu�uMJ²�« l¹—UA*«
«—b?B� ÂUEM�« «c¼ qJA¹ Ê« vK?Ž UOE( ŸËd?A� q� W�U?Š vKŽ
sJ1 ô¢ t½« UMO³?� WOłu�uMJ²�« l¹—U?A*« sŽ  U�uKFLK� «b?Šu�
W�UF� WLE½√ ÊËœ WKzUÞ m�U³� nKJð l¹—U?A� cOHM²Ð ÂuO�« ‰u³I�«

Æ¢UN²FÐU²�Ë UNð—«œ«Ë U¼cOHM²�
Èd³J�« WO*UF�« UOłu�uMJ²�«  U�dý s� b¹bF�« W�—UA� v�« ‚dDðË
U*UÞ X¹uJ�« Ê« UMO?³� ¨w½U?¦�« WO½Ëd?²J�ô« W�uJ(« Èb?²M� w�
‰ušœ l� U?NðQA½ XM�«e?ð w²�«  U�dA?�« Ác¼ q¦� X³DI?²Ý«

Æ‰öI²Ýô« bFÐ WŁ«b(« dBŽ œö³�«

Æ U�uKF*« UOłu�uMJð w� UNð«—bIÐ ¡UIð—ö� vF�ð w²�« ‰Ëb�« ÂU�«
l� s�«e²¹ ÂUF�« «c¼ WO½Ëd²J�ô« W�uJ(« Èb²M� bIŽ Ê« v�« XH�Ë
v�« W�U{«  U�uKF*« WOMIðË  ôU?Bðô« rOEMð W¾O¼ Êu½U� ‰ušœ
q�ô« sŽ UÐdF� wKFH?�« cOHM²�« eOŠ WO½Ëd²J�ô«  ö?�UF²�« Êu½U�
 U�uKF*« UOłu�uMJ²� Íe�d*« “UN'« l� ÊËUF²�UÐ W¾ON�« rN�ð ÊQÐ
W?�uJ(« Z�«dÐ rŽœ w� Èd?šô« W?O�uJ?(«  U�uKF?*« e�«d?�Ë

ÆWO½Ëd²J�ô«
v�« W�Ëb�UÐ  U�uK?F*« UOłu�uMJð w� W?OMF*«  UN'« wF?Ý b�«Ë
WDÐ«d²?�Ë WK�UJ²�Ë WK?�Uý WO?�uJŠ WO?−Oð«d²?Ý WDš l{Ë
Ê« UHOC?� WO�uJ(«  UN'« q� w� WO½Ëd?²J�ô« W�uJ(« Z�«d³�
Æ¢ q�UJ²� jOD�ð ÊËœ vðQ²¹ ô WK�UJ²� WO�uJŠ  U�bš cOHMð¢
d¹uDð  U?³KD²?� qL?A?ð Ê« wG?³M¹ jD)« pKð Ê« ·U?{«Ë
W�b�?²�*« ozUŁu�« q�Ë qLF�« VO�UÝ«Ë W¹—«œô«Ë W?OMH�« …eNłô«
WOMF?�  UN'« pKð Ê√ v�« U²�ô ¨q?J� W�Ëb�« Èu²�� vKŽ U?NO�

…—«œ« fK−?� fOz— ¡«—“u�« fK−?� ÊËR?A� W�Ëb�« d¹“Ë ‰U?� ˇ
ÕU³B�« tK�«b³F�« bL×� aOA�«  U�uKF*« UOłu�uMJ²� Íe�d*« “UN'«
d³L�u½ π w� b?IFOÝ Íc�« w½U¦�« WO½Ëd?²J�ô« W�uJ(« Èb²M� Ê«
e?�«d� d¹uD?²� X¹uJ�« UN?łU?²?% WO?Žu½ WKI½¢ qJA¹ Í—U?'«

Æ¢UN¹b�  U�uKF*«
„—U³*« dÐU?ł aOA�« sŽ »uMO?Ý Íc�« bL?×� aO?A�« ·U{«Ë
 U¼U&ô«® Èb?²M� ÕU²?²�« w� ¡«—“u�« fK?−� fOz— ÕU?³B�«
Ê« f�« w�U×� `¹dBð w� ©WO�uJ(«  U�uKF*« e�«d* W¦¹b(«
l³M¹  U¹b²M*« Ác¼ q¦� W?¹UŽ— vKŽ WOÝUO��« …œU?OI�« ’dŠ
WC?NM�« VB?Ž¢ qJAð WO?�uJ(«  U�uKF*« e?�«d� Êu?� s�

Æ¢W�Ëœ qJ� WOðU�uKF*«
q� w�  U?�uKF*« U?Ołu�uM?Jð tÐ ÂuIð Íc�« —Ëb?�« WO?L¼« 5ÐË
s�ô«Ë W×B�«Ë r?OKF²�«Ë œUB²�ô« q¦?� …d�UF*« …UO?(«  ôU−�
¢…dO³�  U¹b×²�«Ë WK¹uÞ¢ o¹dD�« Ê« v�« «dOA� U¼dOžË WŽUMB�«Ë

d9R*« w� 5�—UALK� dO³� —uCŠ

∫„uKL*« bL×� ≠ V²�
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غياب المحفزات وضعف آليات التداول وتعزيز الثقة هبطت بمؤشر البورصة 41 نقطة
األموال هاجرت إلى األسواق األخرى بسبب رؤية المستثمرين لمخاطر أقل وأمان أكبر 

لمراجعة بعض النصوص

 الحجرف: تأجيل تطبيق نظام الحوكمة 
على الشركات إلى يونيو 2016 

قال رئيس مجلس مفوضي 
هيئة أسواق املال الكويتية، 
ن��اي��ف احل��ج��رف، إن���ه قد 
نظام  تطبيق  تأجيل  تقرر 
الشركات  على  احلوكمة 
إلى شهر يونيو عام 2016¨ 
مراجعة  أج���ل  م��ن  وذل���ك 

بعض النصوص. 
وج������اءت ك��ل��م��ة رئ��ي��س 
ال��ه��ي��ئ��ة خ�����الل م��ؤمت��ر 
ال���ش���رك���ات في  ح��وك��م��ة 
ال��ت��ع��اون  م��ج��ل��س  دول 
يقام  وال����ذي  اخل��ل��ي��ج��ي، 

رئيس  سمو  رع��اي��ة  حت��ت 
الكويتي  ال���وزراء  مجلس 
ال��ش��ي��خ ج��اب��ر امل���ب���ارك، 
مؤسسة  م��ن  ك��ل  وينظمه 
العلمي،  للتقدم  الكويت 
للتخطيط،  العربي  واملعهد 
كونسالتانسي  وس��ك��ور 
االقتصادية،  لالستشارات 
وي���رع���اه امل���رك���ز امل��ال��ي 

الكويتي.
وتشهد املنطقة في السنوات 
ملحوظة  تطورات  األخيرة 
في مجال حوكمة الشركات 

اخلدمات  قطاع  في  السيما 
امل��ال��ي��ة، وك���ان آخ���ر ه��ذه 
التطورات في دولة الكويت 
املال  أسواق  هيئة  قرار  هو 
 2013 لسنة   »25« رق��م 
بشأن اصدار قواعد حوكمة 
الشركات اخلاضعة لرقابة 

الهيئة. 
قد  كانت  الهيئة  إلى  ُيشار 
موقعها  على  اخيراً  أعلنت 
ورشة  إقامة  عن  الرسمي 
ع��م��ل ت��وع��وي��ة ب��ع��ن��وان 
رؤوس  حركة  »تعليمات 

املساهمة  الشركات  أم��وال 
وأس��ه��م  ال��دي��ن  وأدوات 
اخلزينة«، وذلك في الساعة 
12:30 إلى 2:00 ظهر يوم 
نوفمبر   4 املوافق  الثالثاء 
قاعة  ف��ي  وذل���ك   ،2014
خالد اخلرافي، مبنى سوق 
 - املالية  ل��أوراق  الكويت 

Æ2 الدور

البورصة

نقطة
النفط

دوالرًا

فلسا

فلسا

دينارا لألوقية

الدوالر

اليورو

ذهب

40.92

81.04

290

362

339.74

 1

 0.07737900

 0.07901300

 0.77050000

 0.07973000

 0.75367000

 0.00135340

 0.40935000

 0.00206700

 0.00019460

0.04055100

 1

 0.077699000

 0.079340000

 0.773690000

 0.080061000

 0.756790000

 0.001359000

 0.411040000

 0.002075600

 0.000195400

0.040628000

الكويتية جلسة امس على  للبورصة  الرئيسية  املؤشرات  أنهت 
املؤشر  حقق  حيث  التوالي،  على  الثاني  لليوم  وذل��ك  تباين، 
السعري تراجعاً نسبته 0.56% بإقفاله عند مستوى 7318.99 

نقطة خاسراً قرابة 41 نقطة.
على اجلانب اآلخر، أنهى املؤشر الوزني التعامالت على انخفاض 
نسبته 0.24% بإقفاله عند مستوى 481.95 نقطة خاسراً نحو 
1.2 نقطة، بينما ارتفع مؤشر »كويت 15« في نهاية التعامالت 
بنسبة طفيفة بلغت 0.04% بإقفاله عند مستوى 1173.28 نقطة 

رابحاً نصف نقطة.
وكان محللون قد أشاروا ل� »مباشر« عند انتصاف التعامالت 
الى أن التداوالت ضعيفة ومتواضعة وذلك يعود لعدم وجود 
وطالبوا  لأمام،  السوق  تدفع  إيجابية  أو  ُمحفزة  عوامل 
إجراءات  حزمة  في  متمثلة  سريعة  مواقف  اتخاذ  بضرورة 
السوق  في  وامل��ت��داول  للمستثمر  الثقة  إع��ادة  على  تساعد 

إليه مرة أخرى. وجذبهم 
مستوى  على  تراجعاً  شهدت  فقد  ام��س  ل��ت��داوالت  وبالنسبة 
األحجام والقيم فيما ارتفعت الصفقات، حيث بلغت الكميات عند 
اإلغالق 105.28 ماليني سهم تقريباً، مقابل نحو 123.91 مليون 

املاضية  اجللسة  نهاية  سهم 
فيما   ،%15 بنحو  بانخفاض 
ب��ل��غ ع���دد ال��ص��ف��ق��ات ام��س 
 2512 مقابل  صفقة،   2667
السابقة،  باجللسة  صفقة 
التداول  قيم  انخفضت  بينما 
 14.98 إل���ى  ل��ت��ص��ل  ام���س 
مقابل  تقريباً،  دينار  مليون 
نحو 14.99 مليون دينار في 
اجللسة املاضية بتراجع ُتقدر 

نسبته بحوالي %0.07.
وتصدر سهم »متويل خليج« 
امس  ت���داوالت  أنشط  قائمة 
مع  الكميات  مستوى  على 
نهاية جلسة امس بحجم بلغ 
تقريباً  سهم  مليون   14.37
 114 تنفيذ  خ��الل  من  ج��اءت 
ت��داول  قيمة  حققت  صفقة 
مع  دينار،  ألف   445.9 بنحو 
تراجع للسهم بنسبة %1.59.

تصدر  أخ����رى،  ن��اح��ي��ة  م��ن 
أنشط  قائمة  »وطني«  سهم 
تعامالت  بنهاية  التداول  قيم 
 2.4 بلغت  قيمة  ُمحققاً  امس  
مليون دينار تقريباً بعد تنفيذ 

47 صفقة على نحو 2.45 مليون سهم، مع استقرار للسهم عند 
مستوى 980 فلساً.

وبالنسبة ألكثر ارتفاعات امس فكانت من نصيب سهم »آفاق«، 
بينما تصدر سهم  تقريباً،  نسبته %6.2  السهم منواً  حيث حقق 
حوالي  نسبته  بلغت  بانخفاض  التراجعات  قائمة  »لؤلؤة« 

.%10
امس،  القطاعات  ارتفاعات  صدارة  »االتصاالت«  قطاع  واحتل 
»النفط  قطاع  سجل  بينما   ،%0.67 بحوالي  من��واً  حقق  حيث 
بنسبة  اإلغالق  عند  مؤشره  وانخفض  اخلسائر  أكبر  والغاز« 

1.1% تقريباً.
وكان أداء املؤشرات الكويتية تراجع عند انتصاف جلسة امس، 
وصوالً   %0.22 نسبته  انخفاضاً  السعري  املؤشر  حقق  حيث 
ملستوى 7344.01 نقطة خاسراً نحو 15.9 نقطة، فيما تراجع 
نقطة   782.5 ملستوى  وص��والً   %0.13 بنسبة  الوزني  املؤشر 
بخسائر بلغت حوالي 0.6 نقطة، بينما حقق مؤشر »كويت 15« 
تراجعاً نسبته 0.04% وصوالً ملستوى 1172.33 نقطة خاسراً 

نصف نقطة تقريباً.
واصفني  عام  بشكل  التداوالت  على  »مباشر«  ل�  محللون  وعلق 

إياها بأنها ضعيفة ومتواضعة نظراً لعدم وجود عوامل ُمحفزة 
أو إيجابية تدفع السوق للتقدم، فاجلميع بانتظار آليات جديدة 
من شأنها تعزيز الثقة بالسوق الكويتي واستعادة األموال التي 
فيها  يرى  التي  األخرى  لأسواق  املاضية  الفترة  طوال  هاجرت 

املستثمرون مخاطر أقل وأمان أكبر على أموالهم.
امس  جلسة  في  متبايناً  األداء  يكون  أن  توقعوا  محللون  وكان 
مثلما حدث في جلسة أمس االول، حيث يتراجع كويت 15 حالياً 
مبستويات طفيفة وكذلك املؤشر الوزني، بينما يواصل السعري 
من  الكثير  فيها  ُيقلص  التي  األخيرة  اللحظات  حتى  تراجعه 

النقاط التي يفقدها على مدار اجللسة.
سهم  مليون   47.5 التعامالت  انتصاف  عند  الكميات  وبلغت 
تقريباً جاءت من خالل تنفيذ 1205 صفقات حققت قيمة تداول 

جتاوزت 8.1 ماليني دينار.
وتصدر سهم »منازل« نشاط التداول على مستوى الكميات عند 
تقريباً  سهم  ماليني   4.54 بلغ  بحجم  وذلك  اجللسة،  انتصاف 
ألف   273.9 بنحو  ت��داول  قيم  حققت  صفقة   87 بتنفيذ  جاءت 

دينار، مع ارتفاع للسهم بنسبة %1.67.
على اجلانب اآلخر، تصدر سهم »وطني« قائمة أنشط قيم تداوالت 
عند املنتصف امس حيث بلغت 
دينار  مليون   2.2 القيمة  تلك 
 34 بتنفيذ  حتققت  تقريباً 
مليون   2.23 نحو  على  صفقة 
عند  للسهم  استقرار  مع  سهم، 

مستوى 980 فلساً.
سهم  حقق  أخ��رى،  ناحية  من 
ارت��ف��اع  أع��ل��ى  ع«  »االحت����اد 
بالبورصة  ُمدرج  سهم  سجله 
عند انتصاف التعامالت بعد أن 
حقق منواً نسبته 6.7% تقريباً، 
أكبر  »الراي«  سهم  سجل  فيما 
تراجع بانخفاض ُتقدر نسبته 

بحوالي %4.3.
شركة  أعلنت  آخر  جانب  من   
تصنيف وحتصيل األموال عن 
مببلغ  مطالبة  دع��وى  تأجيل 
أميركي  دوالر  مليون   12.46
 3.56 نحو  ُيعادل  مبا  تقريباً 
قاف  شركة  ضد  دينار  ماليني 
سابقاً«  املال  »بيت  لالستثمار 
ضدها  امل��ق��ام  ام��ت��ن��اع  إزاء 
الدعوى عن رد املبلغ املستثمر 
املضاربة،  عقد  مبوجب  لديها 
ديسمبر   15 ي��وم  جلسة  ال��ى 

2014 أمام الدائرة 26 جتاري كلي.
 %1.23 بنسبة  تراجع  امس  »حتصيالت«  سهم  أن  إلى  ُيشار 
ألف   21.93 بلغت  بكميات  ديناراً   80 الى  واحدا  فلسا  خاسرا 

سهم بقيم 1.73 ألف دينار بتنفيذ 3 صفقات.
بسداد  قامت  قد  أنها  للمنتزهات  الكويتية  الشركة  وذك��رت 
 4.25 بقيمة  البحرين  مبملكة  البنوك  ألحد  بنكية  تسهيالت 
أو  دينار  ماليني   3.26 ُيعادل  ما  تقريباً  بحريني  دينار  ماليني 

11.21 مليون دوالر.
يؤدي  سوف  املذكورة  التسهيالت  سداد  أن  الشركة  وأوضحت 
إلى انخفاض كلفة الدين مببلغ 73.65 ألف دينار سنوياً، والذي 
سوف ينعكس على البيانات املالية للشركة بدءاً من الربع الرابع 

Æ2014 من عام
وكانت الشركة قد أعلنت يوم األحد  املاضي أنها قد قامت ببيع 
البالغة 25% من عقارات مشتركة مع شركة ذات  كامل حصتها 
صلة مبملكة البحرين، بقيمة بلغت 3.68 ماليني دينار بحريني 
تقريباً ما ُيعادل 2.82 مليون دينار، ُمشيرة إلى أن عملية البيع 
ما  بحريني،  دينار  ألف   413.3 بحوالي  ُيقدر  ربح  عنها  نتج 

ُيعادل 316.6 ألف دينار.

-481.951.16املؤشر الوزني

-7.318.9940.92املؤشر السعري

1.173.280.5مؤشر كويت 15

2.667عدد الصفقات

14.983.848.591القيمة املتداولة

105.284.115الكمية املتداولة

عقارات الكويت 
باعت مبنى بقيمة 

4.8 ماليين دينار

أعلنت شركة عقارات الكويت أمس 
عقاراتها  أح��د  ببيع  قامت  بأنها 
مبنطقة  وال��ك��ائ��ن  لها  اململوكة 
دينار  ماليني   4.8 بقيمة  الساملية 
مليون   16.5 »م��اي��ع��ادل  كويتي 
بقيمة  رب��ح  عنه  نتج  مما  دوالر  
3.3 ماليني دينار كويتي »مايعادل 

11.3 مليون دوالر«.
وأوض�����ح ال��ب��ي��ان ع��ل��ى م��وق��ع 
بأنه  أم��س  الكويتية  ال��ب��ورص��ة 
ضمن  تظهر  س��وف  األرب���اح  تلك 
الربع  في  للشركة  املالية  البيانات 

Æ2014 الرابع لعام
الكويت  ع��ق��ارات  ش��رك��ة  وت��ق��دم 
مبا  العقارية  اخل��دم��ات  مختلف 
ف��ي ذل���ك ب��ي��ع وش����راء وت��أج��ي��ر 
واس��ت��ئ��ج��ار األراض�����ي وإن��ش��اء 
الشركات  في  واالستثمار  املباني 

واملشاريع املماثلة.

• نايف احلجرف
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قادرة على التواصل مع التقنيات

شركة سويسرية ترد على »آبل«
بإنتاج ساعة ذكية في مارس

ــرد السويسري سريعا  جــاء ال
ـــل« أو«الــســاعــة  ــة أب ــاع عــلــى »س
املتصلة« أو«الذكية« كما ُتسمى 
ـــالن  ـــا يـــؤكـــد إع ـــا، وهــــو م ـــض أي
رئيس رابــطــة صناعة الساعات 
السويسرية جان دانيال باش، في 
بداية الشهر احلالي أن سويسرا 
سترد على ساعة »أبــل«، وأن الرد 

لن يأتي متأخرا.
وكان باش، قد أعلن في السابع 
من )أكتوبر( احلالي أن صناعة 
الــســاعــات السويسرية ستأخذ 
وقتها قبل الرد، وأن هذا القطاع لن 
يترك نفسه متوترا بدخول شركات 
تقنية املعلومات واالتصاالت إلى 

السوق.
وأعلنت شركة »فيستينا« التي 
تقع فــي املــراتــب الدنيا مــن سلم 
ــرم شــركــات صناعة الساعات  ه
ــذا الــنــوع من  السويسرية، أن ه
الساعات ميثل فرصة حقيقية لـ 
»ُصنع في سويسرا«، وأنها ستقدم 
مناذجها األولى من هذه الساعة في 
املعرض العاملي للساعات »بازل 
ــذي سيعقد في  وورلــد 2015« ال
هذه املدينة السويسرية الشمالية 

في )مارس( املقبل.
وأشــــار ، الــرئــيــس التنفيذي 

لــشــركــة »فــيــســتــيــنــا«، جــيــرالــد 
ــه تعمل  ــت ــرك ــــى أن ش ــــإل رودن
حاليا على تنفيذ برنامج إلنتاج 
الساعة املتصلة، بعدما انتهت من 
تطوير ساعة ذات عقارب تعمل 

بحركة كوارتز وأنها قــادرة على 
التواصل مع التقنيات اإللكترونية 
اخلارجية، وذلك باستخدام تقنيات 

الطاقة املنخفضة بلوتوث.
وأضـــــاف رودن فـــي مقابلة 

نــشــرتــهــا صــحــيــفــة »ال جــفــي« 
االقــتــصــاديــة السويسرية، أننا 
سنقدم مناذج عدة من هذه الساعة، 
بعضها ستحمل عالمة »فيستينا«، 
وأن الفريق التقني في شركته يعمل 
بالفعل حاليا على ساعة متصلة 
سيقومون بارتدائها في )نوفمبر( 
املقبل بهدف مراقبتها وتطويرها 
لغاية الوصول إلى املنتج النهائي 
الذي سيطرح في )مــارس( املقبل. 
ووصـــف رئــيــس »فيستينا« هذا 
املنتج بأنه فرصة حقيقية لصناعة 
الــســاعــات الــســويــســريــة، ولنمو 
الشركة خاصة، ورأى أن صناعة 
»الــســاعــات املتصلة« ستنقسم 
ــدى اآلجـــل، لتصبح هناك  على امل
مجموعات إلكترونيات ستركز 
نشاطها على املنتجات اإللكترونية 
ــــوع »هـــاتـــف املــعــصــم«،  مـــن ن
ومنتجات أخــرى تتعلق بتصميم 
وإنتاج ساعات أكثر تقليدية من 
الساعة املتصلة. وتنتج فيستينا، 
التي ميلكها ميجويل رودريكيز، 
نحو أربعة ماليني ساعة سنويا 
وتقوم بتوظيف نحو ثالثة آالف 
مــوظــف ولــهــا مــواقــع تصنيع في 
ــو، وبــيــرن، وجـــورا،  مقاطعات ف

وسوليرن، وبيني.

ساعة أبل

11 مساهمة .. اثنتان منها في طريقهما للتصفية توّزع على 

أسواق الذهب في مقدمة املتضررين
بإنهاء التيسير الكمي األميركي

بعد ستة أعـــوام مــن التطبيق 
املتواصل، وإنفاق نحو 3.5 تريليون 
دوالر )ُخمس قيمة الناجت األميركي 
ــات(  ــدم الــســنــوي مــن السلع واخل
على شراء السندات، قررت جانيت 
يلني رئيسة املجلس االحتياطي 
الفيدرالي األميركي وقــف العمل 
ببرنامج التيسير الكمي الذي أطلقته 
اإلدارة األميركية مع اندالع األزمة 
االقتصادية العاملية عام 2008 في 
محاولة إلنــقــاذ االقتصاد القومي 

ومنعه من مزيد من التدهور.
واملــرة األخيرة التي سيقوم بها 
»الفيدرالي األميركي« بشراء سندات 
وفقا جلنيت يلني ستكون هذا الشهر، 
لكنها تعهدت أيضا باإلبقاء على 

سعر الفائدة منخفضا.
ويــقــول رئــيــس قسم االقتصاد 
ـــــي  ــد األوروب ــه ــع ـــي فـــي امل ـــدول ال
لألبحاث االقتصادية » الدكتور 
بوال جــوردون ، »إن القرار يعكس 
تغيرا جوهريا في السياسة املالية 
األميركية املتبعة منذ اندالع األزمة 
االقتصادية، والدافع التخاذه هو 
التحسن الــذي طــرأ على االقتصاد 
األميركي، خاصة سوق العمل، مبا 
ــول لدى  يعنيه ذلــك مــن تــوافــر دخ
املواطن األميركي لتمويل استهالكه.

وأضاف جوردون، أن »التوقعات 
كانت تشير إلى معدل منو 3 باملئة 
خالل الربع الثالث من هذا العام، إال 
أن احملقق كان 3.5 باملئة، وقد دفع 
هذا التحسن »الفيدرالي األميركي« 
إلى تقليص برنامج التيسير الكمي 
من 85 مليار دوالر شهريا إلى 15 

مليارا«.
وأشار إلى أن اإللغاء ال يعني أن 
السياسة املالية األميركية أصبحت 
محكمة، فأسعار الفائدة التي يقرض 
بها مجلس االحتياطي األميركي 
ــني 0  ـــزال تــــراوح ب املــصــارف ال ت
– 0.25 باملئة وهي نسبة منخفضة 
توضح أن الشفاء التام لالقتصاد 

لم يتم بعد.
وكانت أســواق الذهب العاملية 
أحد أبرز املتأثرين بالقرار األميركي، 
فقد انخفضت أسعار املعدن األصفر 
في البورصات األوروبية بنحو 2.8 
باملئة لألونصة، وتراجعت األسعار 
على املستوى الدولي ألدنى مستوى 
لها خالل السنوات األربع والنصف 
املاضية، ويرجع ذلك إلى انتعاش 
الدوالر األميركي مع إلغاء برنامج 

التيسير الكمي.
ـــار احملــلــل االقــتــصــادي في  وأش
مجلس الذهب العاملي دان روجر 
»، إلــى أن الريح اآلن معاكسة في 
ــب الــعــاملــيــة، فــقــرار  ــذه أســــواق ال
»الفيدرالي األميركي« عزز من قوة 
ــدوالر، وأثــار توقعات بأن معدل  ال
الفائدة سيرفع في أميركا، ولهذا 
يرغب املشترون اآلن في اقتناص 
الفرصة وحتويل مدخراتهم للدوالر 
األميركي الذي سيأخذ في االرتفاع 
خالل الفترة املقبلة، على أمل حتقيق 

مكاسب من ذلك.
ـــر أيضا  ـــر »إن األم ـــال روج وق
ــوءا، ألن  بالنسبة للذهب ازداد س
البنك املــركــزي الــيــابــانــي زاد من 
سياسة التيسير الكمي لديه على أمل 
أن يشجع ذلك على خروج اليابان 

من أزمتها االقتصادية، وهذا القرار 
عزز قيمة الــدوالر، وأضعف شهية 
املدخرين واملستثمرين أن يكون 
الذهب ملجأ آمنا بالنسبة لهم، لكن 
وجهة النظر السلبية جتاه أسعار 
الذهب الراهنة ال تعني من وجهة 
نظر البعض أن هذا الوضع سيدوم 

لوقت طويل«.
امــا الرئيس التنفيذي السابق 
لرابطة السبائك واملعادن النفيسة 
تيم بروجون يعتقد أن أسعار املعدن 
األصفر لن تواصل االنخفاض لوقت 
طويل قبل أن ترتد مــرة أخــرى في 

اجتاه االرتفاع.
وأضاف »، أن »انخفاض أسعار 
الذهب اآلن حالة مؤقتة وعابرة، 
وإذا ما واصلت األسعار التراجع 
فإن املناجم احلدية )املنتجة للذهب 
ولــكــن بتكلفة مرتفعة( ستخرج 
مــن عملية اإلنــتــاج، وسيتراجع 
العرض، ومن ثم تأخذ األسعار في 
االرتفاع من جديد، وأضف إلى ذلك 
أن املعدن النفيس ومــع انخفاض 
أسعاره قد يفقد جاذبيته بالنسبة 
لصغار املستثمرين، لكن بالنسبة 
للصناديق السيادية وصناديق 
التحوط وكــبــار املستثمرين فإن 
انخفاض األســعــار فرصة القتناء 
املزيد استعدادا للبيع عند ارتفاع 

األسعار«.
األسواق الناشئة أيضا أحد أبرز 
اجلهات التي تراقب تداعيات القرار 
األميركية وتأثيره في االستثمارات 
األجنبية لديها، فعديد من املسؤولني 
ــادات الناشئة  ــص ــت فــي بــلــدان االق
يتخوفون عالنية من أن يؤدي إلغاء 
برنامج التيسير الكمي األميركي، 
ورفــع أسعار الفائدة مستقبال إلى 
خــروج االستثمارات األجنبية من 
أراضيها وتصفية أعمالها والتوجه 

إلى واشنطن.
إال أن الــدكــتــورة دورثـــي كيفني 
االســتــشــاريــة فــي صــنــدوق النقد 
ــي تعتبر أن تلك املــخــاوف  ــدول ال
مــشــروعــة، ولكنها مــبــالــغ فيها، 
وتقول ، »إن إلغاء برنامج التيسير 
الكمي األميركي مت تدريجيا، ففي 

)يناير( املاضي أي قبل 11 شهرا 
أعلنت جانيت يلني أنه سيتم وقف 
البرنامج، ولهذا فإن وزراء مالية 
بــلــدان االقــتــصــادات الناشئة كان 
لديهم وقــت كــاف التخاذ التدابير 
املطلوبة للتعامل مع الوضع عند 
إغالق البرنامج األميركي، يضاف 
إلــى ذلــك أن رفــع مــعــدالت الفائدة 
في أميركا سيتم تدريجيا وستظل 
ــي األســــواق  ــدالت الــربــحــيــة ف ــع م
الناشئة أعلى على األقل في املراحل 
ــع مــعــدالت الفائدة  ـــى مــن رف األول
ــن ثــم متثل عنصر  األمــيــركــيــة، وم
ــذب للمستثمرين األجــانــب في  ج

األسواق الناشئة ملغادرتها.
وعلى الرغم من أن تنفيذ قرار 
ــي األمــيــركــي« بوقف  ــدرال ــي ــف »ال
برنامج التيسير الكمي لم يبدأ بعد، 
إال أن حالة من الترقب الشديد تنتاب 
ــول تأثير  الــبــورصــات العاملية ح
تنفيذ القرار في أسواق األسهم عند 
البدء في تنفيذه، فبرنامج التيسير 
الكمي الراهن هو الثالث من نوعه 

وقد سبقه برنامجان.
وتشير التجربة إلــى أن أســواق 
األسهم العاملية أخذت في التراجع 
ملــدة أربعة أسابيع متتالية جراء 
وصــول البرنامجني السابقني إلى 
نهايتهما، وعندما توقفت البورصات 
عن التراجع كانت األسهم قد خسرت 
نحو 30 باملئة من قيمتها، وعندما 
حتسنت فإنها لم تتحسن بأكثر من 
12 باملئة فهل تتكرر نفس املأساة 

هذه املرة أيضا«؟
ــــن من  ــيــو راي وتـــوقـــع آي دبــل
ــان ستانلي، أن  ــورج مجموعة م
تنخفض أســعــار األســهــم مــع بدء 
إلغاء برنامج التيسير الكمي، لكنها 
لن تنخفض بــذات املعدالت احلادة 
كما حــدث فــي املــرتــني السابقتني، 
إضافة إلى أن االنخفاض لن يدوم 

طويال.
وحول أسباب هذا التفاؤل يجيب 
أنه »في املرتني السابقتني لم يكن 
االقتصاد األميركي في وضع جيد، 
ــاءت مــعــدالت النمو  ــرة ج ــذه امل وه
فــي أمــيــركــا أعــلــى مــن التوقعات، 

ثانيا في املرتني السابقتني كانت 
األســواق على علم بــأن مرحلة من 
التيسير الكمي انتهت ومرحلة 
جديدة ستنطلق، واألسواق تعلم أن 
»فكرة« دعم االقتصاد األميركي عبر 
التيسير الكمي انتهت متاما وعليها 

التأقلم مع الوضع اجلديد.
ومع هذا فإن عددا من االقتصاديني 
البريطانيني ال تـــزال توقعاتهم 
سلبية جتاه املستقبل، معربني عن 
قناعتهم بــأن االقتصاد األميركي 
واالقتصاد العاملي لم يتعاف بشكل 
تــام ليتخذ »الفيدرالي األميركي« 
هذا القرار بإلغاء التيسير الكمي. 
وخالل محاضرة للدكتور سيمون 
ــراود االستشاري لــدى احلكومة  ب
البريطانية السابقة واحملــاضــر 
ــي جــامــعــة هـــارفـــارد األميركية  ف
فإن العالم أنفق منذ انــدالع األزمة 
املالية عــام 2008 قبل أن تتحول 
ألزمــة اقتصادية شاملة ما يراوح 
بني سبعة إلــى عشرة تريليونات 
دوالر ملساعدة أسواق املال العاملية 
على تــفــادي االنهيار الــتــام، وهــذا 
مت بالفعل لكن الشفاء لــم يحدث 
بشكل يدعو إلى التخلي عن برنامج 
التيسير الكمي«، متوقعا أن األمر لن 
يزيد على 11 شهرا أخرى وسيقوم 
»الــفــيــدرالــي األمــيــركــي« بالعودة 
مجددا إلى تطبيق املرحلة الرابعة 

من هذا التيسير الكمي.
ــن وجهة  ويــتــخــوف الــبــعــض م
النظر تلك، من منطلق أن العودة 
ملرحلة رابعة من التيسير الكمي بعد 
أقــل من عــام، ستتزامن مع ارتفاع 
فــي أســعــار الــفــائــدة املصرفية في 
ـــرورة أن  أمــيــركــا، وهـــذا يعني ض
يضخ »الفيدرالي األميركي« مبالغ 
مالية أكــبــر ممــا ضــخ فــي املرحلة 
الثالثة، وسيزيد ذلــك مــن العجز 
املــالــي ويــرفــع مــعــدالت التضخم 
وهو ما لن يؤدي فقط لإلطاحة مبا 
حتقق حتى اآلن من إعادة االقتصاد 
األمــيــركــي لوضعه الطبيعي، بل 
األدهـــى احتمال دخــول االقتصاد 
مجددا في أزمة أكثر تعقيدا وعمقا 

من أزمة 2008 التي لم تنته بعد.

3.5 باملئة بنهاية الربع الثالث النمو األميركي احملقق بلغ 

19 مليار دوالر 22 شركة في لندن باستثمارات 

مبادرات حكومية تقود سوق التمويل اإلسالمي للتوسع في بريطانيا
ـــادرات للحكومة  أســهــمــت مـــب
ــاص  ــاع اخل ــط ــق الــبــريــطــانــيــة وال
في توسيع نطاق ســوق التمويل 
اإلسالمي في البالد في وقت توشك 
بــريــطــانــيــا أن تخسر املــصــارف 

اإلسالمية الستة العاملة فيها.
ووفقا ملا تناولته وسائل االنباء 
العاملية فقد أضحت بريطانيا خالل 
ــة غربية تبيع  )يونيو( أول دول
صكوكا سيادية، ما عــزز القطاع 
مــع اشــتــداد املنافسة بــني املراكز 
املــالــيــة العاملية على نصيب من 

سوق املعامالت اإلسالمية.
وقالت مجموعة سيتي يو. كيه 
في تقرير إنه يوجد في بريطانيا 22 
شركة تقدم أدوات مالية متوافقة 
مع الشريعة بلغت أصولها نحو 
19 مليار دوالر في العام املاضي من 
بينها ستة مصارف إسالمية مثل 
بنك لندن والشرق األوسط والبنك 
اإلســالمــي األوروبــــي لالستثمار 
وجيتهاوس بنك والبنك اإلسالمي 

البريطاني.
ـــي األســـبـــوع املـــاضـــي ذكــر  وف
مسؤول باحلكومة البريطانية أن 
البنك املــركــزي يعتزم طــرح أداة 
إلدارة السيولة تستخدمها البنوك 
اإلســالمــيــة بينما تتوقع وكالة 
ائتمان الــصــادرات البريطانية أن 
تضمن صكوكا للمرة األولــى في 
الــعــام املقبل. والصكوك املعنية 

لعميل لشركة إيرباص األوروبية 
لصناعة الطائرات.

وتوسع بنك اجنلترا في )مايو( 
في أنواع أدوات الدين املتوافقة مع 
الشريعة التي ميكن أن تستغلها 
البنوك اإلسالمية لدعم السيولة 

لديها.
وال يشكل حجم معامالت البنوك 
اإلســالمــيــة ســوى نسبة ضئيلة 
تقل عن 1 باملئة من حجم القطاع 
املــصــرفــي فــي بريطانيا مقارنة 
بنسبة 25 باملئة في منطقة اخلليج.
لكن إذا نظرنا للمبادرات الرسمية 
اجلديدة إجماال فمن املرجح أن تهيئ 
بيئة مواتية للتمويل اإلسالمي وأن 
تتيح للمصارف مزيدا من الكفاءة 
واملرونة في التعامالت وبالتالي 
خفض التكلفة، وبحسب الوتيرة 
التي تتحرك بها املبادرات ميكن أن 
تتيح أداة إدارة السيولة لبريطانيا 
التفوق على بعض دول اخلليج من 

حيث اخليارات املتاحة.
وأشار الرئيس التنفيذي للبنك 
اإلســـالمـــي الــبــريــطــانــي سلطان 
تــشــودري على هامش مؤمتر في 
دبي إلى أن اللوائح اجلديدة تسمح 
للمصارف اإلسالمية باالحتفاظ 
بــأدوات متنوعة من الصكوك مثل 
تلك التي تصدرها احلكومة القطرية 

أو الشركات السعودية وغيرها.
ــر الــبــنــك اإلســـالمـــي  ــب ــت ــع وي

البريطاني وحــدة ملصرف الريان 
الــقــطــري ويــتــجــه اآلن لألنشطة 

املوجهة للشركات وينوي تغيير 
اسمه إلى بنك الريان بعد موافقة 

اجلهة التنظيمية بهدف جذب قاعدة 
أكبر من العمالء.

ورغــم ذلك قال البنك األوروبــي 
اإلســالمــي لالستثمار فــي إشعار 

إنــه يجري مفاوضات مــع اجلهة 
التنظيمية للتخلي عن ترخيصه 
املصرفي، وفــي ظل استراتيجية 
ـــى 2016  لــلــفــتــرة مـــن 2012 إل
يتخارج البنك األوروبي اإلسالمي 
مــن االستثمارات املباشرة بحثا 
عن دخــل أكثر استقرارا من إدارة 

األصول واخلدمات االستشارية.
وبإلغاء رخصة تلقي الودائع 
يتخلص البنك مــن االشــتــراطــات 
ــال  ـــرأس امل ــة ب ــاص الــصــارمــة اخل
ــي )يــولــيــو( فشل  واإلفــصــاح، وف
ــة اجلــهــة  ــق ــواف الــبــنــك فـــي نــيــل م

التنظيمية على تعيني مدير مالي.
ــــرى  ــــارف أخ ــــص ــــدل م ــــع وت
استراتيجيتها ففي )أغسطس( ذكر 
الرئيس التنفيذي الذي عني حديثا 
لبنك جيتهاوس فــي تصريحات 
أن البنك يهدف إلبرام عدد أكبر من 
الصفقات خارج األسواق العقارية 

احمللية.
ــرق  ــش ــدن وال ــن ويــطــور بــنــك ل
ـــر بــنــك إســالمــي  األوســــــط أكـــب
فــي بريطانيا خــدمــات مصرفية 
خاصة بالتعاون مع بنك معامالت 
املاليزي، وتبحث مؤسسات غير 
مصرفية مثل شركة لندن سنترال 
ـــول عن  بورتفوليو إلدارة األص
فرص وكانت قد دشنت صندوقني 
عقاريني متوافقني مع الشريعة في 

)ديسمبر(.

ــي أعلن  ــاض وفـــي األســـبـــوع امل
مشروع محطة كهرباء باترسي في 
لندن حصوله على قرض إسالمي 
مجمع بقيمة 467 مليون استرليني 
)754 مليون دوالر( في واحدة من 
أكبر الصفقات للقطاع املصرفي 

اإلسالمي في البالد.
يــذكــر أن بريطانيا كــانــت أول 
دولة غربية تنفرد بإصدار صكوك 
إسالمية بهدف تعزيز مكانة لندن 
كقاعدة للمالية اإلسالمية. ويحني 
أجل عملية إصدار الصكوك تلك في 

22 )يوليو( 2019.
ولــقــيــت هـــذه الــصــكــوك »طلبا 
كبيرا جــدا« بقيمة إجمالية بلغت 
2.3 مليار جنيه من املستثمرين 
العاملني في بريطانيا وفي املراكز 
املالية الكبرى للمالية اإلسالمية 

عبر العالم.
وتشكل لــنــدن وســوقــهــا املالي 
مــركــزا للمالية اإلســالمــيــة، حيث 
يوفر أكثر من 20 مصرفا منتجات 
ــني مت  ــي ح ــة، ف ــي ــالم املــالــيــة اإلس
إدراج 49 من الصكوك اإلسالمية 
منذ خمس ســنــوات فــي بورصة 
لندن بقيمة تبلغ 34 مليار دوالر، 
غير أن هــذا املبلغ ليس إال قسما 
ضئيال مما متثله املالية اإلسالمية 
املــقــدرة بـ1300 مليار دوالر هذا 
العام، بحسب أرقام العام املاضي 

للحكومة البريطانية.

بريطانيا تعتزم طرح أداة إلدارة السيولة تستخدمها املصارف اإلسالمية

»إريكسون« في قائمة مشروع الكشف عن انبعاثات 
2014 الكربون ألعلى الشركات أداء للعام 

حظيت إريكسون بالتكرمي تنويها بريادتها 
لطليعة املــبــادرات الدولية الرامية إلــى احلد 
من انبعاثات الكربون والتخفيف من تأثيرات 
الشركات على تغير املناخ، وذلك من قبل مشروع 
الكشف عن انبعاثات الكربون، وهو منظمة غير 
حكومية تعد اجلهة الوحيدة عامليا التي توفر 
معايير تتيح للشركات واملــدن قياس وكشف 

وإدارة ومشاركة املعلومات البيئية الهامة.
كما مت إدراج إريكسون ضمن قائمة املشروع 
ألعلى الشركات أداء في العالم من حيث تقييم 
آثــارهــا البيئية واإلفــصــاح عن بيانتها. ويتم 
استخدام هــذه املعلومات من قبل املستثمرين 
املؤسسيني واألطــراف املعنية لتقييم ومتابعة 

اجلهود املشتركة بغية احلد من تغير املناخ.
وقال الرئيس التنفيذي ملشروع الكشف عن 
انبعاثات الكربون بول سيمبسون،: »ال تزال 
انبعاثات الغازات الدفيئة آخذة في االرتفاع على 
املستوى العاملي، حيث سنواجه مخاطر مالية 
كبيرة إذا لم نعاجل باحلد منها. وفي هذا اإلطار، 
لم تكن احلاجة لتكثيف اجلهود بهدف التخفيف 
من التغيرات املناخية أكبر مما هي عليه في 
الوقت الراهن. ومن هذا املنطلق، حرصنا على 
تكرمي إريكسون، حيث أنها احتلت مكانة رائدة 
في قائمة مشروع الكشف عن انبعاثات الكربون 
ألعلى الشركات أداء، إذا أنها تلتزم بجميع 
متطلبات األســواق في مجال املساءلة البيئية، 
وفي الوقت ذاته حتقق تقدما ملحوظا نحو بلوغ 

االقتصادات املستدامة«.
من جانبها، قالت نائبة الرئيس ورئيسية قسم 
االستدامة واملسؤولية االجتماعية للشركات في 
إريكسون إيلني ويدمان،: »يعد إدراج شركتنا 

في قائمة مشروع الكشف عن انبعاثات الكربون 
ألعلى الشركات أداء تكرميا جديدا جلهودنا 
طويلة األجــل الرامية للمساهمة في احلــد من 
التغير املناخي، والتزامنا مبنهجية دورة احلياة 
التي حتــدد األثــر البيئي لعملياتنا وتتيح لنا 

إيجاد طرق مبتكرة للحد منه وتعويضه«.
ــن انبعاثات  ــروع الــكــشــف ع ــش يــذكــر أن م

الــكــربــون يــتــعــاون مــع 767 شــركــة استثمار 
مؤسسي تبلغ قيمة أصولها اإلجمالية 92 
تريليون دوالر أميركي، حيث يسعى لتحفيز 
الشركات للكشف عن تأثيرات عملياتها على 
البيئة واتخاذ اإلجـــراءات الالزمة للحد منها. 
ويصدر املشروع قائمة الشركات األعلى أداء على 

نحو سنوي.

مقر شركة اريكسون 
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 ‰UL�« ‚«u??�√ W�O� w{uH�
 Ê« v??K??� ·d??�??�??�« n??�U??�Æœ
 Î«dO�� ÎU??�u??� XFD� W�ON�«
 W�cOHM��« W�zö�« WF�«d� w�
 r�Ë ¨Í—UA��ô« V�JL�« l�
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Æ U�ËdH�« ‚ö�« r�O� WOI��L�«

 W???�???zö???�« Ê« ‰U???????�Ë
 WK�UJ�� W??�ƒ—  «– ÊuJ��
  UOLKF� UNF����Ë W�{«ËË
 W�uEML�« ‰ULJ��« Èd???�«
 Ê« v???�« U�uM�ÆWOF�dA��«
 ÈQ???�—« sO{uHL�« fK��
 WL�u��« b�«u� oO�D� qO�Q�
 ¨2016 ÂU???� nB�M� v???�«
 s� b�bF�« œË—Ë bF� p??�–Ë
  «–  UN��« s�  UE�öL�«
 v��Ë t�√ v�« Î «dOA� ¨W�öF�«
 W�ON�« qLF�� oO�D��« a�—U�
 W�O� l{u� W�UI��« dA� vK�
 p�–Ë ¨b�«uI�« oO�D�� W��UM�
 oO�D�� sOOMFL�« q� „«d�U�
 qJ� ŸUL��ô«Ë b�«uI�« Ác�
 UN�IK� w??�??�« dEM�«  U??N??�Ë
 W??�ƒd??�«Ë V�UM��� W�ON�«
 UNO�« vF�� w��« W�d�uD��«
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ÍcOHM��« Z�U�d��«

 t�U��dB� ‰ö� ·U{√Ë
 g??�U??� v??K??� s??O??O??�U??�??B??K??�
 w� WL�u��« dL�R� œUIF�«
 W�U�d� ÊËUF��« fK�� ‰Ëœ
 ¡«—“u??�« fK�� fOz— uL�
 Ê« ¨„—U??�??L??�« d??�U??� a??O??A??�«
 Z�U�d��« l{Ë œbB� W�ON�«
 b�«uI�« Ác� oO�D�� ÍcOHM��«
 w�Ë WOI��L�« …d�H�« ‰ö??�
 V�«u�� p�–Ë ¨nB�Ë ÂUF�«
 ‰uLFL�«  U�—ULL�« qC�√

ÆÎUOLOK�«Ë ÎUOL�U� UN�
 „U??M??� Êu??J??O??� ∫‰U?????�Ë
 qL� ‘—ËË WO�UI�  UIK�
 rO�UH� ÊuJ�� ÊQA�« «c� w�
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 W�U� w??� lOL��« ÊU???�–√ w??�
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 r�� l� V�UM��Ë W�{«Ë

Æ U�dA�« q�

lOL�K� …—Ëd{
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 w�Ë WOM�u�« WOLM��« ·«b??�«
 dO�UF� oO�D�  U�b�� WOC�
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 ’U��« ŸUDI�«  U��R�Ë
  U�UL��ô« pK� X�� ô q�
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 Ê« b??O??� W??K??�??� X??F??�u??�
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 Êu�U� ÊuOK� 102 v�« W�U{ôU�

ÆÁUOL�« s� UO�u� Í—u�«d��«
 b� w??M??H??�« “U??N??�??�« ÊU???�Ë
 dO�F�K� WOMFL�«  U�dA�« U�œ
 cM� ŸËdAL�U� UN�UL��« s??�

 ozU�Ë sJ� ¨2013  ÂU� nB�M�
 ÊU??� U??L??� —b??B??� r??� q??O??�Q??�??�«

Æ2014 W�«b� w� ÎUF�u��
 u�Ë w�U��« ŸËdAL�« U??�√
 ¡U�dNJK� Ê«d??O??�??�« ŸËd??A??�
 t��U� mK��� ¨qI��L�« ÁUOL�«Ë
 ¨◊«ËU??G??O??� 1500  W??O??�U??�??�ô«
 Êu�U� ÊuOK� 125  vK� …Ëö�
 “UN��« vIK�ËÆUO�u� Í—u�«d��«
 s�dO�F��«  U�K� ”—U??� w??�
 WK�d� w� ‰«e�ô tMJ� ¨ÂUL��ô«

ÆqO�Q��«  U�K� œ«b�«
 d??O??�Q??� W??K??�??L??�«  e?????�Ë
 Êu�UI�« v�« ŸËdAL�« qO�Q�Ë
 W�_« fK�� Ád�« Íc�« b�b��«
 eOH��� w{UI�«Ë ¨2013  w�
 qON��Ë w�M�_« —UL���ô«
 r� ¨p??�– l�ËÆWO�d��« WOKL�
 —UL���ô« lO�A� W�O� —bB�

 W�cOHM��« W??�??zö??�« d??�U??�??L??�«
 «c� qF� U??� b�b��« Êu�UIK�
 b�bF�« vK� «dO�U� Àb�� d�_«
 w��« wMH�« “UN��« l�—UA� s�
 l� ¨v???�Ë_« UNK�«d� w??� dL�
 UN�OM� Y�b�� v�« X�uJ�« wF�
 b�«e�L�« VKD�« WO�K�� WO����«
 ¨d�« bOF� vK�Ë Æ¡U�dNJ�« vK�
 ·dA� W�d� Ê« WK�L�« X�U�
  “U??�  ôËU??I??L??�«Ë …—U??�??�??K??�
 W�UOB�«Ë qOGA�K� s�bIF�
 w� w�B�« ·dB�« ŸUD� w�
 WO�UL�ô« ULN�LO� qB� X�uJ�«
 —Ëb�Ë ¨—ôËœ ÊuOK� 13.8  v�«
 dO�u� ‰u???� ULNKL� ‚U??D??�
 WO�Ozd�« aC�« WD�L�  U�b�
 ·dB�« ÁUO� W��UF� lMB� w�
 ¡«dN��« w�IDM� w� w�B�«

 Æb��Ë

∫w�«d� ‚—U� V��

 …—«œ« fK�� fOz— b�√
 ÊËd??L??�??�??�??L??�« W??�u??L??�??�
 œË«b�« bL�√ aOA�« WC�UI�«
 …—«œô« fK�� Ê« ÕU�B�«
 …œU???�« v???�« ·b??N??� w??�U??�??�«
 ÿUH�K� ‰Ë«b��« v�« W�dA�«

ÆsOL�U�L�« ‚uI� vK�
 t�U��dB� w??� ‰U????�Ë
 r� Ê« bF� ≠ sOO�U�BK�
 W�œUF�« W�UF�« WOFL��« qO�Q�
 s� ÊU??� w��« W�œUF�« dO�Ë
 ¨f�√ ÕU�� bIF� Ê« —dIL�«
 ‰UL��« Âb??� ‰u�� Ê« q��
 YO� ¨U�bI� ÊËœ »UBM�«
 %16.94 »UBM�« W��� XGK�
 œ«b�« s� XN��« W�dA�« Ê« ≠
 rOK� qJA� WO�UL�« UN�U�UO�

 s� oO�b�K� UNFC�� Ê« q��
 ‚«u??�√ W�O�Ë sOI�b� q��

Æ‰UL�«
 W�C�IL�« t�LK� w??�Ë

 sOL�U�L�« œË«b??????�« U???�œ
 w� rN��d� W??F??�«d??� v??�«
 œuL� Ãd� w� szUJ�« U�dI�
 ¨…—«œô« fK�� l� q�«u��«Ë

 ÊuK�UF�� r???N???�√ò Î«b???�R???�
 ÃËd��« ÊËœ W�U� WO�UHA�
 WF��L�« WOL�d�« d??�_« vK�
 w�Ë ¨WO�U�d�«  UN��« Èb�

 q�J��« ‰u� ‰«R� vK� Áœ—
 Âb���� Íc???�« ÷—U??F??L??�«
 w�UL��ô« q�«u��« qzU�Ë
  U??�U??�ô«Ë rN��« ‚ö???�ô
 œË«b??�« ‰U??� W�uL�L�« ‰u??�
 WO�«d�uL�œ W�Ëœ X�uJ�« Ê«
 Í√d�U� V�d� W�uL�L�« Ê«Ë
 Ê« ÎUHOC� ¨d???�ü« Í√d????�«Ë
 ÂU�√ W�u�H� W�dA�« »«u??�√
 t�K��√ vK� œdK� r�U�� Í√
 Ê« ◊d??A??� ¨t??�«—U??�??H??�??�«Ë
 W����Ë WO�«bB�  «– ÊuJ�

ÆåW�œ_U�
 fK�� Ê« v???�« —U????�√Ë
 ¡w??� t??�b??� f??O??�ò …—«œô«
 …œu� ‰Ë_« t�b� Ê√Ë ¨åtOH��
 ÿUH��«Ë ‰Ë«b��« v�« rN��«
 sOL�U�L�« ‚u??I??� v??K??�
 W�dA�« W�KB� vK� qLF�«Ë

 Æ…bO� W�UJ� w� UNF{ËË

WKI²�L�«  UŽËdAL�« ÕdÞ w� ÎUÝuLK� ÎU�bIð  b�—

 s¹bIFÐ “uHð å·dA�ò ∫åbO�ò
—UM¹œ ÊuOK� 13.8 ULN²LO�

»UBM�« ‰UL²�« ÂbF� W�dA�« WO�uLŽ qOłQð

‰Ë«b²K� åÊËdL¦²�L�«òrNÝ …œuŽ ‰Ë_« UM�b¼ ∫œË«b�« bLŠ√

»UBM�« ‰UL��« Âb� ÎUMKF� œË«b�« bL�√ aOA�« æ»UBM�« ‰UL��« Âb� ÎUMKF� œË«b�« bL�√ aOA�« æ

WO½U¦�« W�K−�« ‰öš
 å‚«uÝ_« W¾O¼ò vKŽ ∫vÝuL�« wKŽ

å…Ëb�ò U½uJ¹ Ê√ åÍe�dL�«òË

dNý ‰öš —UL¦²Ýô« lO−Að W¾ON� W¹cOHM²�« W×zö�«

 W¾OÐ sO�×²�  UŠd²I� ∫dÐU−�« qFA�
q³IL�« ŸUL²łôUÐ W�uJ×�« ÂU�√ ‰ULŽ_«

 Í—U���« pM��« …—«œ« fK�� fOz— b??�√
 WL�u��« W�d�� rOOI� Ê« v�uL�« wK� w��uJ�«
 X�uJ�« Ê« v�« «dOA� ¨t??�«Ë_ o�U� X�uJ�U�
 f�« tM� wI��� …—«œ« Ã–uL� UN�b� fO�
 w� WL�u��« Ÿ—“ r� t�« v�« ÎU��ô WL�u��«
 rOI�«Ë WOFL��« W�UI��« …d�� s� W��U� W�d�
 ÆWOFL��L�« rOI�« w� —Ëc� UN� w��« W??�—«œô«
 Ê«uMF� WO�U��« W�K��« ‰ö� v�uL�« —U�√Ë
 W��UM�« »—U���« r�√Ë WO�Ëb�« »—U���« rOOI�ò
 ÂUEM�« Ê« v??�« åWL�u��« oO�D� ‰U�� w??�
 pK� vK�Ë W??O??�Ëœ W�UM� d��F� w�dBL�«
  UIO�D� w� WOL�UF�« dO�UFL�« ŸU��« W�UMB�«
 dO�UF� oO�D� sJL� ô t�√ ô«ÆWL�u��« dO�UF�

ÆX�uJK� WOK�L�« W�O��« w� …œu�u� dO�
 W�UMB�« w� WL�u��« rE� Ê« `??{Ë«Ë
  UOMOF���« W�UN� w� œuN��  √b��« WO�dBL�«
 UIL� d��« U�U��«  c�« r� w{UL�« ÊdI�« s�
 bNA� Ê« UF�u�� 2010  v�« 2006  …d�� w�
 YO� 2015  ÂU� w� «d�¬ «d�uD� WLE�ô« Ác�
 …eN�« sO� ‰Ë«b��U� W�—UA��ô« ozU�u�«  √b�

W�U�d�«
 WL�u��« s� Àb���« V�� ô t�√ v�« —U�√Ë
 W�cOHM��« W�zö�« sO� ·ö��« t� dNE� X�Ë w�
 b�√ bF� Íc�« ‰UL�« ‚«u�√ W�O� w� Êu�UI�«Ë
 w� WL�u��« Ê« v�« U��ô ¨WL�u��« Âb� »U��√
 ‚uI��« vK� k�U�� WMOF� ULO� Âd��� ÂUE�
 d�ô« WL�u��« oO�D�� ÂUE� qC�√ v�« ‰u�uK�

ÆW�Ëb�«  U��R� tI�D� Ê« V�� Íc�«
 b�«u� sO� »—UC� œu�u� tH�« s� U�dF�
 »U��_« b�« Ác�Ë WO�U�d�« ◊ËdA�«Ë WL�u��«
  UN��« vK� t??�« ‰U??�Ë ¨lL��L�« ÂbN� w��«

 ‰UL�« ‚«u�√ W�O�Ë Íe�dL�« pM��« q�� WO�U�d�«
Æ…Ëb� ÊuJ� wJ� WL�u��« dO�UF� oO�D�

 lL��L�« —UF� Ê_ bOF� t??�√ `??{Ë√Ë
 WL�u� dO�UF� ¡UM� v??�« W�U��« w� q�L��
 WL�u� œ«dO��« sJL� ô t�√ v�« Î U��ô ¨WO�OK�
 s� l�M� Ê« V�� UL�«Ë Ã—U��« s� WO�OK�
 b�«u� l??{Ë …—Ëd??C??� V??�U??�Ë ÆlL��L�«

ÆlL��L�« w� WK�Q��
Ê“«u�� qJO�

 ‚«u�√ W�O� w{uH� fOz— VzU� ‰ËUM�Ë
 ‚u� l??{Ë ·«e??�??�« Íb??N??� o�U��« ‰U??L??�«
 WO�UL�« W??�“_« q�� WO�UL�« ‚«—Ëú???� X�uJ�«
 WF�U�  U�d� œu�Ë w� XK�L� 2008  WOL�UF�«
  UN��« s� WO�U� W�U�—Ë W�¡U�� ÊËœ WKO�“Ë
 ‰öG��«Ë WO�UHA�« Â«bF�« v�« W�U{« WB��L�«
 w�  U??�U??�ô« ŸuO�Ë WOK�«b�«  U�uKFL�«
 W�—u��« Ã—U???�Ë q???�«œ r??N??�ô«  ôË«b????�
 »U�� vK� V�J��«Ë qOKC��« X�bN��«
 ·«e��« ‰U�ËÆs�dL���L�« —UG�  «d�b�
 qJO� ¡UM� »uKD� t??�«Ë …—Ëd??{ WL�u��« Ê«
 rOK��« b�b���«Ë …—«œô« fK�L� Ê“«u??�??�
 s� ’U��√ —UO��«Ë  UO�ËR�L�«Ë ÂUNLK�
 …—«œô«Ë …—«œ«ô« fK�� W�uCF� …¡UHJ�« ÍË–
 l{ËË WO�UL�« d�—UI��« W�«e� ÊUL{Ë W�cOHM��«
 WOK�«b�« W�U�d�«Ë d�U�L�« …—«œô WLOK� rE�
 WO�ö�ô« rOI�«Ë wMNL�« „uK��« e�eF�Ë
 X�u�« w�Ë oO�œ qJA� WO�UHA�«Ë ÕUB�ô«Ë
 „«—œ«Ë sOL�U�L�« ‚uI� Â«d��« w�Ë V�UML�«
 ¡«œ_« sO��� lO�A�Ë `�UBL�« »U��√ —Ëœ

 ÆWO�UL��ô« WO�ËR�L�« oO�D� …—Ëd{ l�

 WM�K�«Ë —UL���ô« lO�A� W�O� ÂU� d�b� ‰U�
 qFA�Æœ aOA�« ‰UL�_« W�O� sO���� WLz«b�«
 W�K��« g�U� vK� sO�U�BK� `�dB� w� d�U��«
 WOL�√ò Ê«uMF�  ¡U� w��«Ë dL�RL�« ‰UL�_ WO�U��«
 vK� WO�UL�« W�“_« d�√Ë WL�u��« dO�UF� oO�D�
 WM�K�« Ê« åWIDML�« w�  UF�dA��«Ë W�U�d�« —uEM�
 W�bI��  «uD�  c��« ‰UL�_« W�O� d�uD�� WLz«b�«
 Î UO�U� qLF� WM�K�« Ê« Î UMO�� ¨‰UL�_« W�O� sO����
 ·bN� w��«  U�d�IL�« s� W�uL�� œ«b??�« vK�
 W�uJ�K� UNL�bI�� Î «bONL� ‰UL�_« W�O� sO��� v�«
 W�O� ◊UA� ‰UL�« s�ËÆÎU��d� bIFO� ŸUL��« ‰ö�
 W�zö�« qL� ¡b??�Ë w�M�_« —UL���ô« lO�A�
  U�KD�« q�I��� ·u� W�ON�« Ê« b�« ¨W�cOHM��«

ÆWKOK� ÂU�√ ‰ö�
 W�ON� W�cOHM��« W�zö�« Êö??�« s� nA�Ë
 `L�√Ë ¨Í—U��« dNA�« ‰ö� —UL���ô« lO�A�
 oI�� Ê« UN�Q� s� w��« l�—UAL�« lOL� Ê«
 s� UNOM�� r�O� —UL���ô« lO�A� W�O� ·«b�√
 Ÿ«b??�ô«Ë UO�u�uMJ��« VK� UNM�Ë W�uJ��« q��
 WLO� »c�Ë sOM�«uLK� qL� ’d� oK�Ë —UJ��ô«Ë

ÆåX�uJK� W�UC� W�œUB��«
 —«d� —b� bI�ò ‰U� ¨X��Ë_« Z�U�d� ‰u�Ë
 WO�UL�« …—«“Ë v�« Z�U�d��« qIM� ¡«—“u�« fK�� s�
 oO�M��« Î UO�U� r��Ë —UL���ô« lO�A� W�O� v�«Ë

ÆåÊQA�« «c� w�
 lO�A� W�UM� Ê« W�K��« ‰ö� WLK� w� ‰U�Ë
 œUB��ô« Ê« b�R�Ë W��«— d�U�L�« —UL���ô«
 œuN� vK� ÂuI� ÎUDK��� Î«œUB��« bFO� w��uJ�«
 tO�u� UL� Ãd�� ô «c�Ë ’U��«Ë ÂUF�« sO�UDI�«
 Á—U���U� ’U��« ŸUDI�U� ÂUL��« s� W�uJ��«
 uLM�« jOAM� vK� qLF� Íc�« w�U�_« œuLF�«
 WOK�I��L�« W�ƒd�« l� o��� t�√ UL� ¨ÍœUB��ô«
 WO�«d�« bL�_« ÕU�� aOA�« œö��« dO�_ W��U��«

 w� Í—U??�??�Ë w�U� e�d� v??�« X�uJ�« q�u���
 ô√ V�� WL�u��« ∆œU�� oO�D� Ê« ‰U�ËÆWIDML�«
  U�dA�« rN�√ WLO�Ë WO��— rOEF�� jI� vF��
 W�«bF�«Ë WO�UHA�« oOI�� v�« q� ¨q�uD�« q�_« w�
 …—«œ« W�¡U�� w� o��« `M� l� VM� v�« ÎU�M�
 dO� w� WDK��« ‰öG��« s� b��«Ë  U�dA�«
 WOLM� v�« W�UNM�« w� ÍœR� UL� W�UF�« W�KBL�«

ÆWO��d�« rOEF�Ë tI�b� lO�A�Ë —UL���ô«
rN�_« WKL�

 pM� …—«œ« fK�� fOz— ‰U??� ¨t��U� s??�Ë
 …b��L�« r�_« ‚U�O� uC�Ë —UL���ö� bK�UA�Ë—
 WL�u��« Ê« s�œu�—¬ “ULK�Æœ WL�u�K� wL�UF�«
 …U�«d� vK� bL�F� UN�uNH� sJ�Ë «œuN�� X�O�
 Â«e��« v�« ÃU��� UN�« YO� `�UBL�« »U��√ lOL�
 qJA� `�UBL�« »U��√ l� q�«u��«Ë W�—«dL��«Ë

Æ‰œU�
 —«dI�« W�UMB�  «uD� 4  „UM� Ê« v�« —U�√Ë
 „UM� ÊuJ� Ê√Ë …—œU��Ë …dJ� œu�Ë ∫w� q�L��
 Ê√Ë tOK� ‚UH�ô« r� U� oO�D� r�� Ê√Ë bO� rOOI�

ÆoO�D�K� rOOI� „UM� ÊuJ�

WL�u��« oO�D�
 W�O� w� ÍcOHM��« fOzd�« q�L� ‰U� ¨Á—Ëb�Ë
 ÊU� X�u�« Ê« ÍbOF�u� b�U� WO�ULF�« ‰UL�« ‚«u�√
 WKO�Ë bF� UN�u� ZOK��« ‰Ëœ w� WL�u��« oO�D��
  «—UL���ö� »–U??�Ë q�b� œUB��« oK�� cHM�
 v�« W�U�� ZOK��« ‰Ëœ Ê« UMO�� WO�M�_«Ë WOK�L�«

ÆWL�u��« ∆œU�� aO�d�� …b�b�  «uM�
 qB� vK� bL�F� WL�u��« ”U�« Ê« v�« XH�Ë
 œu�Ë …—Ëd{ s� öC�  U�dA�« …—«œ« w� WOJKL�«
 v��  U�dA�« w� `�UBL�« »—UC� Âb� b�«u�

 ÆW�O��Ë WLOK� WI�dD� UNIO�D� sJL�



عبدالله خليل

كفاءة الجهات 
الرقابية مثل 
هيئة السوق 

وفاعلية 
القطاع المالي 

والجمعيات 
المهنية 

ضرورة لنجاح 
الحوكمة

الشمري

التحدي 
الرئيسي 
للتطبيق 

 
ً
خلق توازنا

بين التطبيق 
وتطوير 
الشركات 
ألعمالها 

وحماية حقوق 
المساهمين

صرخوه

من السلبيات 
الموجودة 

 
ً
محليا

سيطرة المالك 
الرئيسيين 

على الشركات 
مما يؤثر في 

القطاع الخاص 
وتقييمه 

وتنافسيته
الصالح

ال يمكن 
أن نطبق 

الحوكمة في 
بلد يعتبرها 

نظريات 
أكاديمية ال 

 للحكم
ً
أسلوبا

الكندري

من اليسار: الشمري وبيرغ وعريفة ودانلوب وسرور خالل الجلسة األولى من المؤتمر

توصيات المؤتمر
1- صياغة قواعد موحدة لحوكمة الشركات تطبق 
ف��ي ك��ل دول مجلس التعاون الخليجي، م��ع مراعاة 
خصوصية بيئة األعمال لكل دولة، أسوة بالقوانين 

الموحدة لدول المجلس.
2- إنشاء مركز يضم أعضاء من جميع دول مجلس 
ال��ت��ع��اون ال��خ��ل��ي��ج��ي، ل��إش��راف ع��ل��ى تطبيق ق��واع��د 
وم��ب��ادئ حوكمة ال��ش��رك��ات ف��ي ك��ل ال���دول األع��ض��اء، 

يتبعه مراكز فرعية بكل دولة.
3- ت��ب��ن��ي ال���ش���رك���ات ط��واع��ي��ة ال���ق���واع���د ال��م��وح��دة 
للحوكمة، على أن تصبح إلزامية في حاالت محددة 
منها )قيد الشركة ببورصة األوراق المالية، زي��ادة 
رأس ال���م���ال ال��ع��ام��ل ل��ل��ش��رك��ة ع���ن ح���د م��ع��ّي��ن ي��ق��رره 
المشرع….(، على أن يتم التدرج في التطبيق، ليعطي 
الشركات والقائمين على تنفيذ القواعد الوقت الكافي 

للتطبيق، والفهم الكامل لفوائد الحوكمة.
4- ت��ع��دي��ل م��س��م��ى ح��وك��م��ة ال��ش��رك��ات ال����ذي يعد 
 ال ي���ت���ف���ه���م م���ع���ن���اه س������وى ال���ن���خ���ب���ة م��ن 

ً
م���ص���ط���ل���ح���ا

 ل���دى األش���خ���اص من 
ً
ال��م��ت��خ��ص��ص��ي��ن، وي��ث��ي��ر ل��ب��س��ا

غيرهم بتدخل األجهزة الحكومية في نشاط الشركات، 
واس��ت��ب��دال��ه��ا ب��م��ص��ط��ل��ح آخ����ر م��ث��ل )ق���واع���د اإلدارة 

الرشيدة لشركات األعمال(.
5- ن��ش��ر ث��ق��اف��ة ح��وك��م��ة ال��ش��رك��ات ل���دى األط����راف 
ال��م��ع��ن��ي��ة بتطبيق م��ف��ه��وم ح��وك��م��ة ال��ش��رك��ات، وه��م 
ال��م��س��اه��م��ون وإدارة ال��ش��رك��ة، وأص��ح��اب المصالح 

المرتبطة بها.
6- تنظيم الجهات الرقابية حلقات نقاشية مكثفة 
لتنوير الشركات الخاضعة لرقابتها بقواعد وأسس 
ومبادئ الحوكمة والفوائد التي تحققها من تطبيق 

تلك المبادئ.
7- ت��ض��م��ي��ن الئ���ح���ة ال���ن���ظ���ام األس����اس����ي ل��ش��رك��ات 
المساهمة كل القواعد التي أقرها مركز الحوكمة لدول 

مجلس التعاون الخليجي.
8- إلزام مجالس إدارات الشركات بتضمين التقرير 
السنوي المقدم إلى الجمعية العامة للمساهمين فقرة 

أساسية مستقلة توضح ما تم إن��ج��ازه في تطبيق 
قواعد الحوكمة خالل السنة المالية.

9- تحديد مؤسسات مهنية متخصصة في إعداد 
وتأهيل الكوادر المنوط بها تطبيق قواعد الحوكمة، 
س����واء ع��ل��ى م��س��ت��وى م��وظ��ف��ي ال��ج��ه��ات ال��رق��اب��ي��ة أو 

موظفي الشركات المعنية بتطبيق تلك القواعد.
10- ع��ادة تصنيف الشركات الخاضعة لتطبيق 
قواعد الحوكمة إلى ثالث شرائح )كبيرة - متوسطة 
– صغيرة(، بما يتناسب مع طبيعة نشاط كل شركة 
وح��ج��م��ه��ا وه��ي��ك��ل ملكيتها؛ وت��ح��دي��د المتطلبات 
ال��م��ن��وط��ة ب��ك��ل ش��رك��ة وف���ق ال��ش��ري��ح��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا، 
وإع��ف��اء بعض الشركات م��ن تطبيق بعض القواعد 

والمبادئ والشروط.
11- إج�����راء م��راج��ع��ة ش��ام��ل��ة ل��ل��ق��وان��ي��ن المنظمة 
للشركات وأسواق رأس المال وتطويعها بما يتناسب 

وتطبيق قواعد الحوكمة.
12- ضرورة تقييم عنصر االستقاللية في مجالس 

إدارات ال���ش���رك���ات ل��ض��م��ان ح��ي��ادي��ة ال����ق����رارات على 
مستوى الدولة.

13- ت��وح��ي��د ال��ج��ه��ة ال��رق��اب��ي��ة ال��ت��ي ي��س��ن��د إليها 
م��ت��اب��ع��ة ورق����اب����ة ت��ط��ب��ي��ق ق����واع����د ال���ح���وك���م���ة داخ����ل 
الشركات، مع تفعيل دور مجالس اإلدارات في الدفاع 
ع���ن م��ص��ال��ح ال��م��س��اه��م��ي��ن، وم��ت��اب��ع��ة أداء اإلدارة، 
وتشجيع التعاون بينها وبين األطراف المختلفة من 

أصحاب المصالح المرتبطة بالشركة.
14- خلق ت���وازن جديد للسلطات داخ��ل مجالس 
اإلدارة، وهو ما يستلزم وجود طائفتين من أعضاء 
م��ج��ل��س اإلدارة، ه��م��ا األع���ض���اء ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ون وغ��ي��ر 

التنفيذيين.
15- توزيع المسؤوليات على مستوى الشركة بين 
المدير التنفيذي ورئ��ي��س مجلس اإلدارة، وه��و ما 
يستلزم الفصل بين وظيفتي رئيس مجلس اإلدارة 

والرئيس التنفيذي.

1- بيئة تشريعية سليمة وبيئة أعمال تنافسية 
وع��ادل��ة، م��ن خ��الل تفعيل عمل أج��ه��زة تشجيع 

المنافسة.
2- ي��ج��ب ت��ب��ن��ي أس���ل���وب ت��رغ��ي��ب��ي ف���ي ف��رض 
معايير الحوكمة واالبتعاد عن اإلجبار، من خالل 
تسليط الضوء على المزايا والفوائد التي ستعود 
على الشركات العائلية والشركات المدرجة على 
ت��ب��ن��ي أن��ظ��م��ة ال��ح��وك��م��ة، ح��ي��ث إن وج�����ود ه��ذه 
المعايير ستؤدي إلى رفع معدالت النمو وتعزيز 

االستدامة لها.
3- يجب أن يتم تقديم وتكييف وموازنة هذه 
ال��م��ع��اي��ي��ر م��ع ح��ج��م ال��ش��رك��ات وت��ك��ل��ف��ة االل��ت��زام 

والمزايا التي ستعود على المساهمين.
ة وف��اع��ل��ي��ة  4- ي���وج���د ض��ع��ف ك��ب��ي��ر ف���ي ك���ف���اء
مجالس اإلدارات من حيث االستقاللية، الخبرات، 
ة، التخصصات، التفرغ، أو توافر الوقت  الكفاء

للقيام بمهام أعمالهم من حيث عدد االجتماعات.
5- إع��ادة النظر ومراجعة القوانين واللوائح 

اآلتية:
- قانون هيئة أسواق المال رقم 7/ 2010

- قانون الشركات رقم 25 /2012
 IOSCO 6- تنص المبادئ العالمية لمنظمة
في المجموعة األولى من معاييرها على تجنب 
التداخل وال��ت��راك��ب ف��ي ال��رع��اي��ة، بهدف تحسين 
ب��ي��ئ��ة األع���م���ال، ل��ذل��ك ع��ل��ى ق�����رارات ال��ح��وك��م��ة أن 
تنسق وتأخذ في االعتبار وتراعي عدم خلق عبء 
تحريض ورفع كلفة االلتزام على الشركات، ما قد 

يعقد اإلجراءات.
7- ه���ن���اك ق���ص���ور ك��ب��ي��ر ف����ي ن���وع���ي���ة وج�����ودة 
المعلومات والبيانات التي يتم اإلفصاح عنها، 
ل��ذل��ك ي��ج��ب أن ي��ت��م ت��ح��دي��د ال��ب��ي��ان��ات ب��وض��وح 

المالية وغير المالية.

»الحوكمة الخليجي« في يومه الثاني: نجاح الحوكمة في الكويت 
مرتبط بتوازن العالقة بين المعنيين بها

ً
الهارون: عالقة مصلحية بين النواب والوزراء عطلت هذا المفهوم سابقا

أكد المشاركون في جلسات 
اليوم الثاني لمؤتمر الحوكمة 
في دول مجلس التعاون أن 

نجاح تطبيق الحوكمة يعتمد 
على العالقة المتزنة بين جميع 

األطراف ذات العالقة بها 
والقيام بواجباتها المطلوبة 

بشكل صحيح.

ض��م��ن ف��ع��ال��ي��ات ال���ي���وم ال��ث��ان��ي 
م�����ن أي��������ام م���ؤت���م���ر ال���ح���وك���م���ة ف��ي 
دول مجلس ال��ت��ع��اون، أك��د أستاذ 
االقتصاد في كلية العلوم االدارية د. 
تركي الشمري في الجلسة الرابعة 
من جلسات المؤتمر أن الدراسات 
المتخصصة أش��ارت إل��ى انحراف 
أداء ال��م��دي��ري��ن ع���ن ال��م��س��اه��م��ي��ن، 
 ال������ى أن������ه م�����ع ت����ط����ور ح��ج��م 

ً
الف�����ت�����ا

الشركات واتساع أنشطتها ونشوء 
التخصص وتقسيم العمل، ظهرت 
الحاجة الى مديرين متخصصين 

إلدارة الشركات بدال من مالكها.
وب��ي��ن ال��ش��م��ري خ����الل الجلسة 
الرابعة أن الحوكمة تتطلب الرقابة 
على المديرين والعمل على تنفيذ 
القوانين واللوائح المنظمة ألوجه 
النشاط االقتصادي، مشيرا الى أن 
من بين القوانين المطلوبة لتحقيق 
م���ب���ادئ ح��وك��م��ة ال��ش��رك��ات ق��ان��ون 
الشركات وقانون هيئة أسواق المال 

وأحكام اإلفالس.
وق������ال إن م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ح��وك��م��ة 
تقتضي تحقيق ع��دد من الشروط 
أبرزها كفاءة الجهات الرقابية مثل 
هيئة أسواق المال وكفاءة وفاعلية 
القطاع المالي وكفاءات الجمعيات 
المهنية مثل جمعية المحاسبين 
وغيرها باإلضافة الى زيادة فاعلية 

المحددات الخارجية.
وأش�����ار إل���ى أن ج��م��ي��ع ال��ق��واع��د 
التي تحكم اتخاذ القرارات تتطلب 
ات����خ����اذ ال������ق������رارات ال����ه����ادف����ة ال��ت��ي 
تقلل ح��دة التعارض بين مصالح 

االطراف التي لها عالقة بالشركة.
وب���ي���ن أن م���ن ب��ي��ن ال��م��ت��ط��ل��ب��ات 
ل���ت���ع���زي���ز ال����ح����وك����م����ة: م���ص���داق���ي���ة 
القوانين المتعلقة بالثواب والعقاب 
السائدة ودوري���ة مراجعة تطبيق 
المبادئ والتركيز على تأصيلها، 
وأن تكون معايير الشركات واحدة 
في التطبيق بغض النظر عن حجم 

الشركة.

كيانات اقتصادية 

وم���������ن ج�����ه�����ت�����ه، ق���������ال ال����ش����ري����ك 
ال������ت������ن������ف������ي������ذي ف����������ي ب������ي������ك������ر ت����ل����ي 
ل���الس���ت���ش���ارات ه���ش���ام س��������رور، أن 
م��وض��وع ح��وك��م��ة ال��ش��رك��ات احتل  
م����ك����ان ال������ص������دارة ل������دى ال���ك���ي���ان���ات 
االق��ت��ص��ادي��ة ف��ي ال����دول المختلفة 
ن��ت��ي��ج��ة ل�����أزم�����ات ال���م���ال���ي���ة ال��ت��ي 
عصفت بشركات كبيرة وأدت إلى 
اهتزاز الثقة في مدى سالمة اإلدارة 
في الشركات ومدى صحة نتائجها 
ال��م��ال��ي��ة المعلنة وح��ق��ي��ق��ة أس��ع��ار 
أسهمها في أسواق األوراق المالية 
وما لذلك من تداعيات سلبية كبيرة، 
 بتنفيذ خ��ط��وات م��ح��ددة 

ً
م��ط��ال��ب��ا

لتفعيل ال�����دور ال��رق��اب��ي وتحقيق 
م��ع��اي��ي��ر ال��ح��وك��م��ة م��ث��ل اض��ط��الع 
الجهات الرقابية بتنظيم حلقات 
نقاشية مكثفة لتنوير ال��ش��رك��ات 
ال����خ����اض����ع����ة ل����رق����اب����ت����ه����ا ب���ق���واع���د 
وأسس ومبادئ الحوكمة، وتحديد 
مؤسسات مهنية متخصصة في 
إعداد وتأهيل الكوارد المنوط بها 
تطبيق قواعد الحوكمة، سواًء على 
مستوى موظفي الجهات الرقابية 
أو م���وظ���ف���ي ال����ش����رك����ات ال��م��ع��ن��ي��ة 

بتطبيق تلك القواعد.

الشركات العائلية

وب���������دوره���������ا، أش������������ارت ال����م����دي����ر 
التنفيذي لمبادرة بيرل انيشيتف 
)ال��ل��ؤل��ؤة( ام��ي��ال��دا دان��ل��وب ال���ى ان 
م����ب����ادرة ال���ل���ؤل���ؤة ت���رك���ز ع��ل��ى دول 
الخليج وتهدف الى تحفيز القطاع 
ال����خ����اص ل��ت��ح��س��ي��ن ب��ي��ئ��ة اع��م��ال��ه 
وتطبيق اسس الحوكمة والشفافية 
وذل���ك اي��م��ان��ا ب���ان ت��واف��ر مقاييس 
ع��ال��ي��ة ل��ل��ح��وك��م��ة وال��ش��ف��اف��ي��ة في 
الشركات هو عامل اساسي لجذب 

االستثمارت االجنبية.
ورك��������زت دان�����ل�����وب ف����ي ك��ل��م��ت��ه��ا 
ع��ل��ى اه��م��ي��ة تطبيق ال��ح��وك��م��ة في 
الشركات العائلية خاصة ان معظم 
الشركات في الخليج هي شركات 

عائلية.

معايير صارمة

ومن جانبه، أكد رئيس مجموعة 
حوكمة ال��ش��رك��ات ف��ي قسم تنمية 
رأس المال الكسندر بيرغ أن معظم 
ال���دول الكبرى تسعى ال��ى تطبيق 
الحوكمة م��ن خ��الل وض��ع معايير 
صارمة تدعو الشركات التي التزمت 
بالحوكمة الى عرض األسس التي 

اتبعتها.
وبين بيرغ أن التوجه التقليدي 
لتطبيق أسس ومعايير الحوكمة 
 ن���اج���ح���ة، ح���ي���ث ان 

ً
ل��ي��س��ت دائ����م����ا

هناك العديد من الجهات الرقابية 
ف���ي ال������دول ت���ق���وم ب��ات��ب��اع م��ع��اي��ي��ر 
واض���ح���ة ل��ل��ت��أك��د م���ن أن ال��ش��رك��ات 
الخاصة تقوم باتباع وتنفيذ أسس 
ال���ح���وك���م���ة ال��ص��ح��ي��ح��ة م����ن خ���الل 
وض���ع الئ��ح��ة تنفيذية ت��ل��ت��زم بها 
تلك الشركات باإلضافة الى عمليات 
تفتيش مستمرة والقيام بمؤتمرات 
صحافية ونشر تقارير تبين مدى 

التزامها بهذه القواعد. 

الجلسة الخامسة

وف����ي ال��ج��ل��س��ة ال��خ��ام��س��ة ال��ت��ي 
ت����رأس����ه����ا األم�����ي�����ن ال�����ع�����ام الت���ح���اد 
الشركات االستثمارية د. رمضان 
ال��������ش��������راح، اس�����ت�����ع�����رض ال����رئ����ي����س 
التنفيذي في شركة مشاريع الكويت 
االستثمارية إلدارة االصول )كامكو( 
ف��ي��ص��ل ص���رخ���وه، ت��ج��رب��ة ال��ق��ط��اع 
ال����خ����اص ف����ي ال��ت��ك��ي��ف م����ع ان��ظ��م��ة 
 ال��ى ان 

ً
وه��ي��اك��ل الحوكمة، م��ش��ي��را

مجموعة كيبكو ومن ضمنها شركة 
كامكو كانت من اوائل المؤسسات 
ال��ت��ي تطبق معايير الشفافية مع 
مساهميها وشركائها في عام 2007 

اي قبل األزمة المالية العالمية.
وتطرق صرخوه بشكل عام الى 
ت��ج��ارب دول المنطقة ف��ي تطبيق 
 الى ان دول مجلس 

ً
الحوكمة، مشيرا

 
ً
ال��ت��ع��اون الخليجي تشهد تحركا
 ب���ات���ج���اه ت���ط���وي���ر ال���رق���اب���ة 

ً
ن���ش���ط���ا

والحوكمة للشركات والمؤسسات، 
حيث بدأت المؤسسات في المنطقة 
ب���ت���ع���زي���ز م�����م�����ارس�����ات ال���ح���وك���م���ة 
المؤسسية بأساليب حديثة للنمو 
والتطور المستقبلي، مما سيحسن 
من قدرتها على الوصول إلى أسواق 
رأس المال بشكل أفضل وأرخ��ص 
لتعظيم قيمة استثماراتها وقيمتها 
السوقية ولتعزيز مصادر تمويلها.
وت���وق���ع ص���رخ���وه أن ي��ن��ت��ج عن 
ه���ذا ال��ت��وج��ه، ت��ح��رك ال��ش��رك��ات في 
المنطقة باتجاه تحويل ثقافتها 
المؤسسية بشكل ت��دري��ج��ي نحو 
اعتماد شفافية أكبر ف��ي أعمالها 
داخل المؤسسة مع موظفيها، ومع 

مساهميها وعمالئها.
وأض����������اف ان "ال�����ح�����وك�����م�����ة" ف��ي 
ال��ك��وي��ت ب���دأت ب��ال��ت��ط��ور وال��ت��وج��ه 
ال����ى أح�����دث االس���ال���ي���ب م���ع ص���دور 
قواعد الحوكمة للشركات وقانون 
ال��ش��رك��ات ال��ج��دي��د ف��ي ع���ام 2013. 
وق����د ب�����دأت ال���ش���رك���ات ف���ي ت��ط��وي��ر 
أع����م����ال����ه����ا وأغ������راض������ه������ا ل���ت���واك���ب 
القواعد الجديدة، حيث يتم تبني 
ممارسات أكثر ت��ط��ورا. ولتحقيق 
تلك التغييرات التى تعد جوهرية 
للقطاع الخاص، تم تمديد المهلة 

للمطابقة واتمام التغييرات.
وأشار الى ان التحدي الرئيسي 
 ،

ً
أمام تطبيق نظم الحوكمة محليا

هو النجاح في إيجاد التوازن بين 
ال��ت��ط��ب��ي��ق  وال����ق����درة ع��ل��ى ت��ط��وي��ر 
ال�����ش�����رك�����ات ألع����م����ال����ه����ا ب���س���الس���ة 
وب���م���ا ي��س��اه��م ف���ي ح��م��اي��ة ح��ق��وق 
ال���م���س���اه���م���ي���ن، وب����م����ا ال ي���ح���د م��ن 
ت��ح��ق��ي��ق ال��ن��م��و ال��ح��ق��ي��ق��ي للقطاع 

الخاص.
ول��ف��ت ال��ى ان تطبيق الحوكمة 
س���ي���س���اع���د ال����ق����ط����اع ال�����خ�����اص ف��ي 
تطوير العمل المؤسسي وتوفير 
ال��ش��ف��اف��ي��ة ال��م��ط��ل��وب��ة ف���ي األع��م��ال 

والمعلومات مما يساهم بتعزيز 
أس��واق المال وقدرتها على تلبية 
متطلبات ال��ش��رك��ات م��ن التمويل 

وبأقل التكاليف.
وف��������ي س���ب���ي���ل ال����ت����ط����ب����ي����ق، اك����د 
ص���رخ���وه اه��م��ي��ة ال��س��ع��ي م���ن أج��ل 
تطوير وزي��ادة عمق أس��واق المال 
وذل���ك باستقطاب رؤوس االم���وال 
ال��م��ؤس��س��ي��ة ال��م��ح��ل��ي��ة واالق��ل��ي��م��ي��ة 
 ع��ل��ى ض���رورة 

ً
وال��ع��ال��م��ي��ة. م���ش���ددا

ت��ح��ق��ي��ق ال���ت���ن���اغ���م ب���ي���ن ال��ق��وان��ي��ن 
ال���م���ع���ن���ي���ة وال�����ج�����ه�����ات ال����رق����اب����ي����ة 

والتنظيمية.
وشدد على أهمية دعم عمليات 
االس��ت��ث��م��ار ال��ج��م��اع��ي المؤسسي 
وتنمية أدوات التمويل في أسواق 
المال، الفتا الى انه في ظل البيئة 
االق�����ت�����ص�����ادي�����ة ال����ص����ع����ب����ة ح���ال���ي���ا 
وت����ط����ور ال���ت���ش���ري���ع���ات، س��ت��ح��ت��اج 
ال����ش����رك����ات ال���ع���ام���ل���ة ف����ي م��خ��ت��ل��ف 
أنحاء المنطقة إلى تطبيق عملية 
إص������الح ج������ذري أك���ب���ر ل��س��ي��اس��ات 
ال��ح��وك��م��ة ال��م��ؤس��س��ي��ة ل��ي��ك��ون في 
مقدورها المنافسة بفعالية أكثر 
واالس��ت��ف��ادة من ت��ط��ورات التمويل 

في أسواق المال.
واش���������ار ال������ى اه���م���ي���ة أن ت��ك��ون 
االهداف الرئيسية من تطوير نظم 
ال��ح��وك��م��ة وال��ش��ف��اف��ي��ة ل��ل��ش��رك��ات 
والمؤسسات، هي تحقيق التطوير 
ال����ج����اد ألس�������واق ال�����م�����ال، وت��رت��ي��ب 
أوض����اع ش��رك��ات ال��ق��ط��اع ال��خ��اص 
وم����س����ان����دة ال����ش����رك����ات ال���ن���اج���ح���ة 
ف�����ي ت���ط���وي���ر أع���م���ال���ه���ا وس���ه���ول���ة 
وصولها للتمويل من أسواق المال 
للمساهمة في التنمية االقتصادية 
وتحقيق التنوع في مصادر الدخل 
واسراع عملية التوطين للوظائف 

في القطاع الخاص. 
وفيما يتعلق بمالحظاته حول 
تجارب الشركات، لفت الى ضرورة 
التوجه الى نظام المراقبة الالحقة 
ول����ي����س ال��م��س��ب��ق��ة ف����ي ال��ت��ط��ب��ي��ق، 

وال��س��ع��ي ال��ى تسهيل االع��م��ال من 
خ���الل م��راج��ع��ة ال��ق��وان��ي��ن المعنية 
باالعضاء المستقلين ودورهم في 
مجالس االدارة، ودراسة دمج لجنة 
الترشيحات مع لجنة المكافآت مع 
اإلبقاء على مهام اللجنتين كما جاء 
في القواعد، ودراسة فكرة السماح 
لتعيين أع��ض��اء متخصصين من 
خ�����ارج م��ج��ل��س االدارة ف���ي بعض 
اللجان مثل لجنة التدقيق، وتوفير 
ال��ب��ي��ان��ات وال��م��ع��ل��وم��ات المتطلبة 
الس���واق ال��م��ال، وت��ط��وي��ر وتسريع 
الدورة المستندية، وزيادة الشفافية 
في توضيح المتطلبات واالجراءات 
والمخالفات للشركات، والسرعة 
في تنفيذ االعمال والحصول على 
ال��م��واف��ق��ات وال���س���رع���ة ف���ي تطوير 

ادوات اسواق المال.

عالقة ثالثية

وم�����ن ج���ان���ب���ه، أوض������ح ال��ش��ري��ك 
المدير في KPMG د. رشيد القناعي، 
ان الحوكمة عبارة عن مجموعة من 
النظم والهياكل التنظيمية التي 
تشكل عالقة ثالثية بين الممولين 
والعمالء ومجلس ادارة الشركات، 
الف����ت����ا ال������ى ان ل��ل��ح��وك��م��ة م���ب���ادئ 
واضحة البد من االلتزام بها، وهي 
متمثلة ف��ي الشفافية واإلن��ص��اف 

والنزاهة والمساءلة.
وأكد القناعي ان قطاع الشركات 
بحاجة الى تطوير نظرته وتفكيره 
اتجاه عضو مجلس ادارة الشركة، 
مضيفا ان م��ب��دأ ال��ح��وك��م��ة يعتبر 
، إذ ت���م إق������راره منذ 

ً
ن���زاع���ا ح���دي���ث���ا

عامين ونصف تقريبا ويتكون من 
١١ م���ح���ورا ي��ط��ب��ق ع��ل��ى ال��ش��رك��ات 

المدرجة والبنوك.
وأض����اف ال��ق��ن��اع��ي أن التطبيق 
األمثل لقانون الحوكمة، هو ان يتم 
على م��راح��ل، الن تطبيقها صعب 
على بعض الشركات ومن الممكن 

ان ي��ؤدي ال��ى عزوفهم ع��ن االدراج 
ف��ي ال��ب��ورص��ة او حتى االنسحاب 

من السوق.
 وأش��������ار ال�����ى ان ق����ان����ون ه��ي��ئ��ة 
أس���واق ال��م��ال ف��رض خمس لجان، 
وه��������ي: ل���ج���ن���ة ال���م���خ���اط���ر ول��ج��ن��ة 
التدقيق ولجنة الحوكمة ولجنة 
ال���م���ك���اف���آت ول��ج��ن��ة ال��ت��رش��ي��ح��ات، 
ويتحتم على مجلس ادارة الشركات 
ان يكون بعدد معين حتى يتمكن 
 أن 

ً
من تطبيق هذه اللجان، مضيفا

الواقع العملي في السوق الكويتي 
هو أن هناك شركات لديها حد أدنى 
للحوكمة، ام��ا ال��ش��رك��ات العائلية 
والبنوك فقريبا تطبق ٩٠ في المئة 

من قواعد الحوكمة.

سيطرة المالك

وب�����دوره، ذك���ر رئ��ي��س الجمعية 
االقتصادية طارق مساعد الصالح 
ان عملية تطبيق قواعد الحوكمة 
محليا، ال تتم بالطريقة المتبعة في 
ال��دول االخ��رى، مبينا ان من ضمن 
السلبيات الموجودة محليا سيطرة 
المالك الرئيسيين على الشركات، 
االم�������ر ال�������ذي ي����ؤث����ر ع���ل���ى ال���ق���ط���اع 
الخاص وعلى تقييمه وتنافسيته.

الجلسة السادسة  

بدوره، أكد وزير الدولة لشؤون 
ال���ت���خ���ط���ي���ط وال���ت���ن���م���ي���ة ال���س���اب���ق 
د. ع����ب����دال����وه����اب ال������ه������ارون خ���الل 
ال��ج��ل��س��ة ال��س��ادس��ة وال���ت���ي حملت 
ع���ن���وان "ال��ح��وك��م��ة ف���ي م��ؤس��س��ات 
ال��ق��ط��اع ال��ع��ام واألج���ه���زة الرقابية 
ومؤسسات االستثمار الحكومية" 
أن هناك نصوصا واضحة تعطي 
دورا لمجلس االم����ة ف��ي��م��ا يتعلق 
بالدور الرقابي ولكن هناك سلطة 
ال ت���م���ارس دوره������ا ب��ش��ك��ل رس��م��ي 
مؤكدا ان هناك عالقة مصلحية بين 

النواب وال���وزراء عطلت هذا الدور 
في وقت ما.

وق���������ال ان دور م���ج���ل���س األم�����ة 
األساسي للرقابة ودور الناخب هو 
تطبيق مبدأ الحوكمة علي النائب 

بعد انتخابه. 

مفهوم عالمي

وعلى صعيد متصل، قال عضو 
جمعية ال��م��ح��ام��ي��ن د. عبدالكريم 
ال���ك���ن���دري ان ال��ح��وك��م��ة أص��ب��ح��ت 
م��ف��ه��وم��ا ال يختصر ع��ل��ى القطاع 
الخاص بل اصبح مفهوما عالميا 
ت����وس����ع ال���ع���ال���م ي����ه خ������الل ال���ف���ت���رة 
الماضية ليشمل القطاع الحكومي 

والمجتمع المدني.
واض�������اف ال����ك����ن����دري: "ش���ئ���ن���ا ام 
ابينا باتت الحوكمة سياسة حكم 
وفي العالم الحديث اصبح السبيل 
للتغيير هو اتباع معايير الحوكمة 
او ال��م��ش��ارك��ة ف���ي ال��م��ع��اي��ي��ر ال��ت��ي 
ن��ص��ت ع��ل��ي��ه��ا االم����م ال��م��ت��ح��ده في 

اشراك المواطن في اتخاذ القرار".

معاناة الحكم الرشيد

وبدوره، أوضح الرئيس السابق 
الت��ح��اد المحاسبين والمراجعين 
ال��ع��رب محمد ح��م��ود ال��ه��اج��ري ان 
ال��ح��وك��م��ة وت��ع��ري��ف��ه��ا ي��ص��ب��ان في 
الحكم الرشيد او االدارة الرشيدة 
من خالل مجموعة اجراءات رقابية 
وق����د ب�����دأت ب���ن���اء ع��ل��ى ال��رغ��ب��ة في 
اصالحات القطاع الخاص، مضيفا 
ان اهداف الحوكمة تتعلق بتحقيق 
رقابة فعالة مستقلة وتأكيد على 
ح��س��ن ال��ع��م��ل واالن����ج����از واالدارة 
الحكومية دائما هي االساس لعمل 
التنمية، والقطاع الخاص ما لم تكن 
هناك تشريعات منظمة لعمله فلن 

يكون هناك تحرك له.

ق���ال ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��دان��ة 
غاز االماراتية رئيس شركة النفط 
الكويتية السابق  احمد العربيد 
ان الحوكمة لن تستقيم ما لم يتم 
االتفاق على تعريف واحد لمعني 
ال���ح���وك���م���ة. واض������اف ال��ع��رب��ي��د ان 
ال��ب��داي��ة ك��ان��ت ب��ع��د ان��ه��ي��ار شركة 
ان����رون وم���ا تبعها م��ن ان��ه��ي��ارات 
أخ����رى وق����د اس��ت��دع��ى ذل����ك ال��دف��ع 
ب���اس���ت���ح���داث ن����ظ����ام وق����ائ����ي ل��ك��ل 
الشركات لتدارك حدوث مثل تلك 
االزم������ات ف���ي ال��م��س��ت��ق��ب��ل وع��ن��دم��ا 
»ن����ت����ح����دث ع�����ن ال���ح���وك���م���ة ف��ان��ن��ا 
نتحدث عن معايير يتردد الجميع 
ف����ي ت��ط��ب��ق��ه��ا ون����ب����ذل ال���ج���ه���د ف��ي 
تطبيقها ثم نطلب االي��ض��اح تلو 

االيضاح وال نجد شيئا«.

فيما يتعلق بتجارب القطاع الخاص للتكيف مع الحوكمة، 
صنف صرخوه الشركات الى ثالث فئات رئيسة تضم:

• ش��رك��ات ك��ب��رى ون��اج��ح��ة ق��ام��ت ب��ال��ب��دء بتطبيق نظم 
الحوكمة الحديثة حتى قبل اص��دار القوانين والتشريعات 
الحديثة للحوكمة، وتلك الشركات لديها القدرة على التطبيق 
السريع وتتطلب السرعة ف��ي النظر ال��ى متطلباتها حتى 

تواكب خططها لتمية أعمالها.
• ش��رك��ات كبرى ووس��ط��ى الت���زال تطبق نظما واساليب 
قديمة تحتاج الى التطوير، وتلك الشركات تحتاج الى وقت 
ومساندة من مستشارين متخصصين والجهات الرقابية 

لتحقيق النقلة المطلوبة.
• ش��رك��ات أخ��رى ت��واج��ه صعوبة ف��ي تطوير أعمالها أو 
تلبية متطلبات مساهميها ودائنيها، وهنا يجب ايجاد 
ال��ح��ل��ول ال��س��ري��ع��ة وال��ت��ي ت��ك��ون ف��ي غ��ال��ب االح���ي���ان صعبة 
ومؤلمة من قبل المساهمين والدائنين والجهات الرقابية 
ح��ت��ى ال ي��ت��أث��ر ب��اق��ي ال��ش��رك��ات وال��ق��ط��اع ال���خ���اص عموما 

بتأثيراتها السلبية.

حوكمة النفط مقومات نجاحهاتجارب القطاع الخاص فيها
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الكندري

من اليسار: الشمري وبيرغ وعريفة ودانلوب وسرور خالل الجلسة األولى من المؤتمر

توصيات المؤتمر
1- صياغة قواعد موحدة لحوكمة الشركات تطبق 
ف��ي ك��ل دول مجلس التعاون الخليجي، م��ع مراعاة 
خصوصية بيئة األعمال لكل دولة، أسوة بالقوانين 

الموحدة لدول المجلس.
2- إنشاء مركز يضم أعضاء من جميع دول مجلس 
ال��ت��ع��اون ال��خ��ل��ي��ج��ي، ل��إش��راف ع��ل��ى تطبيق ق��واع��د 
وم��ب��ادئ حوكمة ال��ش��رك��ات ف��ي ك��ل ال���دول األع��ض��اء، 

يتبعه مراكز فرعية بكل دولة.
3- ت��ب��ن��ي ال���ش���رك���ات ط��واع��ي��ة ال���ق���واع���د ال��م��وح��دة 
للحوكمة، على أن تصبح إلزامية في حاالت محددة 
منها )قيد الشركة ببورصة األوراق المالية، زي��ادة 
رأس ال���م���ال ال��ع��ام��ل ل��ل��ش��رك��ة ع���ن ح���د م��ع��ّي��ن ي��ق��رره 
المشرع….(، على أن يتم التدرج في التطبيق، ليعطي 
الشركات والقائمين على تنفيذ القواعد الوقت الكافي 

للتطبيق، والفهم الكامل لفوائد الحوكمة.
4- ت��ع��دي��ل م��س��م��ى ح��وك��م��ة ال��ش��رك��ات ال����ذي يعد 
 ال ي���ت���ف���ه���م م���ع���ن���اه س������وى ال���ن���خ���ب���ة م��ن 

ً
م���ص���ط���ل���ح���ا

 ل���دى األش���خ���اص من 
ً
ال��م��ت��خ��ص��ص��ي��ن، وي��ث��ي��ر ل��ب��س��ا

غيرهم بتدخل األجهزة الحكومية في نشاط الشركات، 
واس��ت��ب��دال��ه��ا ب��م��ص��ط��ل��ح آخ����ر م��ث��ل )ق���واع���د اإلدارة 

الرشيدة لشركات األعمال(.
5- ن��ش��ر ث��ق��اف��ة ح��وك��م��ة ال��ش��رك��ات ل���دى األط����راف 
ال��م��ع��ن��ي��ة بتطبيق م��ف��ه��وم ح��وك��م��ة ال��ش��رك��ات، وه��م 
ال��م��س��اه��م��ون وإدارة ال��ش��رك��ة، وأص��ح��اب المصالح 

المرتبطة بها.
6- تنظيم الجهات الرقابية حلقات نقاشية مكثفة 
لتنوير الشركات الخاضعة لرقابتها بقواعد وأسس 
ومبادئ الحوكمة والفوائد التي تحققها من تطبيق 

تلك المبادئ.
7- ت��ض��م��ي��ن الئ���ح���ة ال���ن���ظ���ام األس����اس����ي ل��ش��رك��ات 
المساهمة كل القواعد التي أقرها مركز الحوكمة لدول 

مجلس التعاون الخليجي.
8- إلزام مجالس إدارات الشركات بتضمين التقرير 
السنوي المقدم إلى الجمعية العامة للمساهمين فقرة 

أساسية مستقلة توضح ما تم إن��ج��ازه في تطبيق 
قواعد الحوكمة خالل السنة المالية.

9- تحديد مؤسسات مهنية متخصصة في إعداد 
وتأهيل الكوادر المنوط بها تطبيق قواعد الحوكمة، 
س����واء ع��ل��ى م��س��ت��وى م��وظ��ف��ي ال��ج��ه��ات ال��رق��اب��ي��ة أو 

موظفي الشركات المعنية بتطبيق تلك القواعد.
10- ع��ادة تصنيف الشركات الخاضعة لتطبيق 
قواعد الحوكمة إلى ثالث شرائح )كبيرة - متوسطة 
– صغيرة(، بما يتناسب مع طبيعة نشاط كل شركة 
وح��ج��م��ه��ا وه��ي��ك��ل ملكيتها؛ وت��ح��دي��د المتطلبات 
ال��م��ن��وط��ة ب��ك��ل ش��رك��ة وف���ق ال��ش��ري��ح��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا، 
وإع��ف��اء بعض الشركات م��ن تطبيق بعض القواعد 

والمبادئ والشروط.
11- إج�����راء م��راج��ع��ة ش��ام��ل��ة ل��ل��ق��وان��ي��ن المنظمة 
للشركات وأسواق رأس المال وتطويعها بما يتناسب 

وتطبيق قواعد الحوكمة.
12- ضرورة تقييم عنصر االستقاللية في مجالس 

إدارات ال���ش���رك���ات ل��ض��م��ان ح��ي��ادي��ة ال����ق����رارات على 
مستوى الدولة.

13- ت��وح��ي��د ال��ج��ه��ة ال��رق��اب��ي��ة ال��ت��ي ي��س��ن��د إليها 
م��ت��اب��ع��ة ورق����اب����ة ت��ط��ب��ي��ق ق����واع����د ال���ح���وك���م���ة داخ����ل 
الشركات، مع تفعيل دور مجالس اإلدارات في الدفاع 
ع���ن م��ص��ال��ح ال��م��س��اه��م��ي��ن، وم��ت��اب��ع��ة أداء اإلدارة، 
وتشجيع التعاون بينها وبين األطراف المختلفة من 

أصحاب المصالح المرتبطة بالشركة.
14- خلق ت���وازن جديد للسلطات داخ��ل مجالس 
اإلدارة، وهو ما يستلزم وجود طائفتين من أعضاء 
م��ج��ل��س اإلدارة، ه��م��ا األع���ض���اء ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ون وغ��ي��ر 

التنفيذيين.
15- توزيع المسؤوليات على مستوى الشركة بين 
المدير التنفيذي ورئ��ي��س مجلس اإلدارة، وه��و ما 
يستلزم الفصل بين وظيفتي رئيس مجلس اإلدارة 

والرئيس التنفيذي.

1- بيئة تشريعية سليمة وبيئة أعمال تنافسية 
وع��ادل��ة، م��ن خ��الل تفعيل عمل أج��ه��زة تشجيع 

المنافسة.
2- ي��ج��ب ت��ب��ن��ي أس���ل���وب ت��رغ��ي��ب��ي ف���ي ف��رض 
معايير الحوكمة واالبتعاد عن اإلجبار، من خالل 
تسليط الضوء على المزايا والفوائد التي ستعود 
على الشركات العائلية والشركات المدرجة على 
ت��ب��ن��ي أن��ظ��م��ة ال��ح��وك��م��ة، ح��ي��ث إن وج�����ود ه��ذه 
المعايير ستؤدي إلى رفع معدالت النمو وتعزيز 

االستدامة لها.
3- يجب أن يتم تقديم وتكييف وموازنة هذه 
ال��م��ع��اي��ي��ر م��ع ح��ج��م ال��ش��رك��ات وت��ك��ل��ف��ة االل��ت��زام 

والمزايا التي ستعود على المساهمين.
ة وف��اع��ل��ي��ة  4- ي���وج���د ض��ع��ف ك��ب��ي��ر ف���ي ك���ف���اء
مجالس اإلدارات من حيث االستقاللية، الخبرات، 
ة، التخصصات، التفرغ، أو توافر الوقت  الكفاء

للقيام بمهام أعمالهم من حيث عدد االجتماعات.
5- إع��ادة النظر ومراجعة القوانين واللوائح 

اآلتية:
- قانون هيئة أسواق المال رقم 7/ 2010

- قانون الشركات رقم 25 /2012
 IOSCO 6- تنص المبادئ العالمية لمنظمة
في المجموعة األولى من معاييرها على تجنب 
التداخل وال��ت��راك��ب ف��ي ال��رع��اي��ة، بهدف تحسين 
ب��ي��ئ��ة األع���م���ال، ل��ذل��ك ع��ل��ى ق�����رارات ال��ح��وك��م��ة أن 
تنسق وتأخذ في االعتبار وتراعي عدم خلق عبء 
تحريض ورفع كلفة االلتزام على الشركات، ما قد 

يعقد اإلجراءات.
7- ه���ن���اك ق���ص���ور ك��ب��ي��ر ف����ي ن���وع���ي���ة وج�����ودة 
المعلومات والبيانات التي يتم اإلفصاح عنها، 
ل��ذل��ك ي��ج��ب أن ي��ت��م ت��ح��دي��د ال��ب��ي��ان��ات ب��وض��وح 

المالية وغير المالية.

»الحوكمة الخليجي« في يومه الثاني: نجاح الحوكمة في الكويت 
مرتبط بتوازن العالقة بين المعنيين بها

ً
الهارون: عالقة مصلحية بين النواب والوزراء عطلت هذا المفهوم سابقا

أكد المشاركون في جلسات 
اليوم الثاني لمؤتمر الحوكمة 
في دول مجلس التعاون أن 

نجاح تطبيق الحوكمة يعتمد 
على العالقة المتزنة بين جميع 

األطراف ذات العالقة بها 
والقيام بواجباتها المطلوبة 

بشكل صحيح.

ض��م��ن ف��ع��ال��ي��ات ال���ي���وم ال��ث��ان��ي 
م�����ن أي��������ام م���ؤت���م���ر ال���ح���وك���م���ة ف��ي 
دول مجلس ال��ت��ع��اون، أك��د أستاذ 
االقتصاد في كلية العلوم االدارية د. 
تركي الشمري في الجلسة الرابعة 
من جلسات المؤتمر أن الدراسات 
المتخصصة أش��ارت إل��ى انحراف 
أداء ال��م��دي��ري��ن ع���ن ال��م��س��اه��م��ي��ن، 
 ال������ى أن������ه م�����ع ت����ط����ور ح��ج��م 

ً
الف�����ت�����ا

الشركات واتساع أنشطتها ونشوء 
التخصص وتقسيم العمل، ظهرت 
الحاجة الى مديرين متخصصين 

إلدارة الشركات بدال من مالكها.
وب��ي��ن ال��ش��م��ري خ����الل الجلسة 
الرابعة أن الحوكمة تتطلب الرقابة 
على المديرين والعمل على تنفيذ 
القوانين واللوائح المنظمة ألوجه 
النشاط االقتصادي، مشيرا الى أن 
من بين القوانين المطلوبة لتحقيق 
م���ب���ادئ ح��وك��م��ة ال��ش��رك��ات ق��ان��ون 
الشركات وقانون هيئة أسواق المال 

وأحكام اإلفالس.
وق������ال إن م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ح��وك��م��ة 
تقتضي تحقيق ع��دد من الشروط 
أبرزها كفاءة الجهات الرقابية مثل 
هيئة أسواق المال وكفاءة وفاعلية 
القطاع المالي وكفاءات الجمعيات 
المهنية مثل جمعية المحاسبين 
وغيرها باإلضافة الى زيادة فاعلية 

المحددات الخارجية.
وأش�����ار إل���ى أن ج��م��ي��ع ال��ق��واع��د 
التي تحكم اتخاذ القرارات تتطلب 
ات����خ����اذ ال������ق������رارات ال����ه����ادف����ة ال��ت��ي 
تقلل ح��دة التعارض بين مصالح 

االطراف التي لها عالقة بالشركة.
وب���ي���ن أن م���ن ب��ي��ن ال��م��ت��ط��ل��ب��ات 
ل���ت���ع���زي���ز ال����ح����وك����م����ة: م���ص���داق���ي���ة 
القوانين المتعلقة بالثواب والعقاب 
السائدة ودوري���ة مراجعة تطبيق 
المبادئ والتركيز على تأصيلها، 
وأن تكون معايير الشركات واحدة 
في التطبيق بغض النظر عن حجم 

الشركة.

كيانات اقتصادية 

وم���������ن ج�����ه�����ت�����ه، ق���������ال ال����ش����ري����ك 
ال������ت������ن������ف������ي������ذي ف����������ي ب������ي������ك������ر ت����ل����ي 
ل���الس���ت���ش���ارات ه���ش���ام س��������رور، أن 
م��وض��وع ح��وك��م��ة ال��ش��رك��ات احتل  
م����ك����ان ال������ص������دارة ل������دى ال���ك���ي���ان���ات 
االق��ت��ص��ادي��ة ف��ي ال����دول المختلفة 
ن��ت��ي��ج��ة ل�����أزم�����ات ال���م���ال���ي���ة ال��ت��ي 
عصفت بشركات كبيرة وأدت إلى 
اهتزاز الثقة في مدى سالمة اإلدارة 
في الشركات ومدى صحة نتائجها 
ال��م��ال��ي��ة المعلنة وح��ق��ي��ق��ة أس��ع��ار 
أسهمها في أسواق األوراق المالية 
وما لذلك من تداعيات سلبية كبيرة، 
 بتنفيذ خ��ط��وات م��ح��ددة 

ً
م��ط��ال��ب��ا

لتفعيل ال�����دور ال��رق��اب��ي وتحقيق 
م��ع��اي��ي��ر ال��ح��وك��م��ة م��ث��ل اض��ط��الع 
الجهات الرقابية بتنظيم حلقات 
نقاشية مكثفة لتنوير ال��ش��رك��ات 
ال����خ����اض����ع����ة ل����رق����اب����ت����ه����ا ب���ق���واع���د 
وأسس ومبادئ الحوكمة، وتحديد 
مؤسسات مهنية متخصصة في 
إعداد وتأهيل الكوارد المنوط بها 
تطبيق قواعد الحوكمة، سواًء على 
مستوى موظفي الجهات الرقابية 
أو م���وظ���ف���ي ال����ش����رك����ات ال��م��ع��ن��ي��ة 

بتطبيق تلك القواعد.

الشركات العائلية

وب���������دوره���������ا، أش������������ارت ال����م����دي����ر 
التنفيذي لمبادرة بيرل انيشيتف 
)ال��ل��ؤل��ؤة( ام��ي��ال��دا دان��ل��وب ال���ى ان 
م����ب����ادرة ال���ل���ؤل���ؤة ت���رك���ز ع��ل��ى دول 
الخليج وتهدف الى تحفيز القطاع 
ال����خ����اص ل��ت��ح��س��ي��ن ب��ي��ئ��ة اع��م��ال��ه 
وتطبيق اسس الحوكمة والشفافية 
وذل���ك اي��م��ان��ا ب���ان ت��واف��ر مقاييس 
ع��ال��ي��ة ل��ل��ح��وك��م��ة وال��ش��ف��اف��ي��ة في 
الشركات هو عامل اساسي لجذب 

االستثمارت االجنبية.
ورك��������زت دان�����ل�����وب ف����ي ك��ل��م��ت��ه��ا 
ع��ل��ى اه��م��ي��ة تطبيق ال��ح��وك��م��ة في 
الشركات العائلية خاصة ان معظم 
الشركات في الخليج هي شركات 

عائلية.

معايير صارمة

ومن جانبه، أكد رئيس مجموعة 
حوكمة ال��ش��رك��ات ف��ي قسم تنمية 
رأس المال الكسندر بيرغ أن معظم 
ال���دول الكبرى تسعى ال��ى تطبيق 
الحوكمة م��ن خ��الل وض��ع معايير 
صارمة تدعو الشركات التي التزمت 
بالحوكمة الى عرض األسس التي 

اتبعتها.
وبين بيرغ أن التوجه التقليدي 
لتطبيق أسس ومعايير الحوكمة 
 ن���اج���ح���ة، ح���ي���ث ان 

ً
ل��ي��س��ت دائ����م����ا

هناك العديد من الجهات الرقابية 
ف���ي ال������دول ت���ق���وم ب��ات��ب��اع م��ع��اي��ي��ر 
واض���ح���ة ل��ل��ت��أك��د م���ن أن ال��ش��رك��ات 
الخاصة تقوم باتباع وتنفيذ أسس 
ال���ح���وك���م���ة ال��ص��ح��ي��ح��ة م����ن خ���الل 
وض���ع الئ��ح��ة تنفيذية ت��ل��ت��زم بها 
تلك الشركات باإلضافة الى عمليات 
تفتيش مستمرة والقيام بمؤتمرات 
صحافية ونشر تقارير تبين مدى 

التزامها بهذه القواعد. 

الجلسة الخامسة

وف����ي ال��ج��ل��س��ة ال��خ��ام��س��ة ال��ت��ي 
ت����رأس����ه����ا األم�����ي�����ن ال�����ع�����ام الت���ح���اد 
الشركات االستثمارية د. رمضان 
ال��������ش��������راح، اس�����ت�����ع�����رض ال����رئ����ي����س 
التنفيذي في شركة مشاريع الكويت 
االستثمارية إلدارة االصول )كامكو( 
ف��ي��ص��ل ص���رخ���وه، ت��ج��رب��ة ال��ق��ط��اع 
ال����خ����اص ف����ي ال��ت��ك��ي��ف م����ع ان��ظ��م��ة 
 ال��ى ان 

ً
وه��ي��اك��ل الحوكمة، م��ش��ي��را

مجموعة كيبكو ومن ضمنها شركة 
كامكو كانت من اوائل المؤسسات 
ال��ت��ي تطبق معايير الشفافية مع 
مساهميها وشركائها في عام 2007 

اي قبل األزمة المالية العالمية.
وتطرق صرخوه بشكل عام الى 
ت��ج��ارب دول المنطقة ف��ي تطبيق 
 الى ان دول مجلس 

ً
الحوكمة، مشيرا

 
ً
ال��ت��ع��اون الخليجي تشهد تحركا
 ب���ات���ج���اه ت���ط���وي���ر ال���رق���اب���ة 

ً
ن���ش���ط���ا

والحوكمة للشركات والمؤسسات، 
حيث بدأت المؤسسات في المنطقة 
ب���ت���ع���زي���ز م�����م�����ارس�����ات ال���ح���وك���م���ة 
المؤسسية بأساليب حديثة للنمو 
والتطور المستقبلي، مما سيحسن 
من قدرتها على الوصول إلى أسواق 
رأس المال بشكل أفضل وأرخ��ص 
لتعظيم قيمة استثماراتها وقيمتها 
السوقية ولتعزيز مصادر تمويلها.
وت���وق���ع ص���رخ���وه أن ي��ن��ت��ج عن 
ه���ذا ال��ت��وج��ه، ت��ح��رك ال��ش��رك��ات في 
المنطقة باتجاه تحويل ثقافتها 
المؤسسية بشكل ت��دري��ج��ي نحو 
اعتماد شفافية أكبر ف��ي أعمالها 
داخل المؤسسة مع موظفيها، ومع 

مساهميها وعمالئها.
وأض����������اف ان "ال�����ح�����وك�����م�����ة" ف��ي 
ال��ك��وي��ت ب���دأت ب��ال��ت��ط��ور وال��ت��وج��ه 
ال����ى أح�����دث االس���ال���ي���ب م���ع ص���دور 
قواعد الحوكمة للشركات وقانون 
ال��ش��رك��ات ال��ج��دي��د ف��ي ع���ام 2013. 
وق����د ب�����دأت ال���ش���رك���ات ف���ي ت��ط��وي��ر 
أع����م����ال����ه����ا وأغ������راض������ه������ا ل���ت���واك���ب 
القواعد الجديدة، حيث يتم تبني 
ممارسات أكثر ت��ط��ورا. ولتحقيق 
تلك التغييرات التى تعد جوهرية 
للقطاع الخاص، تم تمديد المهلة 

للمطابقة واتمام التغييرات.
وأشار الى ان التحدي الرئيسي 
 ،

ً
أمام تطبيق نظم الحوكمة محليا

هو النجاح في إيجاد التوازن بين 
ال��ت��ط��ب��ي��ق  وال����ق����درة ع��ل��ى ت��ط��وي��ر 
ال�����ش�����رك�����ات ألع����م����ال����ه����ا ب���س���الس���ة 
وب���م���ا ي��س��اه��م ف���ي ح��م��اي��ة ح��ق��وق 
ال���م���س���اه���م���ي���ن، وب����م����ا ال ي���ح���د م��ن 
ت��ح��ق��ي��ق ال��ن��م��و ال��ح��ق��ي��ق��ي للقطاع 

الخاص.
ول��ف��ت ال��ى ان تطبيق الحوكمة 
س���ي���س���اع���د ال����ق����ط����اع ال�����خ�����اص ف��ي 
تطوير العمل المؤسسي وتوفير 
ال��ش��ف��اف��ي��ة ال��م��ط��ل��وب��ة ف���ي األع��م��ال 

والمعلومات مما يساهم بتعزيز 
أس��واق المال وقدرتها على تلبية 
متطلبات ال��ش��رك��ات م��ن التمويل 

وبأقل التكاليف.
وف��������ي س���ب���ي���ل ال����ت����ط����ب����ي����ق، اك����د 
ص���رخ���وه اه��م��ي��ة ال��س��ع��ي م���ن أج��ل 
تطوير وزي��ادة عمق أس��واق المال 
وذل���ك باستقطاب رؤوس االم���وال 
ال��م��ؤس��س��ي��ة ال��م��ح��ل��ي��ة واالق��ل��ي��م��ي��ة 
 ع��ل��ى ض���رورة 

ً
وال��ع��ال��م��ي��ة. م���ش���ددا

ت��ح��ق��ي��ق ال���ت���ن���اغ���م ب���ي���ن ال��ق��وان��ي��ن 
ال���م���ع���ن���ي���ة وال�����ج�����ه�����ات ال����رق����اب����ي����ة 

والتنظيمية.
وشدد على أهمية دعم عمليات 
االس��ت��ث��م��ار ال��ج��م��اع��ي المؤسسي 
وتنمية أدوات التمويل في أسواق 
المال، الفتا الى انه في ظل البيئة 
االق�����ت�����ص�����ادي�����ة ال����ص����ع����ب����ة ح���ال���ي���ا 
وت����ط����ور ال���ت���ش���ري���ع���ات، س��ت��ح��ت��اج 
ال����ش����رك����ات ال���ع���ام���ل���ة ف����ي م��خ��ت��ل��ف 
أنحاء المنطقة إلى تطبيق عملية 
إص������الح ج������ذري أك���ب���ر ل��س��ي��اس��ات 
ال��ح��وك��م��ة ال��م��ؤس��س��ي��ة ل��ي��ك��ون في 
مقدورها المنافسة بفعالية أكثر 
واالس��ت��ف��ادة من ت��ط��ورات التمويل 

في أسواق المال.
واش���������ار ال������ى اه���م���ي���ة أن ت��ك��ون 
االهداف الرئيسية من تطوير نظم 
ال��ح��وك��م��ة وال��ش��ف��اف��ي��ة ل��ل��ش��رك��ات 
والمؤسسات، هي تحقيق التطوير 
ال����ج����اد ألس�������واق ال�����م�����ال، وت��رت��ي��ب 
أوض����اع ش��رك��ات ال��ق��ط��اع ال��خ��اص 
وم����س����ان����دة ال����ش����رك����ات ال���ن���اج���ح���ة 
ف�����ي ت���ط���وي���ر أع���م���ال���ه���ا وس���ه���ول���ة 
وصولها للتمويل من أسواق المال 
للمساهمة في التنمية االقتصادية 
وتحقيق التنوع في مصادر الدخل 
واسراع عملية التوطين للوظائف 

في القطاع الخاص. 
وفيما يتعلق بمالحظاته حول 
تجارب الشركات، لفت الى ضرورة 
التوجه الى نظام المراقبة الالحقة 
ول����ي����س ال��م��س��ب��ق��ة ف����ي ال��ت��ط��ب��ي��ق، 

وال��س��ع��ي ال��ى تسهيل االع��م��ال من 
خ���الل م��راج��ع��ة ال��ق��وان��ي��ن المعنية 
باالعضاء المستقلين ودورهم في 
مجالس االدارة، ودراسة دمج لجنة 
الترشيحات مع لجنة المكافآت مع 
اإلبقاء على مهام اللجنتين كما جاء 
في القواعد، ودراسة فكرة السماح 
لتعيين أع��ض��اء متخصصين من 
خ�����ارج م��ج��ل��س االدارة ف���ي بعض 
اللجان مثل لجنة التدقيق، وتوفير 
ال��ب��ي��ان��ات وال��م��ع��ل��وم��ات المتطلبة 
الس���واق ال��م��ال، وت��ط��وي��ر وتسريع 
الدورة المستندية، وزيادة الشفافية 
في توضيح المتطلبات واالجراءات 
والمخالفات للشركات، والسرعة 
في تنفيذ االعمال والحصول على 
ال��م��واف��ق��ات وال���س���رع���ة ف���ي تطوير 

ادوات اسواق المال.

عالقة ثالثية

وم�����ن ج���ان���ب���ه، أوض������ح ال��ش��ري��ك 
المدير في KPMG د. رشيد القناعي، 
ان الحوكمة عبارة عن مجموعة من 
النظم والهياكل التنظيمية التي 
تشكل عالقة ثالثية بين الممولين 
والعمالء ومجلس ادارة الشركات، 
الف����ت����ا ال������ى ان ل��ل��ح��وك��م��ة م���ب���ادئ 
واضحة البد من االلتزام بها، وهي 
متمثلة ف��ي الشفافية واإلن��ص��اف 

والنزاهة والمساءلة.
وأكد القناعي ان قطاع الشركات 
بحاجة الى تطوير نظرته وتفكيره 
اتجاه عضو مجلس ادارة الشركة، 
مضيفا ان م��ب��دأ ال��ح��وك��م��ة يعتبر 
، إذ ت���م إق������راره منذ 

ً
ن���زاع���ا ح���دي���ث���ا

عامين ونصف تقريبا ويتكون من 
١١ م���ح���ورا ي��ط��ب��ق ع��ل��ى ال��ش��رك��ات 

المدرجة والبنوك.
وأض����اف ال��ق��ن��اع��ي أن التطبيق 
األمثل لقانون الحوكمة، هو ان يتم 
على م��راح��ل، الن تطبيقها صعب 
على بعض الشركات ومن الممكن 

ان ي��ؤدي ال��ى عزوفهم ع��ن االدراج 
ف��ي ال��ب��ورص��ة او حتى االنسحاب 

من السوق.
 وأش��������ار ال�����ى ان ق����ان����ون ه��ي��ئ��ة 
أس���واق ال��م��ال ف��رض خمس لجان، 
وه��������ي: ل���ج���ن���ة ال���م���خ���اط���ر ول��ج��ن��ة 
التدقيق ولجنة الحوكمة ولجنة 
ال���م���ك���اف���آت ول��ج��ن��ة ال��ت��رش��ي��ح��ات، 
ويتحتم على مجلس ادارة الشركات 
ان يكون بعدد معين حتى يتمكن 
 أن 

ً
من تطبيق هذه اللجان، مضيفا

الواقع العملي في السوق الكويتي 
هو أن هناك شركات لديها حد أدنى 
للحوكمة، ام��ا ال��ش��رك��ات العائلية 
والبنوك فقريبا تطبق ٩٠ في المئة 

من قواعد الحوكمة.

سيطرة المالك

وب�����دوره، ذك���ر رئ��ي��س الجمعية 
االقتصادية طارق مساعد الصالح 
ان عملية تطبيق قواعد الحوكمة 
محليا، ال تتم بالطريقة المتبعة في 
ال��دول االخ��رى، مبينا ان من ضمن 
السلبيات الموجودة محليا سيطرة 
المالك الرئيسيين على الشركات، 
االم�������ر ال�������ذي ي����ؤث����ر ع���ل���ى ال���ق���ط���اع 
الخاص وعلى تقييمه وتنافسيته.

الجلسة السادسة  

بدوره، أكد وزير الدولة لشؤون 
ال���ت���خ���ط���ي���ط وال���ت���ن���م���ي���ة ال���س���اب���ق 
د. ع����ب����دال����وه����اب ال������ه������ارون خ���الل 
ال��ج��ل��س��ة ال��س��ادس��ة وال���ت���ي حملت 
ع���ن���وان "ال��ح��وك��م��ة ف���ي م��ؤس��س��ات 
ال��ق��ط��اع ال��ع��ام واألج���ه���زة الرقابية 
ومؤسسات االستثمار الحكومية" 
أن هناك نصوصا واضحة تعطي 
دورا لمجلس االم����ة ف��ي��م��ا يتعلق 
بالدور الرقابي ولكن هناك سلطة 
ال ت���م���ارس دوره������ا ب��ش��ك��ل رس��م��ي 
مؤكدا ان هناك عالقة مصلحية بين 

النواب وال���وزراء عطلت هذا الدور 
في وقت ما.

وق���������ال ان دور م���ج���ل���س األم�����ة 
األساسي للرقابة ودور الناخب هو 
تطبيق مبدأ الحوكمة علي النائب 

بعد انتخابه. 

مفهوم عالمي

وعلى صعيد متصل، قال عضو 
جمعية ال��م��ح��ام��ي��ن د. عبدالكريم 
ال���ك���ن���دري ان ال��ح��وك��م��ة أص��ب��ح��ت 
م��ف��ه��وم��ا ال يختصر ع��ل��ى القطاع 
الخاص بل اصبح مفهوما عالميا 
ت����وس����ع ال���ع���ال���م ي����ه خ������الل ال���ف���ت���رة 
الماضية ليشمل القطاع الحكومي 

والمجتمع المدني.
واض�������اف ال����ك����ن����دري: "ش���ئ���ن���ا ام 
ابينا باتت الحوكمة سياسة حكم 
وفي العالم الحديث اصبح السبيل 
للتغيير هو اتباع معايير الحوكمة 
او ال��م��ش��ارك��ة ف���ي ال��م��ع��اي��ي��ر ال��ت��ي 
ن��ص��ت ع��ل��ي��ه��ا االم����م ال��م��ت��ح��ده في 

اشراك المواطن في اتخاذ القرار".

معاناة الحكم الرشيد

وبدوره، أوضح الرئيس السابق 
الت��ح��اد المحاسبين والمراجعين 
ال��ع��رب محمد ح��م��ود ال��ه��اج��ري ان 
ال��ح��وك��م��ة وت��ع��ري��ف��ه��ا ي��ص��ب��ان في 
الحكم الرشيد او االدارة الرشيدة 
من خالل مجموعة اجراءات رقابية 
وق����د ب�����دأت ب���ن���اء ع��ل��ى ال��رغ��ب��ة في 
اصالحات القطاع الخاص، مضيفا 
ان اهداف الحوكمة تتعلق بتحقيق 
رقابة فعالة مستقلة وتأكيد على 
ح��س��ن ال��ع��م��ل واالن����ج����از واالدارة 
الحكومية دائما هي االساس لعمل 
التنمية، والقطاع الخاص ما لم تكن 
هناك تشريعات منظمة لعمله فلن 

يكون هناك تحرك له.

ق���ال ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��دان��ة 
غاز االماراتية رئيس شركة النفط 
الكويتية السابق  احمد العربيد 
ان الحوكمة لن تستقيم ما لم يتم 
االتفاق على تعريف واحد لمعني 
ال���ح���وك���م���ة. واض������اف ال��ع��رب��ي��د ان 
ال��ب��داي��ة ك��ان��ت ب��ع��د ان��ه��ي��ار شركة 
ان����رون وم���ا تبعها م��ن ان��ه��ي��ارات 
أخ����رى وق����د اس��ت��دع��ى ذل����ك ال��دف��ع 
ب���اس���ت���ح���داث ن����ظ����ام وق����ائ����ي ل��ك��ل 
الشركات لتدارك حدوث مثل تلك 
االزم������ات ف���ي ال��م��س��ت��ق��ب��ل وع��ن��دم��ا 
»ن����ت����ح����دث ع�����ن ال���ح���وك���م���ة ف��ان��ن��ا 
نتحدث عن معايير يتردد الجميع 
ف����ي ت��ط��ب��ق��ه��ا ون����ب����ذل ال���ج���ه���د ف��ي 
تطبيقها ثم نطلب االي��ض��اح تلو 

االيضاح وال نجد شيئا«.

فيما يتعلق بتجارب القطاع الخاص للتكيف مع الحوكمة، 
صنف صرخوه الشركات الى ثالث فئات رئيسة تضم:

• ش��رك��ات ك��ب��رى ون��اج��ح��ة ق��ام��ت ب��ال��ب��دء بتطبيق نظم 
الحوكمة الحديثة حتى قبل اص��دار القوانين والتشريعات 
الحديثة للحوكمة، وتلك الشركات لديها القدرة على التطبيق 
السريع وتتطلب السرعة ف��ي النظر ال��ى متطلباتها حتى 

تواكب خططها لتمية أعمالها.
• ش��رك��ات كبرى ووس��ط��ى الت���زال تطبق نظما واساليب 
قديمة تحتاج الى التطوير، وتلك الشركات تحتاج الى وقت 
ومساندة من مستشارين متخصصين والجهات الرقابية 

لتحقيق النقلة المطلوبة.
• ش��رك��ات أخ��رى ت��واج��ه صعوبة ف��ي تطوير أعمالها أو 
تلبية متطلبات مساهميها ودائنيها، وهنا يجب ايجاد 
ال��ح��ل��ول ال��س��ري��ع��ة وال��ت��ي ت��ك��ون ف��ي غ��ال��ب االح���ي���ان صعبة 
ومؤلمة من قبل المساهمين والدائنين والجهات الرقابية 
ح��ت��ى ال ي��ت��أث��ر ب��اق��ي ال��ش��رك��ات وال��ق��ط��اع ال���خ���اص عموما 

بتأثيراتها السلبية.

حوكمة النفط مقومات نجاحهاتجارب القطاع الخاص فيها
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كفاءة الجهات 
الرقابية مثل 
هيئة السوق 

وفاعلية 
القطاع المالي 

والجمعيات 
المهنية 

ضرورة لنجاح 
الحوكمة

الشمري

التحدي 
الرئيسي 
للتطبيق 

 
ً
خلق توازنا

بين التطبيق 
وتطوير 
الشركات 
ألعمالها 

وحماية حقوق 
المساهمين

صرخوه

من السلبيات 
الموجودة 

 
ً
محليا

سيطرة المالك 
الرئيسيين 

على الشركات 
مما يؤثر في 

القطاع الخاص 
وتقييمه 

وتنافسيته
الصالح

ال يمكن 
أن نطبق 

الحوكمة في 
بلد يعتبرها 

نظريات 
أكاديمية ال 

 للحكم
ً
أسلوبا

الكندري

من اليسار: الشمري وبيرغ وعريفة ودانلوب وسرور خالل الجلسة األولى من المؤتمر

توصيات المؤتمر
1- صياغة قواعد موحدة لحوكمة الشركات تطبق 
ف��ي ك��ل دول مجلس التعاون الخليجي، م��ع مراعاة 
خصوصية بيئة األعمال لكل دولة، أسوة بالقوانين 

الموحدة لدول المجلس.
2- إنشاء مركز يضم أعضاء من جميع دول مجلس 
ال��ت��ع��اون ال��خ��ل��ي��ج��ي، ل��إش��راف ع��ل��ى تطبيق ق��واع��د 
وم��ب��ادئ حوكمة ال��ش��رك��ات ف��ي ك��ل ال���دول األع��ض��اء، 

يتبعه مراكز فرعية بكل دولة.
3- ت��ب��ن��ي ال���ش���رك���ات ط��واع��ي��ة ال���ق���واع���د ال��م��وح��دة 
للحوكمة، على أن تصبح إلزامية في حاالت محددة 
منها )قيد الشركة ببورصة األوراق المالية، زي��ادة 
رأس ال���م���ال ال��ع��ام��ل ل��ل��ش��رك��ة ع���ن ح���د م��ع��ّي��ن ي��ق��رره 
المشرع….(، على أن يتم التدرج في التطبيق، ليعطي 
الشركات والقائمين على تنفيذ القواعد الوقت الكافي 

للتطبيق، والفهم الكامل لفوائد الحوكمة.
4- ت��ع��دي��ل م��س��م��ى ح��وك��م��ة ال��ش��رك��ات ال����ذي يعد 
 ال ي���ت���ف���ه���م م���ع���ن���اه س������وى ال���ن���خ���ب���ة م��ن 

ً
م���ص���ط���ل���ح���ا

 ل���دى األش���خ���اص من 
ً
ال��م��ت��خ��ص��ص��ي��ن، وي��ث��ي��ر ل��ب��س��ا

غيرهم بتدخل األجهزة الحكومية في نشاط الشركات، 
واس��ت��ب��دال��ه��ا ب��م��ص��ط��ل��ح آخ����ر م��ث��ل )ق���واع���د اإلدارة 

الرشيدة لشركات األعمال(.
5- ن��ش��ر ث��ق��اف��ة ح��وك��م��ة ال��ش��رك��ات ل���دى األط����راف 
ال��م��ع��ن��ي��ة بتطبيق م��ف��ه��وم ح��وك��م��ة ال��ش��رك��ات، وه��م 
ال��م��س��اه��م��ون وإدارة ال��ش��رك��ة، وأص��ح��اب المصالح 

المرتبطة بها.
6- تنظيم الجهات الرقابية حلقات نقاشية مكثفة 
لتنوير الشركات الخاضعة لرقابتها بقواعد وأسس 
ومبادئ الحوكمة والفوائد التي تحققها من تطبيق 

تلك المبادئ.
7- ت��ض��م��ي��ن الئ���ح���ة ال���ن���ظ���ام األس����اس����ي ل��ش��رك��ات 
المساهمة كل القواعد التي أقرها مركز الحوكمة لدول 

مجلس التعاون الخليجي.
8- إلزام مجالس إدارات الشركات بتضمين التقرير 
السنوي المقدم إلى الجمعية العامة للمساهمين فقرة 

أساسية مستقلة توضح ما تم إن��ج��ازه في تطبيق 
قواعد الحوكمة خالل السنة المالية.

9- تحديد مؤسسات مهنية متخصصة في إعداد 
وتأهيل الكوادر المنوط بها تطبيق قواعد الحوكمة، 
س����واء ع��ل��ى م��س��ت��وى م��وظ��ف��ي ال��ج��ه��ات ال��رق��اب��ي��ة أو 

موظفي الشركات المعنية بتطبيق تلك القواعد.
10- ع��ادة تصنيف الشركات الخاضعة لتطبيق 
قواعد الحوكمة إلى ثالث شرائح )كبيرة - متوسطة 
– صغيرة(، بما يتناسب مع طبيعة نشاط كل شركة 
وح��ج��م��ه��ا وه��ي��ك��ل ملكيتها؛ وت��ح��دي��د المتطلبات 
ال��م��ن��وط��ة ب��ك��ل ش��رك��ة وف���ق ال��ش��ري��ح��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا، 
وإع��ف��اء بعض الشركات م��ن تطبيق بعض القواعد 

والمبادئ والشروط.
11- إج�����راء م��راج��ع��ة ش��ام��ل��ة ل��ل��ق��وان��ي��ن المنظمة 
للشركات وأسواق رأس المال وتطويعها بما يتناسب 

وتطبيق قواعد الحوكمة.
12- ضرورة تقييم عنصر االستقاللية في مجالس 

إدارات ال���ش���رك���ات ل��ض��م��ان ح��ي��ادي��ة ال����ق����رارات على 
مستوى الدولة.

13- ت��وح��ي��د ال��ج��ه��ة ال��رق��اب��ي��ة ال��ت��ي ي��س��ن��د إليها 
م��ت��اب��ع��ة ورق����اب����ة ت��ط��ب��ي��ق ق����واع����د ال���ح���وك���م���ة داخ����ل 
الشركات، مع تفعيل دور مجالس اإلدارات في الدفاع 
ع���ن م��ص��ال��ح ال��م��س��اه��م��ي��ن، وم��ت��اب��ع��ة أداء اإلدارة، 
وتشجيع التعاون بينها وبين األطراف المختلفة من 

أصحاب المصالح المرتبطة بالشركة.
14- خلق ت���وازن جديد للسلطات داخ��ل مجالس 
اإلدارة، وهو ما يستلزم وجود طائفتين من أعضاء 
م��ج��ل��س اإلدارة، ه��م��ا األع���ض���اء ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ون وغ��ي��ر 

التنفيذيين.
15- توزيع المسؤوليات على مستوى الشركة بين 
المدير التنفيذي ورئ��ي��س مجلس اإلدارة، وه��و ما 
يستلزم الفصل بين وظيفتي رئيس مجلس اإلدارة 

والرئيس التنفيذي.

1- بيئة تشريعية سليمة وبيئة أعمال تنافسية 
وع��ادل��ة، م��ن خ��الل تفعيل عمل أج��ه��زة تشجيع 

المنافسة.
2- ي��ج��ب ت��ب��ن��ي أس���ل���وب ت��رغ��ي��ب��ي ف���ي ف��رض 
معايير الحوكمة واالبتعاد عن اإلجبار، من خالل 
تسليط الضوء على المزايا والفوائد التي ستعود 
على الشركات العائلية والشركات المدرجة على 
ت��ب��ن��ي أن��ظ��م��ة ال��ح��وك��م��ة، ح��ي��ث إن وج�����ود ه��ذه 
المعايير ستؤدي إلى رفع معدالت النمو وتعزيز 

االستدامة لها.
3- يجب أن يتم تقديم وتكييف وموازنة هذه 
ال��م��ع��اي��ي��ر م��ع ح��ج��م ال��ش��رك��ات وت��ك��ل��ف��ة االل��ت��زام 

والمزايا التي ستعود على المساهمين.
ة وف��اع��ل��ي��ة  4- ي���وج���د ض��ع��ف ك��ب��ي��ر ف���ي ك���ف���اء
مجالس اإلدارات من حيث االستقاللية، الخبرات، 
ة، التخصصات، التفرغ، أو توافر الوقت  الكفاء

للقيام بمهام أعمالهم من حيث عدد االجتماعات.
5- إع��ادة النظر ومراجعة القوانين واللوائح 

اآلتية:
- قانون هيئة أسواق المال رقم 7/ 2010

- قانون الشركات رقم 25 /2012
 IOSCO 6- تنص المبادئ العالمية لمنظمة
في المجموعة األولى من معاييرها على تجنب 
التداخل وال��ت��راك��ب ف��ي ال��رع��اي��ة، بهدف تحسين 
ب��ي��ئ��ة األع���م���ال، ل��ذل��ك ع��ل��ى ق�����رارات ال��ح��وك��م��ة أن 
تنسق وتأخذ في االعتبار وتراعي عدم خلق عبء 
تحريض ورفع كلفة االلتزام على الشركات، ما قد 

يعقد اإلجراءات.
7- ه���ن���اك ق���ص���ور ك��ب��ي��ر ف����ي ن���وع���ي���ة وج�����ودة 
المعلومات والبيانات التي يتم اإلفصاح عنها، 
ل��ذل��ك ي��ج��ب أن ي��ت��م ت��ح��دي��د ال��ب��ي��ان��ات ب��وض��وح 

المالية وغير المالية.

»الحوكمة الخليجي« في يومه الثاني: نجاح الحوكمة في الكويت 
مرتبط بتوازن العالقة بين المعنيين بها

ً
الهارون: عالقة مصلحية بين النواب والوزراء عطلت هذا المفهوم سابقا

أكد المشاركون في جلسات 
اليوم الثاني لمؤتمر الحوكمة 
في دول مجلس التعاون أن 

نجاح تطبيق الحوكمة يعتمد 
على العالقة المتزنة بين جميع 

األطراف ذات العالقة بها 
والقيام بواجباتها المطلوبة 

بشكل صحيح.

ض��م��ن ف��ع��ال��ي��ات ال���ي���وم ال��ث��ان��ي 
م�����ن أي��������ام م���ؤت���م���ر ال���ح���وك���م���ة ف��ي 
دول مجلس ال��ت��ع��اون، أك��د أستاذ 
االقتصاد في كلية العلوم االدارية د. 
تركي الشمري في الجلسة الرابعة 
من جلسات المؤتمر أن الدراسات 
المتخصصة أش��ارت إل��ى انحراف 
أداء ال��م��دي��ري��ن ع���ن ال��م��س��اه��م��ي��ن، 
 ال������ى أن������ه م�����ع ت����ط����ور ح��ج��م 

ً
الف�����ت�����ا

الشركات واتساع أنشطتها ونشوء 
التخصص وتقسيم العمل، ظهرت 
الحاجة الى مديرين متخصصين 

إلدارة الشركات بدال من مالكها.
وب��ي��ن ال��ش��م��ري خ����الل الجلسة 
الرابعة أن الحوكمة تتطلب الرقابة 
على المديرين والعمل على تنفيذ 
القوانين واللوائح المنظمة ألوجه 
النشاط االقتصادي، مشيرا الى أن 
من بين القوانين المطلوبة لتحقيق 
م���ب���ادئ ح��وك��م��ة ال��ش��رك��ات ق��ان��ون 
الشركات وقانون هيئة أسواق المال 

وأحكام اإلفالس.
وق������ال إن م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ح��وك��م��ة 
تقتضي تحقيق ع��دد من الشروط 
أبرزها كفاءة الجهات الرقابية مثل 
هيئة أسواق المال وكفاءة وفاعلية 
القطاع المالي وكفاءات الجمعيات 
المهنية مثل جمعية المحاسبين 
وغيرها باإلضافة الى زيادة فاعلية 

المحددات الخارجية.
وأش�����ار إل���ى أن ج��م��ي��ع ال��ق��واع��د 
التي تحكم اتخاذ القرارات تتطلب 
ات����خ����اذ ال������ق������رارات ال����ه����ادف����ة ال��ت��ي 
تقلل ح��دة التعارض بين مصالح 

االطراف التي لها عالقة بالشركة.
وب���ي���ن أن م���ن ب��ي��ن ال��م��ت��ط��ل��ب��ات 
ل���ت���ع���زي���ز ال����ح����وك����م����ة: م���ص���داق���ي���ة 
القوانين المتعلقة بالثواب والعقاب 
السائدة ودوري���ة مراجعة تطبيق 
المبادئ والتركيز على تأصيلها، 
وأن تكون معايير الشركات واحدة 
في التطبيق بغض النظر عن حجم 

الشركة.

كيانات اقتصادية 

وم���������ن ج�����ه�����ت�����ه، ق���������ال ال����ش����ري����ك 
ال������ت������ن������ف������ي������ذي ف����������ي ب������ي������ك������ر ت����ل����ي 
ل���الس���ت���ش���ارات ه���ش���ام س��������رور، أن 
م��وض��وع ح��وك��م��ة ال��ش��رك��ات احتل  
م����ك����ان ال������ص������دارة ل������دى ال���ك���ي���ان���ات 
االق��ت��ص��ادي��ة ف��ي ال����دول المختلفة 
ن��ت��ي��ج��ة ل�����أزم�����ات ال���م���ال���ي���ة ال��ت��ي 
عصفت بشركات كبيرة وأدت إلى 
اهتزاز الثقة في مدى سالمة اإلدارة 
في الشركات ومدى صحة نتائجها 
ال��م��ال��ي��ة المعلنة وح��ق��ي��ق��ة أس��ع��ار 
أسهمها في أسواق األوراق المالية 
وما لذلك من تداعيات سلبية كبيرة، 
 بتنفيذ خ��ط��وات م��ح��ددة 

ً
م��ط��ال��ب��ا

لتفعيل ال�����دور ال��رق��اب��ي وتحقيق 
م��ع��اي��ي��ر ال��ح��وك��م��ة م��ث��ل اض��ط��الع 
الجهات الرقابية بتنظيم حلقات 
نقاشية مكثفة لتنوير ال��ش��رك��ات 
ال����خ����اض����ع����ة ل����رق����اب����ت����ه����ا ب���ق���واع���د 
وأسس ومبادئ الحوكمة، وتحديد 
مؤسسات مهنية متخصصة في 
إعداد وتأهيل الكوارد المنوط بها 
تطبيق قواعد الحوكمة، سواًء على 
مستوى موظفي الجهات الرقابية 
أو م���وظ���ف���ي ال����ش����رك����ات ال��م��ع��ن��ي��ة 

بتطبيق تلك القواعد.

الشركات العائلية

وب���������دوره���������ا، أش������������ارت ال����م����دي����ر 
التنفيذي لمبادرة بيرل انيشيتف 
)ال��ل��ؤل��ؤة( ام��ي��ال��دا دان��ل��وب ال���ى ان 
م����ب����ادرة ال���ل���ؤل���ؤة ت���رك���ز ع��ل��ى دول 
الخليج وتهدف الى تحفيز القطاع 
ال����خ����اص ل��ت��ح��س��ي��ن ب��ي��ئ��ة اع��م��ال��ه 
وتطبيق اسس الحوكمة والشفافية 
وذل���ك اي��م��ان��ا ب���ان ت��واف��ر مقاييس 
ع��ال��ي��ة ل��ل��ح��وك��م��ة وال��ش��ف��اف��ي��ة في 
الشركات هو عامل اساسي لجذب 

االستثمارت االجنبية.
ورك��������زت دان�����ل�����وب ف����ي ك��ل��م��ت��ه��ا 
ع��ل��ى اه��م��ي��ة تطبيق ال��ح��وك��م��ة في 
الشركات العائلية خاصة ان معظم 
الشركات في الخليج هي شركات 

عائلية.

معايير صارمة

ومن جانبه، أكد رئيس مجموعة 
حوكمة ال��ش��رك��ات ف��ي قسم تنمية 
رأس المال الكسندر بيرغ أن معظم 
ال���دول الكبرى تسعى ال��ى تطبيق 
الحوكمة م��ن خ��الل وض��ع معايير 
صارمة تدعو الشركات التي التزمت 
بالحوكمة الى عرض األسس التي 

اتبعتها.
وبين بيرغ أن التوجه التقليدي 
لتطبيق أسس ومعايير الحوكمة 
 ن���اج���ح���ة، ح���ي���ث ان 

ً
ل��ي��س��ت دائ����م����ا

هناك العديد من الجهات الرقابية 
ف���ي ال������دول ت���ق���وم ب��ات��ب��اع م��ع��اي��ي��ر 
واض���ح���ة ل��ل��ت��أك��د م���ن أن ال��ش��رك��ات 
الخاصة تقوم باتباع وتنفيذ أسس 
ال���ح���وك���م���ة ال��ص��ح��ي��ح��ة م����ن خ���الل 
وض���ع الئ��ح��ة تنفيذية ت��ل��ت��زم بها 
تلك الشركات باإلضافة الى عمليات 
تفتيش مستمرة والقيام بمؤتمرات 
صحافية ونشر تقارير تبين مدى 

التزامها بهذه القواعد. 

الجلسة الخامسة

وف����ي ال��ج��ل��س��ة ال��خ��ام��س��ة ال��ت��ي 
ت����رأس����ه����ا األم�����ي�����ن ال�����ع�����ام الت���ح���اد 
الشركات االستثمارية د. رمضان 
ال��������ش��������راح، اس�����ت�����ع�����رض ال����رئ����ي����س 
التنفيذي في شركة مشاريع الكويت 
االستثمارية إلدارة االصول )كامكو( 
ف��ي��ص��ل ص���رخ���وه، ت��ج��رب��ة ال��ق��ط��اع 
ال����خ����اص ف����ي ال��ت��ك��ي��ف م����ع ان��ظ��م��ة 
 ال��ى ان 

ً
وه��ي��اك��ل الحوكمة، م��ش��ي��را

مجموعة كيبكو ومن ضمنها شركة 
كامكو كانت من اوائل المؤسسات 
ال��ت��ي تطبق معايير الشفافية مع 
مساهميها وشركائها في عام 2007 

اي قبل األزمة المالية العالمية.
وتطرق صرخوه بشكل عام الى 
ت��ج��ارب دول المنطقة ف��ي تطبيق 
 الى ان دول مجلس 

ً
الحوكمة، مشيرا

 
ً
ال��ت��ع��اون الخليجي تشهد تحركا
 ب���ات���ج���اه ت���ط���وي���ر ال���رق���اب���ة 

ً
ن���ش���ط���ا

والحوكمة للشركات والمؤسسات، 
حيث بدأت المؤسسات في المنطقة 
ب���ت���ع���زي���ز م�����م�����ارس�����ات ال���ح���وك���م���ة 
المؤسسية بأساليب حديثة للنمو 
والتطور المستقبلي، مما سيحسن 
من قدرتها على الوصول إلى أسواق 
رأس المال بشكل أفضل وأرخ��ص 
لتعظيم قيمة استثماراتها وقيمتها 
السوقية ولتعزيز مصادر تمويلها.
وت���وق���ع ص���رخ���وه أن ي��ن��ت��ج عن 
ه���ذا ال��ت��وج��ه، ت��ح��رك ال��ش��رك��ات في 
المنطقة باتجاه تحويل ثقافتها 
المؤسسية بشكل ت��دري��ج��ي نحو 
اعتماد شفافية أكبر ف��ي أعمالها 
داخل المؤسسة مع موظفيها، ومع 

مساهميها وعمالئها.
وأض����������اف ان "ال�����ح�����وك�����م�����ة" ف��ي 
ال��ك��وي��ت ب���دأت ب��ال��ت��ط��ور وال��ت��وج��ه 
ال����ى أح�����دث االس���ال���ي���ب م���ع ص���دور 
قواعد الحوكمة للشركات وقانون 
ال��ش��رك��ات ال��ج��دي��د ف��ي ع���ام 2013. 
وق����د ب�����دأت ال���ش���رك���ات ف���ي ت��ط��وي��ر 
أع����م����ال����ه����ا وأغ������راض������ه������ا ل���ت���واك���ب 
القواعد الجديدة، حيث يتم تبني 
ممارسات أكثر ت��ط��ورا. ولتحقيق 
تلك التغييرات التى تعد جوهرية 
للقطاع الخاص، تم تمديد المهلة 

للمطابقة واتمام التغييرات.
وأشار الى ان التحدي الرئيسي 
 ،

ً
أمام تطبيق نظم الحوكمة محليا

هو النجاح في إيجاد التوازن بين 
ال��ت��ط��ب��ي��ق  وال����ق����درة ع��ل��ى ت��ط��وي��ر 
ال�����ش�����رك�����ات ألع����م����ال����ه����ا ب���س���الس���ة 
وب���م���ا ي��س��اه��م ف���ي ح��م��اي��ة ح��ق��وق 
ال���م���س���اه���م���ي���ن، وب����م����ا ال ي���ح���د م��ن 
ت��ح��ق��ي��ق ال��ن��م��و ال��ح��ق��ي��ق��ي للقطاع 

الخاص.
ول��ف��ت ال��ى ان تطبيق الحوكمة 
س���ي���س���اع���د ال����ق����ط����اع ال�����خ�����اص ف��ي 
تطوير العمل المؤسسي وتوفير 
ال��ش��ف��اف��ي��ة ال��م��ط��ل��وب��ة ف���ي األع��م��ال 

والمعلومات مما يساهم بتعزيز 
أس��واق المال وقدرتها على تلبية 
متطلبات ال��ش��رك��ات م��ن التمويل 

وبأقل التكاليف.
وف��������ي س���ب���ي���ل ال����ت����ط����ب����ي����ق، اك����د 
ص���رخ���وه اه��م��ي��ة ال��س��ع��ي م���ن أج��ل 
تطوير وزي��ادة عمق أس��واق المال 
وذل���ك باستقطاب رؤوس االم���وال 
ال��م��ؤس��س��ي��ة ال��م��ح��ل��ي��ة واالق��ل��ي��م��ي��ة 
 ع��ل��ى ض���رورة 

ً
وال��ع��ال��م��ي��ة. م���ش���ددا

ت��ح��ق��ي��ق ال���ت���ن���اغ���م ب���ي���ن ال��ق��وان��ي��ن 
ال���م���ع���ن���ي���ة وال�����ج�����ه�����ات ال����رق����اب����ي����ة 

والتنظيمية.
وشدد على أهمية دعم عمليات 
االس��ت��ث��م��ار ال��ج��م��اع��ي المؤسسي 
وتنمية أدوات التمويل في أسواق 
المال، الفتا الى انه في ظل البيئة 
االق�����ت�����ص�����ادي�����ة ال����ص����ع����ب����ة ح���ال���ي���ا 
وت����ط����ور ال���ت���ش���ري���ع���ات، س��ت��ح��ت��اج 
ال����ش����رك����ات ال���ع���ام���ل���ة ف����ي م��خ��ت��ل��ف 
أنحاء المنطقة إلى تطبيق عملية 
إص������الح ج������ذري أك���ب���ر ل��س��ي��اس��ات 
ال��ح��وك��م��ة ال��م��ؤس��س��ي��ة ل��ي��ك��ون في 
مقدورها المنافسة بفعالية أكثر 
واالس��ت��ف��ادة من ت��ط��ورات التمويل 

في أسواق المال.
واش���������ار ال������ى اه���م���ي���ة أن ت��ك��ون 
االهداف الرئيسية من تطوير نظم 
ال��ح��وك��م��ة وال��ش��ف��اف��ي��ة ل��ل��ش��رك��ات 
والمؤسسات، هي تحقيق التطوير 
ال����ج����اد ألس�������واق ال�����م�����ال، وت��رت��ي��ب 
أوض����اع ش��رك��ات ال��ق��ط��اع ال��خ��اص 
وم����س����ان����دة ال����ش����رك����ات ال���ن���اج���ح���ة 
ف�����ي ت���ط���وي���ر أع���م���ال���ه���ا وس���ه���ول���ة 
وصولها للتمويل من أسواق المال 
للمساهمة في التنمية االقتصادية 
وتحقيق التنوع في مصادر الدخل 
واسراع عملية التوطين للوظائف 

في القطاع الخاص. 
وفيما يتعلق بمالحظاته حول 
تجارب الشركات، لفت الى ضرورة 
التوجه الى نظام المراقبة الالحقة 
ول����ي����س ال��م��س��ب��ق��ة ف����ي ال��ت��ط��ب��ي��ق، 

وال��س��ع��ي ال��ى تسهيل االع��م��ال من 
خ���الل م��راج��ع��ة ال��ق��وان��ي��ن المعنية 
باالعضاء المستقلين ودورهم في 
مجالس االدارة، ودراسة دمج لجنة 
الترشيحات مع لجنة المكافآت مع 
اإلبقاء على مهام اللجنتين كما جاء 
في القواعد، ودراسة فكرة السماح 
لتعيين أع��ض��اء متخصصين من 
خ�����ارج م��ج��ل��س االدارة ف���ي بعض 
اللجان مثل لجنة التدقيق، وتوفير 
ال��ب��ي��ان��ات وال��م��ع��ل��وم��ات المتطلبة 
الس���واق ال��م��ال، وت��ط��وي��ر وتسريع 
الدورة المستندية، وزيادة الشفافية 
في توضيح المتطلبات واالجراءات 
والمخالفات للشركات، والسرعة 
في تنفيذ االعمال والحصول على 
ال��م��واف��ق��ات وال���س���رع���ة ف���ي تطوير 

ادوات اسواق المال.

عالقة ثالثية

وم�����ن ج���ان���ب���ه، أوض������ح ال��ش��ري��ك 
المدير في KPMG د. رشيد القناعي، 
ان الحوكمة عبارة عن مجموعة من 
النظم والهياكل التنظيمية التي 
تشكل عالقة ثالثية بين الممولين 
والعمالء ومجلس ادارة الشركات، 
الف����ت����ا ال������ى ان ل��ل��ح��وك��م��ة م���ب���ادئ 
واضحة البد من االلتزام بها، وهي 
متمثلة ف��ي الشفافية واإلن��ص��اف 

والنزاهة والمساءلة.
وأكد القناعي ان قطاع الشركات 
بحاجة الى تطوير نظرته وتفكيره 
اتجاه عضو مجلس ادارة الشركة، 
مضيفا ان م��ب��دأ ال��ح��وك��م��ة يعتبر 
، إذ ت���م إق������راره منذ 

ً
ن���زاع���ا ح���دي���ث���ا

عامين ونصف تقريبا ويتكون من 
١١ م���ح���ورا ي��ط��ب��ق ع��ل��ى ال��ش��رك��ات 

المدرجة والبنوك.
وأض����اف ال��ق��ن��اع��ي أن التطبيق 
األمثل لقانون الحوكمة، هو ان يتم 
على م��راح��ل، الن تطبيقها صعب 
على بعض الشركات ومن الممكن 

ان ي��ؤدي ال��ى عزوفهم ع��ن االدراج 
ف��ي ال��ب��ورص��ة او حتى االنسحاب 

من السوق.
 وأش��������ار ال�����ى ان ق����ان����ون ه��ي��ئ��ة 
أس���واق ال��م��ال ف��رض خمس لجان، 
وه��������ي: ل���ج���ن���ة ال���م���خ���اط���ر ول��ج��ن��ة 
التدقيق ولجنة الحوكمة ولجنة 
ال���م���ك���اف���آت ول��ج��ن��ة ال��ت��رش��ي��ح��ات، 
ويتحتم على مجلس ادارة الشركات 
ان يكون بعدد معين حتى يتمكن 
 أن 

ً
من تطبيق هذه اللجان، مضيفا

الواقع العملي في السوق الكويتي 
هو أن هناك شركات لديها حد أدنى 
للحوكمة، ام��ا ال��ش��رك��ات العائلية 
والبنوك فقريبا تطبق ٩٠ في المئة 

من قواعد الحوكمة.

سيطرة المالك

وب�����دوره، ذك���ر رئ��ي��س الجمعية 
االقتصادية طارق مساعد الصالح 
ان عملية تطبيق قواعد الحوكمة 
محليا، ال تتم بالطريقة المتبعة في 
ال��دول االخ��رى، مبينا ان من ضمن 
السلبيات الموجودة محليا سيطرة 
المالك الرئيسيين على الشركات، 
االم�������ر ال�������ذي ي����ؤث����ر ع���ل���ى ال���ق���ط���اع 
الخاص وعلى تقييمه وتنافسيته.

الجلسة السادسة  

بدوره، أكد وزير الدولة لشؤون 
ال���ت���خ���ط���ي���ط وال���ت���ن���م���ي���ة ال���س���اب���ق 
د. ع����ب����دال����وه����اب ال������ه������ارون خ���الل 
ال��ج��ل��س��ة ال��س��ادس��ة وال���ت���ي حملت 
ع���ن���وان "ال��ح��وك��م��ة ف���ي م��ؤس��س��ات 
ال��ق��ط��اع ال��ع��ام واألج���ه���زة الرقابية 
ومؤسسات االستثمار الحكومية" 
أن هناك نصوصا واضحة تعطي 
دورا لمجلس االم����ة ف��ي��م��ا يتعلق 
بالدور الرقابي ولكن هناك سلطة 
ال ت���م���ارس دوره������ا ب��ش��ك��ل رس��م��ي 
مؤكدا ان هناك عالقة مصلحية بين 

النواب وال���وزراء عطلت هذا الدور 
في وقت ما.

وق���������ال ان دور م���ج���ل���س األم�����ة 
األساسي للرقابة ودور الناخب هو 
تطبيق مبدأ الحوكمة علي النائب 

بعد انتخابه. 

مفهوم عالمي

وعلى صعيد متصل، قال عضو 
جمعية ال��م��ح��ام��ي��ن د. عبدالكريم 
ال���ك���ن���دري ان ال��ح��وك��م��ة أص��ب��ح��ت 
م��ف��ه��وم��ا ال يختصر ع��ل��ى القطاع 
الخاص بل اصبح مفهوما عالميا 
ت����وس����ع ال���ع���ال���م ي����ه خ������الل ال���ف���ت���رة 
الماضية ليشمل القطاع الحكومي 

والمجتمع المدني.
واض�������اف ال����ك����ن����دري: "ش���ئ���ن���ا ام 
ابينا باتت الحوكمة سياسة حكم 
وفي العالم الحديث اصبح السبيل 
للتغيير هو اتباع معايير الحوكمة 
او ال��م��ش��ارك��ة ف���ي ال��م��ع��اي��ي��ر ال��ت��ي 
ن��ص��ت ع��ل��ي��ه��ا االم����م ال��م��ت��ح��ده في 

اشراك المواطن في اتخاذ القرار".

معاناة الحكم الرشيد

وبدوره، أوضح الرئيس السابق 
الت��ح��اد المحاسبين والمراجعين 
ال��ع��رب محمد ح��م��ود ال��ه��اج��ري ان 
ال��ح��وك��م��ة وت��ع��ري��ف��ه��ا ي��ص��ب��ان في 
الحكم الرشيد او االدارة الرشيدة 
من خالل مجموعة اجراءات رقابية 
وق����د ب�����دأت ب���ن���اء ع��ل��ى ال��رغ��ب��ة في 
اصالحات القطاع الخاص، مضيفا 
ان اهداف الحوكمة تتعلق بتحقيق 
رقابة فعالة مستقلة وتأكيد على 
ح��س��ن ال��ع��م��ل واالن����ج����از واالدارة 
الحكومية دائما هي االساس لعمل 
التنمية، والقطاع الخاص ما لم تكن 
هناك تشريعات منظمة لعمله فلن 

يكون هناك تحرك له.

ق���ال ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��دان��ة 
غاز االماراتية رئيس شركة النفط 
الكويتية السابق  احمد العربيد 
ان الحوكمة لن تستقيم ما لم يتم 
االتفاق على تعريف واحد لمعني 
ال���ح���وك���م���ة. واض������اف ال��ع��رب��ي��د ان 
ال��ب��داي��ة ك��ان��ت ب��ع��د ان��ه��ي��ار شركة 
ان����رون وم���ا تبعها م��ن ان��ه��ي��ارات 
أخ����رى وق����د اس��ت��دع��ى ذل����ك ال��دف��ع 
ب���اس���ت���ح���داث ن����ظ����ام وق����ائ����ي ل��ك��ل 
الشركات لتدارك حدوث مثل تلك 
االزم������ات ف���ي ال��م��س��ت��ق��ب��ل وع��ن��دم��ا 
»ن����ت����ح����دث ع�����ن ال���ح���وك���م���ة ف��ان��ن��ا 
نتحدث عن معايير يتردد الجميع 
ف����ي ت��ط��ب��ق��ه��ا ون����ب����ذل ال���ج���ه���د ف��ي 
تطبيقها ثم نطلب االي��ض��اح تلو 

االيضاح وال نجد شيئا«.

فيما يتعلق بتجارب القطاع الخاص للتكيف مع الحوكمة، 
صنف صرخوه الشركات الى ثالث فئات رئيسة تضم:

• ش��رك��ات ك��ب��رى ون��اج��ح��ة ق��ام��ت ب��ال��ب��دء بتطبيق نظم 
الحوكمة الحديثة حتى قبل اص��دار القوانين والتشريعات 
الحديثة للحوكمة، وتلك الشركات لديها القدرة على التطبيق 
السريع وتتطلب السرعة ف��ي النظر ال��ى متطلباتها حتى 

تواكب خططها لتمية أعمالها.
• ش��رك��ات كبرى ووس��ط��ى الت���زال تطبق نظما واساليب 
قديمة تحتاج الى التطوير، وتلك الشركات تحتاج الى وقت 
ومساندة من مستشارين متخصصين والجهات الرقابية 

لتحقيق النقلة المطلوبة.
• ش��رك��ات أخ��رى ت��واج��ه صعوبة ف��ي تطوير أعمالها أو 
تلبية متطلبات مساهميها ودائنيها، وهنا يجب ايجاد 
ال��ح��ل��ول ال��س��ري��ع��ة وال��ت��ي ت��ك��ون ف��ي غ��ال��ب االح���ي���ان صعبة 
ومؤلمة من قبل المساهمين والدائنين والجهات الرقابية 
ح��ت��ى ال ي��ت��أث��ر ب��اق��ي ال��ش��رك��ات وال��ق��ط��اع ال���خ���اص عموما 

بتأثيراتها السلبية.

حوكمة النفط مقومات نجاحهاتجارب القطاع الخاص فيها
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كتب عالء الدين مصطفى:

لشركة  التنفيذي  الرئيس  ق��ال 
انه  الشريعان  فهد  سي  اي.  كي. 
متنوعة  مصادر  عن  البحث  يجب 
الى  االجت��اه  مثل  للدخل  وجديدة 
والديجيتال  االن��ت��رن��ت  ش��رك��ات 
وشركات  االت��ص��االت  وش��رك��ات 
والسيارات،  لصناعية  ا  األق��م��ار 
مشيراً الى ان هذه الشركات حتقق 
جناحاً في العالم أجمع ومن املمكن 
تنويع  في  ناجحاً  بديالً  تكون  ان 

مصادر الدخل.
حتى  تبدأ  لم  الدولة  أن  وأوض��ح 
شأنها  من  التي  املشاريع  في  اآلن 

يعتبر  ال���ذي  للنفط  ب��دي��الً  ت��ك��ون  أن 
املصدر الوحيد للدخل القومي، مؤكداً ان هناك دوالً في 
التي  قطر  منها  املجال،  هذا  في  الكويت  سبقت  املنطقة 
في  العمالقة  والشركات  املشاريع  على  اآلن  تستحوذ 
العالم، اضافة الى االمارات التي جعلت من دبي مدينة 
السياحة العاملية، وغيرها من الدول التي تعمل بجدية 

اليجاد بدائل ملصادر الدخل لشعوبها.
على  رك��زت  التنمية  خطة  أن  إلى  الشريعان  وأش��ار 
وان  البشر،  في  االستثمار  قبل  احلجر  في  االستثمار 
خطة التنمية ال بد أوالً أن تهتم باإلنسان الكويتي حتى 

املشاريع  ادارة  على  قادراً  يكون 
امل��ج��االت  ف��ي  ال��ك��وي��ت  وتنمية 

كافة.
الكويتي  االق��ت��ص��اد  ان  وب���ن 
يحتاج الى عملية إنعاش من قبل 
النهوض  األمة من شأنها  مجلس 
أرضاً  الكويت  وجعل  باالقتصاد 

خصبة جلذب رؤوس األموال.
دعم  بضرورة  احلكومة  وطالب 
والصناعية،  الزراعية  املشاريع 
مستغرباً  الكويت  في  والتجارية 
من عدم وجود دعم لهذه املشاريع 
انه لم يتم توزيع األراضي  حتى 

للمصانع الى اآلن.
اإلرض��اءات  الشريعان  واعتبر 
القرارات  على  تؤثر  التي  السياسية 
الكويت  تواجه  التي  األشياء  أخطر  من  االقتصادية 

وتقف حجر عثرة أمام النجاح.
إلدارة  بالتكنوقراط  االستعانة  ضرورة  على  مشدداً 
الفرصة  واعطاء  واالستثمارية  االقتصادية  املشاريع 
كبيرة  خبرة  أصحاب  ه��ؤالء  ألن  واالداري��ن  للفنين 

ويستطيعون النهوض باملشاريع التي توكل اليهم.
باألحداث  يتأثر  لم  العالم  في  اقتصاد  أي  إن  وق��ال 
والتوافق  واالستقرار  األمن  وأن  محيطه  في  تقع  التي 

االجتماعي أشياء تساعد على تنشيط االقتصاد.
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منها من يعاني متاعب مالية تهددها باإلفالس

184.2 مليون دينار حجم األقساط في سوق التأمين الكويتي

كنعان: الصناعات المحلية الداعم الرئيسي في دفع عجلة التنمية

معاناة  على  الضوء  دراس��ة  سلطت 
الكويت، وخاصة  التأمن في  شركات 
الصغيرة منها من متاعب مالية تهددها 
باإلفالس، والتي يثار في أوساط هذا 
واملطالبات،  اآلراء  من  العديد  القطاع 
منها من ترى أن اللجوء إلى االندماج 
هو أحد احللول الستمرارها، فيما ترى 
أخرى أن احلل يكمن في وقف إصدار 
ت��أم��ن جديدة  ل��ش��رك��ات  ت��راخ��ي��ص 
ماسة  وبحاجة  متشبعة  السوق  ألن 
للغربلة، وأن هذا اإلجراء سيعمل على 
املستهلكن  ومصلحة  حقوق  ضمان 

واملساهمن.
التأمن  سوق  حجم  يقارن  ال  وقالت 
التأمن  أس����واق  بحجم  ال��ك��وي��ت��ي 
املتطورة في العالم، حيث بلغت قيمة 
فيما  دينار  مليون   184.2 األقساط 
مالين   104.1 التعويضات  بلغت 
إلى  التعويضات  نسبة  لتبلغ  دينار 
األقساط نحو 56.2 % في 2010، هذا ما 
يؤكد عليه رئيس مجلس إدارة احتاد 
في  املرزوقي،  حمد  الكويت  مصارف 
ورقة عمل قدمها مللتقى الكويت الثاني 
للتأمن، وأوضح فيها أن عدد الشركات 
في السوق جتاوز 32 شركة، وتتنوع 
شركاته بن تكافلية وتقليدية، ومتثل 

أضعاف   3 التكافلي  التأمن  شركات 
التقليدية فيما حصتها السوقية  %18 
حن  في  اإلحصاءات  آلخر  وفقا  فقط 
تقليدية  شركات   6 أكبر  حصة  تصل 
إلى  61.6%بواقع 156 مليون دينار من 

إجمالي األقساط.
الكويتي  التأمن  س��وق  إن  وأض��اف: 
يحتوي على عدد كبير من الشركات، 
األمر الذي أدى إلى املزيد من املنافسة، 
شركة  نصيب  متوسط  وانخفاض 

التأمن من األقساط.
إل��ى أن وض��ع س��وق التأمن  وأش���ار 
يبرز كسوق متجزئ يعاني من مشاكل 
هيئة  تأسيس  يتطلب  مما  تنظيمية، 
التأمن  للرقابة على شركات  مستقلة 
مبنية على أسس صحيحة وتعمل وفق 
حتقيق  على  ق��ادرة  ومعايير  مبادئ 
الكفاءة والعدالة واالستقرار في سوق 

التأمن.
تعثر الشركات

أن تعثر بعض شركات  يرى اخلبراء 
الصغيرة  وخاصة  الكويتية  التأمن 
منها هو من ضمن تداعيات األزمة املالية 
نهاية  العالم  اجتاحت  التي  العاملية، 
قطاعات  إلى  تأثيرها  ووصل   ،2008

محلية ومنها قطاع التأمن، ومنذ ذلك 
احلن تدهور أداء كثير منها، وهو األمر 
الذي دعاها إلى الدخول في صراعات 
أوضاعها  لتحسن  أسعار  وح��روب 
إال  السوق،  في  بقائها  على  وللحفاظ 
أن هذه املمارسات فاقمت من مشاكلها، 
وأصبحت اخلسائر هي النتائج األبرز 

لعملها على مدى السنوات املاضية.
التأمن  بأهمية  الوعي  غياب  وساهم 

في تفاقم وضع شركات التأمن، فهذا 
واملجتمع  ال��ف��رد  عند  غائب  ال��وع��ي 
هناك  حتى  بل  األكادميي،  واالهتمام 
املقنن  الترخيص  ل��وائ��ح  ف��ي  غياب 
لشركات تأمن جديدة، وغياب الصف 
الثاني من القيادات التأمينية، وغياب 
والدور  التأمن  سوق  وتنمية  تطوير 

الفاعل الحتاد شركات التأمن.
بضرورة  املتكررة  النداءات  تسهم  لم 

بينها،  فيما  الشركات  ه��ذه  ان��دم��اج 
لتكون كيانات قوية قادرة على الصمود 
واالستمرار في السوق، في الدفع نحو 
حتقيق اندماجات تذكر، وأدى ذلك إلى 

االعتقاد بأنه أمر مستبعد.
أن  إل��ى  السبب  امل��راق��ب��ون  وي��رج��ع 
ال��ش��رك��ات ال��ك��ب��رى ال���ق���ادرة على 
استيعاب الشركات الصغرى املتعثرة 
حتجم على االندماج، ألنها ال تراه أمرا 
للجوء  مبرر  أي  لديها  وليس  مغريا، 
متعثرة  شركة  دمج  أن  وت��رى  إليه، 
معها قد يكون مغامرة لها نتائج سلبية 
عليها، فهي من وجهة نظرها ترى أنها 
في وضع قوي ومستمرة في عملها في 

السوق.
والتي  االندماج،  نداءات  عكس  وعلى 
أص��ب��ح��ت ب��ال ج����دوى، ب���ات توقع 
هو  السوق  من  واخل���روج  التصفية 

التوقع احملتمل األقوى من االندماج.
ودعا التخوف من مصير هذه الشركات 
املتعثرة بأن يطالب اخلبراء بضرورة 
واملسؤولة  الرقابية  اجلهات  دراس��ة 
ومعاجلة  القائمة  ال��ش��رك��ات  ألداء 
القضايا املتعثرة منها، وإيجاد قانون 
مختلف  بن  التأمينية  العالقة  ينظم 

اجلهات داخل وخارج القطاع.

أع��ل��ن��ت ك���ل م���ن ش��رك��ة اخل��ل��ي��ج ل��ل��ك��اب��الت 
للمواد  الغامن  وشركة  الكهربائية،  والصناعات 
ملعرض  البالتينية  رعايتها  عن  اخلصوصية، 
كل  تنظمه  ال��ذي  ال��راب��ع،  والبناء  الصناعات 
تاج  واكسبو���  الوطنية  الصناعات  شركة  من 
إلى   7 من  الفترة  خالل  واملؤمترات  للمعارض 
10 ديسمبر 2014 في فندق اجلميرا �� الكويت، 
حتت رعاية وزير الدولة لشؤون االسكان ياسر 

أبل.
في  للمبيعات  اإلقليمي  املدير  كنعان  باسل  أكد 
وضعت  الشركة  أن  للكابالت،،  اخلليج  شركة 
نصب أعينها أن تقوم بتلبية احتياجات مشاريع 
التنمية بشتى املجاالت من قطاع انتاج الكهرباء 

والنقل والتوزيع، واملشاريع اإلنشائية والبنية 
فقد  وذلك  النفطي،  القطاع  ومشاريع  التحتية، 
له  توصلت  ما  بأحدث  الشركة  مصانع  زودت 
ومعدات  وآالت  معدات  من  احلديثة  التقنية 
االختبار لتقدمي أعلى مستوى من اجلودة، الفتا 
دراسة  على  حاليا،  تعمل  الشركة  إدارة  أن  إلى 
إحتياجات  لتلبية  اإلنتاجية  الطاقة  زي���ادة 

األسواق احمللية واملجاورة.
في  وتشارك  ترعى  الشركة  أن  كنعان  وأوضح 
هذا التجمع الهام، سعيا منا لتحقيق هدفها بأن 
وتطوير  تنمية  في  شريكا  وأب��دا  دائما  تكون 
الكويت، مثمنا اجلهود املبذولة من قبل احلكومة 
الكويتية في دعم وتطوير البنية التحية وتذليل 

الصناعات  تواجه  التي  واملشاكل  الصعوبات 
خاص،  بشكل  الوطني  واملنتج  عامة  الكويتية 
مؤكدا بأن املساعي واجلهود سوف تثمر نتائج 
احمللية  الصناعات  وحماية  دعم  في  ملموسة 
الداعم  لتكون  واالزده����ار  التقدم  م��ن  مل��زي��دا 

الرئيسي في دفع عجلة التنمية في الدولة.
الوزاري  النظر بالقرار  وناشد احلكومة بإعادة 
رقم 6 لسنة 1987 اخلاص باإلتفاقية اخلليجية 
املوحدة لدول مجلس التعاون اخلليجي، معربا 
عن أمله مبراقبة تطبيق املقاول األجنبي للقوانن 
حتى  الوطنية،  املصانع  حقوق  تضمن  بآلية 
الستبعاد  احمللية  بالقوانن  بالتالعب  يقوم  ال 

املنتج واملورد الوطني.

االندماج بين الشركات ظاهرة تالقي التشجيع من غالبية التشريعات
االن��دم��اج بن  أن  بيان  إل��ى  ال��دراس��ة  تهدف 
الشركات أصبح ظاهرة تالقي التشجيع من 
لم يكن املشرع  التشريعات، ومن ثم  غالبية 
أدرك  وإمنا  االجت��اه  هذا  عن  بعيدا  الكويتي 
الفوائد  وتختلف  عليه،  وشجع  أهميته، 
من  االندماج  نظام  يحققها  التي  واأله���داف 
مجتمع  ك��ل  ظ���روف  حسب  آلخ��ر  مجتمع 
وخاصة الظروف االقتصادية، واالندماج له 

طريقتن: الضم والدمج أو املزج، ولكل منها 
اختالفات  يوجد  أنه  كما  وإجراءاتها،  طرقها 

بينها.
وبينت الدراسة الطبيعة القانونية لالندماج 
الفقه والقضاء، وقد بدا أن االندماج  في رأي 
بن البنوك يستتبع إجراءات وشروط خاصة، 
املهنة  تنظيم  قانون  في  عليها  النص  ورد 
املصرفية، وينتج االندماج بعض التأثيرات 

على العقود املبرمة للشركة املندمجة بالنسبة 
لعقود اإليجار، وعقود العمل.

وركزت الدراسة على دور البنك املركزي في 
معروضة  تكون  التي  الدمج  عمليات  إمت��ام 
جواز  م��دى  ملشكلة  ع��رض  مع  البنوك،  بن 
تداول أسهم البنك اجلديد الذي تأسس نتيجة 
الدمج، وهناك رأيان: أحدهما يجيز تداول هذه 
مضى  قد  كان  متى  إصدارها  مبجرد  األسهم 

على تأسيس الشركة املندمجة أكثر من ثالث 
ويصر  احلل  هذا  يرفض  والثاني  سنوات، 
على أن تداول هذه األسهم مشروط بضرورة 
باملادتن  احملددة  املدد  مبرور  القيود  مراعاة 
وضمت  الشركات،  قانون  من   109  ،106
الدراسة رأي الباحث وعرض حجج كل اجتاه 
الوقت  في  ومفّندا  األول،  لالجتاه  وتأييده 

نفسه حجج الرأي املعاكس.

• باسل كنعان

• ابراهيم العبدالرزاق

• هشام الريس

• فهد الشريعان

• حسن اخلرافي وعادل الرومي خالل االجتماع

طالب بتنمية البشر قبل الحجر

خالل اجتماعه مع هيئة الشراكة بين القطاعين  أرسل توضيحًا إلى المساهمين والبورصات المدرج فيها

الشريعان: يجب االستثمار في شركات 
األقمار الصناعية واإلنترنت والديجيتال

الوطني لالستثمار أفضل مدير أسهم
 في الشرق األوسط ووسيط مالي بالكويت

 اتحاد الصناعات يبحث دور القطاع 
الخاص ومشاريع إعادة التدوير

العبدالرزاق: ضرورة إعطاء األولوية للمنتج المحلي 
في المشاريع الحكومية

مجموعة الراي تحقق 3.7 ماليين دينار أرباحًا في 9 أشهر

بيت التمويل الخليجي يتخارج 
من عقار كوينز جيت جاردنز بلندن

المباني: 24 الحالي موعداً لبيع أرض 
السالمية بالمزاد العلني

حصلت شركة الوطني لالستثمار على جائزة 
مستوى  على   ،2014 لعام  أسهم  مدير  أفضل 
التوالي  الثالثة على  الشرق األوسط، وللسنة 
الكويت  في  مالي  وسيط  أفضل  جائزة  على 
لعام 2014، وذلك تقديراً لدورها الريادي في 
منطقة الشرق األوسط وأدائها املتميز في مجال 
االستثمار والتداول بحسب تقييم املجلة العاملية 
غلوبل أنفستور، الذي يعتمد على معايير عالية 
لتحديد الفائزين على أيدي جلنة متخصصة من 

اخلبراء.
وقد مت تقدمي اجلوائز ملمثلن عن شركة الوطني 
لالستثمار خالل احلفل السنوي الضخم الذي 
أكتوبر،  في 29  دبي  في  مؤخراً  املجلة  نظمته 
حيث تقاسم اجلوائز كل من قسم أسهم الشرق 
األص��ول  إدارة  في  أفريقيا  وشمال  األوس��ط 

وإدارة الوطني للتداول.
وبهذه املناسبة، صرح فيصل احلمد، مديرعام 

لالستثمار،  الوطني  شركة  في  واألبحاث  التداول  إدارة 
نحن فخورون حلصولنا على جائزة أفضل وسيط مالي 
في الكويت لعام 2014 وللعام الثالث على التوالي، وهذا 
يثبت مدى التزامنا الدائم في تطوير شركتنا وتركيزنا 

على تقدمي أفضل اخلدمات واملنتجات لعمالئنا.
من جهته، صّرح حسن شحرور، املدير التنفيذي لقسم 
لالستثمار،  الوطني  شركة  في  اإلقليمية  األصول  إدارة 
قائالً نحن سعداء بحصولنا على جائزة أفضل مدير أسهم 
لعام 2014 في منطقة الشرق األوسط، التي تؤكد حرصنا 
على تقدمي أفضل احللول االستثمارية لعمالئنا.يذكر بأن 
إدارة الوطني للتداول في شركة الوطني لالستثمار تقدم 
التداول  جتربة تداول فريدة وباقة متنوعة من خدمات 

االلكتروني التي توفر سهولة الوصول املباشر إلى سبعة 
أسواق مالية تشمل الكويت وباقي دول مجلس التعاون 
اخلليجي ومصر، من خالل حساب واحد، باإلضافة إلى 

أسواق الواليات املتحدة األمريكية.
أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  أسهم  إدارة  أما 
فهي تدير ثالثة صناديق أسهم محلية وإقليمية تشمل 
الوطني  وصندوق  اخلليجية  لألسهم  الوطني  صندوق 
لألسهم القطرية وصندوق الوطني لألسهم الكويتية. هذا 
باإلضافة إلى إدارة محافظ استثمارية نيابة عن مستثمرين 
أفراد من ذوي املالءة املالية العالية ومؤسسات استثمارية 
بارزة.وكما هو معروف فإن مجلة غلوبل إنفستور تابعة 
ملجموعة يورومني غروب، وهي متخصصة في تغطية 

أخبار إدارة األصول في شركات االستثمار.

احتاد  إدارة  مجلس  رئيس  اجتمع 
حسن  ال��ك��وي��ت��ي��ة  ال��ص��ن��اع��ات 
ع���ام هيئة  م��دي��ر  م��ع  اخل���راف���ي 
ال��ش��راك��ة ب��ن ال��ق��ط��اع��ن ال��ع��ام 
واخل���اص ع���ادل ال��روم��ي وذل��ك 
القطاع  مشاركة  دور  الستعراض 
التنموية  املشاريع  ف��ي  اخل��اص 
وزي������ادة احمل���ت���وى احمل��ل��ي من 
املشاريع  في  الوطنية  املنتجات 
هيئة  ع��ن  تنبثق  س���وف  ال��ت��ي 

العام  القطاعن  بن  ما  الشراكة 
واخلاص.

هيئة  دور  اخل���راف���ي  ث��م��ن  وق���د 
الشراكة في تشجيع اقامة املشاريع 
نظراً  التدوير  اع��ادة  في  اخلاصة 
سالمة  على  احلفاظ  في  ألهميتها 
منافع  وحتقيق  ناحية  من  البيئة 
اقتصادية عدة من خالل استغالل 
من  والتقليل  الطبيعية  الثروات 
تلك  مثل  أهمية  الى  اضافة  هدرها 

الصناعة في توليد الطاقة.
نائب  من  كل  االجتماع  حضر  وقد 
املدير العام لشؤون الرقابة البيئية 
للبيئة  العامة  الهيئة  في  بالوكالة 
الدكتور محمد األحمد ومدير ادارة 
الكويت  بلدية  في  البيئة  ش��ؤون 
عدنان السيد ومن جامعة الكويت 
جانب  ومن  مهدي  خالد  الدكتور 
البقشي  هدى  العام  املدير  االحتاد 

وسليمان الروضان.

قال ابراهيم العبدالرزاق املدير العام 
اخلصوصية  للمواد  الغامن  لشركة 
وهناك  واع��د،  الكويتي  السوق  إن 
مشاريع مستقبلية تقدر بقيمة 100 
تنفيذها  املتوقع  من  دوالر  مليار 
خالل اخلمس سنوات املقبلة، األمر 
على  ب��اإلي��ج��اب  سينعكس  ال���ذي 
تنشيط  عبر  الوطني،  االقتصاد 
م��ب��ي��ع��ات ال��ش��رك��ات وامل��ص��ان��ع 
احمللية، مطالبا بأولوية دعم املنتج 

احمللي فى املشاريع احلكومية.
وبن العبدالرزاق، أن الشركة تتطلع 
في  ومشاركتها  رعايتها  خالل  من 
الصناعات  الرابعة ملعرض  الدورة 
البناء، إلى ترويج الشعار التجاري 
كمنتجات  واسبك  كومكس  ملنتج 
وامل��س��ؤول��ن  للمواطنن  محلية 
أنها  موضحا  احلكومي،  بالقطاع 
جميع  امل���ع���رض،  خ���الل  س��ت��ق��دم 
عبر  محليا  املصنعة  منتجاتها 

الشبك  إلن��ت��اج  كومكس  مصنع 
أسبك  ومصنع  وملحقاته،  املمدد 
باإلضافة  البناء،  إلنتاج كيماويات 
فى  العاملية  ال��وك��االت  بعض  إل��ى 
مجال العزل وفي هذا اإلطار ستقوم 
الشركة بطرح املنتجات العازلة مع 
ال  مصنعية  بكفالة  التركيب  خدمة 

تقدمها الشركات املنافسة.
وذكر أن الشركة في اآلونة األخيرة 
الكويت  مشاريع  أكبر  في  ساهمت 

التنموية ومنها جسر الشيخ جابر 
اجلهراء،  طريق  ومشروع  األحمد، 
لإلسكان  العامة  الهيئة  ومشاريع 
 – االح��م��د  ج��اب��ر  الشيخ  »مدينة 
االح��م��د«،  ص��ب��اح  الشيخ  مدينة 
واملاء  الكهرباء  وزارة  ومشاريع 
الرئيسية  امل��ي��اه  خ��زان��ات  »ع��زل 
للدولة«، ومشاريع وزارة األشغال 
جابر  ال��ش��ي��خ  مستشفى  مجمع 

االحمد. 

االعالمية  ال���راي  مجموعة  ش��رك��ة  اعلنت 
مالين   3.7 بلغت  صافية  ارباحا  حتقيقها 
من  االولى  التسعة  االشهر  في  كويتي  دينار 

عام 2014 بربحية للسهم بلغت 16 فلسا.
ال��راي  مجموعة  ادارة  مجلس  رئيس  وق��ال 
ان  امس  صحافي  تصريح  في  بودي  جاسم 
ايرادات املجموعة بلغت 15.27 مليون دينار 
 14.97 ب�   مقارنة  الثالث  الربع  نهاية  حتى 
املاضي  العام  من  نفسها  الفترة  في  مليون 
مبينا ان الربح التشغيلي جتاوز اربعة مالين 
ان الشركة حققت في األشهر  دينار. واضاف 
التسعة األولى من العام املاضي ارباحا قدرها 

للسهم  فلساً   18.2 بواقع  دينار  مليون   4.2
املاضي  العام  الثالث من  الربع  أن  الى  مشيرا 
ساهمت  الكويت  في  برملانية  انتخابات  شهد 

في ارتفاع االيرادات حينها.
وذكر بودي ان املجموعة مستمرة في جهودها 
االنتاج  فاعلية  املصروفات وحتسن  لترشيد 
التزامها  إطار  في  املساهمن  حقوق  لتعظيم 
إعالمية  الدائم باجناح جتربتها كأول شركة 
ل��ألوراق  الكويت  س��وق  في  أسهمها  ت��درج 
واحلوكمة  معاييرالشفافية  وحتقيق  املالية 

في نشاطها وأدائها.
حاليا  جهودها  تركز  املجموعة  ان  واوض��ح 

من  جديدة  تسويقية  م��ب��ادرات  اط��الق  على 
خالل شركة الراي العاملية للتسويق واإلعالن 
املساحات  بيع  في  احلصري  احلق  صاحبة 
الراي  وتلفزيون  الراي  جريدة  في  االعالنية 

وحافالت شركة سيتي غروب.
واشار بودي الى ان الصناعة االعالمية تزداد 
الوسائط  تعدد  ض��وء  في  وحتديا  تنافسا 
وتغير السلوك االجتماعي مبينا ان املجموعة 
خالل  من  التغيير  ه��ذا  مواكبة  على  تعمل 
التفاعلي  احملتوى  لتعزيز  عديدة  مبادرات 
ال��ش��رائ��ح  مختلف  اه��ت��م��ام��ات  وم��خ��اط��ب��ة 

االجتماعية.

املالية  األوراق  وأس���واق  مساهميه  اخلليجي  التمويل  بيت  أبلغ 
لبيت  بالكامل  اململوكة  كابيتال   GFH شركة  وقعتها  التي  باالتفاقية 
التمويل اخلليجي لبيع العقار السكني الواقع في كوينز جيت جاردنز 
بلندن، وقيام املشتري بسداد دفعة أولى، على أن تستكمل عملية البيع 
في األسابيع الستة املقبلة، بعد احلصول على املوافقات الرسمية ذات 
مساهميه  إلى  البنك  وجهه  الذي  اخلطاب  مضمون  في  وجاء  العالقة 
والبورصات املدرج فيها أن بيت التمويل اخلليجي يود إبالغ مساهميه 
واألسواق بأن شركة GFH كابيتال، التابعة واململوكة بالكامل للبنك، 
قامت بتوقيع اتفاقية لبيع العقار السكني الذي قامت باالستحواذ عليه 
هذا  جاردنز.  جيت  كوينز  في  والواقع   ،2013 املاضي  العام  لندن  في 
متميزا  موقعا  وحتتل  الثانية  الزمنية  احلقبة  ضمن  العقار  ويصنف 

مبنطقة كينسينجتون الفاخرة في لندن.
أن  على  أول��ى،  دفعة  بسداد  املشتري  قام  االتفاقية،  بنود  ومبوجب 

على  احلصول  بعد  أسابيع،  ستة  غضون  في  البيع  عملية  تستكمل 
قامت  كابيتال   GFH شركة  أن  بالذكر  اجلدير  العالقة.  ذات  املوافقات 
املاضي  باالستحواذ على عقار كوينز جيت جاردنز في شهر ديسمبر 
قد  االكتتاب في االستثمار  25 مليون دوالر. وكان  إلى  مع تقييم يصل 
31 مارس املاضي، نتيجة لإلقبال  استكمل خالل فترة قصيرة بتاريخ 
الكبير على االستثمار في السوق العقاري مبنطقة وسط لندن الفخمة.

الالزمة،  املوافقات  البيع عقب احلصول على  ومبجرد استكمال عملية 
االستثمار  على  عائداً  الصفقة  هذه  في  املستثمرون  يحقق  أن  يتوقع 
21% عائداً سنوياً، ويعد ذلك معدل عائد مرتفع على  بنسبة تصل إلى 

فترة قصيرة.
تنعكس  سوف  املعاملة،  هذه  إكتمال  مبجرد  أنه  البنك  إدارة  وتعتقد 
بشكل إيجابي على النتائج املالية لبيت التمويل اخلليجي للربع األخير 

من العام احلالي.

االثنن  يوم  حددت  قد  احملكمة  إن  املباني  شركة  قالت 
التاسعة  الساعة  متام  في  احلالي  نوفمبر   24 املوافق 

صباحاً موعداً لبيع أرض الساملية باملزاد العلني.
على  احلصول  بصدد  املباني  إن  قالت  مصادر  وكانت 
31.6 مليون دينار قيمة عقارات تقع في منطقة الساملية 
وتقع ضمن منطقة جتارية، وذلك من خالل مزاد علني 
عليه  الراسي  بأن  موضحة  احملكمة،  موعده  ح��ددت 

املزاد ُيقر بأنه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.
من  األول  النصف  في  املباني  أرب��اح  أن  بالذكر  جدير 
العام احلالي كانت قد بلغت 24.5 مليون دينار تقريباً 
مقابل أرباح بنحو 28 مليون دينار عن الفترة املماثلة 
نسبته  ُتقدر  األرب��اح  في  بانخفاض   ،2013 عام  من 
بيانات  عن  ُتعلن  لم  الشركة  بأن  علماً   ،%12.5 بنحو 

التسعة أشهر حتى اآلن.

اجتماع الجمعية
غير العادية المؤجلة 

للمال 25 الحالي
لألوراق  الكويت  سوق  أعلن 
املالية أن اجلمعية العامة غير 
املال  املؤجلةلشركة  العادية 
يوم  تنعقد  سوف  لإلستثمار 
نوفمبر   25 املوافق  الثالثاء 
احل��ال��ي ف��ي مت���ام ال��س��اع��ة 
وزارة  ف���ي  ظ���ه���راً   12:00
حيث  والصناعة،  ال��ت��ج��ارة 

سيتم خاللها مناقشة ما يلي:
رأس  زيادة  على  املوافقة   -1
م���ال ال��ش��رك��ة امل���ص���رح به 
إلى  د.ك   52.828.125 من 
بزيادة  د.ك   67.224.351
 14.396.226 مقدارها  نقدية 
من   %27،25 وبنسبة  د.ك 
تطرح  املال  تطرح  املال  رأس 
فلس   100 أس��م��ي��ة  بقيمة 
عالوة  وبدون  الواحد  للسهم 
لدائني  وتخصص  اص���دار، 
ومصاريف  بنوك  من  الشركة 
في  املقيدين  سندات  وحملة 
 30 في  كما  الشركة  سجالت 
ي��ون��ي��و امل��اض��ي م��ع ت��ن��ازل 
املساهمن احلالين عن حقهم 
التوصية  باإلكتتاب.وهذه 
اجلمعية  مل��واف��ق��ة  ت��خ��ض��ع 
العامة وعدم اعتراض مجلس 
الرقابية  واجل��ه��ات  اإلدارة 
تعديل  على  عليها.2-املوافقة 
األساسي  النظام  مواد  بعض 
وقانون  يتوافق  مبا  للشركة 

الشركات.

• جانب من تكرمي شركة الوطني لالستثمار

 الشركات الكبرى قادرة على استيعاب الصغرى المتعثرة وهو أحد الحلول الستمرارها

• حصص شركات التأمن بالنسبة ألرباح الربع األول 2013



كتب عالء الدين مصطفى:

لشركة  التنفيذي  الرئيس  ق��ال 
انه  الشريعان  فهد  سي  اي.  كي. 
متنوعة  مصادر  عن  البحث  يجب 
الى  االجت��اه  مثل  للدخل  وجديدة 
والديجيتال  االن��ت��رن��ت  ش��رك��ات 
وشركات  االت��ص��االت  وش��رك��ات 
والسيارات،  لصناعية  ا  األق��م��ار 
مشيراً الى ان هذه الشركات حتقق 
جناحاً في العالم أجمع ومن املمكن 
تنويع  في  ناجحاً  بديالً  تكون  ان 

مصادر الدخل.
حتى  تبدأ  لم  الدولة  أن  وأوض��ح 
شأنها  من  التي  املشاريع  في  اآلن 

يعتبر  ال���ذي  للنفط  ب��دي��الً  ت��ك��ون  أن 
املصدر الوحيد للدخل القومي، مؤكداً ان هناك دوالً في 
التي  قطر  منها  املجال،  هذا  في  الكويت  سبقت  املنطقة 
في  العمالقة  والشركات  املشاريع  على  اآلن  تستحوذ 
العالم، اضافة الى االمارات التي جعلت من دبي مدينة 
السياحة العاملية، وغيرها من الدول التي تعمل بجدية 

اليجاد بدائل ملصادر الدخل لشعوبها.
على  رك��زت  التنمية  خطة  أن  إلى  الشريعان  وأش��ار 
وان  البشر،  في  االستثمار  قبل  احلجر  في  االستثمار 
خطة التنمية ال بد أوالً أن تهتم باإلنسان الكويتي حتى 

املشاريع  ادارة  على  قادراً  يكون 
امل��ج��االت  ف��ي  ال��ك��وي��ت  وتنمية 

كافة.
الكويتي  االق��ت��ص��اد  ان  وب���ن 
يحتاج الى عملية إنعاش من قبل 
النهوض  األمة من شأنها  مجلس 
أرضاً  الكويت  وجعل  باالقتصاد 

خصبة جلذب رؤوس األموال.
دعم  بضرورة  احلكومة  وطالب 
والصناعية،  الزراعية  املشاريع 
مستغرباً  الكويت  في  والتجارية 
من عدم وجود دعم لهذه املشاريع 
انه لم يتم توزيع األراضي  حتى 

للمصانع الى اآلن.
اإلرض��اءات  الشريعان  واعتبر 
القرارات  على  تؤثر  التي  السياسية 
الكويت  تواجه  التي  األشياء  أخطر  من  االقتصادية 

وتقف حجر عثرة أمام النجاح.
إلدارة  بالتكنوقراط  االستعانة  ضرورة  على  مشدداً 
الفرصة  واعطاء  واالستثمارية  االقتصادية  املشاريع 
كبيرة  خبرة  أصحاب  ه��ؤالء  ألن  واالداري��ن  للفنين 

ويستطيعون النهوض باملشاريع التي توكل اليهم.
باألحداث  يتأثر  لم  العالم  في  اقتصاد  أي  إن  وق��ال 
والتوافق  واالستقرار  األمن  وأن  محيطه  في  تقع  التي 

االجتماعي أشياء تساعد على تنشيط االقتصاد.
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منها من يعاني متاعب مالية تهددها باإلفالس

184.2 مليون دينار حجم األقساط في سوق التأمين الكويتي

كنعان: الصناعات المحلية الداعم الرئيسي في دفع عجلة التنمية

معاناة  على  الضوء  دراس��ة  سلطت 
الكويت، وخاصة  التأمن في  شركات 
الصغيرة منها من متاعب مالية تهددها 
باإلفالس، والتي يثار في أوساط هذا 
واملطالبات،  اآلراء  من  العديد  القطاع 
منها من ترى أن اللجوء إلى االندماج 
هو أحد احللول الستمرارها، فيما ترى 
أخرى أن احلل يكمن في وقف إصدار 
ت��أم��ن جديدة  ل��ش��رك��ات  ت��راخ��ي��ص 
ماسة  وبحاجة  متشبعة  السوق  ألن 
للغربلة، وأن هذا اإلجراء سيعمل على 
املستهلكن  ومصلحة  حقوق  ضمان 

واملساهمن.
التأمن  سوق  حجم  يقارن  ال  وقالت 
التأمن  أس����واق  بحجم  ال��ك��وي��ت��ي 
املتطورة في العالم، حيث بلغت قيمة 
فيما  دينار  مليون   184.2 األقساط 
مالين   104.1 التعويضات  بلغت 
إلى  التعويضات  نسبة  لتبلغ  دينار 
األقساط نحو 56.2 % في 2010، هذا ما 
يؤكد عليه رئيس مجلس إدارة احتاد 
في  املرزوقي،  حمد  الكويت  مصارف 
ورقة عمل قدمها مللتقى الكويت الثاني 
للتأمن، وأوضح فيها أن عدد الشركات 
في السوق جتاوز 32 شركة، وتتنوع 
شركاته بن تكافلية وتقليدية، ومتثل 

أضعاف   3 التكافلي  التأمن  شركات 
التقليدية فيما حصتها السوقية  %18 
حن  في  اإلحصاءات  آلخر  وفقا  فقط 
تقليدية  شركات   6 أكبر  حصة  تصل 
إلى  61.6%بواقع 156 مليون دينار من 

إجمالي األقساط.
الكويتي  التأمن  س��وق  إن  وأض��اف: 
يحتوي على عدد كبير من الشركات، 
األمر الذي أدى إلى املزيد من املنافسة، 
شركة  نصيب  متوسط  وانخفاض 

التأمن من األقساط.
إل��ى أن وض��ع س��وق التأمن  وأش���ار 
يبرز كسوق متجزئ يعاني من مشاكل 
هيئة  تأسيس  يتطلب  مما  تنظيمية، 
التأمن  للرقابة على شركات  مستقلة 
مبنية على أسس صحيحة وتعمل وفق 
حتقيق  على  ق��ادرة  ومعايير  مبادئ 
الكفاءة والعدالة واالستقرار في سوق 

التأمن.
تعثر الشركات

أن تعثر بعض شركات  يرى اخلبراء 
الصغيرة  وخاصة  الكويتية  التأمن 
منها هو من ضمن تداعيات األزمة املالية 
نهاية  العالم  اجتاحت  التي  العاملية، 
قطاعات  إلى  تأثيرها  ووصل   ،2008

محلية ومنها قطاع التأمن، ومنذ ذلك 
احلن تدهور أداء كثير منها، وهو األمر 
الذي دعاها إلى الدخول في صراعات 
أوضاعها  لتحسن  أسعار  وح��روب 
إال  السوق،  في  بقائها  على  وللحفاظ 
أن هذه املمارسات فاقمت من مشاكلها، 
وأصبحت اخلسائر هي النتائج األبرز 

لعملها على مدى السنوات املاضية.
التأمن  بأهمية  الوعي  غياب  وساهم 

في تفاقم وضع شركات التأمن، فهذا 
واملجتمع  ال��ف��رد  عند  غائب  ال��وع��ي 
هناك  حتى  بل  األكادميي،  واالهتمام 
املقنن  الترخيص  ل��وائ��ح  ف��ي  غياب 
لشركات تأمن جديدة، وغياب الصف 
الثاني من القيادات التأمينية، وغياب 
والدور  التأمن  سوق  وتنمية  تطوير 

الفاعل الحتاد شركات التأمن.
بضرورة  املتكررة  النداءات  تسهم  لم 

بينها،  فيما  الشركات  ه��ذه  ان��دم��اج 
لتكون كيانات قوية قادرة على الصمود 
واالستمرار في السوق، في الدفع نحو 
حتقيق اندماجات تذكر، وأدى ذلك إلى 

االعتقاد بأنه أمر مستبعد.
أن  إل��ى  السبب  امل��راق��ب��ون  وي��رج��ع 
ال��ش��رك��ات ال��ك��ب��رى ال���ق���ادرة على 
استيعاب الشركات الصغرى املتعثرة 
حتجم على االندماج، ألنها ال تراه أمرا 
للجوء  مبرر  أي  لديها  وليس  مغريا، 
متعثرة  شركة  دمج  أن  وت��رى  إليه، 
معها قد يكون مغامرة لها نتائج سلبية 
عليها، فهي من وجهة نظرها ترى أنها 
في وضع قوي ومستمرة في عملها في 

السوق.
والتي  االندماج،  نداءات  عكس  وعلى 
أص��ب��ح��ت ب��ال ج����دوى، ب���ات توقع 
هو  السوق  من  واخل���روج  التصفية 

التوقع احملتمل األقوى من االندماج.
ودعا التخوف من مصير هذه الشركات 
املتعثرة بأن يطالب اخلبراء بضرورة 
واملسؤولة  الرقابية  اجلهات  دراس��ة 
ومعاجلة  القائمة  ال��ش��رك��ات  ألداء 
القضايا املتعثرة منها، وإيجاد قانون 
مختلف  بن  التأمينية  العالقة  ينظم 

اجلهات داخل وخارج القطاع.

أع��ل��ن��ت ك���ل م���ن ش��رك��ة اخل��ل��ي��ج ل��ل��ك��اب��الت 
للمواد  الغامن  وشركة  الكهربائية،  والصناعات 
ملعرض  البالتينية  رعايتها  عن  اخلصوصية، 
كل  تنظمه  ال��ذي  ال��راب��ع،  والبناء  الصناعات 
تاج  واكسبو���  الوطنية  الصناعات  شركة  من 
إلى   7 من  الفترة  خالل  واملؤمترات  للمعارض 
10 ديسمبر 2014 في فندق اجلميرا �� الكويت، 
حتت رعاية وزير الدولة لشؤون االسكان ياسر 

أبل.
في  للمبيعات  اإلقليمي  املدير  كنعان  باسل  أكد 
وضعت  الشركة  أن  للكابالت،،  اخلليج  شركة 
نصب أعينها أن تقوم بتلبية احتياجات مشاريع 
التنمية بشتى املجاالت من قطاع انتاج الكهرباء 

والنقل والتوزيع، واملشاريع اإلنشائية والبنية 
فقد  وذلك  النفطي،  القطاع  ومشاريع  التحتية، 
له  توصلت  ما  بأحدث  الشركة  مصانع  زودت 
ومعدات  وآالت  معدات  من  احلديثة  التقنية 
االختبار لتقدمي أعلى مستوى من اجلودة، الفتا 
دراسة  على  حاليا،  تعمل  الشركة  إدارة  أن  إلى 
إحتياجات  لتلبية  اإلنتاجية  الطاقة  زي���ادة 

األسواق احمللية واملجاورة.
في  وتشارك  ترعى  الشركة  أن  كنعان  وأوضح 
هذا التجمع الهام، سعيا منا لتحقيق هدفها بأن 
وتطوير  تنمية  في  شريكا  وأب��دا  دائما  تكون 
الكويت، مثمنا اجلهود املبذولة من قبل احلكومة 
الكويتية في دعم وتطوير البنية التحية وتذليل 

الصناعات  تواجه  التي  واملشاكل  الصعوبات 
خاص،  بشكل  الوطني  واملنتج  عامة  الكويتية 
مؤكدا بأن املساعي واجلهود سوف تثمر نتائج 
احمللية  الصناعات  وحماية  دعم  في  ملموسة 
الداعم  لتكون  واالزده����ار  التقدم  م��ن  مل��زي��دا 

الرئيسي في دفع عجلة التنمية في الدولة.
الوزاري  النظر بالقرار  وناشد احلكومة بإعادة 
رقم 6 لسنة 1987 اخلاص باإلتفاقية اخلليجية 
املوحدة لدول مجلس التعاون اخلليجي، معربا 
عن أمله مبراقبة تطبيق املقاول األجنبي للقوانن 
حتى  الوطنية،  املصانع  حقوق  تضمن  بآلية 
الستبعاد  احمللية  بالقوانن  بالتالعب  يقوم  ال 

املنتج واملورد الوطني.

االندماج بين الشركات ظاهرة تالقي التشجيع من غالبية التشريعات
االن��دم��اج بن  أن  بيان  إل��ى  ال��دراس��ة  تهدف 
الشركات أصبح ظاهرة تالقي التشجيع من 
لم يكن املشرع  التشريعات، ومن ثم  غالبية 
أدرك  وإمنا  االجت��اه  هذا  عن  بعيدا  الكويتي 
الفوائد  وتختلف  عليه،  وشجع  أهميته، 
من  االندماج  نظام  يحققها  التي  واأله���داف 
مجتمع  ك��ل  ظ���روف  حسب  آلخ��ر  مجتمع 
وخاصة الظروف االقتصادية، واالندماج له 

طريقتن: الضم والدمج أو املزج، ولكل منها 
اختالفات  يوجد  أنه  كما  وإجراءاتها،  طرقها 

بينها.
وبينت الدراسة الطبيعة القانونية لالندماج 
الفقه والقضاء، وقد بدا أن االندماج  في رأي 
بن البنوك يستتبع إجراءات وشروط خاصة، 
املهنة  تنظيم  قانون  في  عليها  النص  ورد 
املصرفية، وينتج االندماج بعض التأثيرات 

على العقود املبرمة للشركة املندمجة بالنسبة 
لعقود اإليجار، وعقود العمل.

وركزت الدراسة على دور البنك املركزي في 
معروضة  تكون  التي  الدمج  عمليات  إمت��ام 
جواز  م��دى  ملشكلة  ع��رض  مع  البنوك،  بن 
تداول أسهم البنك اجلديد الذي تأسس نتيجة 
الدمج، وهناك رأيان: أحدهما يجيز تداول هذه 
مضى  قد  كان  متى  إصدارها  مبجرد  األسهم 

على تأسيس الشركة املندمجة أكثر من ثالث 
ويصر  احلل  هذا  يرفض  والثاني  سنوات، 
على أن تداول هذه األسهم مشروط بضرورة 
باملادتن  احملددة  املدد  مبرور  القيود  مراعاة 
وضمت  الشركات،  قانون  من   109  ،106
الدراسة رأي الباحث وعرض حجج كل اجتاه 
الوقت  في  ومفّندا  األول،  لالجتاه  وتأييده 

نفسه حجج الرأي املعاكس.

• باسل كنعان

• ابراهيم العبدالرزاق

• هشام الريس

• فهد الشريعان

• حسن اخلرافي وعادل الرومي خالل االجتماع

طالب بتنمية البشر قبل الحجر

خالل اجتماعه مع هيئة الشراكة بين القطاعين  أرسل توضيحًا إلى المساهمين والبورصات المدرج فيها

الشريعان: يجب االستثمار في شركات 
األقمار الصناعية واإلنترنت والديجيتال

الوطني لالستثمار أفضل مدير أسهم
 في الشرق األوسط ووسيط مالي بالكويت

 اتحاد الصناعات يبحث دور القطاع 
الخاص ومشاريع إعادة التدوير

العبدالرزاق: ضرورة إعطاء األولوية للمنتج المحلي 
في المشاريع الحكومية

مجموعة الراي تحقق 3.7 ماليين دينار أرباحًا في 9 أشهر

بيت التمويل الخليجي يتخارج 
من عقار كوينز جيت جاردنز بلندن

المباني: 24 الحالي موعداً لبيع أرض 
السالمية بالمزاد العلني

حصلت شركة الوطني لالستثمار على جائزة 
مستوى  على   ،2014 لعام  أسهم  مدير  أفضل 
التوالي  الثالثة على  الشرق األوسط، وللسنة 
الكويت  في  مالي  وسيط  أفضل  جائزة  على 
لعام 2014، وذلك تقديراً لدورها الريادي في 
منطقة الشرق األوسط وأدائها املتميز في مجال 
االستثمار والتداول بحسب تقييم املجلة العاملية 
غلوبل أنفستور، الذي يعتمد على معايير عالية 
لتحديد الفائزين على أيدي جلنة متخصصة من 

اخلبراء.
وقد مت تقدمي اجلوائز ملمثلن عن شركة الوطني 
لالستثمار خالل احلفل السنوي الضخم الذي 
أكتوبر،  في 29  دبي  في  مؤخراً  املجلة  نظمته 
حيث تقاسم اجلوائز كل من قسم أسهم الشرق 
األص��ول  إدارة  في  أفريقيا  وشمال  األوس��ط 

وإدارة الوطني للتداول.
وبهذه املناسبة، صرح فيصل احلمد، مديرعام 

لالستثمار،  الوطني  شركة  في  واألبحاث  التداول  إدارة 
نحن فخورون حلصولنا على جائزة أفضل وسيط مالي 
في الكويت لعام 2014 وللعام الثالث على التوالي، وهذا 
يثبت مدى التزامنا الدائم في تطوير شركتنا وتركيزنا 

على تقدمي أفضل اخلدمات واملنتجات لعمالئنا.
من جهته، صّرح حسن شحرور، املدير التنفيذي لقسم 
لالستثمار،  الوطني  شركة  في  اإلقليمية  األصول  إدارة 
قائالً نحن سعداء بحصولنا على جائزة أفضل مدير أسهم 
لعام 2014 في منطقة الشرق األوسط، التي تؤكد حرصنا 
على تقدمي أفضل احللول االستثمارية لعمالئنا.يذكر بأن 
إدارة الوطني للتداول في شركة الوطني لالستثمار تقدم 
التداول  جتربة تداول فريدة وباقة متنوعة من خدمات 

االلكتروني التي توفر سهولة الوصول املباشر إلى سبعة 
أسواق مالية تشمل الكويت وباقي دول مجلس التعاون 
اخلليجي ومصر، من خالل حساب واحد، باإلضافة إلى 

أسواق الواليات املتحدة األمريكية.
أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  أسهم  إدارة  أما 
فهي تدير ثالثة صناديق أسهم محلية وإقليمية تشمل 
الوطني  وصندوق  اخلليجية  لألسهم  الوطني  صندوق 
لألسهم القطرية وصندوق الوطني لألسهم الكويتية. هذا 
باإلضافة إلى إدارة محافظ استثمارية نيابة عن مستثمرين 
أفراد من ذوي املالءة املالية العالية ومؤسسات استثمارية 
بارزة.وكما هو معروف فإن مجلة غلوبل إنفستور تابعة 
ملجموعة يورومني غروب، وهي متخصصة في تغطية 

أخبار إدارة األصول في شركات االستثمار.

احتاد  إدارة  مجلس  رئيس  اجتمع 
حسن  ال��ك��وي��ت��ي��ة  ال��ص��ن��اع��ات 
ع���ام هيئة  م��دي��ر  م��ع  اخل���راف���ي 
ال��ش��راك��ة ب��ن ال��ق��ط��اع��ن ال��ع��ام 
واخل���اص ع���ادل ال��روم��ي وذل��ك 
القطاع  مشاركة  دور  الستعراض 
التنموية  املشاريع  ف��ي  اخل��اص 
وزي������ادة احمل���ت���وى احمل��ل��ي من 
املشاريع  في  الوطنية  املنتجات 
هيئة  ع��ن  تنبثق  س���وف  ال��ت��ي 

العام  القطاعن  بن  ما  الشراكة 
واخلاص.

هيئة  دور  اخل���راف���ي  ث��م��ن  وق���د 
الشراكة في تشجيع اقامة املشاريع 
نظراً  التدوير  اع��ادة  في  اخلاصة 
سالمة  على  احلفاظ  في  ألهميتها 
منافع  وحتقيق  ناحية  من  البيئة 
اقتصادية عدة من خالل استغالل 
من  والتقليل  الطبيعية  الثروات 
تلك  مثل  أهمية  الى  اضافة  هدرها 

الصناعة في توليد الطاقة.
نائب  من  كل  االجتماع  حضر  وقد 
املدير العام لشؤون الرقابة البيئية 
للبيئة  العامة  الهيئة  في  بالوكالة 
الدكتور محمد األحمد ومدير ادارة 
الكويت  بلدية  في  البيئة  ش��ؤون 
عدنان السيد ومن جامعة الكويت 
جانب  ومن  مهدي  خالد  الدكتور 
البقشي  هدى  العام  املدير  االحتاد 

وسليمان الروضان.

قال ابراهيم العبدالرزاق املدير العام 
اخلصوصية  للمواد  الغامن  لشركة 
وهناك  واع��د،  الكويتي  السوق  إن 
مشاريع مستقبلية تقدر بقيمة 100 
تنفيذها  املتوقع  من  دوالر  مليار 
خالل اخلمس سنوات املقبلة، األمر 
على  ب��اإلي��ج��اب  سينعكس  ال���ذي 
تنشيط  عبر  الوطني،  االقتصاد 
م��ب��ي��ع��ات ال��ش��رك��ات وامل��ص��ان��ع 
احمللية، مطالبا بأولوية دعم املنتج 

احمللي فى املشاريع احلكومية.
وبن العبدالرزاق، أن الشركة تتطلع 
في  ومشاركتها  رعايتها  خالل  من 
الصناعات  الرابعة ملعرض  الدورة 
البناء، إلى ترويج الشعار التجاري 
كمنتجات  واسبك  كومكس  ملنتج 
وامل��س��ؤول��ن  للمواطنن  محلية 
أنها  موضحا  احلكومي،  بالقطاع 
جميع  امل���ع���رض،  خ���الل  س��ت��ق��دم 
عبر  محليا  املصنعة  منتجاتها 

الشبك  إلن��ت��اج  كومكس  مصنع 
أسبك  ومصنع  وملحقاته،  املمدد 
باإلضافة  البناء،  إلنتاج كيماويات 
فى  العاملية  ال��وك��االت  بعض  إل��ى 
مجال العزل وفي هذا اإلطار ستقوم 
الشركة بطرح املنتجات العازلة مع 
ال  مصنعية  بكفالة  التركيب  خدمة 

تقدمها الشركات املنافسة.
وذكر أن الشركة في اآلونة األخيرة 
الكويت  مشاريع  أكبر  في  ساهمت 

التنموية ومنها جسر الشيخ جابر 
اجلهراء،  طريق  ومشروع  األحمد، 
لإلسكان  العامة  الهيئة  ومشاريع 
 – االح��م��د  ج��اب��ر  الشيخ  »مدينة 
االح��م��د«،  ص��ب��اح  الشيخ  مدينة 
واملاء  الكهرباء  وزارة  ومشاريع 
الرئيسية  امل��ي��اه  خ��زان��ات  »ع��زل 
للدولة«، ومشاريع وزارة األشغال 
جابر  ال��ش��ي��خ  مستشفى  مجمع 

االحمد. 

االعالمية  ال���راي  مجموعة  ش��رك��ة  اعلنت 
مالين   3.7 بلغت  صافية  ارباحا  حتقيقها 
من  االولى  التسعة  االشهر  في  كويتي  دينار 

عام 2014 بربحية للسهم بلغت 16 فلسا.
ال��راي  مجموعة  ادارة  مجلس  رئيس  وق��ال 
ان  امس  صحافي  تصريح  في  بودي  جاسم 
ايرادات املجموعة بلغت 15.27 مليون دينار 
 14.97 ب�   مقارنة  الثالث  الربع  نهاية  حتى 
املاضي  العام  من  نفسها  الفترة  في  مليون 
مبينا ان الربح التشغيلي جتاوز اربعة مالين 
ان الشركة حققت في األشهر  دينار. واضاف 
التسعة األولى من العام املاضي ارباحا قدرها 

للسهم  فلساً   18.2 بواقع  دينار  مليون   4.2
املاضي  العام  الثالث من  الربع  أن  الى  مشيرا 
ساهمت  الكويت  في  برملانية  انتخابات  شهد 

في ارتفاع االيرادات حينها.
وذكر بودي ان املجموعة مستمرة في جهودها 
االنتاج  فاعلية  املصروفات وحتسن  لترشيد 
التزامها  إطار  في  املساهمن  حقوق  لتعظيم 
إعالمية  الدائم باجناح جتربتها كأول شركة 
ل��ألوراق  الكويت  س��وق  في  أسهمها  ت��درج 
واحلوكمة  معاييرالشفافية  وحتقيق  املالية 

في نشاطها وأدائها.
حاليا  جهودها  تركز  املجموعة  ان  واوض��ح 

من  جديدة  تسويقية  م��ب��ادرات  اط��الق  على 
خالل شركة الراي العاملية للتسويق واإلعالن 
املساحات  بيع  في  احلصري  احلق  صاحبة 
الراي  وتلفزيون  الراي  جريدة  في  االعالنية 

وحافالت شركة سيتي غروب.
واشار بودي الى ان الصناعة االعالمية تزداد 
الوسائط  تعدد  ض��وء  في  وحتديا  تنافسا 
وتغير السلوك االجتماعي مبينا ان املجموعة 
خالل  من  التغيير  ه��ذا  مواكبة  على  تعمل 
التفاعلي  احملتوى  لتعزيز  عديدة  مبادرات 
ال��ش��رائ��ح  مختلف  اه��ت��م��ام��ات  وم��خ��اط��ب��ة 

االجتماعية.

املالية  األوراق  وأس���واق  مساهميه  اخلليجي  التمويل  بيت  أبلغ 
لبيت  بالكامل  اململوكة  كابيتال   GFH شركة  وقعتها  التي  باالتفاقية 
التمويل اخلليجي لبيع العقار السكني الواقع في كوينز جيت جاردنز 
بلندن، وقيام املشتري بسداد دفعة أولى، على أن تستكمل عملية البيع 
في األسابيع الستة املقبلة، بعد احلصول على املوافقات الرسمية ذات 
مساهميه  إلى  البنك  وجهه  الذي  اخلطاب  مضمون  في  وجاء  العالقة 
والبورصات املدرج فيها أن بيت التمويل اخلليجي يود إبالغ مساهميه 
واألسواق بأن شركة GFH كابيتال، التابعة واململوكة بالكامل للبنك، 
قامت بتوقيع اتفاقية لبيع العقار السكني الذي قامت باالستحواذ عليه 
هذا  جاردنز.  جيت  كوينز  في  والواقع   ،2013 املاضي  العام  لندن  في 
متميزا  موقعا  وحتتل  الثانية  الزمنية  احلقبة  ضمن  العقار  ويصنف 

مبنطقة كينسينجتون الفاخرة في لندن.
أن  على  أول��ى،  دفعة  بسداد  املشتري  قام  االتفاقية،  بنود  ومبوجب 

على  احلصول  بعد  أسابيع،  ستة  غضون  في  البيع  عملية  تستكمل 
قامت  كابيتال   GFH شركة  أن  بالذكر  اجلدير  العالقة.  ذات  املوافقات 
املاضي  باالستحواذ على عقار كوينز جيت جاردنز في شهر ديسمبر 
قد  االكتتاب في االستثمار  25 مليون دوالر. وكان  إلى  مع تقييم يصل 
31 مارس املاضي، نتيجة لإلقبال  استكمل خالل فترة قصيرة بتاريخ 
الكبير على االستثمار في السوق العقاري مبنطقة وسط لندن الفخمة.

الالزمة،  املوافقات  البيع عقب احلصول على  ومبجرد استكمال عملية 
االستثمار  على  عائداً  الصفقة  هذه  في  املستثمرون  يحقق  أن  يتوقع 
21% عائداً سنوياً، ويعد ذلك معدل عائد مرتفع على  بنسبة تصل إلى 

فترة قصيرة.
تنعكس  سوف  املعاملة،  هذه  إكتمال  مبجرد  أنه  البنك  إدارة  وتعتقد 
بشكل إيجابي على النتائج املالية لبيت التمويل اخلليجي للربع األخير 

من العام احلالي.

االثنن  يوم  حددت  قد  احملكمة  إن  املباني  شركة  قالت 
التاسعة  الساعة  متام  في  احلالي  نوفمبر   24 املوافق 

صباحاً موعداً لبيع أرض الساملية باملزاد العلني.
على  احلصول  بصدد  املباني  إن  قالت  مصادر  وكانت 
31.6 مليون دينار قيمة عقارات تقع في منطقة الساملية 
وتقع ضمن منطقة جتارية، وذلك من خالل مزاد علني 
عليه  الراسي  بأن  موضحة  احملكمة،  موعده  ح��ددت 

املزاد ُيقر بأنه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.
من  األول  النصف  في  املباني  أرب��اح  أن  بالذكر  جدير 
العام احلالي كانت قد بلغت 24.5 مليون دينار تقريباً 
مقابل أرباح بنحو 28 مليون دينار عن الفترة املماثلة 
نسبته  ُتقدر  األرب��اح  في  بانخفاض   ،2013 عام  من 
بيانات  عن  ُتعلن  لم  الشركة  بأن  علماً   ،%12.5 بنحو 

التسعة أشهر حتى اآلن.

اجتماع الجمعية
غير العادية المؤجلة 

للمال 25 الحالي
لألوراق  الكويت  سوق  أعلن 
املالية أن اجلمعية العامة غير 
املال  املؤجلةلشركة  العادية 
يوم  تنعقد  سوف  لإلستثمار 
نوفمبر   25 املوافق  الثالثاء 
احل��ال��ي ف��ي مت���ام ال��س��اع��ة 
وزارة  ف���ي  ظ���ه���راً   12:00
حيث  والصناعة،  ال��ت��ج��ارة 

سيتم خاللها مناقشة ما يلي:
رأس  زيادة  على  املوافقة   -1
م���ال ال��ش��رك��ة امل���ص���رح به 
إلى  د.ك   52.828.125 من 
بزيادة  د.ك   67.224.351
 14.396.226 مقدارها  نقدية 
من   %27،25 وبنسبة  د.ك 
تطرح  املال  تطرح  املال  رأس 
فلس   100 أس��م��ي��ة  بقيمة 
عالوة  وبدون  الواحد  للسهم 
لدائني  وتخصص  اص���دار، 
ومصاريف  بنوك  من  الشركة 
في  املقيدين  سندات  وحملة 
 30 في  كما  الشركة  سجالت 
ي��ون��ي��و امل��اض��ي م��ع ت��ن��ازل 
املساهمن احلالين عن حقهم 
التوصية  باإلكتتاب.وهذه 
اجلمعية  مل��واف��ق��ة  ت��خ��ض��ع 
العامة وعدم اعتراض مجلس 
الرقابية  واجل��ه��ات  اإلدارة 
تعديل  على  عليها.2-املوافقة 
األساسي  النظام  مواد  بعض 
وقانون  يتوافق  مبا  للشركة 

الشركات.

• جانب من تكرمي شركة الوطني لالستثمار

 الشركات الكبرى قادرة على استيعاب الصغرى المتعثرة وهو أحد الحلول الستمرارها

• حصص شركات التأمن بالنسبة ألرباح الربع األول 2013
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 vK� ·«d??�ö??� w�OK��« ÊËUF��« fK��
 w�  U�dA�« WL�u� ∆œU��Ë b�«u� oO�D�
 qJ� WO�d� e�«d� tF��� ¨¡UC�_« ‰Ëb�« W�U�

ÆW�Ëœ
 b??�«u??I??�« W??O??�«u??�  U??�d??A??�« w??M??�??�
 WO�«e�«  `�B� Ê«  vK� WL�u�K�  …b�uL�«
 W�dA�«  bO�® ∫UNM� …œb??�??�  ôU??� w??�
 ”√— …œU??�“ –  WO�UL�«  ‚«—Ë_« W�—u��
 Á—dI� sOF� b� s� W�dAK�  q�UF�«  ‰UL�«
 w� Ã—b??�??�«  r��  Ê«  vK� ¨©Æì ŸdAL�«
 vK� sOLzUI�«Ë  U�dA�«  vDFO�  ¨oO�D��«
 ¨oO�D�K�  w�UJ�«  X??�u??�«  b�«uI�«  cOHM�

ÆWL�u��«  bz«uH�  q�UJ�«  rNH�«Ë
 bF� Íc�«  U�dA�« WL�u� vL�� q�bF�
 s� W��M�« Èu� ÁUMF� rNH�� ô ÎU�KDB�
 ’U��_« Èb� ÎU��� dO��Ë ¨sOBB��L�«
 …e??N??�_« q�b�� sOBB��L�« dO� s??�
 UN�«b���«Ë  U�dA�« ◊UA� w� WO�uJ��«
 …bO�d�« …—«œô« b�«u�® q�� d�¬ `KDBL�

Æ©‰UL�_«  U�dA�
 WLEML�« sO�«uIK� WK�U� WF�«d� ¡«d�«
 UL� UNF�uD�Ë ‰UL�« ”√— ‚«u�√Ë  U�dAK�

ÆWL�u��« b�«u� oO�D�Ë V�UM��
 UNO�« bM�� w��« WO�U�d�« WN��« bO�u�

 q�«œ WL�u��« b�«u� oO�D� W�U�—Ë WF�U��
 w�  «—«œô« f�U�� —Ëœ qOFH� l�  U�dA�«
 ¡«œ√ WF�U��Ë sOL�U�L�« `�UB� s� ŸU�b�«
 ·«d�_« sO�Ë tMO� ÊËUF��« lO�A�Ë …—«œô«
 WD��dL�« `�UBL�« »U��√ s� WHK��L�«

ÆW�dA�U�
 WL�u��« ÕU��  U�uI� d�u� …—Ëd{
 ‰UL�√ W�O�Ë WLOK� WOF�dA� W�O�∫UNM�Ë
 …eN�√ qL� qOFH� ‰ö� s� W�œU�Ë WO��UM�

ÆW��UML�« lO�A�
 WOK�U�Ë …¡UH� w� dO�� nF{ b�u�
 ¨WO�öI��ô« YO� s??�  «—«œô« ‰U??�??�
 Ë√ ¨⁄dH��« ¨ UBB���« ¨…¡UHJ�« ¨ «d���«
 YO� s� rN�UL�√ ÂUNL� ÂUOIK� X�u�« d�«u�

Æ U�UL��ô« œb�
 `z«uK�«Ë sO�«uI�« WF�«d�Ë dEM�« …œU�«

 ∫WO�ü«
IOS≠  WLEML�  WOL�UF�«  ∆œU�L�«  hM�
 U�dO�UF�  s�  v�Ë_«  W�uL�L�«  w�  CO
 W�U�d�«  w� V�«d��«Ë q�«b��«  VM�� vK�
 vK� p�c�  ‰U??L??�_«  W�O�  sO��� ·bN�
 w� c??�Q??�Ë o�M� Ê«  WL�u��«   «—«d???�
 i�d�� ¡V� oK� Âb� w�«d�Ë —U���ô«
 b� UL�  U�dA�«  vK� Â«e��ô«  WHK� l�—Ë

Æ «¡«d�ô« bIF�
 œu??�Ë WO�u� w??� dO�� —uB� „UM�
 UNM� ÕUB�ô« r�� w��«  U�UO��«Ë  U�uKFL�«
 Õu{u�  U�UO��« b�b�� r�� Ê« V�� p�c�

ÆWO�UL�« dO�Ë WO�UL�«

WÝœU��« W�K−�« ‰öš

l�«u�« ÷—√ vKŽ ”—ULð ô WOÐU�—  UDKÝ „UM¼ ∫ÊË—UN�« »U¼u�«b³Ž
W�œU��« W�K��«

 »U�u�« b��Æœ o�U��« WOLM��«Ë jOD���« ÊËRA� W�Ëb�« d�“Ë b�√
 —Ëb�U� W�ô« fK�L� «—Ëœ wDF� W�{«Ë ÎU�uB� „UM� Ê« ÊË—UN�«
 Ê« «b�R� ¨wL�— qJA� U�—Ëœ ”—UL� ô WDK� „UM� sJ�Ë w�U�d�«
 w� p�–Ë —Ëb�« «c� XKD� ¡«—“u�«Ë »«uM�« sO� WO�KB� W�ö� „UM�

ÆU� X�Ë
  U��R� w� WL�u��«ò W�œU��« W�K��« ‰ö� ÊË—UN�« ‰U�Ë
 åWO�uJ��« —UL���ô«  U��R�Ë WO�U�d�« …eN�_«Ë ÂUF�« ŸUDI�«
 √b�� oO�D� V�UM�« —ËœË W�U�dK� w�U�_« W�_« fK�� —Ëœ Ê«

Æt�U���« bF� VzUM�« vK� WL�u��«
 v�«  Í—bMJ�«  r�dJ�«  b��Æœ sO�U�L�«  WOFL� uC� XH�Ë
 ’U��«  ŸUDI�«  vK� dB��� ô U�uNH� X���√ WL�u��«  Ê«
 WO{UL�«  …d�H�«  ‰ö� t� r�UF�«  l�u� UOL�U� U�uNH� `��« q�

 Â√  UM�� ∫·U??{«Ë Æw�bL�«  lL��L�«Ë w�uJ��«  ŸUDI�«  qLAO�
 `��√  U�  Y�b��«  r�UF�«  w�Ë rJ� W�UO� WL�u��«  X�U�  UMO�«
 W�—UAL�«  Ë«  WL�u��«  dO�UF� ŸU��«  w�  U�UO��«  dOOG��  q���«
 s�«uL�«  „«d�« w� …b��L�«  r�ô«  UNOK� XB� w��«  dO�UFL�«  w�

Æ—«dI�«  –U��«  w�
 WMB�� …d�U� œU�œ“«  U�uFL�« pK� sO� s� Ê« Í—bMJ�« ‰U�Ë
 —«b�ô«Ë  U�uKFL�« WO�UH� hI�Ë t�UO�¬Ë œU�H�« —UA��«Ë WDK��«
 s� W�«u� d��F� Íc�«Ë w�UO��« ÂUEM�« œuL�Ë ¨ÂUF�« ‰UL�« w�
 Âb�Ë WKI��L�« WO�U�d�«  U��RL�« »UO�Ë ¨X�uJ�« w� qK��« »«u�«
 vK� sLONL�« UN�u� W�cOHM��« WDK��« u� r�ô«Ë s�b�HL�« W��U��
 Â«b���« W�O�� w�uJ��« ŸUDI�« w� WI��« s�«uL�« bI� YO� W�Ëb�«
 WDK��« UN�IK� WLE�« UNK�Ë  U�b��« vK� ‰uB��« w� WO�u��L�«

ÆÂUF�« ŸUDI�« ¡«œ√ j�{ w� UNM� f�UI�K� W�cOHM��«

…bO�d�« …—«œô«
 sOF�«dL�«Ë sO��U�L�« œU��ô o�U��« fOzd�« `{Ë√ ¨Á—Ëb�Ë
 w� ÊU�B� UNH�dF�Ë WL�u��« Ê« Íd�UN�« œuL� bL�� »dF�«
 WO�U�—  «¡«d�« W�uL�� ‰ö� s� …bO�d�« …—«œô« Ë« bO�d�« rJ��«
 UM�« ∫UHOC� ’U��« ŸUDI�«  U�ö�« w� W��d�« vK� ¡UM�  √b� b�Ë
 W�U�— oOI��� oKF�� WL�u��« ·«b�« W�U�Ë d�ô« «c� w� w�UF�
 WO�uJ��« …—«œô« Ê«Ë “U��ô«Ë qLF�« s�� bO�Q�Ë WKI��� W�UF�
 „UM� sJ� r� U� ’U��« ŸUDI�«Ë WOLM��« qLF� ”U�ô« w� ULz«œ

Æt� „d�� „UM� ÊuJ� sK� tKLF� WLEM�  UF�dA�

f�u�
 t� ÂuI�U� Ê« `�«— oO�u� dO���«Ë —u��b�« ‰uI� t�O�U� s�Ë
 …b�UI� WL�u��« ‰U�œô …—u�Ë œU�H�« b{ …—u� u� Êü« f�u�

 w� tO�« UMFL��« U� qK� s� WL�u��«Ë WO��u��« …—«œô« Y�b���
 «c�Ë WO�uJ��«  U��RL�« w� ‰UL�« ”«— W�UOB� t�u� ÂuNH�
 W�UL� s� b�ôË  U��RL�« ÕU�� W�uL�œ sLC� UL� nOEM��« U�—Ëœ
  U��RL�« sO� W�«d� „UM� Êu� q�UIL�« w� W�Ëb�« ‚uI� W�UO�Ë

Æ U�uJ��«Ë

WL�u��«Ë jHM�«
 fOz—Ë WO�«—U�ô« “U� W�«b� ÍcOHM��« fOzd�« bO�dF�« bL�« U�«
 œUJ� WLK� w� WL�u��« WLK� Ê« vK� b�« o�U��« WO��uJ�« jHM�« W�d�
 WO�d� UN�« `C�« Y���U�Ë WOL�UF�«  UGK�« sO� UN�KDB� w� jK���
 rJ��« u� UN� n�Ë »d??�«Ë wL��« ‚UO�� UN�d� jK�« q�ô«
 rKF�U� …dDO��«Ë WDK��« wMF� Ë« r�UFL�« w� ¡U� UL� ¡UCI�«Ë

ÆWL�u��« WLK�  ¡U� Êu�UI�« rK�Ë …—«œô« rK� sO� b���L�«

©WOD�u�« bL�« ∫d�uB�®

dL�RLK� w�U��« ÂuO�«  UO�UF� s� V�U� æ©WOD�u�√ bL�√ ∫d�uB�®
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بـــعـــد الـــنـــجـــاح الــكــبــيــر الــــذي 
حــقــقــتــه مــــن خـــــالل مــشــاركــتــهــا 
فـــــــــي الـــــــمـــــــعـــــــرض عــــــلــــــى مــــــدى 
دوراتــه الثالث السابقة، أعلنت 
شـــــركـــــة فــــــــــارم النــــــــــد، الــــوكــــيــــل 
الحصري لعالمة «بريزيدنت»، 
رعـــايـــتـــهـــا الـــذهـــبـــيـــة لــمــعــرض 
«هـــــوريـــــكـــــا الـــــكـــــويـــــت 2015»، 
الـــــــــذي تـــنـــظـــمـــه شـــــركـــــة لــــيــــدرز 
جــــــروب بـــالـــتـــعـــاون مــــع شــركــة 
هوسبيتاليتي سيرفيسز، من 
19 إلــــى 21 يــنــايــر الــمــقــبــل في 
قـــاعـــة بـــدريـــة بــفــنــدق الــجــمــيــرا.
وحـــــــول أهـــمـــيـــة «هــــوريــــكــــا»، 
قــال مدير عــام شركة فــارم الند 
انطوان عبيد إن المعرض أصبح 
يحظى بمكانة بــارزة في قطاع 
الضيافة والصناعات الغذائية، 
مــــــا يـــتـــضـــح جـــلـــيـــا مــــــن خــــالل 
إقبال الخبراء والمتخصصين 
وكـــبـــرى الــشــركــات الــعــامــلــة في 
هـــــذا الـــمـــجـــال عـــلـــى الــمــشــاركــة 
فــي الــمــعــرض لــتــبــادل الخبرات 
والدراسات، واستعراض أحدث 
الـــمـــنـــتـــجـــات فـــــي هــــــذا الـــقـــطـــاع 
الــحــيــوي لــتــحــقــيــق الــمــزيــد من 
الــتــطــور واالزدهــــــار لـــه، فــي ظل 
الـــطـــفـــرة الــتــنــمــويــة واالنـــفـــتـــاح 

االستثماري واالقتصادي الكبير 
الذي تشهده الكويت، وتوجهها 
بخطى ثابتة نحو التحول إلى 
مـــركـــز مـــالـــي وتـــجـــاري عــالــمــي.
وذكـــــر عــبــيــد أن شـــركـــة فـــارم 
الند تؤمن أهم وأرقى منتجات 
األجـــــــــبـــــــــان إلعــــــــــــــداد األطــــــبــــــاق 
والحلويات المميزة، من عالمة 
بــريــزيــدنــت، االســــم األعـــــرق في 
عالم األجــبــان، والشركة األكبر 
بـــالـــعـــالـــم فــــي إنــــتــــاج الــحــلــيــب 
والــكــريــمــة الــطــازجــة واألجــبــان 
الـــــمـــــمـــــيـــــزة ألشــــــهــــــر صــــانــــعــــي 
الــــــحــــــلــــــويــــــات والــــــــمــــــــأكــــــــوالت.
وأشــار إلى أن هناك أصنافا 
كـــثـــيـــرة تــقــدمــهــا «بـــريـــزيـــدنـــت» 
الــمــنــتــجــة %100 مـــن الــحــلــيــب 
الــصــافــي، إلعـــــداد أهـــم وأشــهــى 
األطـــبـــاق بــأســمــائــهــا الــعــريــقــة، 
مـــنـــهـــا «جــــلــــبــــانــــي مــــــوزاريــــــال» 
الـــــــــطـــــــــازجـــــــــة مــــــــــن إيــــــطــــــالــــــيــــــا، 
و»فـــالـــبـــرســـو» الــغــنــم الــفــرنــســي 
الشهير، و»سوسيتي» ركفورد 
أجـــــــبـــــــان تــــعــــتــــق فـــــــي الــــكــــهــــف، 
و»ماكالرند شيدر» اإلنجليزية.

وتـــــــطـــــــرق إلــــــــــى مــــســــابــــقــــات 
الطهي الــتــي تــقــام على هامش 
المعرض، مؤكدا أن طهاة «فارم 

النـــد» سينافسون بــقــوة فيها، 
نــظــرا لــمــســتــواهــا الــمــتــمــيــز في 
ظــــل مـــشـــاركـــة طـــهـــاة عــالــمــيــيــن 
ومحليين ومحكمين دوليين، 
معتبرا أن هذه المسابقات تمثل 
حلبة منافسة قوية على تقديم 
أطــبــاق جــديــدة، تــراعــي معايير 
الصحة الــغــذائــيــة وتكشف عن 
طــرق متنوعة وأجــهــزة حديثة 
وأســــــالــــــيــــــب عــــــــرض مـــبـــتـــكـــرة، 
وكــــــــل ذلــــــــك يــــصــــب فــــــي خـــدمـــة 
العمالء وتطور فنون الضيافة.
وتــــــابــــــع عــــبــــيــــد ان مـــعـــرض 
«هوريكا الكويت» أصبح يمثل 
حدثا فريدا في مجال الضيافة 
والــــصــــنــــاعــــات الـــغـــذائـــيـــة عــلــى 
مـــســـتـــوى الـــكـــويـــت والــمــنــطــقــة، 
مــعــربــا عـــن إعـــجـــابـــه بــالــتــطــور 
الــــكــــبــــيــــر الـــــــــــذي يــــحــــقــــقــــه هـــــذا 
الـــمـــعـــرض مــــن عــــــام إلــــــى آخــــر، 
حــتــى أصــبــح مــحــل ثــقــة كبيرة 
ــــــشــــــركــــــات والــــــخــــــبــــــراء  لـــــــــدى ال
والــــفــــنــــادق والــــمــــطــــاعــــم، وهــــذا 
يسهم بشكل كبير في الحفاظ 
على المكانة المتقدمة للكويت 
عــلــى مــســتــوى الــشــرق األوســـط 
فــــــي هــــــــذا الـــــمـــــجـــــال الــــحــــيــــوي.
وأضــــــــــــاف ان «فــــــــــــارم النــــــد» 

تــــحــــرص دائــــمــــا عـــلـــى الـــتـــطـــور 
والـــــــتـــــــقـــــــدم لـــــــدعـــــــم مـــكـــانـــتـــهـــا 
ـــــتـــــي حــــظــــيــــت بــهــا  الــــــــرائــــــــدة ال
بــيــن جــمــهــورهــا الــعــريــض بما 
تــقــدمــه مـــن مــنــتــجــات حــصــريــة 
ذات عـــــالمـــــة دولــــــيــــــة يــضــمــن 
لــلــمــســتــهــلــك أنــــهــــا عـــلـــى أعــلــى 
مــســتــوى مــن الــجــودة والتميز.

عبيد: «فارم الند» ترعى «هوريكا الكويت ٢٠١٥»

قال الرئيس التنفيذي لشركة «بوينغ» 
جــيــم مــاكــنــيــرنــي فــي مــؤتــمــر للصناعة 
فــي أبوظبي، إن نــمــاذج الــطــائــرات التي 
تصلح للطيران لمسافات طويلة، والتي 
ساعدت شركات الطيران الخليجية على 
أن تصبح واحدة من أكبر الشركات في 
 لما 

ً
الــعــالــم، ستستمر إلــى أعــــوام، وفــقــا

ذكرته وكالة «بلومبرغ».
وأوضح ماكنيرني أن نماذج الطائرات 

الــتــجــاريــة فـــي الــخــلــيــج ســتــســتــمــر إلــى 
 لحجم ونــطــاق تلك 

ً
عقود عــديــدة، نــظــرا

الطائرات.
وتمتلك شــركــات الطيران الخليجية 
ومـــنـــهـــا: طـــيـــران اإلمـــــــــارات، والــخــطــوط 
الــجــويــة الــقــطــريــة، واالتــــحــــاد لــلــطــيــران 
 من الطائرات ذات الجسم 

ً
أسطوًال ضخما

الـــعـــريـــض، ومــنــهــا عــلــى ســبــيــل الــمــثــال 
«بــويــنــغ 777» ثــنــائــيــة الـــمـــحـــرك، حيث 

تــســتــغــل الــمــوقــع الــجــغــرافــي للمنطقة، 
لتحويل قواعدها إلى مراكز للسفر عبر 

القارات.
وتوقع ماكنيرني أن تواجه شركات 
مثل «دويتشه لوفتهانزا»، و»إير فرانس» 
تحديات متزايدة خالل السنوات المقبلة.

«بوينغ»: النماذج التي تمتلكها «شركات الطيران 
الخليجية» ستستمر إلى عقود

أنطوان عبيد

بورسلي: ٥٠ شركة استوفت معايير التأهل لجائزة التميز في الحوكمة 
«التجارية العقارية» جاءت في الصدارة وبنك برقان األول في القطاع المصرفي

● عبدالله خليل
أكـــدت رئيسة اللجنة المنظمة لمؤتمر الحوكمة في 
دول التعاون وزيرة التجارة والصناعة السابقة د. أماني 
بورسلي أن جائزة التميز في الحوكمة أحد اهم الفعاليات 
الرامية التي سعى المؤتمر السنوي للحوكمة فــي دول 
مجلس التعاون الــى ترسيخ قيم ومعايير الحوكمة في 

اسلوب عمل البنوك وشركات القطاع الخاص.
وقالت بورسلي، في كلمتها خالل حفل توزيع الجوائز 
على البنوك والشركات الفائزة، أمس االول، ان الجائزة تم 
تطبيقها على جميع الشركات المدرجة في البورصة ومن 
إجــمــالــي تلك الــشــركــات تــم تأهيل 50 شــركــة لبت شــروط 
ومعايير التأهيل وتــم ارســـال نــمــاذج االستبيانات لها، 
مضيفة أنه تم تسلم اإلجابات من الشركات المؤهلة في 

حين أهملت بعض الشركات االستبيان أو اعتذرت.

16 مالحظة

وأوضحت بورسلي ان هناك ما يقارب 16 مالحظة على 
االستبيانات المقدمة تمثلت في:

• نسبة الشركات التي بادرت الى تبني ميثاق للحوكمة 
قبل صدور القرار أو القانون: 60 في المئة.

• نسبة الشركات التي بــادرت الى اإلفصاح عن ميثاق 
الحوكمة ونشره على الموقع االلكتروني للشركة: 33 في 

المئة.
• نسبة الشركات التي يحتوي نظامها على بنود تتعلق 
بكيفية التعامل مع حاالت تعارض المصالح: 73 في المئة.  
• نسبة الشركات التي يشغل نائب رئيس مجلس اإلدارة 

منصب الرئيس التنفيذي: 20 في المئة.  
• نسبة الشركات التي يشغر فيها الرئيس التنفيذي 

عضوية مجلس اإلدارة: 27 في المئة.
• نسبة الشركات التي يحتوي نظامها على بنود تتعلق 
بحفظ حقوق األقلية في حال تغيرت السيطرة: 40 في المئة.

• نسبة الشركات التي تمنح األقليات الحق في ترشيح 
ممثل لها في مجلس اإلدارة: 33 في المئة.

• نــســبــة الــشــركــات الــتــي يــكــون فــيــهــا نــظــام التصويت 
تراكميا: 27 في المئة.  

• نسبة الــشــركــات التي تمتلك سياسة مكتوبة بشأن 
ماهية المعلومات التي يتم اإلفصاح عنها: 67 في المئة.

• نسبة الــشــركــات الــتــي تفصح عــن بــيــانــات لــم يفرض 
صريح القانون اإلفصاح عنها: 60 في المئة.

• نسبة الشركات التي لديها االستعداد لإلفصاح عن 
رواتب ومكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا وأعضاء 

مجلس اإلدارة: 93 في المئة.  
• نــســبــة الــشــركــات الــتــي يــحــتــوي نــظــامــهــا عــلــى بــنــود 
مكتوبة بــشــأن آلــيــة اخــتــيــار مــدقــق الــحــســابــات الــخــارجــي 
تضمن استقالليته وعدم تعارض المصالح: 73 في المئة.

• نسبة الشركات التي لديها ميثاق لشرف المهنة: 93 
في المئة.

• نسبة الشركات التي لديها آلية للتقييم الذاتي ألعضاء 
مجلس اإلدارة: 40 في المئة.

• نسبة الشركات التي لديها لجنة من أعضاء مجلس 
اإلدارة المستقلين: 20 في المئة.

• نــســبــة الــشــركــات الــتــي تــتــكــون فــيــهــا لــجــنــة الـــرواتـــب 
والمكافآت من أعضاء مستقلين: 27 في المئة.

العضو المستقل

ولفتت الى أن من المالحظات األخــرى ســؤال حــول: من 
يقيم مدى استقاللية العضو؟ وهل من يطلق عليه عضو 
مستقل، مستقل فــي واقــع األمـــر؟ كما أن هناك ضعفا في 
حقوق االقليات وشبه غياب لألعضاء المستقلين وهناك 
فجوة بين ميثاق الحوكمة وبين المطبق على أرض الواقع. 
ولم يتم القضاء على تعارض المصالح بالشكل المطلوب. 
 وهو من يقيم 

ً
وذكرت أن االستبيان يطرح تساؤًال هاما

أداء مجلس اإلدارة وهل التقييم مستقل، مشيرة إلى أن هناك 
قصورا عاما في جودة ممارسة الحوكمة. 

واســتــدركــت بــالــقــول ان تطبيق معايير الــحــوكــمــة يتم 
فرضه من خالل فرض المعايير بالقانون واستخدام مبدأ 

طبق أو فسر.

5 معايير للتأهل

وقالت إن هناك 5 معايير للتأهل للجائزة تتمثل في 
حجم الشركة حيث يجب أال يقل رأسمال الشركة عن 20 
مليون دينار مدفوعة بالكامل، ويجب اال تتعدى نسبة 
كبار المالك 60 في المئة مع استثناء الملكيات الحكومية 
ويجب أال تقل النسبة القابلة للتداول عن 40 في المئة مع 
استثناء الملكيات الحكومية، ويجب أال تكون الشركة قد 
حققت خسائر خالل السنوات الثالث األخيرة، وأال تدخل 
الشركات القابضة ضمن الشريحة بسبب غياب مزاولة 

النشاط المباشر.
وذكرت بورسلي أن الحوكمة تحقق 9 فوائد، وهي رفع 
وتعزيز جودة إدارة الشركة، وتحقيق أداء تشغيلي أفضل 

وربحية أعلى، ورفــع قيمة الشركة ومكانتها التنافسية، 
وتسهيل حصول الشركة على تمويل من السوق المالي 
(أسهم وسندات) أو من البنوك (القروض، تخفيض تكلفة 
األمــوال ورفع التصنيف االئتماني، ضمان حماية أفضل 
للمساهمين، تعزيز ثقة المستثمرين في الشركة وتعزيز 
جــاذبــيــتــهــا وســمــعــتــهــا، وتــخــفــيــف الــمــمــارســات الخاطئة 
والتالعب، وتخفيف الممارسات الخاطئة والتالعب ورفع 

كفاءة اإلفصاح وتعزيز نمو الشركة.
ومن جانبه، قال مدير المعهد العربي للتخطيط د.بدر 
مــال الــلــه ان جــائــزة التميز فــي الحوكمة تــأتــي لتشجيع 
مؤسسات على االداء الرفيع واألخذ بالتطبيقات الحديثة 
ألنظمة الحوكمة وهو األمر الذي حاول المؤتمر من خالل 
حضور خبرات محلية وعربية وعالمية في مجال الحوكمة 

 إلــى أن وجـــود مثل تلك المؤتمرات 
ً
الــوصــل الــيــه، مشيرا

يــســاهــم بــتــوصــيــاتــه فــي بــنــاء قــــدرات حقيقية للشركات 
لتطبيق مثل تلك المعايير.

بنك و5 شركات

وقـــد فـــاز بــنــك بــرقــان بــجــائــزة الــقــطــاع الــبــنــكــي وفـــازت 
الشركة التجارية العقارية بالجائزة األولــى، بينما فازت 
شركة القرين لصناعة البتروكيماويات بالمركز الثاني 
وشركة المركز المالي الكويتي بالمركز الثالث وحصل 
بيت التمويل الكويتي على المركز الــرابــع وفــازت شركة 

االستثمارات الوطنية بالمركز الخامس.

فاز بيت التمويل الكويتي (بيتك) بجائزة «التميز في الحوكمة» 
من المؤتمر السنوي للحوكمة في دول مجلس التعاون الذي اختتم 

أعماله أمس األول الثالثاء.
 على تميز وجدية 

ً
 جديدا

ً
 وتعد الجائزة التي تقدم ألول مرة تأكيدا

«بيتك» في تطبيق معايير الحوكمة، وفق منهجية واضحة وشاملة 
ومستمرة، وما حققه من نجاح في االلتزام بالمعايير التي أكدت عليها 
لجنة اختيار الجائزة كالشفافية، واإلفصاح، والتزام أعضاء مجلس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذية بمسؤولياتهم في تحقيق مصالح الشركة 
وهيكل الملكية، كما تتماشى منهجية التطبيق مع المعايير الدولية.
وقـــال الــمــديــر الــتــنــفــيــذي إلدارة االلـــتـــزام الــرقــابــي والــتــقــاريــر أنــور 
الكندري، عقب تسلمه الجائزة نيابة عن «بيتك» في الحفل الذي نظمته 
اللجنة العلمية للجائزة برئاسة الدكتورة أماني بورسلي، إن «الجائزة 
خضعت من حيث االختيار والفرز العتبارات موضوعية وفنية من قبل 
لجنة علمية متخصصة أقرت استحقاق البنك للجائزة، من منطلق 
الحرص على تحفيز وتشجيع التطبيق الطوعي لمعايير الحوكمة».

«الحوكمة» يمنح «بيتك» جائزة «التميز» 

المدعج: حل مشكالت اإلغراق في دول 
«التعاون» في مراحله األخيرة

ذكر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة 
والــصــنــاعــة د. عــبــدالــمــحــســن الــمــدعــج ان دول 
مجلس التعاون الخليجي حققت قفزات نوعية 
كبيرة في سبيل إزالــة عقبات العمل التجاري 
والصناعي المشترك، مــؤكــدا ان حــل مشكالت 

االغراق بدول المجلس في مراحله االخيرة.
واعـــــــرب الـــمـــدعـــج، رئـــيـــس الــــــــدورة الــحــالــيــة 
الجــتــمــاعــي لــجــنــة الــتــعــاون الــصــنــاعــي (وزراء 
الصناعة) الـ39، ولجنة التعاون التجاري (وزراء 
التجارة) الـ50، في تصريح صحافي أمس عقب 
اخــتــتــام اعــمــال االجــتــمــاعــيــن، عــن ســعــادتــه بما 
تحقق في اجتماعات وزراء التجارة والصناعة 

من نتائج ايجابية تعزز التكامل الخليجي.
وقــال انــه تم خــالل االجتماع التجاري بحث 
عـــدة مــوضــوعــات مــهــمــة، مــنــهــا اقـــــرار الــالئــحــة 
التنفيذية المتعلقة بالعالمات التجارية، والتي 

تعد من اهم انجازات لجنة التعاون التجاري.
واضــــاف انـــه تــمــت مناقشة مــوضــوع «هيئة 
المحاسبة والمراجعة» بدول مجلس التعاون، 
حيث وجد الوزراء من االنسب اعداد المزيد من 
الدراسات حول هذه الهيئة من اجل ترشيدها 
وتوجيهها، مضيفا ان هذه الهيئة التي مضى 

على انشائها نحو 15 عاما تعد هيئة مستقلة 
قائمة اساسا من القطاع الخاص، وتحظى بدعم 

من قبل دول مجلس التعاون.
وزاد انــه تــم خــالل االجــتــمــاع طــرح موضوع 
دلـــيـــل اجـــــــــراءات ونــــمــــاذج مـــمـــارســـة االنــشــطــة 
االقــتــصــاديــة ومــوضــوع االغــــراق بـــدول مجلس 
التعاون، موضحا ان حل مشكالت االغــراق في 
مراحله االخــيــرة، وتــم اتــخــاذ خــطــوات مناسبة 
من شأنها حماية الصناعات الوطنية في دول 

الخليج.
واردف انــــه تــمــت مــنــاقــشــة إقـــامـــة مــعــارض 
مشتركة لـــدول مجلس الــتــعــاون بــهــدف تعزيز 
عالقات التعاون بين التجار والصناعيين، الفتا 
الى انه سيتم تنظيم معرض في العام المقبل 

بالسعودية. 
وعـــن االجــتــمــاع الــصــنــاعــي قـــال الــمــدعــج إنــه 
تــمــت مــنــاقــشــة مــواضــيــع عـــــدة، مــنــهــا تشجيع 
المشروعات المشتركة في القطاع الخاص بدول 

مجلس التعاون.
وحول مستجدات موضوع السوق الخليجية 
المشتركة بين ان هــذا الــمــوضــوع اليـــزال محل 
بحث مــن قبل الــلــجــان المختصة، مــؤكــدا انها 

تسير فــي طــريــقــهــا الــســلــيــم مــن خـــالل خــطــوات 
تمهيدية جار تطبيقها حاليا لتكون مستقبال 
ســوقــا مــتــكــامــال عــلــى غــــرار الـــســـوق االوروبـــيـــة 

المشتركة.

شهد مجموع أدوات الدين 
القائمة لدول مجلس التعاون 

 خالل الربع 
ً
الخليجي تراجعا

الثالث من عام ٢٠١٤، نتيجة 
تراجع إصدارات القطاع غير 

المالي. وقد تراجع نمو أسواق 
أدوات الدين الخليجية إلى ٩ 

في المئة. 

«الوطني»: تباطؤ نمو إصدارات أدوات الدين 
في الخليج خالل الربع الثالث

قــــــال الـــمـــوجـــز االقـــتـــصـــادي 
الـــــــصـــــــادر عــــــن بــــنــــك الــــكــــويــــت 
الــــوطــــنــــي، ان نـــمـــو إصــــــــدارات 
أدوات الـــــــديـــــــن فـــــــي مـــجـــلـــس 
الــــــتــــــعــــــاون الــــخــــلــــيــــجــــي شــهــد 
 في الربع الثالث من عام 

ً
تراجعا

2014 نتيجة بــعــض الــعــوامــل 
الــمــوســمــيــة والــجــيــوســيــاســيــة 
السيما بالنسبة للشركات غير 

المالية.
واضــــــــــاف الــــمــــوجــــز انـــــــه تــم 
إصــدار ديــون سيادية من قبل 
جــــهــــات رســــمــــيــــة ذات نـــشـــاط 
ضـــئـــيـــل عـــــــادة مـــثـــل الــبــحــريــن 
وإمــارة الشارقة. وقــد ساهمت 
أسعار الفائدة المتدنية نسبيا 
والتعليمات الجديدة الخاصة 
برسملة البنوك في زيادة نشاط 
اإلصـــــــدارات، وفــيــمــا يــلــي نص 

الموجز:
شــهــدت الـــعـــوائـــد الــســيــاديــة 
 خالل األشهر األخيرة 

ً
استقررا

وذلـــــــــــك بــــفــــضــــل قـــــــــوة اآلفـــــــــاق 
االقتصادية للمنطقة، ما تسبب 
ص الهامش بينها وبين 

ّ
بتقل

السندات األميركية.  
وقــــد شــهــد مــجــمــوع أدوات 
الـــديـــن الــقــائــمــة لـــــدول مجلس 
 
ً
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي تـــراجـــعـــا
خـــــالل الــــربــــع الـــثـــالـــث مــــن عـــام 
2014 نتيجة تراجع إصــدارات 
الــقــطــاع غــيــر الــمــالــي. وتــراجــع 
نــــمــــو أســـــــــــواق أدوات الــــديــــن 
الــخــلــيــجــيــة إلــــى 9 فـــي الــمــئــة، 
حيث سجلت زيادة بواقع 832 
مليون دوالر فقط لتصل إلى 
266 مليار دوالر بحلول نهاية 
الربع الثالث من عام 2014. وقد 
جــــاءت مــعــظــم اإلصـــــــدارات من 
اإلمارات والسعودية والبحرين 
ــــــت قــــطــــاعــــاتــــهــــا 

ّ
الــــــتــــــي احــــــتــــــل

الــحــكــومــيــة الـــــصـــــدارة نــتــيــجــة 
تــــراجــــع اصــــــــــدارات شــركــاتــهــا 

الخاصة. 

القطاع الحكومي

وقد ظل نشاط اإلصدارات من 
القطاع الحكومي عند مستواه 
دون تغيير عــن الــربــع الماضي 
عند 6.5 مليارات دوالر، ولكنه 
شهد بالمقابل إصدارات سيادية 
من حكومات قلما اصدرت ادوات 
فــي الــفــتــرة االخـــيـــرة. فــقــد قامت 
البحرين، التي أصدرت آخر دين 
لها منذ أكثر من عام، باستغالل 
تحّسن ثقة المستثمرين وإصدار 
ديـــن بقيمة 1.25 مــلــيــار دوالر، 
بــيــنــمــا قـــامـــت إمـــــــارة الـــشـــارقـــة 
بــطــرح أول صــكــوك لــهــا بقيمة 

750 مليون دوالر.   

الكندري يتسلم الجائزة

عبدالمحسن المدعج
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مبيعاتها ارتفعت 24.3 في املئة

م 4000 سيارة هذا العام
ّ
»رولز رويس« تسل

أش����������ارت ش����رك����ة رول�������ز-روي�������س 
م������وت������ور ك���������ارز إل�������ى أن�����ه�����ا ش���رك���ة 
��ة ت��م��ام��ًا ع���ن رول����ز-روي����س 

ّ
م��س��ت��ق��ل

املحّركات  ع 
ّ
تصن وه��ي  امل��ح��دودة، 

ل���ل���ط���ائ���رات، وال����ب����واخ����ر واآلل����ي����ات 
ال��خ��اّص��ة ب���األرض، الفتة إل��ى أنها 
 »BMW« مجموعة  بالكامل  تملك 
ف���ي م��ي��ون��ي��خ وب�����دأت أع��م��ال��ه��ا في 
اإلن��ت��اج  منشأة  ف��ي   2003 يناير   1
العاملي الجديدة في والية جودوود 

قرب تشيتشستر غرب ساسكس.
وأع��ل��ن��ت »رول����ز-روي����س م��وت��ور 
��ه��ا على امل��س��ار الصحيح 

ّ
ك���ارز« أن

ت��ج��اه ت��ح��ق��ي��ق س��ن��ة ق��ي��اس��ي��ة ع��ام 
2014، متوقعة تسليم عدد قياسّي 
م��ن ال��س��ي��ارات ي��ف��وق 4000 سيارة 
ف����اره����ة، ل��ت��خ��ت��ت��م ع��ام��ه��ا ب��ن��ت��ائ��ج 
ق���ي���اس���ّي���ة ل��ل��س��ن��ة ال���خ���ام���س���ة ع��ل��ى 
ال���ت���وال���ي وه����ي األع���ل���ى ف���ي ت��اري��خ 

العالمة. 
وج�����اءت آخ����ر ن��ت��ائ��ج امل��ب��ي��ع��ات 
لتتّوج هذا  الشركة،  ع��ن  ال��ص��ادرة 
اإلن����ج����از ح��ي��ث ارت���ف���ع���ت م��ب��ي��ع��ات 
»رول��ز-روي��س موتور ك��ارز« عامليًا 
م���ق���ارن���ة  امل����ئ����ة  ف�����ي   24.3 ب���ن���س���ب���ة 

بالفترة عينها من عام 2013. 
وقال  الرئيس التنفيذي لرولز-

رويس موتور كارز السيد تورسنت 
م��ول��ر-أوت��ف��وس: »ي��س��ّرن��ي ج���دًا أن 

أرى الشركة تحقق نتائج قياسية 
مّرة جديدة، وتستند هذه النتيجة 
إلى مشهد األعمال العاملي وتأتي 
لتؤّكد هدفنا الراسخ وهو تحقيق 
النمّو املستدام على األمد الطويل«. 
وأض���اف أن شركة رول��ز-روي��س 
موتور كارز اسم بريطاني، ملع في 
الفاخرة  املنتجات  صناعة  م��ج��ال 
وت�����ص�����ّدر ال������ري������ادة ف���ي���ه���ا ع���امل���ي���ًا، 
ن��م��ّوًا  2014 ش��ه��د  أن  إل����ى  م��ن��وه��ًا 

ملحوظًا. 
وتابع أوتفوس »أعلنت الشركة 

أخ������ي������رًا االن������ت������ه������اء م������ن ح��م��ل��ت��ه��ا 
ال���ت���وظ���ي���ف���ي���ة ال����ن����اج����ح����ة وق����ام����ت 
ل��وظ��ائ��ف  ب��ت��وظ��ي��ف 200 ش��خ��ص 
ط�����ل�����ق�����ت 

ُ
دائ�������م�������ة م����س����ت����ح����دث����ة، وأ

ال��ن��ج��اح  ب��ع��د  ال��ح��م��ل��ة ع����ام 2013 
العالمة  ط���راز  حققه  ال���ذي  العاملي 
الجديد »رايث«، ونظرًا إلى الطلب 
امل����ت����زاي����د ع���ل���ى ب����رن����ام����ج ال���ش���رك���ة 
ال���ف���ري���د ل��ل��ت��ص��م��ي��م ح��س��ب ال��ط��ل��ب 

»بيسبوك«.
���ف���ي 

ّ
وي���ب���ل���غ ح���ال���ي���ًا ع������دد م���وظ

»رول�����������ز-روي�����������س م������وت������ور ك��������ارز« 

وال�����ع�����ام�����ل�����ن ف������ي م���ن���ش���أت���ه���ا ف��ي 
ب���إن���ك���ل���ت���را، ن���ح���و 1500  غ��������ودوود 

ف.
ّ
موظ

وأف����اد أوت���ف���وس »ت��ش��ّك��ل حملة 
 آخ���ر ع��ل��ى ال��ت��زام 

ً
ال��ت��وظ��ي��ف دل��ي��ال

رول���������ز-روي���������س ت�����ج�����اه ال���ص���ن���اع���ة 
����ح����دة، إذ أع��ل��ن��ت 

ّ
ف����ي امل��م��ل��ك��ة امل����ت

ال��ش��رك��ة ف���ي وق����ت س��اب��ق م���ن ه��ذا 
الشهر بناء مركز جديد للخدمات 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة وال��ل��وج��س��ت��ي��ة في 
القريبة  ريجيس  بوغنور  منطقة 

من غودوود«. 

وذك��ر أن��ه م��ن ش��أن امل��رك��ز ال��ذي 
ي��م��ت��ّد ع��ل��ى م��س��اح��ة 30 أل���ف متر 
للوظائف  ال��دع��م  ��ر 

ّ
ي��وف أن  م���رّب���ع، 

ال��ت��ق��ن��ي��ة وال��ل��وج��س��ت��ي��ة ال��ح��ال��ي��ة، 
وي��س��م��ح ب��م��زي��د م���ن ال��ت��وّس��ع في 
امل��س��ت��ق��ب��ل، وس��ي��ع��م��ل ف����ي امل���رك���ز 
���ف، م���ع ع��دد 

ّ
م���ا ي��ن��اه��ز 200 م���وظ

م���ن ال���وظ���ائ���ف ال���ج���دي���دة ال��ت��ي ت��ّم 
اس���ت���ح���داث���ه���ا ل���أش���خ���اص ال���ذي���ن 
م��ن وظ��ائ��ف لوجستية  نقلهم  ت���ّم 

قائمة. 
الخدمات  مركز  افتتاح  ��ع 

ّ
وت��وق

التكنولوجية واللوجستية بشكل 
ك��ام��ل أوائ���ل ع��ام 2016، الف��ت��ًا إلى 
أن الشركة تشهد طلبًا عاليًا على 
سيارات الشركة الفارهة، مع عدد 
ملحوظ من الطلبات على سيارات 

»غوست« الجيل الثاني. 
وك������ان������ت »راي��������������ث« ق������د ح��ق��ق��ت 
نجاحًا ب��اه��رًا ف��ي س��وق املنتجات 
ال��ف��اره��ة واض��ع��ة م��ع��اي��ي��ر ج��دي��دة 
م����ن ح���ي���ث ال�����ري�����ادة ف����ي األس���ل���وب 

والتكنولوجيا.
الباهر  األداء  ال���ط���رازان  وي��ك��ّم��ل 
��ره س��ي��ارة »رول��ز-روي��س 

ّ
ال��ذي ت��وف

برنامج  ي��واص��ل  بينما  ف��ان��ت��وم«، 
»ب����ي����س����ب����وك« ل���ل���ت���ص���م���ي���م ح��س��ب 
الطلب تحقيق مستويات قياسية 

عبر مختلف فئات الطرازات.

»رولز رويس« ... عنوان الرفاهية

لقاء 130 مليون يورو

»إنفستكورب« يستحوذ على »ديانيزي« الرياضية
استحواذه  إنفستكورب   أعلن 
ع����ل����ى رائ����������دة ت���ص���ن���ي���ع امل����الب����س 
ال��ري��اض��ي��ة ال��واق��ي��ة »دي���ان���ي���زي«، 
بعد توصله التفاق مع مؤسسها 
»ل��ي��ن��و دي���ان���ي���زي«، ن��ظ��ي��ر صفقة 
ي������ورو، مع  ق��ي��م��ت��ه��ا 130 م��ل��ي��ون 
اح��ت��ف��اظ األخ���ي���ر ب��ح��ص��ة األق��ل��ي��ة 

في الشركة.
وذك�����������ر »إن������ف������س������ت������ك������ورب« أن 
»دي����ان����ي����زي« ال���ت���ي ت���أس���س���ت ف��ي 
ال����ص����دارة  ت����ب����وأت   ،1972 ال����ع����ام 
ف���ي ت��ص��ن��ي��ع امل���الب���س ال��ري��اض��ي��ة 
ال������واق������ي������ة، وأص����ب����ح����ت ال���ع���الم���ة 
ال����ت����ج����اري����ة األش�����ه�����ر ف�����ي ال���ع���ال���م 
ألس������واق م���الب���س ري���اض���ة س��ب��اق 
السرعة ، السيما أزياء متسابقي 
ال�����دراج�����ات ال���ن���اري���ة ال���ت���ي ك��ان��ت 
ال���س���ب���ب ف�����ي ش���ه���رت���ه���ا، م��ش��ي��رة 
إل���ى أن��ه��ا ق��ام��ت ب��ع��ده��ا بتنويع 
م���ن���ت���ج���ات���ه���ا ل���ت���ش���م���ل م��ج��م��وع��ة 

مختلفة من الرياضات. 
وأض�������اف »ت����ق����وم »دي���ان���ي���زي« 
ال����ي����وم ب���ت���وف���ي���ر ج���م���ي���ع ال����ل����وازم 
وامل������الب������س ال�����واق�����ي�����ة ل����ري����اض����ات 
ال��س��رع��ة وال��س��ي��ارات، إض��اف��ة إلى 
م���ج���م���وع���ة ش����ام����ل����ة م�����ن م���الب���س 

الرياضات الشتوية بدءًا بالتزلج، 
ووص�����واًل إل���ى رك����وب ال���دراج���ات، 
وانتهاء بركوب الخيل«، الفتًا إلى 
أن��ه��ا ت��ت��رب��ع ع��ل��ى ع���رش تصنيع 
ال����خ����وذات ال���واق���ي���ة ف���ي س��ب��اق��ات 
ال�������دراج�������ات ال�����ن�����اري�����ة، م�����ن خ���الل 

ماركة )AGV( الشهيرة لها.
وت������اب������ع »إن�����ف�����س�����ت�����ك�����ورب« أن 
ال����ش����رك����ة ت���ع���م���ل ع���ل���ى م���واص���ل���ة 
ت���ط���وي���ر م���ن���ت���ج���ات���ه���ا، م�����ن خ���الل 
م�����رك�����ز ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا دي����ان����ي����زي 
واملركز الفني للبحوث والتطوير 

ال��ت��اب��ع��ننْ ل��ه��ا، وت���واص���ل دراس���ة 
ع���وام���ل ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��وق��ائ��ي��ة 
وتطوير الحلول املبتكرة لتطوير 
منتجاتها، لتضمن حفاظها على 
ال��ذي احتلته عن  ال��ص��دارة  موقع 
ج�������دارة ف����ي ه�����ذا امل����ج����ال، ب��ف��ض��ل 
ج�������ودة م���ن���ت���ج���ات���ه���ا، واالب����ت����ك����ار 

واإلبداع الذي تتميز به.
وقال »اشتهر مؤسس الشركة 
»ل��ي��ن��و دي���ان���ي���زي« ب���ق���درت���ه على 
االب���ت���ك���ار ف���ي ت��ص��م��ي��م وت��ص��ن��ي��ع 
امل��ن��ت��ج��ات وم��ن��ه��ا واق�����ي ال��ظ��ه��ر، 

وزالق������������ات ال����رك����ب����ة إض�����اف�����ة إل����ى 
 ،)D-Air( وسائد هوائية  وقائية
القادر  الذكي  الوقاية  نظام  وه��و 
على استكشاف املواقف الخطرة، 
ل���ي���ق���وم ب����ص����ورة أوت���وم���ات���ي���ك���ي���ة 
ب��إط��الق وس��ائ��د ه��وائ��ي��ة وق��ائ��ي��ة 
خ�����اص�����ة ح�������ول ج����س����د م���ت���س���اب���ق 
ال���دراج���ات ال��ن��اري��ة، ب��م��ا ي��وف��ر له 

الحماية الالزمة«.
وأوض������������ح م�����ؤس�����س ال����ش����رك����ة 
»ل���ي���ن���و دي����ان����ي����زي أن�����ه م����ن امل��ه��م 
ل��ل��غ��اي��ة ال���ت���ش���ارك م����ع ال���ش���رك���ات 
الفترة  املناسبة، السيما في هذه 
امل���ه���م���ة م�����ن ت����ط����ور«دي����ان����ي����زي«، 
إل�����ى أن »إن���ف���س���ت���ك���ورب«  م���ش���ي���رًا 
ي��ح��ظ��ى ب��س��ج��ل ح���اف���ل، وي��ت��م��ت��ع 
، م���ا  ب������ت������واج������د ع������امل������ي واس������������ع 
س���ي���س���اع���د ع���ل���ى االس����ت����م����رار ف��ي 
ال���ت���وس���ع ع��ل��ى ال���س���اح���ة ال��ع��امل��ي��ة 

وتعزيز االبتكارات. 
وق����������ال »األه������������م م������ن ذل��������ك ه��و 
ل��ن��ا  ال��������ذي س���ي���ق���دم���ه  ال�����دع�����م  أن 
إن���ف���س���ت���ك���ورب س���ي���س���اع���دن���ي أن���ا 
ش���خ���ص���ي���ًا ع����ل����ى ال����ت����رك����ي����ز ع��ل��ى 
اب���ت���ك���ارات���ي، وه�����و ش��غ��ف��ي األول 
ف��ي تعزيز  ك��ي نستمر  واألخ���ي���ر، 

مبدعة،  تكنولوجيات  وت��ح��دي��ث 
ت��س��اع��د ع��ل��ى ت��ن��م��ي��ة م��ن��ت��ج��ات��ن��ا 

.»)D-Air( وباألخص نظام
م��������ن ج������ه������ت������ه، أش�������������ار امل������دي������ر 
ال����ت����ن����ف����ي����ذي الن����ف����س����ت����ك����ورب ف��ي 
ال���ك���وي���ت ي���وس���ف ال���ي���وس���ف، إل��ى 
أن »دي���ان���ي���زي« ش��غ��ل��ت ال��ص��دارة 
ب����ف����ض����ل س���ج���ل���ه���ا ال�����ح�����اف�����ل ف��ي 
ال���دوالرات،  س��وق تقدر بمليارات 
الفتًا  ناجحة،  مؤسسة  ولكونها 
إل����ى أن���ه���ا م���ث���ال ل��ل��ش��رك��ات ال��ت��ي 
يسعى »إنفستكورب« لالستثمار 

فيها. 
وق��������ال »ن����ش����ع����ر ب���ال���ف���خ���ر ب����أن 
ن��ح��ظ��ى ب��ث��ق��ة »ل��ي��ن��و دي���ان���ي���زي« 
ال���س���اع���ي���ة ل���ل���ت���ع���اون م�����ع ش���ري���ك 
يعينها في مرحلة نموها املقبلة، 
ب��ع��د أرب���ع���ة ع��ق��ود زم��ن��ي��ة حققت 
ف��ي��ه��ا إن�����ج�����ازات غ���ي���ر م��س��ب��وق��ة، 
م����ؤك����دًا ح������رص »إن���ف���س���ت���ك���ورب« 
على مواصلة التعاون مع »لينو« 
ل��ت��ع��زي��ز  ال��ح��ال��ي  اإلدارة  وف���ري���ق 
اإلن������ج������ازات ال����ت����ي ح���ق���ق���وه���ا ع��ن 
ج�������دارة، ول��ل��م��س��اه��م��ة م��ع��ه��م في 
ت����ع����زي����ز ت�����واج�����ده�����م ف�����ي أس�������واق 

جديدة.

يوسف اليوسف ليو ديانيزي

»الغرفة« تبحث العالقات االقتصادية
 مع توغو

تجارة  غ��رف��ة  لرئيس  األول  النائب  استقبل 
وزير  الصقر،  عبدالله  خالد  الكويت  وصناعة 
امل��ال��ي��ة واالق��ت��ص��اد ال��ت��وغ��ول��ي أي���اس���ور أدج��ي 
أت���ي���ت وال����وف����د امل����راف����ق ل�����ه، ف����ي إط������ار زي���ارت���ه 

الرسمية لدولة الكويت.
ورح���ب ال��ص��ق��ر ب��ال��وزي��ر ال��ت��وغ��ول��ي وال��وف��د 
امل��راف��ق، م��ؤك��دًا أن ه��ذه ال��زي��ارة تعتبر خطوة 
م���ه���م���ة ف�����ي ت���ق���وي���ة ال����ع����الق����ات االق����ت����ص����ادي����ة، 
وضرورة التعاون والعمل على تنمية العالقات 

املشتركة.
وأش����ار إل���ى أن ال��غ��رف��ة ع��ل��ى أت���م االس��ت��ع��داد 
األع��م��ال من  م��ا يحتاجه أص��ح��اب  ك��ل  لتقديم 
توغو من معلومات عن أعضائها من الشركات 
الكويتية، كما ترغب الغرفة بمعرفة معلومات 
امل��ن��اخ االس��ت��ث��م��اري ف��ي ت��وغ��و ل��ع��رض��ه��ا على 

أصحاب األعمال الكويتين.
ورحب الصقر باستضافة أصحاب األعمال 
م���ن ت���وغ���و، وت���رت���ي���ب ل���ق���اء ل��ه��م م���ع ن��ظ��رائ��ه��م 

ال��ك��وي��ت��ي��ن مل��ع��رف��ة ال���ف���رص االس��ت��ث��م��اري��ة في 
كال البلدين، مبينًا أن أهم ما يجذب املستثمر 
املتعلقة  والضمانات  التسهيالت  الكويتي هو 
بقانون االستثمار األجنبي، وقانون الضرائب.

ع��ن سعادته بزيارة  أتيت  ��ر  َع��بَّ وم��ن جانبه 
ال��غ��رف��ة، م��ؤك��دًا أن القطاع ال��خ��اص ه��و املحرك 
األساسي لالقتصاد، وحث على عقد شراكات 
ب��ن الكويت وت��وغ��و ف��ي شتى امل��ج��االت س��واًء 

كانت استثمارية أو تجارية.
وب����ّن أن زي���ارت���ه ت��ه��دف إل���ى م��ن��اق��ش��ة سبل 
ت��وط��ي��د ال���ت���ع���اون االق���ت���ص���ادي ب���ن ال��ب��ل��دي��ن، 
وأعرب عن شكره للصقر على دعوته ألصحاب 
األع����م����ال م���ن ج��م��ه��وري��ة ت���وغ���و وأن�����ه س��ي��ق��وم 

بإيصالها ملجتمع األعمال في بلده. 
تذكارية  الصقرهدية  قدم  اللقاء  نهاية  وفي 
ل��� أت��ي��ت، ال���ذي أع���رب ع��ن ش��ك��ره ل��غ��رف��ة ت��ج��ارة 
وص����ن����اع����ة ال����ك����وي����ت ع���ل���ى ح���س���ن االس���ت���ق���ب���ال 

والحفاوة التي لقيها خالل هذا اللقاء.

الصقر وأتيت خالل الزيارة

»األهلي« يدعم مشروع تخّرج 
في »الهندسة والبترول«

ق����دم ال��ب��ن��ك األه���ل���ي ال��ك��وي��ت��ي 
دع����م����ًا م������ادي������ًا، مل�����ش�����روع ت���خ���رج 
مجموعة من طلبة كلية الهندسة 
وال���ب���ت���رول ف���ي ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت، 
دعم  بأهمية  إيمانه  م��ن  انطالقًا 
الكويت،  ف��ي  التعليمية  امل��س��ي��رة 
وف��ي إط���ار ح��رص��ه على تشجيع 
األن����ش����ط����ة ال����ت����رب����وي����ة وأن���ش���ط���ة 
بهدف  املختلفة،  العلمي  البحث 
تطوير وتنمية الكفاءات الوطنية 

في سبيل في خدمة املجتمع.
وأك����د م��دي��ر ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة 
ف���ي ال��ب��ن��ك ع��ل��ي ال��ب��غ��ل��ي، ح��رص 
»األه��ل��ي« على تقديم كافة اوجه 
التعليم  ل��ق��ط��اع  امل��ط��ل��وب��ة  ال��دع��م 
في الكويت من خالل رعاية مثل 
ه�����ذه امل����ش����اري����ع، م���ش���ي���رًا إل�����ى أن 
ط���الب ال��ي��وم ه��م ق����ادة املستقبل 
الذين تقع على عاتقهم مسؤولية 
االرت����ق����اء ب��ال��ك��وي��ت إل����ى ال��ت��ق��ّدم 

واالزدهار في مختلف املجاالت.
وش�������دد ال���ب���غ���ل���ي ع���ل���ى إي���م���ان 
ال���ب���ن���ك ب������ض������رورة دع������م ال��ط��ل��ب��ة 
و ت��ش��ج��ي��ع��ه��م ع���ل���ى ب�����ذل امل���زي���د 
م���ن ال��ج��ه��ود، ل��ت��ط��ب��ي��ق أف��ك��اره��م 
ال��واق��ع،  أرض  على  ومشاريعهم 
م���ت���م���ن���ي���ًا ال����ت����وف����ي����ق وال����ن����ج����اح 

ال��ط��ال��ب��ات في  ال��ط��الب و  لجميع 
مشاريع تخرجهم.

ف��ؤاد  الطالب  تقدم  م��ن جانبه 
أبوالحسن بالشكر الجزيل إلدارة 
ال��ب��ن��ك، ع��ل��ى رع��اي��ت��ه��م للمشروع 
وج���ه���وده���م امل���س���ت���م���رة ف����ي دع���م 

وتشجيع البحث العلمي.

البغلي مسلمًا الشيك ألبوالحسن

العومي قّدم رسالة ماجستير 
عن تحّول »الدولي« إلى »إسالمي«

اس��ت��ق��ب��ل رئ��ي��س م��ج��ل��س إدارة ب��ن��ك ال��ك��وي��ت 
الدولي الشيخ محمد الجراح الصباح، الباحث 
ال���ذي أه���داه نسخة من  ال��ع��وم��ي  أح��م��د عبدالله 
»تحول  بعنوان  أعدها  التي  املاجستير  رسالة 
وت���ح���وي���ل امل����ص����ارف ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة إل����ى م��ص��ارف 
بنك  تجربة  ومقتضياته،  ضوابطه   - إسالمية 

الكويت الدولي نموذجًا«.
وأش����ار ال��ب��اح��ث ال��ع��وم��ي إل���ى أه��م��ي��ة تجربة 
تحول البنك العقاري الكويتي سابقًا، إلى بنك 
اإلس��الم��ي��ة، بشكل  الشريعة  أح��ك��ام  وف��ق  يعمل 
ش��ام��ل وه���و ب��ن��ك ال��ك��وي��ت ال���دول���ي، م��ش��ي��رًا إل��ى 
أه��م��ي��ة ال���دراس���ة وأس���ب���اب اخ��ت��ي��ار م��وض��وع��ه��ا 
ال����ذي ي��ع��ت��ب��ر ت��ج��رب��ة ث��م��ي��ن��ة ف���ي م��ج��ال ال��ن��ظ��ام 
امل��ص��رف��ي اإلس����الم����ي، وه����و أول ب��ن��ك ف���ي دول���ة 
الكويت يقوم بالتحول بنجاح من بنك تقليدي 

متخصص، إلى بنك إسالمي شامل. 
وم����ن ن��اح��ي��ت��ه،ش��ك��ر ال��ش��ي��خ م��ح��م��د ال���ج���راح 
اختياره  على  العومي،  أحمد  الباحث  الصباح 
 له 

ً
»الدولي« كحالة دراسية لهذا املوضوع، آمال

دوام التوفيق والنجاح.
مًا الدراسة من العومي

ّ
الجراح متسل

»نيسان«: األرباح التشغيلية 
نمت 26 في املئة

اليوم  امل��ح��دودة  كومباني  موتور  نيسان  أعلنت 
ع���ن ن��ت��ائ��ج��ه��ا امل��ال��ي��ة ل��أش��ه��ر ال��س��ت��ة امل��ن��ت��ه��ي��ة في 
ال��رغ��م من  أن��ه على  إل��ى  2014، مشيرة  30 سبتمبر 
املتقلبة في ع��دد من األس��واق  الظروف االقتصادية 
ال��ع��امل��ي��ة، ف��ق��د اس���ت���ف���ادت م���ن ال��ط��ل��ب امل���رت���ف���ع على 
س��ي��ارات��ه��ا ال���ج���دي���دة، األم����ر ال����ذي أدى ال����ى ارت��ف��اع 

املبيعات في أسواق القارة األميركية الشمالية.
وارتفعت األرباح التشغيلية الى 261.9 مليار ين 
 ،2014 املالي  العام  من  األول  النصف  خ��الل  ياباني 
لينعكس ذل��ك على شكل 5.1 في املئة من الهوامش 
ازداد  ال��ذي  الصافي،  املدخول  الربحية على صعيد 
ب��دوره بمعدل 8.2 في املئة ليبلغ 5.14 تريليون ين 

ياباني خالل الفترة املذكورة.
وق�����ال ال���رئ���ي���س ال���ع���ام ورئ���ي���س م��ج��ل��س اإلدارة 
ك���ارل���وس غ��ص��ن: »اس��ت��م��رت« ن��ي��س��ان »ف���ي تحقيق 
التقدم خالل النصف األول من العام املالي الحالي، 
األمر الذي مكنها من تحقيق مداخيل عالية وربحية 
ج���ي���دة، ي���ع���ود ال��س��ب��ب ال��رئ��ي��س��ي ف��ي��ه��ا ال����ى ال��ط��ل��ب 

املرتفع على املنتجات الجديدة«.
الصحيحة  الطريق  ف��ي  نيسان  »تسير  وأض���اف 
نحو تحقيق مخططاتها السنوية، من خالل توفير 
تعزيزها  ت��م  ال��ت��ي  امل��رك��ب��ات  م��ن  متكاملة  مجموعة 

وزي��ادة  املنافسة،  مستوى  لرفع  مستمرة  بحمالت 
 الى الفوائد الناتجة عن 

ً
الحصص السوقية، إضافة

إستراتيجيات التحالفات املعتمدة«.
ونما املدخول الصافي بنسبة 8.2 في املئة ليبلغ 
5.64 تريليون ين ياباني، في حن ارتفعت األرب��اح 
بالفترة  م��ق��ارن��ة  امل��ئ��ة  ف��ي   25.7 بنسبة  التشغيلية 
ذات���ه���ا م���ن ال���ع���ام امل���اض���ي ل��ت��ب��ل��غ 332.6 م��ل��ي��ار ين 

ياباني.
لعالم  ري��ادت��ه��ا  أف��ق  واس��ت��م��رت نيسان بتوسيع 
اإلص��دارات املعدومة، وليزيد عدد سيارات »نيسان 
ل��ي��ف« امل��ب��اع��ة م��ن��ذ إط��الق��ه��ا ع��ل��ى 124 أل���ف وح���دة، 
لتحتفظ بلقب أكثر السيارات الكهربائية مبيعًا في 

التاريخ. 
ونقلت »نيسان« تقنيات السيارة الكهربائية الى 
قطاع املركبات التجارية الخفيفة، من خالل إطالقها 
امل��ن��ص��رم،  ي��ون��ي��و  ش��ه��ر  خ����الل   »e-NV200« ل���ط���راز 
وت��ت��م��ي��ز ب��ج��م��ع��ه��ا مل���زاي���ا ال��ت��ع��ددي��ة وال���ت���ن���وع، إل��ى 

جانب التكاليف التشغيلية األقل في قطاعها.
وأك����دت »ن��ي��س��ان« م��ن ج��دي��د ت��وق��ع��ات��ه��ا لناحية 
امل��ب��ي��ع��ات ال��ع��امل��ي��ة خ���الل ال���ع���ام امل���ال���ي 2014. فهي 
ت��ت��وق��ع ب��ي��ع 5.45 م��ل��ي��ون م��رك��ب��ة خ���الل ال��ع��ام امل��ال��ي 

الحالي، أي 200 ألف أقل من العام املاضي.

للمرة األولى في الكويت

»بيتك« يحصد جائزة »التمّيز في الحوكمة«
ف����از ب��ي��ت ال��ت��م��وي��ل ال��ك��وي��ت��ي 
»ب���ي���ت���ك« ب���ج���ائ���زة »ال���ت���م���ي���ز ف��ي 
السنوي  املؤتمر  من  الحوكمة« 
م��ج��ل��س  دول  ف������ي  ل����ل����ح����وك����م����ة 
التعاون الذي اختتم اعماله اول 

من أمس الثالثاء.
وق��������ال ال����ب����ن����ك ف�����ي ب����ي����ان ل����ه، 
إن ال���ج���ائ���زة ال���ت���ي ت���ق���دم ل��ل��م��رة 
األول��ى، تعد تأكيدًا جديدًا على 
ت���م���ي���زه وج����دي����ت����ه، ف����ي ت��ط��ب��ي��ق 
الحوكمة وفق منهجية  معايير 
واض����ح����ة وش���ام���ل���ة وم��س��ت��م��رة، 
وم����������ا ح�����ق�����ق�����ه م��������ن ن�������ج�������اح ف���ي 
االل����ت����زام ب��امل��ع��اي��ي��ر ال��ت��ي اك���دت 
ع��ل��ي��ه��ا ل��ج��ن��ة اخ��ت��ي��ار ال��ج��ائ��زة 
وال��ت��زام  واإلف��ص��اح،  كالشفافية 
واالدارة  االدارة  مجلس  أعضاء 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ب��م��س��ؤول��ي��ات��ه��م، في 
تحقيق مصالح الشركة وهيكل 
منهجية  تتماشى  كما  امللكية، 

التطبيق مع املعايير الدولية.
إلدارة  التنفيذي  امل��دي��ر  وق��ال 
أنور  والتقارير  الرقابي  االلتزام 
ع��ق��ب تسلمه  ال���ك���ن���دري  م��ح��م��د 
ال��ج��ائ��زة ن��ي��اب��ة ع��ن »ب��ي��ت��ك« في 
ال���ح���ف���ل ال�������ذي ن���ظ���م���ت���ه ال��ل��ج��ن��ة 
ال���ع���ل���م���ي���ة ل����ل����ج����ائ����زة ب���رئ���اس���ة 

ال���ج���ائ���زة  أم����ان����ي ب���ورس���ل���ي، إن 
خ���ض���ع���ت م�����ن ح���ي���ث االخ���ت���ي���ار 
وال���ف���رز الع���ت���ب���ارات م��وض��وع��ي��ة 
وف���ن���ي���ة، م����ن ق���ب���ل ل��ج��ن��ة ع��ل��م��ي��ة 
م��ت��خ��ص��ص��ة، أق������رت اس��ت��ح��ق��اق 

ل��ل��ج��ائ��زة، م���ن منطلق  »ب��ي��ت��ك« 
وتشجيع  تحفيز  على  ال��ح��رص 
ال���ت���ط���ب���ي���ق ال�����ط�����وع�����ي مل���ع���اي���ي���ر 

الحوكمة.
وأش�����ار إل���ى أن »ب��ي��ت��ك« وف��ي 

إط���������ار ال�����ت�����زام�����ه ب���ال���ت���ع���ل���ي���م���ات 
وال�������ض�������واب�������ط وال����ت����ش����ري����ع����ات 
امل���ن���ظ���م���ة ل����ه����ذا امل������ج������ال، ي���ق���وم 
بالعديد من املبادرات التي تؤكد 
اه���ت���م���ام���ه ب��ت��ط��ب��ي��ق ال��ح��وك��م��ة 

بشفافية، ومن ذلك إصدار تقرير 
خ���اص داخ����ل ال��ت��ق��ري��ر ال��س��ن��وي 
باسم »تقرير الحوكمة«، وإعداد 
»دل��ي��ل ال��ح��وك��م��ة« ون��ش��ره على 
kfh.( اإلن����ت����رن����ت  ع���ل���ى  م���وق���ع���ه 

ن��ش��اط  إل�����ى  ب����اإلض����اف����ة   ،)com
دائ�����م م���ن االف���ص���اح وال��ت��واص��ل 
والتعاون مع الجهات والهيئات 

الرسمية املعنية.
»بيتك«  أن  الكندري  وأض��اف 
ي����ع����م����ل وف�����ق�����ًا ل�����ق�����واع�����د ون���ظ���م 
ال����ح����وك����م����ة امل�����ع�����م�����ول ب����ه����ا ف��ي 
ال����ك����وي����ت، ول�����دي�����ه ال����ع����دي����د م��ن 
األع����م����ال  ذات  امل���ه���م���ة  ال����ل����ج����ان 
امل�����ؤث�����رة م���ث���ل ل��ج��ن��ة ال��ح��وك��م��ة 
امل������ع������ن������ي������ة ب������������اإلش������������راف ع���ل���ى 
األم��ر،  بهذا  الخاصة  الترتيبات 
وال����وف����اء ب��ال��ت��زام��ات��ه ال��رق��اب��ي��ة 
املتعلقة بالحوكمة، مشددًا على 
أن »بيتك« وكما كان سّباقًا في 
عديدة  رئيسية  جوانب  تطبيق 
الحوكمة،  ومعايير  م��ب��ادئ  م��ن 
حريص على االلتزام بجميع ما 
وتطبيقها  معايير  م��ن  يستجد 
ب��ال��ش��ك��ل األم���ث���ل، وف���ق ال��ق��واع��د 
والتشريعات املنظمة واملعتمدة 

من الجهات الرقابية املسؤولة.

مًا الجائزة خالل الحفل
ّ
الكندري متسل

»نفط الكويت« تفوز بجائزة »الوزراء العرب«
ك���ون���ا- ف����ازت ش��رك��ة ن��ف��ط ال��ك��وي��ت ب��امل��رت��ب��ة 
األولى لجائزة مجلس الوزراء العرب املسؤولن 
عن شؤون البيئة لعام 2014، عن برنامج )إدارة 
االل��ت��زام ب��ج��ودة ال��ه��واء وخفض ح��رق ال��غ��ازات 

في شركة نفط الكويت(.
وق������ال ال���رئ���ي���س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ش��رك��ة ه��اش��م 
ه��اش��م، إن ال��ف��وز ب��ه��ذه ال��ج��ائ��زة يعكس حجم 
الكويت«  »نفط  تبذلها  التي  املستمرة  الجهود 
ع��ل��ى ص��ع��ي��د امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة، ال سيما 
ج��ودة  وت��ح��س��ن  ال��ت��ل��وث  بمكافحة  يتعلق  م��ا 
الغاز في حقولها  الهواء، وخفض نسبة حرق 

النفطية.
وع���ب���ر ه���اش���م ع����ن س���ع���ادت���ه ال���ب���ال���غ���ة ب��ن��ي��ل 

ه����ذه ال���ج���ائ���زة ال���رف���ي���ع���ة، ال���ت���ي ج�����اءت نتيجة 
حرص وتفاني موظفي الشركة الذين يقدمون 
مبادرات رائدة تدعم جهودها البيئية، وتعكس 
املعتمدة  واللوائح  القوانن  بتطبيق  التزامهم 

الخاصة بالصحة والسالمة واألمن والبيئة.
وأك��د أن ه��ذا الفوز ال يحسب لصالح »نفط 
وأجهزتها  الكويت  لجهود  إنما  فقط  الكويت« 
في  العاملة  األخ���رى  األهلية  والجهات  املعنية 
الهيئة  البيئة، خصوصًا  املحافظة على  مجال 
العامة للبيئة التي تربطها عالقة تعاون كبيرة 

وتنسيق مستمر مع الشركة.
وأوض������ح ه���اش���م أن����ه س��ي��ت��م ت���وزي���ع ج��وائ��ز 
مجلس ال�����وزراء ال��ع��رب امل��س��ؤول��ن ع��ن ش��ؤون 

البيئة ف��ي دورت����ه ال��س��ادس��ة وال��ع��ش��ري��ن خ��الل 
اج��ت��م��اع��ه امل��زم��ع ع��ق��ده ف��ي 9 نوفمبر ال��ج��اري 

بمدينة جدة في اململكة العربية السعودية.
وذك�����ر أن األم����ان����ة ال���ع���ام���ة مل��ج��ل��س ال������وزراء 
لهذا  ط��رح��ت جائزتها  البيئة،  ل��ش��ؤون  ال��ع��رب 
ال�����ع�����ام وم����وض����وع����ه����ا )ن����ح����و ت���ق���ن���ي���ة خ���ض���راء 
مكافحة  م��ج��ال  ف��ي  م��س��ت��دام��ة  تنمية  لتحقيق 
تلوث ال��ه��واء(، ودع��ت األف���راد وامل��ؤس��س��ات من 
ال������دول األع���ض���اء ف���ي ج��ام��ع��ة ال������دول ال��ع��رب��ي��ة، 
غمار  لخوض  ومبادراتها  بمشاريعها  للتقدم 
 10 قيمتها  تبلغ  التي  الجائزة  املنافسة، ونيل 
آالف دوالر للمركز األول، والثاني 7 آالف، بينما 

يحصل الثالث على 3 آالف دوالر.
هاشم هاشم



 تابعة للمركز اشترت قطعة أرض 
في السعودية بقيمة 3.1 ماليين دينار

األنابيب تنتهي من اإلجراءات القانونية لالستحواذ 
على كامل حصص العربية

الدوالر استقر أمام الدينار
عند 290 فلسا واليورو ارتفع

المصالح العقارية تعقد عموميتها اليوم 

بوينغ: النماذج التي تمتلكها الطيران الخليجية مستمرة

أغذية رفعت حصتها في امتيازات 
والصفاة تواصل خفضها في صفاة عقار

االستثمارات الوطنية لديها مطالبات 
مالية قديمة مع الخليجية

لؤلؤة باعت قسائم مملوكة لها بمنطقة أبوفطيرة 

6.6 ماليين دينار أرباح الكويتية لالستثمار 
في 9 أشهر بتراجع %24

5 شركات تتداول بأقل من ُربع قيمتها اإلسمية 

ارتفاع أرباح بنك المؤسسة العربية 
المصرفية 25% إلى 11.4 مليون دوالر

العقاري والطاقة يستحوذان
على الحصة األكبر من االستثمار الحكومي

مؤتمر الحوكمة بدول مجلس التعاون 
يمنح بيتك جائزة التميز 

العدد مرشح لالرتفاع مع استمرار هبوط البورصة في كلمته خالل اجتماع وزراء التجارة

نأمل في تحويل القوانين التجارية واالسترشادية إلى إلزامية

المصروفات التشغيلية زادت لتبلغ 4.8 ماليين دوالر  دول المنطقة تشهد حراكا نشطًا على هذا الصعيد

تقديرًا اللتزامه الطوعي بالمعايير واألسس المحلية والدولية

أعلن سوق الكويت لالوراق املالية ان شركة املركز املالي الكويتي 
أفادت بأن شركة تابعة لها قامت بتوقيع عقد شراء قطعة ارض 
السعودية مببلغ تقريبي قدره  العربية  اململكة  الرياض في  في 
3.16 ماليني دينار، ميثل نسبة 2.19% من قيمة اصول شركة 
املركز املالي الكويتي كما في 30 سبتمبر من العام احلالي، والتي 

ال تشكل اثرا جوهريا على املركز املالي للشركة .

من  االنتهاء  لألنابيب،  العربية  الشركة  أعلنت 
حصة  كامل  لشراء  القانونية  اإلج���راءات  كافة 
إنترناشيونال  ك��روش��ن  انتي  ي��ادون��غ  شركة 
في   %  50 البالغة  اجلنسية  بريطانية  احملدودة 
احمل��دودة  للتغليف  ي��ادون��غ  العربية  الشركة 
مبدينة  األنابيب  لتغليف  مصنعا  متتلك  والتي 
الرياض لتصبح نسبة ملكية الشركة 100 % في 

الشركة العربية يادوجن للتغليف احملدودة.

وأوضحت الشركة العربية لألنابيب، أنه مت 
للشركة  التجاري  السجل  تعديل  من  االنتهاء 

لتصبح فرع للشركة العربية لألنابيب.
وحسب البيانات املتوفرة كانت الشركة العربية 
لألنابيب قد اتفقت في ديسمبر 2010 مع شركة 
في   %50 البالغة  حصتها  كامل  لشراء  يادونغ 
الشركة العربية يادونغ للتغليف احملدودة بقيمة 

9.6 ماليني ريال.

استقر سعر صرف الدوالر االميركي مقابل الدينار الكويتي امس عند 
0.290 دينار في حني ارتفع سعر صرف اليورو الى 0.364 دينار 

مقارنة بأسعار صرف امس االول.
وقال بنك الكويت املركزي في نشرته اليومية على موقعه االلكتروني 
ان سعر صرف اجلنيه االسترليني استقر عند 0.464 دينار وارتفع 
سعر صرف الفرنك السويسري الى 0.302 دينار في حني ظل سعر 

صرف الني الياباني على ما هو عليه عند مستوى 0.003 دينار.
قد  املركزي«  »البنك  االميركي  االحتادي  االحتياطي  املجلس  وكان 
اجمالي  بلغ  ان  بعد  الكمي  التخفيف  سياسات  بوقف  ق��راره  اتخذ 

التوسع في ميزانية البنك نحو 4.5 تريليونات دوالر.

أعلن سوق الكويت لألوراق 
العامة  اجلمعية  أن  املالية 
املصالح  لشركة  العادية 
سوف تنعقد اليوم اخلميس 
الساعة 10:30 صباحاً في 
والصناعة،  التجارة  وزارة 
حيث سيتم خاللها مناقشة 
االجتماع  محضر  اعتماد 
العامة  للجمعية  السابق 
العادية. وعرض ومناقشة 

صالحيات اللجنة التنفيذية 
املكلفة ببيع أصول الشركة، 
توصيات  ومناقشة  وطرح 
م���س���ت���ش���اري ال��ش��رك��ة 
وبيع  إدارة  حول  برنسون 
وتشكيل  الشركة.  أص��ول 
أداء  ف��ي  للتحقيق  جل��ن��ة 
التنفيذية  واللجنة  اإلدارة 
امل��ك��ل��ف��ة ب��ب��ي��ع أص����ول 

الشركة.

الرئيس  ماكنيزني  جيم  ق��ال 
في  بوينغ  لشركة  التنفيذي 
أبوظبي:  في  للصناعة  مؤمتر 
التي  ال��ط��ائ��رات  من���اذج  ب���أن 
طويلة  ملسافة  للطيران  تصلح 
س��اع��دت ش��رك��ات ال��ط��ي��ران 
تصبح  أن  ع��ل��ى  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
في  الشركات  أكبر  من  واح��دة 
وكالة  ذكرته  ملا  وفقاً  العالم، 
ماكنيزني  وأوض��ح  بلومبرغ. 
التجارية  الطائرات  مناذج  أن 

في اخلليج سوف تستمر لعقود 
ونطاق  حلجم  ن��ظ��راً  ع��دي��دة 
سيحاول  بينما  الطائرات،  تلك 
والهنود  األوروب��ي��ني  م��ن  ك��ل 
واآلس��ي��وي��ني إي��ج��اد وس��ائ��ل 

للطيران عبر دول اخلليج. 
ومت��ت��ل��ك ش���رك���ات ال��ط��ي��ران 
ط��ي��ران  وم��ن��ه��ا   - اخلليجية 
اجلوية  اخل��ط��وط  اإلم����ارات، 
 – للطيران  االحت��اد  القطرية، 
الطائرات  من  ضخم  أسطول 

ومنها  العريض  اجلسم  ذات 
 777 بوينغ  املثال  سبيل  على 
تستغل  حيث  احمل��رك  ثنائية 
للمنطقة  اجل��غ��راف��ي  امل��وق��ع 
مراكز  إل��ى  قواعدها  لتحويل 

للسفر عبر القارات. 
تواجه  أن  ماكنيزني  وتوقع 
ش����رك����ات م���ث���ل دوي��ت��ش��ه 
لوفتهانزا، إير فرانس حتديات 
م��ت��زاي��دة خ���الل ال��س��ن��وات 

املقبلة.

املُعلنة  امللكيات  حركة  أظهرت 
للبورصة  الرسمي  املوقع  على 
نسب  بعض  تغير  الكويتية 
تعامالت  نهاية  ف��ي  امللكيات 

امس االول.
وواص���ل���ت ش���رك���ة ال��ص��ف��اة 
في  حصتها  لالستثمارتقليص 
القابضة  للطاقة  الصفاة  شركة 
خفضت  حيث  طاقة«،  »صفاة 
األخيرة  في  حصتها  من  األولى 
 %11.93 إل����ى   %12.5 م���ن 

بانخفاض قدره %0.57.
لالستثمار  الصفاة  قلصت  كما 
شركة  ف��ي  حصتها  م��ن  أي��ض��اً 

العقارية »صفاة عقار«  الصفاة 
 %20.43 إل���ى   %21.98 م��ن 

بانخفاض قدره %1.55.
رفعت  اآلخ����ر،  اجل��ان��ب  ع��ل��ى 
حصتها  من  لألغذية  الكويتية 
في شركة االمتيازات اخلليجية 
حيث  طفيف،  بشكل  القابضة 
 %0.001 مبقدار  احلصة  زادت 
لتصل إلى 7.301%. كما رفعت 
عبدالوهاب  م��رزوق  مجموعة 
من  العامة  للتجارة  امل���رزوق 
التمدين  ش��رك��ة  ف��ي  حصتها 
العقارية من 6.96% إلى %8.31 

بزيادة قدرها %1.35.

أعلن سوق الكويت لالوراق 
املالية ان شركة االستثمارات 
شركة  بأن  افادته  الوطنية 
اخلليجية  االس��ت��ث��م��ارات 
بحرينية  مساهمة  شركة 
ممثلة  التصفية  حتت  مقفلة 
في جلنة التصفية قد أعلنت 
جمعية  لعقد  ال��دع��وة  ع��ن 
للمساهمني  عادية  عمومية 
املالية  البيانات  ملناقشة 
في  كما  للشركة  املجمعة 
احلالي،  العام  من  مايو   4
وتقرير جلنة التصفية وذلك 
مبملكة  املقبل  األح���د  ي��وم 

البحرين.
جلنة  بتقرير  ورد  كما  و 
مع  ل��ن��ا  امل��رس��ل  التصفية 
العمومية  اجلمعية  دع��وة 
بإعداد  قامت  اللجنة  ف��إن 
للفترة  م��دق��ق  م��ال��ي  م��رك��ز 
 2014 مايو   4 ب���  املنتهية 
جميع  استيفاء  بعد  وذل��ك 
س��واء  التصفية  متطلبات 
اإلع������الن������ات اخل���اص���ة 
واالل��ت��زام��ات  باملطالبات 
أو  الغير  لدى  الشركة  على 
غيرها من اجراءات تتطلبها 
والرسمية  الرقابية  اجلهات 

مبملكة البحرين.
ش���رك���ة  أن  وذك�����������رت 
االس��ت��ث��م��ارات ال��وط��ن��ي��ة 

قدمية  مالية  مطالبات  لديها 
االستثمارات  ش��رك��ة  على 
قيمتها  ت��ب��ل��غ  اخلليجية 
107.9 ماليني دوالر اميركي 
 %82 بنسبة  تقريبا  تقدر 
مقارنة بباقي الدائنني وذلك 
املجمع  املالي  للمركز  وفقا 
العام  م��ن  م��اي��و   4 ف��ي  كما 
احلالي، وجتدر اإلشارة الى 
جتميع  عن  توقفنا  قد  أننا 
للشركة  املالية  البيانات 
ال��ت��اب��ع��ة اع��ت��ب��ارا م��ن 31 
ذلك  ومنذ   ،1992 ديسمبر 
احلني مت احتساب مخصص 
بالكامل لقاء القيمة الدفترية 

الستثمارنا بها.
على  وب��اط��الع��ن��ا  وق��ال��ت: 
قبل  من  املعد  املالي  التقرير 
واملستلم  احملاسبي  املدقق 
من قبل جلنة التصفية، تبني 
االستثمارات  شركة  أن  لنا 
اص��ول  ل��دي��ه��ا  اخلليجية 
تفوق  ال��ت��زام��ات  وعليها 
بانتظار  ون��ح��ن  اص��ول��ه��ا، 
اجلمعية العمومية ملوافاتكم 
حول  التفاصيل  من  مبزيد 
يصعب  إذ  امل��وض��وع،  ه��ذا 
املالي  األث��ر  حتديد  حاليا 
اإليجابي لتلك املطالبات علي 
ميزانية شركة االستثمارات 

الوطنية.

 أعلنت شركة لؤلؤة الكويت العقارية امس عن بيع بعض 
القسائم مبنطقة أبو فطيرة بالكويت اململوكة لها. وتراجع 
فلساً   12 الى   %17.2 بنسبة  امس  جلسة  في  لؤلؤة  سهم 

خاسرا 2.5 فلس مقارنة باغالق امس االول. 
دينار  ألف   486 قدرها  خسائر  حققت  قد  الشركة  وكانت 
بنحو  أرب��اح  مقابل   2014 من  األول  النصف  في  تقريباً 
365 ألف دينار لنفس الفترة من العام املاضي، بتراجع في 

النتائج ُتقدر نسبته بنحو %233.2. 

كما أفادت لؤلؤة بأن هيئة أسواق املال قد وافقت على طلبها 
املالية.  الكويت لألوراق  باالنسحاب االختياري من سوق 
وسوف يتم اإليقاف النهائي على تداول أسهم الشركة في 

السوق الكويتي اعتباراً من يوم األحد 25 يناير املقبل. 
العقارات  وبيع  ب��ش��راء  الكويت  ل��ؤل��ؤة  شركة  وت��ق��وم 
واألراضي، واالستثمار في املشاريع التجارية والصناعية 
والعقارية عن طريق تأسيس أو شراء شركات متخصصة، 

باالضافة إلدارة عقارات الغير. 

لالستثمار  الكويتية  شركة  كشفت 
عن بياناتها املالية املرحلية للتسعة 
احلالي،  ال��ع��ام  م��ن  األول���ى  أشهر 
أرباحاً  6.56 ماليني دينار  ُمحققة 
تقريباً ما ُيعادل 22.6 مليون دوالر 
اميركي مقارنة بأرباح بنحو 8.60 
الفترة من عام  لنفس  ماليني دينار 

2013 ما ُيعادل 29.6 مليون دوالر 
اميركي، بتراجع نسبته %23.7.

الربع  في  الشركة  أرب��اح  وبلغت 
 1.34 احل��ال��ي  ال��ع��ام  م��ن  الثالث 
أرباح  مقابل  تقريباً  دينار  مليون 
لنفس  دينار  مليون   1.83 بنحو 
بتراجع   ،2013 ع��ام  م��ن  الفترة 

بنحو  نسبته  ُت��ق��در  األرب���اح  ف��ي 
.%27.10

املوقع  على  الشركة  وأوض��ح��ت 
ت��راج��ع  أن  ل��ل��ب��ورص��ة  ال��رس��م��ي 
ايراد  انخفاض  إلى  يعود  األرب��اح 
بوابة  مبشروع  األرباح  توزيعات 

Æ2014 الكويت للعام احلالي

استمر مسلسل نزيف النقاط امس في البورصة 
امل��ؤش��رات،  جميع  مستوى  على  الكويتية 
بنسبة  للسوق  السعري  املؤشر  تراجع  حيث 
بينما  نقطة،  مائة  من  اقتربت  بخسائر   %1.37
تراجعاً  ليسجل  نقاط   4.4 نحو  الوزني  فقد 
نسبته 0.91%، ولم يختلف احلال على مستوى 

كويت   - واألخير  الثالث  املؤشر 
15 - حيث انخفض هو اآلخر مع 
 %1.13 بنسبة  التعامالت  نهاية 
 13 م��ن  أك��ث��ر  خ��س��ائ��ره  لتبلغ 
نقطة. وأرجع محللون في حديث 
البورصة  هبوط  مباشر  مع  لهم 
الكويتية خالل اجللسات األخيرة 
إلى عدة عوامل منها تدني أسعار 
للبرميل  دوالراً   78 إل��ى  النفط 
وم��ا دون��ه��ا، إض��اف��ة إل��ى قرب 
نتائج  عن  اإلفصاح  مهلة  انتهاء 
 2014 من  األولى  أشهر  التسعة 
من  العديد  تخلف  من  والتخوف 
تلك  ع��ن  اإلع���الن  ع��ن  الشركات 
النتائج وبالتالي تعرض أسهمها 

األسهم  تلك  ُمالك  ُيكبد  ما  بالبورصة  لإليقاف 
خسائر فادحة. أضف لذلك الترقب الذي يشوب 
ملا  السواء  على  واملتداولني  البورصوي  املشهد 
املادة  بخصوص  احملكمة  قرارات  عنه  ستسفر 
نوايا  على  املتداولني  مبعاقبة  واخلاصة   122
تشهده  الذي  احلاد  التراجع  هذا  ومع  التداول. 

مؤشراتها  مستوى  على  الكويتية  البورصة 
تبقى  ك��ذل��ك،  والقطاعية  الثالثة  الرئيسية 
األس��ه��م ه��ي احمل��رك األس��اس��ي ال��ذي يعكس 
الصورة النهائية لهذا املشهد السلبي الذي ُيلقي 
بظالله على ساحة التداول. فمع نهاية تداوالت 
من  بأقل  تتداول  التي  األسهم  ع��دد  بلغ  ام��س 

ربع قيمتها االسمية البالغة مائة فلس، خمسة 
 - إسكان   - السورية  بالترتيب  وهي  أسهم، 
الديرة - لؤلؤة - املستثمرون، واألخير حتديداً 
موقوف عن التداول نظراً لتأخر انعقاد عموميته 
أسهم  تراجعت  وت��ك��راراً.  م��راراً  تأجلت  التي 
منها  اثنان  وتصدر  اليوم،  جميعاً  الشركات 
البورصة  تراجعات  أكثر  قائمة 
وال��دي��رة  ل��ؤل��ؤة  سهمي  وه��م��ا 
بنسب بلغت 17.24% و%13.89 
تراجع  وكالهما  الترتيب،  على 
لؤلؤة  وأصبح  بل  األدنى،  بحده 
السهم األرخص في السوق حالياً 
بعد وصول سعره إلى 12 فلساً. 
مباشر  أعدتها  التي  واإلحصائية 
اخلمسة  األس��ه��م  أن  أظ��ه��رت 
وهما  فقط،  قطاعني  في  وقعت 
وقطاع  املالية  اخل��دم��ات  قطاع 
ال��ع��ق��ارات، م��ا ُي��ن��بء ع��ن حجم 
تلك  لها  تتعرض  التي  اخلسائر 
أسعار  تدهور  نتيجة  القطاعات 

األسهم املُدرجة بها.

املصرفية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ؤس��س��ة  ب��ن��ك  أع��ل��ن 
خالل  صافية  أرب���اح  حتقيق  ع��ن  اإلس��الم��ي 
بلغت   2014 عام  من  األولى  التسعة  الشهور 
اميركي، أي بزيادة بلغت  11.4 مليون دوالر 
التي حتققت  نسبتها 25% مقارنة مع األرباح 
خالل نفس الفترة من العام املاضي التي بلغت 

9.2 ماليني دوالر. 
خالل  التش�غيلي  الدخ�ل  إجمال�ي  ارتفع  وقد 
 16.5 الى  العام  من  األول��ى  التسعة  الشهور 
مليون   13 مع  مقارنة  اميركي،  دوالر  مليون 
العام  من  املقابلة  الفترة  خالل  اميركي  دوالر 

السابق. 
كما ارتفعت املصروفات التشغيلية لتبلغ 4.8 
ماليني دوالر، مقابل 3.6 ماليني دوالر اميركي 

 Æ2013 لذات الفترة من العام
وبلغت األرباح الصافية خالل الربع الثالث من 
العام احلالي 4 ماليني دوالر اميركي، أي انها 
التي  األرباح  ارتفعت بنسبة 25% مقارنة مع 
السابق  العام  من  الفترة  نفس  خالل  حتققت 

البالغة 3.2 ماليني دوالر اميركي. 
مليون   260 املساهمني  حقوق  مجموع  بلغ 
دوالر اميركي في 30 سبتمبر 2014، مقارنة 

نهاية  في  اميركي  دوالر  مليون   248.4 مع 
 Æ2013 العام

وحافظت قاعدة رأسمال البنك على قوتها حيث 
بلغ معدل كفاية رأس املال 26.1% ويتكون في 
معدل  سجلت  التي  األول��ى  الفئة  من  معظمه 

كفاية عالياً بلغت نسبته %24.9.
بنك  م��وج��ودات  قيمة  إج��م��ال��ي  وص��ل  كما 
الى  اإلسالمي  املصرفية  العربية  املؤسسة 
الربع  نهاية  في  اميركي  دوالر  مليار   1.236
 1.002 مع  مقارنة   ،2014 العام  من  الثالث 

Æ2013 مليار دوالر اميركي في نهاية العام
السيد  قال  النتائج،  هذه  على  له  تعليق  وفي 
املؤسسة  لبنك  املنتدب  العضو  خ��ان،  نافيد 
العربية املصرفية اإلسالمي: إن النتائج املالية 
العام  للبنك خالل الشهور التسعة األولى من 
احلالي مرضية. كما أن ارتفاع إجمالي ايرادات 
املقابلة  بالفترة  التشغيل بنسبة 27% مقارنة 
من العام السابق يؤكد قدرة البنك على توسيع 
قاعدة عمالئه. كذلك مت حتقيق منو في الدخل 
من الهوامش والرسوم والعموالت. ونأمل أن 
نواصل هذا األداء اجليد للبنك وتعزيز الزخم 

الذي مت حتقيقه حتى اآلن هذا العام. 

قال تقرير متخصص ال بد من وضع اجلوانب 
بالبيئة  املباشرة  وغير  املباشرة  العالقة  ذات 
إعداد  عند  املقدمة  في  العاملي  املستوى  على 
اخلطط وخالل تنفيذها، كما يجب أن ال تنتهي 
األهمية بانتهاء املشروع أو اخلطة، وإمنا متتد 
وأهدافها  أنواعها  بكافة  املشاريع  طوال حياة 
العقاري  القطاع  ويستحوذ  وأح��ج��ام��ه��ا. 
وقطاع الطاقة على احلصة االكبر من التركيز 
واالستثمار احلكومي اخلاص بتطوير املعايير 
واالشتراطات واملواصفات التي تضبط قواعد 
املنطقة،  دول  غالبية  لدى  والبناء  االنشاء 
والتي هي بأمس احلاجة إلى مثل هذه املعايير 
وضرورات تطويرها وإدخال كل ما هو جديد 
عليها، ذلك أن دول املنطقة معروفة بظروفها 
احلرارة  درجات  وارتفاع  الصعبة،  املناخية 
تواجهه  وما  الصيف،  فصل  خالل  والرطوبة 
واستهالك  املائية  للمخزونات  انخفاض  من 
وبالتالي  الكهربائية،  الطاقة  م��ن  مرتفع 
اجلانب  هذا  على  املستمر  االستثمار  من  البد 
وحتسن  االستهالك  وفعالية  كفاءة  لضمان 
كبير على اجلوانب البيئية والتي تعتبر ثروة 

بحد ذاتها.

على  نشطاً  ح��راك��ا  املنطقة  دول  وتشهد 
البيئة  وزارة  اطلقت  حيث  الصعيد،  ه��ذا 
مواصفات  من  اخلامسة  النسخة  القطرية 
قطر لإلنشاء، والتي تضم حزمة من املعايير 
في  والبناء  باإلنشاء  اخلاصة  واالشتراطات 
قطر على مستوى االبراج السكنية والتجارية 
املتطلبات  وتشمل  التحتية،  البنية  ومشاريع 
قواعد  االولية  البناء  مبواد  اخلاصة  اجلديدة 
البناء اخلضراء واالستدامة ومقاومة الزالزل 
والرياح ومواصفات العزل لترشيد استهالك 
تنتظر  املقابل  في  واملياه،  الكهربائية  الطاقة 
دولة االمارات صدور قانون لترشيد استهالك 
على  الطاقة  وزارة  تعكف  حيث  الطاقة، 
واملياه،  البيئة  وزارة  مع  بالتعاون  إع��داده 
إله��دار  حد  وض��ع  القانون  يستهدف  حيث 
عن  يقل  ال  مبا  االستهالك  وترشيد  الطاقة 
30% بحلول العام 2021، يأتي ذلك في ظل 
ارتفاع حالة االستنزاف التي تشهدها املوارد 
املائية على املستوى العاملي كنتيجة طبيعية 
على  احلاصل  والتغير  السكان  عدد  لزيادة 
أمناط االستهالك واالستخدامات غير الكفؤة 

للمياه.

فاز بيت التمويل الكويتي »بيتك« 
احلوكمة«  ف��ي  »التميز  بجائزة 
في  للحوكمة  السنوي  املؤمتر  من 
اختتم  الذى  التعاون  مجلس  دول 
وتعد  الثالثاء،  امس  اول  اعماله 
اجلائزة التي تقدم ألول مرة تأكيدا 
»بيتك«  وجدية  متيز  على  جديدا 
احلوكمة  م��ع��اي��ي��ر  تطبيق  ف��ي 
وشاملة  واضحة  منهجية  وف��ق 
ومستمرة، وما حققه من جناح في 
االلتزام باملعايير التي اكدت عليها 
كالشفافية  اجلائزة  اختيار  جلنة 
واالف����ص����اح وال����ت����زام اع��ض��اء 
التنفيذية  واالدارة  االدارة  مجلس 
مصالح  حتقيق  في  مبسؤولياتهم 
امل��ل��ك��ي��ة، كما  ال��ش��رك��ة وه��ي��ك��ل 
مع  التطبيق  منهجية  تتماشى 

املعايير الدولية.
وقال املدير التنفيذي إلدارة االلتزام 
محمد  ان��ور  والتقارير  الرقابي 
اجل��ائ��زة  تسلمه  عقب  ال��ك��ن��دري 
الذى  احلفل  في  »بيتك«  عن  نيابة 
للجائزة  العلمية  اللجنة  نظمته 
برئاسة الدكتورة أماني بورسلى، 
حيث  من  خضعت  قد  اجلائزة  ان 
االخ��ت��ي��ار وال���ف���رز الع��ت��ب��ارات 
جلنة  قبل  من  وفنية  موضوعية 
استحقاق  اقرت  متخصصة  علمية 
منطلق  م��ن  ل��ل��ج��ائ��زة،  »ب��ي��ت��ك« 

وتشجيع  حتفيز  على  احل���رص 
التطبيق الطوعي ملعايير احلوكمة، 
اطار  وف��ى  ان«بيتك«  ال��ى  مشيرا 
والضوابط  بالتعليمات  التزامه 
املجال،  لهذا  املنظمة  والتشريعات 
التي  املبادرات  من  بالعديد  يقوم 
احلوكمة  بتطبيق  اهتمامه  تؤكد 
تقرير  اصدار  ذلك  ومن  بشفافية، 
السنوي  التقرير  داخ���ل  خ��اص 
واع��داد  احلوكمة«  »تقرير  باسم 
»دل��ي��ل احل��وك��م��ة« ون��ش��ره على 

 م��وق��ع »ب��ي��ت��ك« ع��ل��ى االن��ت��رن��ت
نشاط  ال��ى  باإلضافة   ،k�Æcom
دائ���م م��ن االف��ص��اح وال��ت��واص��ل 
والهيئات  اجلهات  مع  والتعاون 

الرسمية املعنية.
يعمل  بيتك  بأن  الكندري  واضاف 
احلوكمة  ون��ظ��م  ل��ق��واع��د  وف��ق��ا 
ولديه  الكويت  ف��ي  بها  املعمول 
ذات  املهمة  ال��ل��ج��ان  م��ن  ال��ع��دي��د 
االعمال املؤثرة مثل جلنة احلوكمة 
الترتيبات  على  باإلشراف  املعنية 

اخل��اص��ة ب��ه��ذا االم����ر، وال��وف��اء 
املتعلقة  ال��رق��اب��ي��ة  ب��ال��ت��زام��ات��ه 
باحلوكمة، مشددا على ان »بيتك« 
وكما كان سباقا في تطبيق جوانب 
رئيسية عديدة من مبادئ ومعايير 
جدا  كبير  احلرص  فان  احلوكمة، 
على االلتزام بجميع ما يستجد من 
االمثل  بالشكل  وتطبيقها  معايير 
وفق القواعد والتشريعات املنظمة 
الرقابية  اجلهات  من  واملعتمدة 

املسؤولة.

• الكندري يتسلم اجلائزة               
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المدعج: دول الخليجي تحرص على تعزيز 
التعاون التجاري المشترك

الشبلي: مجلس التعاون قطع شوطًا 
كبيراً في مجال التكامل االقتصادي

نائب  امل��دع��ج  عبداحملسن  أك��د 
ووزي��ر  ال���وزراء  مجلس  رئيس 
التجارة امس حرص دول مجلس 
تعزيز  على  اخلليجي  التعاون 
اخلليجي  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ع��اون 
املستويات  جميع  على  املشترك 

الوطنية واالقليمية والدولية.
بافتتاح  القاها  كلمة  في  واش��اد 
بدول  التجارة  وزراء  اجتماع 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  م��ج��ل��س 
ال�  التجاري«  التعاون  »جلنة 
التعاون  دول  حققته  مب��ا   50
إجن���ازات  م��ن  مسيرتها  خ��الل 
كل  في  واسعة  وخطوات  مهمة 
املجال  مقدمتها  وف��ي  امل��ج��االت 

التجاري.
ال��ذي يترأس  امل��دع��ج  واوض���ح 
االجتماع انه مت تطبيق املساواة 
مواطني  بني  املعاملة  في  التامة 
دول مجلس التعاون في املجاالت 

التجارية كافة والذي تبنته دول 
قيام  ع��ن  اإلع���الن  بعد  املجلس 

السوق اخلليجية املشتركة.
الحد  تطبيقا  يعد  ذلك  ان  وق��ال 

ملجلس  االساسية  األه��داف  اهم 
جعله  يجب  وال���ذي  ال��ت��ع��اون 
نقطة انطالق إلى آفاق أرحب في 
مسيرة التكامل االقتصادي االمر 
املجلس  دول  من  يحتاج  ال��ذي 
القضايا  جتاه  واملرونة  االلتزام 
التقيد  ع��ن  ف��ض��ال  امل��ط��روح��ة 
بني  عليه  االتفاق  مت  مبا  الكامل 

دول املجلس من قرارات.
وزارات  وك����الء  ان  واض�����اف 
ال��ت��ج��ارة رف��ع��وا ل��ل��وزراء عدة 
اجتماعهم  خالل  وذلك  توصيات 
التحضيري من ابرزها التوصية 
اخل���اص���ة مب���ش���روع ال��الئ��ح��ة 
العالمات  ل��ق��ان��ون  التنفيذية 
اخلاصة  والتوصية  التجارية 
واملراجعة  احملاسبة  هيئة  بدعم 
لدول مجلس التعاون والتوصية 
املتعلقة باملعرض املشترك لدول 

املجلس.

قال عبدالله الشبلي االمني العام املساعد للشؤون 
مجلس  ل��دول  العامة  االم��ان��ة  في  االقتصادية 
التعاون  مجلس  مسيرة  ان  كلمته  في  التعاون 
التي  األه��داف  حتقيق  نحو  كبيرا  شوطا  قطعت 
رسمها املؤسسون وحتقق العديد من اإلجنازات 

السيما في مجال التكامل االقتصادي.
مهم  دور  لها  التجاري  التعاون  جلنة  ان  وذكر 
التكامل  وتعزيز  تعميق  الى  السعي  في  وفعال 
بني دول مجلس التعاون في مجال العمل املشترك 
وحتقيق املواطنة اخلليجية وما ميثله هذا الدور 

من قوة إيجابية دافعة نحو التنمية الشاملة.
في  متكنت  التجاري  التعاون  جلنة  أن  واضاف 
املناسبة  االرض��ي��ة  إيجاد  من  املاضية  الفترة 
والبيئة املالئمة لقيام عمل جتاري مشترك يحقق 
اخلاص.  اخلليجي  القطاع  وطموحات  تطلعات 
القوانني  من  ع��دد  حتويل  في  امله  عن  واع��رب 
وكذلك  إلزامية  إلى  واالسترشادية  التجارية 

السماح ملواطني دول املجلس مبمارسة األنشطة 
التجارية وفتح الفروع لشركاتهم.

وقال ان الظروف الدولية القائمة حتتم على دول 
لتحقيق  جهودها  مضاعفة  على  العمل  املجلس 
والسعي  بينها  فيما  والترابط  التكامل  من  املزيد 
العمل  مسيرة  تعترض  التي  العقبات  كل  إلزالة 
سوق  خلق  على  والعمل  املشترك  اخلليجي 
خليجية تقوم على املنافسة والتصدي ألي عائق 

يواجه صادرات دول املجلس.
ع��ددا  اجتماعهم  ف��ي  التجارة  وزراء  ون��اق��ش 
جلنة  أعمال  جدول  على  املدرجة  املواضيع  من 
التبادل  دع��م  ال��ى  الهادفة  التجاري  التعاون 
التي  العقبات  وازالة  املجلس  دول  بني  التجاري 
دول  بني  واخل��دم��ات  السلع  انسياب  تعترض 
وأوراق  املقترحات  من  عدد  جانب  الى  املجلس 
بدول  االقتصادي  التكامل  مبسيرة  تتعلق  عمل 

املجلس.

• عبداحملسن املدعج
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  فاز بيت التمويل الكويتي »بيتك« بجائزة »التميز في احلوكمة« من 
املؤمتر السنوي للحوكمة في دول مجلس التعاون الذى اختتم اعماله 
اول امس الثالثاء، وتعد اجلائزة التي تقدم ألول مرة تأكيدا جديدا على 
متيز وجدية »بيتك« في تطبيق معايير احلوكمة وفق منهجية واضحة 
وشاملة ومستمرة، وما حققه من جناح في االلتزام باملعايير التي اكدت 
عليها جلنة اختيار اجلائزة كالشفافية واالفصاح والتزام اعضاء مجلس 
االدارة واالدارة التنفيذية مبسئولياتهم في حتقيق مصالح الشركة 

وهيكل امللكية، كما تتماشى منهجية التطبيق مع املعايير الدولية .
وقال املدير التنفيذي إلدارة االلتزام الرقابي والتقارير انور محمد 
الكندري عقب تسلمه اجلائزة نيابة عن »بيتك« في احلفل الذى نظمته 
اللجنة العلمية للجائزة برئاسة الدكتورة أماني بورسلى، ان اجلائزة 
قد خضعت من حيث االختيار والفرز العتبارات موضوعية وفنية من 
قبل جلنة علمية متخصصة اقرت استحقاق »بيتك« للجائزة، من منطلق 
احلرص على حتفيز وتشجيع التطبيق الطوعي ملعايير احلوكمة، مشيرا 
الى ان«بيتك« وفى اطار التزامه بالتعليمات والضوابط والتشريعات 
املنظمة لهذا املجال، يقوم بالعديد من امل��ب��ادرات التي تؤكد اهتمامه 
بتطبيق احلوكمة بشفافية، ومن ذلك اصدار تقرير خاص داخل التقرير 
السنوي باسم« تقرير احلوكمة« واعداد »دليل احلوكمة« ونشره على 
موقع »بيتك« على االنترنتkfh.com ، باإلضافة الى نشاط دائم من 

االفصاح والتواصل والتعاون مع اجلهات والهيئات الرسمية املعنية .
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سعى لتعديل اتفاقية عدم املالحقة القضائية

73 مصرفا سويسريا  »النزاع الضريبي«: 
تشتكي من املطالب األميركية

اشتكت مصارف سويسرية تقع في الفئة 2 
في البرنامج األميركي لتسوية النزاع الضريبي 
من مطالب »واشنطن« التعجيزية ، معتبرة هذه 
املطالب »صعبة للغاية«. وبعثت 73 مؤسسة 
مصرفية س��اخ��ط��ة م��درج��ة ض��م��ن ت��ل��ك الفئة 
رسالة إلى وزارة العدل األميركية تبلغها فيها 

اعتراضاتها.
ففي 22 أيلول )سبتمبر( املاضي، قدمت وزارة 
العدل األميركية لنحو 100 مصرف سويسري 
في الفئة 2، )أي تلك املصارف التي لديها، حسب 
واشنطن، »أسباب وجيهة« تدعوها لالعتقاد أنها 
انتهكت القانون األميركي باملساهمة في مساعدة 
أميركيني للتهرب من دف��ع الضرائب(، منوذج 

اتفاق لتسوية النزاع.
وتطالب الوثيقة )أو من��وذج االت��ف��اق(، التي 
ج���اءت حت��ت مسمى »ات��ف��اق��ي��ة ع���دم املالحقة 
القضائية« من امل��ص��ارف الواقعة في الفئة 2 

»بتعاون واسع جدا«.
ووف��ق��ا مل��ع��ل��وم��ات كشفت عنها »ال��راب��ط��ة 
السويسرية للمصرفيني« أمس ، فإنه ينبغي على 
املؤسسات املصرفية املعنية أن تلتزم في املستقبل 
إب��الغ الواليات املتحدة بأي عنصر من فعل، أو 
عمل، أو معلومات، ذات صلة من قريب أو من 
بعيد بالسلطات الضريبية األميركية وأن يتم ذلك 

بطريقة كاملة.
وأي��ض��ا، ه��ذه املطالب ال تتعلق باملصارف 
فقط، ولكن أيضا بفروعها ك��اف��ة، واملؤسسة 
األم، واملديرين، والقادة، واملوظفني، واخلبراء 
االستشاريني اخل��ارج��ي��ني. م��ن ناحية أخ��رى، 
تريد واشنطن أن تعلن املؤسسات املصرفية لها 
بصورة خطية عبر وثيقة رسمية موقعة من 
املصرف اإلجراءات القانونية كافة التي قد ترفعها 
ضد األفراد واملؤسسات التي لها صلة بالقانون 
الضريبي األميركي، وأن يتم هذا أينما كان اإلجراء 
القضائي ُم��ت��خ��ذا، مبعنى ف��ي جميع الهيئات 

القضائية في العالم.
وُتلزم املطالب األميركية املصارف السويسرية 
اإلبالغ عن املوظفني أو املتعاونني مع املصرف أو 
أطراف ثالثة إذا ما طلبت وزارة العدل األميركية 
ذلك، وأن تقوم بدعم القضاء األميركي إذا ما طلب 
املساعدة القانونية حول إجراءات قضائية ترفعها 

واشنطن ضد أي دولة من بلدان العالم.
امل��ص��ارف التي تعجز عن ال��وف��اء مبتطلبات 
ال��والي��ات املتحدة ال ميكن أن تستفيد من بنود 
االتفاق كامال، وعندها، ستكون الغرامة املدفوعة 
من قبل املصارف في إطار تسوية النزاع الضريبي 
بحكم »امل��ف��ق��ودة«، وفقا للرابطة السويسرية 

للمصرفيني.
وال تقدم »اتفاقية ع��دم املالحقة القضائية« 
أي تفاصيل تتعلق باملدة التي سيأخذها هذا 
»التعاون«، وقد اعتبرت املصارف املتضررة أن 

االتفاق قد أخذها »رهينة أبدية«.
وطالبت املصارف ال� 73 في رسالتها وزارة 
العدل األميركية بأن تقوم بتعديل منوذجها من 
اتفاقية عدم املالحقة القضائية. وقالت إنَّ الشكل 
الراهن لالتفاقية غير مقبول ألنه ُيشكل انتهاكا 

للقانون السويسري.
وقالت املصارف إن مطلب تعاون املصارف 
السويسرية مع سلطات املالحقة القضائية في 
دول��ة ثالثة يتعارض مع القانون السويسري. 

ويذهب هذا املطلب إلى حد أنه يطلب من املصارف 
أن تقدم إل��ى واشنطن كل املعلومات والوثائق 
التي تطلبها السلطات األميركية. ولم يرد ذكر 
ملثل هذا الطلب في اتفاق التعاون ال��ذي وقعته 
احلكومة السويسرية مع وزارة العدل األميركية 

قبل عامني.
وطالبت املصارف ال� 73 في رسالتها أيضا أن 
يبقى االتفاق غير محدود في إطار قسم الضرائب 
في وزارة العدل، مثلما كان مقررا أصال، وأال ميتد 
إلى مجمل أقسام وزارة العدل وغيرها من هيئات 
املالحقة القضائية في الواليات املتحدة. وأثارت 
امل��ص��ارف أيضا مسألة االفتقار إل��ى الوضوح 

بشأن الغرامات التي ستتحملها.
ولم تذكر »اتفاقية عدم املالحقة القضائية« 
ما إذا كانت االتفاقية مُتثل حال شامال جلميع 
امل��ط��ال��ب��ات. ووف���ق���ا ل��ل��راب��ط��ة ال��س��وي��س��ري��ة 
للمصرفيني، فإن املؤسسات املصرفية السويسرية 
تريد من وزارة العدل أن تقوم بتغيير 12 نقطة في 

منوذجها من االتفاق.

املصارف السويسرية ملزمة في املستقبل بإبالغ الواليات املتحدة باي معلومات تخص األميركيني املتهربني من دفع الضرائب

تعّول على خطة واسعة لالستثمار بهدف إنعاش النمو والتوظيف

دول االحتاد األوروبي حتتاج إلى وقت أطول للخروج من االنكماش االقتصادي
حتتاج دول االحتاد األوروبي إلى 
وقت أط��ول للخروج من االنكماش 
االقتصادي .. ه��ذا ما خلصت إليه 
املفوضية األوروبية في تقديراتها 
التي صدرت اول أمس، مؤكدة أنها 
تعّول على خطة واسعة لالستثمار 

إلنعاش النمو والتوظيف.
و أظهرت التقديرات االقتصادية 
لفصل اخلريف أن نسبة النمو في 
منطقة اليورو لن تتجاوز 0.8 باملئة 
هذه السنة و1.1 باملئة في 2015، 
مبدية بذلك تشاؤما أكبر مما كانت 

عليه الربيع املاضي.
وكانت املفوضية قد توقعت في 
)مايو( املاضي أن تبلغ نسبة النمو 
1.2 باملئة هذه السنة و1.7 باملئة 
العام املقبل للدول ال� 18 األعضاء 
ف��ي االحت���اد ال��ن��ق��دي. ول��ن تسجل 
منطقة ال��ي��ورو ف��ي نهاية املطاف 
نسبة من��و تبلغ 1.7 باملئة قبل 
2016 أي بعد عام عما كان متوقعا.

واعترف نائب رئيس املفوضية 
املكلف ي��رك��ي كاتاينن ف��ي مؤمتر 
صحافي »ت��ب��ني أن النمو أضعف 
بكثير مم��ا كنا نتوقع ف��ي الفصل 

األول«.
وذكر من النقاط السلبية العوامل 
اجليوسياسية، خصوصا األزمات 
ف��ي أوك��ران��ي��ا وال��ش��رق األوس���ط 
وكذلك مشكالت خاصة باالحتاد 
األوروب���ي مثل حجم ال��دي��ن العام 

واخلاص وتشرذم أسواق املال.

وأرق��ام املفوضية أكثر تشاؤما 
من تلك التي أعلنها صندوق النقد 
الدولي الذي توقع مطلع )أكتوبر( 
املاضي نسبة منو تبلغ 1.3 باملئة 

في 2015.
وش��دد كاتاينن على أهمية خطة 
استثمار بقيمة 300 مليار يورو 
على م��دى ث��الث س��ن��وات وع��د بها 
رئيس املفوضية جان كلود يونكر. 
وأك���د امل��ف��وض اجل��دي��د للشؤون 
االق��ت��ص��ادي��ة ب��ي��ار موسكوفيسي 
ب���دوره، أن ه��ذه اخل��ط��ة »تكتسي 

أهمية حاسمة«. 
وأض��اف وزي��ر امل��ال االشتراكي 
السابق في فرنسا أنه إلنعاش النمو 
والوظيفة »ليست هناك معجزات 
بل رد بسيط«، مدافعا عن سياسات 
التقشف في امليزانية التي طبقتها 

دول عدة.
وق���ال إن ه��ذه اجل��ه��ود »م��ب��ررة 
مبستويات الديون املرتفعة جدا«. 
واألوض���اع تتفاوت حسب ال��دول، 
لكن األرق���ام املتعلقة بأكبر ثالثة 
اقتصادات في منطقة اليورو ال تدعو 

إلى التفاؤل.
فقد قالت املفوضية أن االقتصاد 
األمل��ان��ي ال��ذي يعد محركا خفض 
تقديراته للنمو لهذه السنة إلى 1.3 
باملئة )مقابل 1،8 باملئة في الربيع( 
وإلى 1،1 باملئة في 2015 )مقابل 2 

باملئة في تقديرات الربيع(.
أم��ا فرنسا فلن تتجاوز نسبة 

النمو فيها 0.3 باملئة ه��ذه السنة 
)مقابل 1 باملئة قدرت في الربيع( 
و0.7 باملئة في 2015 )1،5 باملئة 
من قبل( ثم 1.5 باملئة في 2016. 
ويفترض أن ي���زداد العجز ليبلغ 

4،4 ب��امل��ئ��ة م��ن إج��م��ال��ي ال��ن��اجت 
الداخلي ه��ذه السنة و4،5 باملئة 
العام املقبل و4،7 باملئة في 2015. 
وهذا جتاوز ال� 3 باملئة احملددة في 
قواعد امليزانية األوروبية، ما يجعل 

باريس أسوأ أعضاء منطقة اليورو.
وردا على هذه األرقام، قال وزير 
امل��ال الفرنسي ميشال س��اب��ان إن 
تقديرات املفوضية التي تشير إلى أن 
فرنسا تتحمل أكبر عجز في منطقة 

اليورو »محض نظرية«، معتبرا أن 
هذه احلسابات »ال تعني شيئا«.

وأضاف سابان الذي كان يتحدث 
لصحافيني أن هذه التقديرات ال تأخذ 
ف��ي االعتبار إج���راءات التصحيح 

األخ��ي��رة، بينما ق��ال مصدر قريب 
من وزير املال لوكالة فرانس برس 
إن »حساب املفوضية ال يأخذ في 
االعتبار اإلج��راءات التي ستتخذها 
احلكومة في 2015 لعام 2016. 
لذلك فإنه حساب محض نظري وال 

يعني شيئا«.
أم��ا إيطاليا فستبقى ف��ي حالة 
انكماش ه��ذه السنة وه��ي الثالثة 
على التوالي )ناقص 0،4 باملئة( 
بينما كانت املفوضية تتوقع لها 
نسبة منو تبلغ 0،6 باملئة في الربيع 
وهو مستوى لن يتم بلوغه إال في 
2015. وستواصل إيطاليا أيضا 
جهودها في مواجهة دين عام هائل 
يتجاوز ال� 130 باملئة من إجمالي 

الناجت الداخلي.
واملؤشر املقلق اآلخر في منطقة 
ال��ي��ورو هو التضخم ال��ذي يتوقع 
أال يتجاوز 0،5 باملئة ه��ذه السنة 
و0.8 باملئة في 2015 وهو مستوى 
متدن جدا مرتبط ببطء االنتعاش 

االقتصادي.
ودعت املستشارة األملانية أجنيال 
ميركل بعد إعالن التقديرات اجلديدة 
إل��ى تنسيق أفضل بني السياسات 
االق��ت��ص��ادي��ة األوروب��ي��ة إلنعاش 
ال��ن��م��و. وق��ال��ت »م��ن ال��واض��ح في 
نظري أننا بحاجة إلى تنسيق أقوى 
للسياسات االقتصادية«. وأضافت 
أن »األمر ال يتعلق بتحويل األموال« 
بل »بتحديد معايير تنافسية« تلتزم 

بها كل دول منطقة اليورو.
لكن يفترض أن ينجو االحت��اد 
النقدي من االنكماش النقدي الذي 
يتسم ب��دوام��ة من خفض األسعار 
وتدني األجور املضرين بالنمو. إال 
أن التضخم لن يتجاوز 1،5 باملئة 
ف��ي 2016 بينما ه���دف امل��ص��رف 
امل��رك��زي األوروب����ي ه��و أن يبقى 

منخفضا لكن نحو 2 باملئة.
أما البطالة فيتوقع أن تنخفض 
ببطء لتبلغ 11،6 باملئة هذه السنة 
و11،3 باملئة السنة املقبلة و10،8 
باملئة في 2016. وستبقى بال تغيير 
في فرنسا أي 10،2 باملئة في 2016 
بعد 10،4 باملئة هذه السنة والسنة 
املقبلة. واألمر ينطبق على إيطاليا 
إذ إن نسبة البطالة ستنخفض من 
12،6 باملئة هذه السنة إلى 12.4 

باملئة في السنتني املقبلتني.
وف��ي األن��ب��اء ال��س��ارة، ي��ب��دو أن 
ال��دول التي استفادت من برنامج 
مساعدة تتدبر أمورها بشكل أفضل. 
فاليونان ستخرج ه��ذه السنة من 
انكماش دام ستة أع��وام وستسجل 
نسبة من��و تبلغ 3،7 ب��امل��ئ��ة في 
2016، مثل أيرلندا. أم��ا إسبانيا 
التي استفادت من خطة ملصارفها 
فسيكون أداؤه��ا أفضل من جاراتها 
بنسبة منو ستبلغ 1.2 باملئة هذه 
السنة و1.7 باملئة العام املقبل و2.2 
باملئة في 2016. لكن نسبة البطالة 

تبلغ فيها 22.2 باملئة.

الدول االوروبية التي استفادت من برنامج املساعدات ستخرج هذه السنة من انكماش دام طويال

»املركزي« الروسي يغير سياسة
التدخل في سوق الصرف

قال البنك املركزي الروسي امس األربعاء إنه عدل سياسته بخصوص 
التدخل في سعر صرف الروبل بحيث ال يزيد حجم التدخل على 350 

مليون دوالر يوميا.
وقال البنك في بيان إن اخلطوة ستضفي مزيدا من املرونة على سعر 

الصرف الذي ستحدده قوى السوق بدرجة كبيرة.
وأض��اف البنك أنه سيواصل حتريك نطاق سعر الروبل أم��ام سلة 
تتكون من الدوالر واليورو مبقدار خمسة كوبيكات فور بلوغ حد التدخل 
البالغ 350 مليون دوالر. وفقد الروبل أكثر من 20 باملئة من قيمته مقابل 

الدوالر األميركي هذا العام.

تقديرًا اللتزامه الطوعي باملعايير واألسس احمللية والدولية

مؤمتر احلوكمة بدول مجلس التعاون 
مينح »بيتك« جائزة »التميز« 

الكندري يتسلم اجلائزة

صندوق النقد الدولي أوصى 
بإجراءات التقشف قبل األوان

انتقد تقرير ص��ادر عن مكتب 
التقييم املستقل في صندوق النقد 
ال��دول��ي املؤسسة ألن��ه »أوص��ى 
ب��ف��رض إج����راءات التقشف قبل 
األوان« ف����ي ب����داي����ة األزم�����ة 

االقتصادية العاملية.
وق����ال ال��ت��ق��ري��ر إن توصية 
الصندوق كانت متناقضة مع ما 
توصلت إليه ابحاثه اخلاصة.
ويقول التقرير إن الصندوق أصدر 
التوصيات الصحيحة حني طلب 
من احلكومات استخدام ميزانياتها 

لتحفيز تعافي االقتصاد.ويشير 
التقرير إلى أن الصندوق أوصى 

بعكس هذا االجتاه في وقت مبكر.
وأكد التقرير أن ابحاثا، بينها 
ت��ل��ك ال��ت��ي أج��راه��ا ال��ص��ن��دوق، 
أثبتت أن س��ي��اس��ات الضرائب 
واإلنفاق احلكومية كانت ناجعة 
في األزم��ة املالية، لكن الصندوق 
أوصى باستخدام الفوائد البنكية 
وإج���راءات التحفيز الكمي التي 
ي���رى ال��ت��ق��ري��ر أن��ه��ا أق���ل ج��دوى 

وفائدة .

يرى التقرير أن الصندوق ناقض أبحاثه اخلاصة

احلكومة الفرنسية تعطي الضوء 
األخضر لصفقة ألستوم

أعطت احلكومة الفرنسية الضوء االخضر امس األربعاء جلنرال 
الكتريك لشراء معظم أنشطة ألستوم للطاقة مقابل 12.4 مليار يورو 
)15.6 مليار دوالر(. وقال وزير االقتصاد اميانويل ماكرون في بيان إن 
احلكومة ستبدأ اج��راءات شراء حصة تصل إلى 20 باملئة من مجموعة 
الطاقة الفرنسية من شركة بويج أحد مساهمي ألستوم مبجرد استكمال 

صفقة جنرال الكتريك.

معهد أبحاث يرفع توقعات لنمو االقتصاد 
2.5 باملئة 2015 إلى  البريطاني في 

قال مركز ابحاث بارز امس االربعاء ان من املرجح ان ينمو االقتصاد 
البريطاني في العام القادم بخطى أسرع قليال مما كان متوقعا في وقت 

سابق.
وقال املعهد الوطني للبحوث االقتصادية واالجتماعية انه يتوقع ان 
ينمو اقتصاد بريطانيا بنسبة 2.5 باملئة في 2015 إرتفاعا من تقديراته 

السابقة البالغة 2.3 باملئة التي اصدرها قبل ثالثة اشهر.
وسيكون ذلك اقل من نسبة النمو البالغة 3 باملئة التي يتوقعها املعهد 
للعام 2014 لكنه مرتفع قليال عن متوسط النمو االقتصاد البريطاني في 

االجل الطويل.
وتتماشى التوقعات اجلديدة ملعهد البحوث االقتصادية واالجتماعية 
الى حد كبير مع توقعات من خبراء اقتصاديني في استطالع للرأي صدر 
الشهر املاضي لكنها اقل تفاؤال من تلك التي اصدرها بنك اجنلترا املركزي 

في اغسطس اب والتي من املتوقع ان يحدثها االسبوع القادم.
وقال املعهد انه االن يتوقع ان يبقي بنك اجنلترا اسعار الفائدة بال 
تغيير حتى يونيو حزيران من العام القادم بدال من توقعاته السابقة 
لرفع للفائدة في فبراير شباط وهو تغيير في التوقعات يعكس اجتاها 

مماثال في االسواق املالية.
واضاف قائال »استمرار التباطؤ في منطقة اليورو يشكل عامل اخلطر 

اخلارجي االكثر اهمية على التوقعات القتصاد اململكة املتحدة.«
وقال ان معضلة ضعف االنتاجية في بريطانيا -وهي من بني االسوأ 
في مجموعة الدول السبع الغنية- تبقى بال حل وتشكل أكبر عامل خطر 

محلي.
ومن بني عوامل اخلطر اخلارجية االخ��رى التغييرات في السياسة 
النقدية االميركية والتوترات السياسية في الشرق االوسط واوكرانيا 

وتباطؤ النمو في االسواق الناشئة.

الصني تخفف القيود
على االستثمار األجنبي

قالت أعلى هيئة تنظيمية في الصني في وقت متأخر من يوم االول من 
امس الثالثاء ان ثاني اكبر اقتصاد في العالم يعمل على تخفيف القيود 
على االستثمار االجنبي في عدد من القطاعات لتحسني كفاءة الشركات 

احمللية وجلب التكنولوجيا اجلديدة.
وقالت اللجنة الوطنية للتنمية واالصالح انها ستصدر قواعد مقترحة 
جديدة ستخفض عدد القطاعات التي تقيد فيها الصني االستثمار االجنبي 
الى 35 من 79 حاليا وتفتح مجاالت مثل الصلب وتكرير النفط وصناعة 
الورق واملشروبات الكحولية الفاخرة. واضافت اللجنة ان االجراءات 
تهدف الى التكيف مع اقتصاد اكثر عوملة وستساعد الصني على ان تسرع 

بشكل نشط عملية »إنفتاحها« وحتسني الشفافية.

»تويوتا« ترفع توقعاتها ألرباح العام
9 باملئة مع ضعف الني  
رفعت تويوتا ك��ورب توقعاتها 
ل���أرب���اح التشغيلية ع��ن ال��ع��ام 
بالكامل 9.1 باملئة ام��س األربعاء 
إذ أدى تراجع كبير في سعر صرف 
الني لزيادة قيمة االيرادات اخلارجية 

وعوض انخفاض املبيعات.
وت��ت��وق��ع أك��ب��ر ش��رك��ة الن��ت��اج 
السيارات في العالم أن تبلغ األرباح 
التشغيلية 2.50 ت��ري��ل��ي��ون ين 
)21.87 مليار دوالر( للسنة املالية 
التي تنتهي في 31 مارس آذار بدال 
من 2.30 تريليون ين في التوقعات 
السابقة بفضل مكاسب من العمالت 
األجنبية قيمتها 135 مليار ين. 
وت��ت��وق��ع ال��ش��رك��ة أن تبيع 9.05 
مليون سيارة بدال من 9.10 مليون. 
كما عدلت تويوتا تقديراتها لصافي 

األرب��اح إلى 2.00 تريليون ين من 
1.78 ت��ري��ل��ي��ون. ويشمل صافي 
األرباح ايرادات مشروع مشترك في 

الصني.
وفي الفترة من يوليو متوز إلى 
سبتمبر أيلول تضافر هبوط الني 
بنسبة ثمانية باملئة م��ع خفض 
التكاليف في حتقيق نتائج قياسية 

لتويوتا في الربع الثاني.
وأعلنت الشركة عن زيادة 11.3 
باملئة ف��ي األرب���اح التشغيلية في 
ال��رب��ع الثاني إل��ى 659.22 مليار 
ي��ن مقابل 650.7 مليار متوسط 
ت��وق��ع��ات 13 م��ح��ل��ال استطلعت 
روي��ت��رز اراءه����م. وارت��ف��ع صافي 
ال��رب��ح 23 ب��امل��ئ��ة إل���ى 539.06 

مليارين. تويوتا الشركة االكبر في العالم النتاج السيارات ترفع حجم توقعاتها الرباح العام اجلاري
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 …—U���« d�“ËË ÊËUF��« ‰Ëœ
 w??�U??�√Æœ o??�??�_« W�UMB�«Ë
 w� eOL��« …ezU� Ê« wK�—u�
  UO�UFH�« r�« Èb�« WL�u��«
 dL�RL�« vF� w��« WO�«d�«
 WL�u��« dO�UF�Ë rO� aO�d��
 „u??M??�??�« q??L??� »u???K???�« w???�
 ¨’U??�??�« ŸU??D??I??�«  U??�d??�Ë
 r� …e??zU??�??�« Ê« W??�??{u??�
  U�dA�« lOL� vK� UNIO�D�
 s�Ë W�—u��« w� W�—bL�«
 r�  U??�d??A??�« p??K??� w??�U??L??�«
 ◊Ëd� X�� W�d� 50  qO�Q�
 ‰U�—« r�Ë qO�Q��« dO�UF�Ë
 W��ô rN�  U�UO���ô« Ã–UL�
 s�  U??�U??�ô« Âö��« r� t??�√
 r� ULO� ¨WK�RL�«  U�dA�«
  U???�d???A???�« i???F???� T??�??F??�

Æ —c��« Ë√ ÊUO���ô«
 UN�LK� w� wK�—u� X�U�Ë
 ez«u��« l??�“u??� qH� ‰ö??�
  U??�d??A??�«Ë „u??M??�??�« v??K??�
 „UM� Ê« ¨f??�√ ‰Ë« ¨…ezUH�«
 vK� WE�ö� 16  »—U??I??� U??�
 Ê« UNM� W�bIL�«  U�UO���ô«

  —œU� w��«  U�dA�« W���
 q�� WL�u�K� ‚U�O� wM�� w�
 Êu??�U??I??�« Ë√ —«d??I??�« —Ëb???�
  U�dA�«  W���  Ê«Ë  ¨%60
 s� ÕUB�ô« w�  —œU� w��«
 vK� ÁdA�Ë WL�u��« ‚U�O�
 W�dAK� w�Ëd�J�ô« l�uL�«

Æ%33

 U�d� 5Ë pM�
 ÊU??�d??� p??M??� “U????� b????�Ë
  “U�Ë wJM��« ŸUDI�« …ezU��
 W�—UIF�« W�—U���« W�dA�«
  “U� ULO� ¨v??�Ë_« …ezU��U�
 W??�U??M??B??� s???�d???I???�« W???�d???�
 e�dL�U�  U??�ËU??L??O??�Ëd??�??�??�«
 e�dL�« W�d�  “U??�Ë w�U��«
 Y�U��« e�dL�U� w��uJ�« w�UL�«
 w��uJ�« q�uL��« XO� qB�Ë
  “U??�Ë l??�«d??�« e�dL�« vK�
 WOM�u�«  «—UL���ô« W�d�

Æf�U��« e�dL�U�
qI��L�« uCF�«

 s??O??� s????� Ê« X???�???H???�Ë
 q�L�� Èd???�_«  UE�öL�«
 WO�öI��« Èb� rOI� s� ∫w�
 tOK� oKD� s� q�Ë øuCF�«
 w� qI��� ¨qI��� uC�

 „UM� Ê« UL� ¨ød???�_« l???�«Ë
  UOK�ô« ‚u??I??� w??� ÎUHF{
 ¡U??C??�ú??� »U???O???� t???�???�Ë
 sO� …u�� „UM�Ë sOKI��L�«
 o�DL�« sO�Ë WL�u��« ‚U�O�
 r�� r??�ËÆl??�«u??�« ÷—√ vK�
 `�UBL�« ÷—UF� vK� ¡UCI�«
 Ê« X�H�ËÆ»uKDL�« qJA�U�
 ÎU�U� ÎôƒU�� ÕdD� ÊUO���ô«
 fK�� ¡«œ√ rOI� s??� u??�Ë
 ¨qI��� rOOI��« q�Ë …—«œô«
 Î «—uB� „UM� Ê« v�« …dOA�
 W??�—U??L??� …œu????� w??� Î U??�U??�
 ‰uI�U� X�—b��«ËÆWL�u��«
 WL�u��« dO�UF� oO�D� Ê«
 ÷d� ‰ö??� s??� t{d� r��

 Â«b���«Ë Êu�UI�U� dO�UFL�«
Æd�� Ë√ o�� √b��

dO�UF� 5
 dO�UF� 5  „UM� Ê« X�U�Ë
 ô√ w� q�L�� …ezU�K� q�Q�K�
 ô√ V�� W�dA�« r�� ÊuJ�
 20 s� W�dA�« ‰UL�« ”√— qI�
 ¨q�UJ�U� W�u�b� —UM�œ ÊuOK�
 ô√ V�� ÊuO�Ozd�« „öL�«
 „öL�« —U??�??� W��� ÈbF��
  UOJKL�«  ¡UM���«  l�  %60
 W��M�« qI� ô√ V��Ë WO�uJ��«
 l� %40  s� ‰Ë«b�K� WK�UI�«
ÆWO�uJ��«  UOJKL�« ¡UM���«
 b� W�dA�« ÊuJ� ô√ V��Ë
  «uM��« ‰ö� dzU�� XII�
 q�b� ô Ê√Ë Æ…dO�_« Àö��«
 sL{ W??C??�U??I??�«  U??�d??A??�«
 W�Ë«e� »UO� V��� W��dA�«

Æd�U�L�« ◊UAM�«
sOL�U�L�« ‚uI�

 œu???M???�???�« Ê« X????�U????�Ë

 q�UO� rOOI� w� W�b���L�«
 UN�O�NM�  u??�??�« WL�u��«
 27 s� d��√ rC� œuM� 8 vK�
 s� U�—U���« r� UO�d� ö�U�
 rC� rOOI�K�  U�UO���« ‰ö�
 …b�R� ô«R???� 88  s??� d??�??�√
  U??�U??O??�??�«Ë  «bM��L�U�
 …œu??� rOOI� r??�ËÆo??zU??�u??�«Ë
  U�UO��« W�UH�Ë Õu??{ËË

ÆWI�DL�«
bz«uH�«

 w??K??�—u??�  œd??D??�??�«Ë
 9  oI�� WL�u��« Ê« ‰uI�U�
 …œu??� e�eF�Ë l??�— ∫b??z«u??�
 ¡«œ√ oOI�� ¨W�dA�« …—«œ«
 ¨vK�√ WO��—Ë qC�√ wKOGA�
 UN��UJ�Ë W�dA�« WLO� l??�—
 ‰uB� qON�� ¨WO��UM��«
 ‚u��« s� q�uL� vK� W�dA�«
 s� Ë√ © «bM�Ë rN�√® w�UL�«
 iOH�� ¨÷Ëd??I??�«® „uM��«
 nOMB��« l�—Ë ‰«u�_« WHKJ�

Æw�UL�zô«

 ‰Ë_« e?????�d?????L?????�U?????Ð  åW??????¹—U??????−??????²??????�«ò
åe??????�d??????L??????�«òË ås??????¹d??????I??????�«ò U???N???O???K???¹

wK�—u� w�U�√Æœ æwK�—u� w�U�√Æœ æ

ÊUO³²Ýô« ZzU²½
 s� W�bIL�«  U�UO���ô« vK� WE�ö� 16 »—UI� U� „UM�

∫w� XK�L�  U�dA�«
ÆÊu�UI�« —Ëb� q�� WL�u��« ‚U�O� XM�� %60 æ

 vK� t�dA�Ë WL�u��« ‚U�O� s� X�B�« %33  æ
Æw�Ëd�J�ô« UNF�u�

 l� q�UF��U� oKF�� œuM� vK� UN�UE� Íu��� %73  æ
Æ`�UBL�« ÷—UF�  ôU�

 fOzd�« VBM� fOzd�« VzU� UNO� qGA� %20  æ
ÆÍcOHM��«

 fK�� W�uC� ÍcOHM��« fOzd�« UNO� qGA� %27  æ
Æ…—«œô«

 ‚uI� kH�� oKF�� œuM� vK� UN�UE� Íu��� %40 æ
Æ…dDO��«  dOG� ‰U� w� WOK�_«

 w� rN� q�L� `O�d� w� o��«  UOK�_« `ML� %33  æ
Æ…—«œô« fK��

ÆwL�«d� UNO� X�uB��« ÂUE� %27 æ
  U�uKFL�« WO�U� ÊQA� W�u�J� W�UO� pK�L� %67  æ

ÆUNM� ÕUB�ô« r�� w��«
 Êu�UI�« `�d� ÷dH� r�  U�UO� s� `BH� %60 æ

ÆUNM� ÕUB�ô«
 V??�«Ë—  s??�  ÕU??B??�ö??�  œ«b??F??�??�ô«  UN�b�  %93  æ
 ¡UC�√Ë  UOKF�«  W�cOHM��«  …—«œô«  ¡UC�√   P�UJ�Ë

Æ…—«œô«  fK��
 WO�¬ ÊQA� W�u�J� œuM� vK� UN�UE� Íu��� %73 æ
 t�O�öI��« sLC� w�—U��«  U�U���« o�b� —UO��«

Æ`�UBL�« ÷—UF� Âb�Ë
ÆWMNL�« ·dA� ‚U�O� UN�b� %93 æ

 fK�� ¡UC�_ w�«c�« rOOI�K� WO�¬ UN�b� %40  æ
Æ…—«œô«

ÆsOKI��L�« …—«œô« fK�� ¡UC�√ s� WM�� UN�b� %20 æ
 ¡UC�√ s�  P�UJL�«Ë V�«Ëd�« WM�� UNO� %27  æ

ÆsOKI���

W??O??�Ëb??�«Ë W??O??K??×??L??�« f?????Ý_«Ë d??O??¹U??F??L??�U??Ð w??Žu??D??�« t??�«e??²??�ô Î«d??¹b??I??ð

åeOL²�«ò …ezUł åp²OÐò `M�

 …ezU�� åp�O�ò w��uJ�« q�uL��« XO� “U??�
 …ezU��« bF�Ë ¨dL�RL�« s� åWL�u��« w� eOL��«ò
 W�b�Ë eOL� vK� «b�b� «bO�Q� …d� ‰Ë_ ÂbI� w��«
 WO�NM� o�Ë WL�u��« dO�UF� oO�D� w� åp�O�ò
 ÕU�� s� tII� U�Ë ¨…dL���Ë WK�U�Ë W�{«Ë
 —UO��« WM�� UNOK�  b�« w��« dO�UFL�U� Â«e��ô« w�
 ¡UC�« Â«e��«Ë ÕUB�ô«Ë WO�UHA�U� …ezU��«
 rN�UO�ËR�L� W�cOHM��« …—«œô«Ë …—«œô« fK��
 UL� ¨WOJKL�« qJO�Ë W�dA�« `�UB� oOI�� w�

ÆWO�Ëb�« dO�UFL�« l� oO�D��« WO�NM� v�UL��
 w�U�d�« Â«e��ô« …—«œô ÍcOHM��« d�bL�« ‰U�Ë
 tLK�� VI� Í—bMJ�« bL�� —u??�« d�—UI��«Ë
 t�LE� Íc�« qH��« w� åp�O�ò s� W�UO� …ezU��«
 w�U�√ …—u��b�« W�Uzd� …ezU�K� WOLKF�« WM�K�«

 YO� s??� XFC� b??� …e??zU??�??�« Ê« ¨w??K??�—u??�
 WOM�Ë WO�u{u�  «—U���ô “dH�«Ë —UO��ô«
 ‚UI���«  d�« WBB��� WOLK� WM�� q�� s�
 eOH�� vK� ’d��« oKDM� s� ¨…ezU�K� åp�O�ò
 ¨WL�u��« dO�UFL� w�uD�« oO�D��« lO�A�Ë
  ULOKF��U� t�«e��« —U�« w�Ë åp�O�ò Ê« v�« «dOA�
 ¨‰U�L�« «cN� WLEML�«  UF�dA��«Ë j�«uC�«Ë
 t�UL��« b�R� w��«  «—œU�L�« s� b�bF�U� ÂuI�
 —«b??�« p??�– s??�Ë ¨WO�UHA� WL�u��« oO�D��
 d�dI�ò r�U� ÍuM��« d�dI��« q�«œ ’U� d�dI�
 vK� ÁdA�Ë åWL�u��« qO�œò œ«b??�«Ë åWL�u��«
 W�U{ôU� ¨kfhÆcom X�d��ô« vK� åp�O�ò l�u�
 ÊËUF��«Ë q�«u��«Ë ÕUB�ô« s� rz«œ ◊UA� v�«

ÆWOMFL�« WOL�d�«  U�ON�«Ë  UN��« l�

…ezU��U� “uH� Í—bMJ�« —u�« æ

·—UBL�« WK−L� b¹b−�« ÍdNA�« œbF�«
…dDO��« V−¹ ∫ÍËU�×�« bLŠ Æœ

w�uJ×�« ŸUDI�« w�  UMOOF²�« vKŽ
 2014  d�L�u� œb� —b�
 ÎUMLC�� ·—U??B??L??�« WK�L�
 WO�dBL�«  «—u??D??�??�« “d???�√
 UNM� WOL�UF�« W??�œU??B??�??�ô«Ë
 WO�U���«  ¡U??�Ë ¨WOK�L�«Ë
 d�d���« f??O??z— rKI� œb??F??�«
 Ê«u??M??F??� ÍËU??�??�??�« b??L??�Æœ
 W??L??�b??I??�« W?????�“_« ÆÆj???H???M???�«ò
 v�« UNO� —U??�√ å°°°…œb��L�«
 W�UF�« WO�UL�« tN�«u� U� Ê«
 WOIOI� oz«u� s� ‰Ëb�« ÁcN�
  dL��« U� «–« WL� d�U��Ë
 ÷UH��ô« w� jHM�« —UF�√
 uL� V��� p�–Ë ¨WK�u�  «d�H�
 ◊U�C�ô« dI�Ë ÂUF�« UN�UH�«
 V�d� Íc??�« u�M�« vK� ¨W�d�  U�u��� t�uK� v�« Èœ√ UL�
 UN�UO�«eO� Ê“«u�� Â“ö�« jHM�« dF�� v�œ_« b��« ŸUH�—« tOK�
 w� jHM�« —UF�√  U�U��« UNL�b� Ê« sJL� ô  U�u��� v�«
 ÂUF�« ‚UH�ô« w� b�UB� UN�b� X�uJ�« Ê« v�« ÎU��ô ¨q�I��L�«
 e�d� Íc�«Ë ¨w{UL�« bIF�« ‰ö� W�u��� dO� …—uB� Í—U��«
 X���√ w��« ¨ U��dL�«Ë r�b�« vK� ‚UH�ô« w� w�U�√ qJA�
 ‚UH�ô« ÊU� ¨q�UIL�« w� ¨ÂUF�« ‚UH�ô« s� d��_« V�U��« rN�K�

ÆWOLM��« WOKLF� t�OL�√ vK� Î̈ «œËb�� d��F� w�UL�«d�«
 WOIOI� ‰uK�� WKJAL�« WN�«u� …—Ëd{ s� ÍËU���« d��Ë
 ¨q�uD�« ÈbL�« vK� W�ËbK� W�UF�« WO�UL�« W�ö� W�«b��« sLC�
 vK� b�U�� w�UL�« Õö�ö� n�J� Z�U�d� ‰ö??� s� p??�–Ë
 …œU�«Ë Æq���« W�UJ� Í—U��« ÂUF�« ‚UH�ô« w� uLM�« vK� …dDO��«
 vK� qLF�Ë ¨tH�Ë sJL� U�Ë ‚UH�ô« «c� s� Í—Ëd{ u� U� rOOI�
 WHB�Ë ¨tO� —bN�« s�«u� vK� …dDO��U� ÂUF�« ‚UH�ô« …¡UH� l�—
 w��«Ë r�bK� WHK��L�« ‰UJ�_« W??�«—œ …œU??�« s� b�ô W�U�
  «—UOK� 6 X�—U� ¨ÂUF�« ‚UH�ô« s� WKzU� m�U�� ·eM��� X���√
 ¨UNM� Í—ËdC�« dO� ¡UG�«Ë ¨…dO�_« WO�«eOL�« ŸËdA� w� —UM�œ
  «–  U�H�« vK� tM� …œUH��ô« dB�I� YO�� Í—ËdC�« bO�d�Ë

ÆœËb�L�« q�b�«
 …dDO��« uN� Õö�ô«  UOKL� tKLA� Ê« V�� U� r�√ U�√
 ’U��« ŸUDI�« l�œË w�uJ��« ŸUDI�« w� sOOF��«  UOKL� vK�
 ¨WOM�u�« W�ULF�« nO�u� w� WOFL��L�« WO�ËR�L�« qL��O�
 b�U�� Z�U�d� —U�« w� p�–Ë ¨ U��dL�« vK� ‚UH�ô« w� rJ��K�
  U�UO��ôU� rOKF��« ŸUD�  U�d�� j�—Ë qLF�« ‚u� Õö�ù
  «—UNL�« rN�U��ù tM� sO��d��« V�—b� …œU�«Ë ¨t� WOIOI��«

Æ’U��« ‰UL�_« ŸUD� UN�U��� w��«

 åsO³ÝU×L�«ò
 …—Ëœ rEMð

…œu−�« W³�«dL�

wJ�d��« bL�� æ

 V�—b��« WM�� fOz— ‰U??�
 sO��U�L�« WOFL�� d�uD��«Ë
 bL�� WO��uJ�« sOF�«dL�«Ë
 WOFL��« Ê« w??J??�d??�??�« b???�«—
 W��«dL� W�U� …—Ëœ bI� œbB�
 vK� oO�b�K� wMNL�« ¡«œ_« …œu�
 WO��U�L�« V�UJL�« Èu���
 V�J� l??� ÊËUF��U� X�uJ�U�

ÆHLB w��uJ�« V�U�L�«
 sO�u� ‰bFL� ÊuJ��Ë
 s� oKDM�Ë Ÿu??�??�_« w??�
 q�IL�« d�L��œ 8 v�« ÂuO�«
 Ác???�U???�√ U??N??O??� d??{U??�??�Ë
 w� r�O�Ë ¨ÊuBB���
 `M� w��—b��« ZNML�« W�UN�
 ¡«œ_« …œu??� W��«d� …œUN�
 sO��U�L�« WOFL� q�� s�

ÆWO��uJ�« sOF�«dL�«Ë

ÍËU���« bL� Æœ æ
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أعلنت شركة مؤسسة محمد ناصر الساير 
وأوالده، احدى شركات مجموعة الساير 

القابضة عن اطالق عروضها املميزة واملدهشة 
للعمالء في شهر نوفمبر على موديالت تويوتا 

2015 وذلك لفترة محدودة. 
وسيتمتع كل عميل يشتري سيارة الند كروزر 

2015 اجلديدة بكفالة 5 سنوات وعداد مفتوح 
غير محدد املسافة باإلضافة إلى خدمة ملدة 

سنة واحدة أو 20000 كم، مع تسجيل السيارة 
وتأمني ضد الغير، وبدأ هذا العرض يوم االحد 

املوافق 2 نوفمبر ويسري ملدة شهر واحد، 

وبأسعار مغرية على سيارة الند كروزر تبدأ 
من 13980 دينارا، في حني أن عرض القطع 
الذهبية سيسري فقط على موديالت 2014.

كوروال ويارس.. الصفقة األعلى

هي من الصفقات القيمة التي تستطيع 
احلصول عليها عند شرائك سيارة كوروال 

2015 اجلديدة 2.0 ليتر، ويارس سيدان 1.5/1.3 
وجميع موديالت الهاتش باك، هذا العرض 

يتضمن بطاقة تزود بالوقود بقيمة 200 دينار، 
ما يعادل 3000 ليتر بنزين مع كل سيارة، و5 

سنوات كفالة واستخدام عداد مفتوح غير 
محدد املسافة، وخدمة ملدة سنة واحدة أو 

20000 كم مع تسجيل السيارة وتأمني ضد 
 الغير، ومدة العرض شهر واحد ابتداء من 

2 نوفمبر حتى 2 ديسمبر. 
ومع كوروال التي تداعب األحاسيس ستحظى 

حقا مبتعة امتالكها وقيادتها مبا تزخر به 
مقصورتها من جتهيزات جريئة الفتة وجودة 
املواصفات، بينما تقدم يارس ما ترنو إليه من 

رشاقة وتصميم وأناقة مميزة في فئتها، بتناغم 
تام مع أحاسيسك وروحك الرياضية.

على موديالت 2015 ولفترة محدودة

تويوتا الساير تقدم عروضاً مدهشة خالل نوفمبر

نريانان بوثانثارا مكرما أحد الفنيني

وقد أنهى نريانان بوثانثارا 
من مركز خدمة احلدادة والصبغ 
في األحم����دي دورة »احلدادة 
وإصالح هيكل السيارة - تدريب 
املدربني« خالل شهر أكتوبر 2014 
في مركز خدمة عمالء نيسان في 
)هاكي(، نيسان موتور ليميتد، 
اليابان. وق����د تناولت الدورة 
أح����دث التقني����ات في إصالح 
الهيكل واحلدادة وضمت جوانب 
مختلفة من سالمة احلدادة وعمل 

أدوات إصالح هيكل السيارة.
الدين  كما اجتاز سيد علم 
نظام الدي����ن، من مركز خدمة 
احل����دادة والصبغ ف����ي الري 
دورة »إصالح الهيكل والصبغ 
- تدريب املدربني« خالل شهر 
أكتوب����ر 2014 في مركز خدمة 
عم����الء نيس����ان ف����ي )مدينة 
يوكوهام����ا(، نيس����ان موتور 
الياب����ان. وتناولت  ليميت����د، 
دورة األصب����اغ TTT تقنيات 
الصبغ احلديثة مبا فيها تدرج. 

وتنسيق ألوان االصباغ.
وصرح محمد شلبي رئيس 
العمليات في مجموعة البابطني 
بأن الس����ر وراء جناح نيسان 
البابطني يعود للمستوى العالي 
من الكفاءة وااللتزام لدى فريق 
العمل. وأض����اف: »ان دورات 
التدريب املقامة فيما وراء البحار 
في املقار الرئيس للشركة األم 
الفنية  تخدم تطوير اخلبرات 
إلى تعزيز  للفريق مما يؤدي 

»نيسان« البابطني 
تدرب موظفي خدمة ما بعد البيع

أه����داف املجموعة ف����ي خدمة 
العمالء املتميزة«.

بدوره، حتدث عبد احملسن 
البابطني، عضو  عبدالعزي����ز 
مجلس إدارة املجموعة ومدير 
البش����رية عن اهتمام  املوارد 
املجموعة بالعنصر البش����ري 
قائال: »مجموعة البابطني لديها 
إدارة خاصة بالتعليم والتطوير 
والتي حتتوي في أروقتها على 
البابطني للتدريب(  )أكادميية 
الفنية  امله����ارات  والتي تنقل 
والغير فنية للمش����اركني من 

خالل دورات التطوير«.
م����ن جانبه، أوضح رؤوف 
املدي����ر االقليمي خلدمة مابعد 
البيع باملجموع����ة أن دورات 
تدريب املدربني TTT متنح املدرب 
امله����ارات، واملعرفة واملصادر 
املدربني  الضرورية لتدري����ب 
احمللني اآلخري����ن، وفي نفس 
الوقت ترفع مستوى مجموعة 
الفني����ني. وأضاف  املوظف����ني 
»هذه الدورات تخدم أيضا في 
اكتش����اف املوظفني املوهوبني 
وحثهم من خالل التدريب املتقدم 
وف����ي املقابل تلهم زمالءهم أن 
يعملوا على تطوير مهاراتهم 
باستمرار. وهذا بالتالي سيؤدي 
إلى حتسني نوعية ومستوى 
العمل، واإلنتاج األعلى ورفع 

رضي العمالء«.
تعتبر شركة عبد احملسن 
عبدالعزيز البابطني ثاني أقدم 
وكيل موزع لسيارات نيسان 
خ����ارج اليابان. ه����ذا الوكيل 
املعتمد لشركة نيسان موتور 
ليميتد في الكويت مت تكرميه 
كاعتراف بإجنازاته املبهرة في 
مجال البيع والتسويق، وخدمات 
م����ا بعد البيع وقط����ع الغيار، 
العم����الء وذلك ألدائه  وخدمة 
بش����كل عام بني وكالء نيسان 
اليوم  العال����م. وتعتبر  حول 
شبكة نيسان ما بعد البيع مبا 
حتتويه من 8 مراكز خدمة و14 
منفذ بيع قطع الغيار، الشبكة 
الكبرى خلدمات ما بعد البيع 
في مجال السيارات املنتشرة 

في أرجاء الكويت.

عبدالرحمن خالد

قامت شركة عبد احملسن 
الوكيل  البابطني  عبدالعزيز 
احلصري لس���يارات نيسان 
في الكويت بترشيح موظفيها 
لدورات تدريبية مختلفة في 
اخلارج بهدف زيادة قدراتهم 
وكفاءتهم ليكونوا عند حسن 
ظن العمالء، حيث تولي الشركة 
اهتماما بالغا بتطوير موظفيها 
ملواكبة مختلف رغبات العمالء 

وتطلعاتهم.
وقد أوضح صالح البابطني 
التنفيذي ملجموعة  الرئيس 
البابطني أن نيسان هي العالمة 
التي بنت عليها  الرئيس���ية 
ش���ركة البابطني جناحها من 
خالل كل جانب من عملياتنا 
اليومية. ويعلق قائال: »يقدم 
البيع تفاعال  فريق ما بع���د 
حيويا م���ع عمالئنا، كما أنه 
يلعب دورا رئيسيا للمجموعة 
لتقدمي اجلودة املوعودة. وهذا 
هو املجال الذي استثمرنا به 
كثيرا وسنستمر في االستثمار 
بالعنصر البش���ري والبنية 

التحتية«.

)قاسم باشا( محمد شلبي يتوسط فريق خدمة نيسان البابطني  

لقطة جماعية للمشاركني في الدورات التدريبية

»السور للوقود« تنظم دورتني تدريبيتني

نظمت شركة »الس���ور لتسويق الوقود« 
دورتني تدريبيتني متكاملتني ملسؤولي محطات 
الوقود التابعة لها، في طرق وأساليب مكافحة 
احلرائق وإجراء اإلسعافات األولية بالتعاون 
مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة، وذلك في إطار سعيها لتوفير 
أعلى معايير السالمة احمللية والعاملية في هذه 
احملطات. وش���ارك في هاتني الدورتني اللتني 
أجريت���ا على مدى 4 أيام في فندق لو رويال، 
أربعون موظفا من العمالة الوطنية، وذلك في 

إطار حرص الشركة على مواكبة آخر املستجدات 
على صعيد العمل األمني، وتطوير وتدريب 
املوظفني على أساس���يات اإلسعافات األولية 
وكيفية مكافحة احلريق في موقع العمل مع 
تزويدهم باملهارات واملعلومات الكافية، وخلق 
بيئة عمل سليمة وخالية من احلوادث الطارئة. 
وفي ختام الدورة ق���ام نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي طالل اخلرس بتوزيع 
الشهادات على مسؤولي احملطات مشجعا إياهم 

على مواصلة جهودهم الواضحة.

فوزي الثنيان يتسلم درع التكرمي من م.الشيخ أحمد النواف ود.أماني بورسلي

على مواجهة األزمات. 
وقد حضر املؤمتر عدد من 
كبار املسؤولني بالبنك األهلي 
الكويتي ومنهم: طالل محمد 
بهبهاني، نائب رئيس مجلس 
إبراهيم حجي  اإلدارة، وعلي 
حسني معرفي، عضو مجلس 
اإلدارة، وعبدالغني بهبهاني 
عضو مجلس االدارة، وفوزي 
الثني���ان، مدير عام ش���ؤون 

مجلس اإلدارة.
وعلى هامش املؤمتر مت تكرمي 
اجلهات الراعية واملشاركة، كما 
مت تكرمي البنك األهلي الكويتي 
كأحد الرعاة الرئيسيني، وتسلم 

التكرمي نيابة عن البنك، فوزي 
علي الثنيان، مدير عام شؤون 
مجل���س اإلدارة الذي أش���اد 
باجله���ود املبذولة لعمل مثل 
تلك الفعاليات الهامة، موجها 
شكره للدكتورة أماني بورسلي 
والقائمني على تنظيم مؤمتر 

احلوكمة.

أشاد البنك األهلي الكويتي 
بالنجاح ال���ذي حققه مؤمتر 
»احلوكمة« ف���ي دول مجلس 
أقيم  الذي  التعاون اخلليجي 
حتت رعاية سمو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ جابر املبارك 
الصباح حتت عنوان »احلاجة 
إلى تصمي���م معايير حكومة 
خليجية« والذي استمر على 
مدى االيام الثالثة املاضية )من 
3-5 نوفمبر 2014(، بحضور 
جم���ع غفير م���ن القي���ادات 
واملسؤولني احملليني واخلبراء 
من ع���دة مؤسس���ات عاملية 
واقليمية مختلفة للحديث عن 
احلوكمة حيث سلطوا الضوء 
على فرص وامكانيات ومدى 
قدرة مؤسسات الدولة والقطاع 
اخلاص على تطبيقها في الوقت 

الراهن.
وقد كان حرص البنك على 
املشاركة برعاية املؤمتر إنطالقا 
الوعي في  من أهمية زي���ادة 
تطبيق معايير احلوكمة التي 
باتت تشكل مطلبا أساسيا في 
الوقت الراهن ملا لها من أثر في 
خلق بيئة عمل مبنية على أسس 
إدارة س���ليمة تعزز من قدرة 
املالية والشركات  املؤسسات 

»األهلي« يرعى فعاليات مؤمتر »احلوكمة«

قص شريط افتتاح قاعتي red™ في كلية العلوم اإلدارية 

»برقان«: أجهزة اإليداع النقدي 
تستقبل العملة اجلديدة

»اخلليج« يفتتح قاعتي 
red™ في كلية العلوم 
اإلدارية بجامعة الكويت

أعل���ن بنك برقان عن توفي���ر خدمة إيداع 
اإلصدار السادس )العملة اجلديدة( مع اإلصدار 
اخلامس )العملة القدمية( في أجهزة الصرف 
اآللي ATM في فرع البنك الرئيسي وفرع أبو 
فطيرة )أس���واق القرين( وفرع السالم وفرع 
األحمدي وفرع منطقة الشويخ السكنية وفرع 

حولي )شارع تونس(. 
وقد مت اختيار الفروع املذكورة بعناية خلدمة 
محافظات الكويت بأس���رها، ولتوفير الراحة 
للعمالء الراغبني ف���ي إيداع األموال من خالل 

أجهزة الصراف اآللي.

افتتح بنك اخلليج اليوم قاعتي red™ في 
كلية العلوم اإلدارية بح���رم جامعة الكويت 

في الشويخ.
 وأقيم احلفل االفتتاحي يوم األحد املوافق 
2 نوفمبر 2014 بحض���ور عميد كلية العلوم 
اإلدارية في جامعة الكويت، د.جاسم املضف، 
والرئي���س التنفي���ذي لبنك اخلليج س���يزار 
جونزاليزس بوينو، ومدير عام املوارد البشرية 
في بنك اخلليج سلمى احلجاج وأعضاء فريق 

إدارة البنك.
وستوفر قاعتا red™ اللتان تبرع بهما بنك 
اخلليج للطالب أماكن للدراسة، حيث ستخصص 
واحدة للطالب وأخرى للطالبات، باإلضافة إلى 
إتاحة الفرصة لطالب وطالبات الكلية للتعرف 
على حساب red™ الذي يقدمه البنك وغيره من 

املنتجات واخلدمات املصرفية.
ويحرص البنك على التواصل مع ش���باب 
الكويت سواء من خالل الدعم املستمر ملسيرتهم 
التعليمية أو عبر توفير خدمات متميزة وعروض 
ترويجية جذابة صممت خصيصا لتتوافق مع 

جيل الشباب وتطلعاته املالية.
وجتدر اإلشارة إلى ان برنامج red™ من بنك 
اخلليج مخصص لطالب اجلامعات والكليات 
الذين تتراوح أعمارهم بني 17 و24 عاما، حيث 
ال يتطلب فتح احلساب إيداع أي مبلغ من املال 

وهو متاح كحساب توفير مدر للفوائد.
وميكن لعمالء حساب red™ االستفادة من 
العديد من اخلصومات والعروض على احلساب، 
مثل اخلصم بنس���بة 50% على تذاكر السينما 

أثناء عطالت نهاية األسبوع.

™red جونزاليزس واحلجاج واملضف يقومون بجولة في قاعتي
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»مركز سلطان« يوفر لموظفيه بيئة عمل مهنية

أعــاد مركز سلطان، انطالقا من سعيه 
الـــدائـــم الــــى تــمــيــيــز مــوظــفــيــه وإحــاطــتــهــم 
ببيئة عمل مهنية ومريحة، تصميم مركزه 
الــرئــيــســي الــكــائــن فـــي مــنــطــقــة الــضــجــيــج، 
مــضــيــفــا الــــيــــه الــــعــــديــــد مــــن الــتــســهــيــالت 
الـــنـــوعـــيـــة، والــــــذي صــمــم بـــأســـلـــوب يلبي 
طموحات الموظفين، حيث يؤمن لهم بيئة 

عمل انتاجية وملهمة وصحية.
وتتضمن التسهيالت الجديدة المضافة 
إلى المبنى كافيتريا مجهزة بالكامل تقدم 
عددا متنوعا من الوجبات والمرطبات، كما 
يستطيع الموظفون أيضا الحصول على 
مــشــروبــات مــتــنــوعــة مــن الــمــقــهــى، أمـــا من 
يود التمتع بغداء شهي فيستطيع تناول 
الــطــعــام فــي »بــرايــم آنـــد تــوســت« بيسترو 

الكويت. 

اضــافــة الـــى ذلـــك، يــراعــي مــركــز سلطان 
أسلوب العيش الصحي لموظفيه، وبناء 
عليه فقد عمل على تجهيز المبنى بقاعة 
لــلــريــاضــة مــجــهــزة بــــطــــاوالت الــبــلــيــاردو 
وتنس طاولة وفوزبال لترويج المنافسات 
الودية. وعلى صعيد الصحة ايضا يؤمن 
مـــركـــز ســلــطــان لــمــوظــفــيــه طــبــيــبــا نفسيا 
يساعدهم على كيفية مواجهة ضغوطات 
العمل ومتطلبات الحياة العصرية. واالكثر 
مــن ذلــك انــه بــنــاء على رغــبــات الموظفين 
سيضيف المركز الى مبناه الرئيسي قريبا 
صالونا للحالقة ومركزا لتجميل االظافر 

وخدمات أكل صحي.
في هذا الصدد، قال نائب مجلس ادارة 
مجموعة سلطان الرئيس التنفيذي لمركز 
ســلــطــان أيــمــن ســلــطــان: »ان موظفينا هم 

الــعــضــد الــرئــيــســي الـــذي نعتمد عليه في 
نجاحاتنا سواء الحالية أو تلك التي نعتزم 

تحقيقها في المستقبل«. 
وزاد ســلــطــان إن »مــوظــفــيــنــا يتميزون 
بوفائهم وتفانيهم في توفير أفضل خدمة 
الى العمالء، ودائما ما يجعلنا في المقابل 
ملتزمين بأن نؤمن لهم بيئة علم ملهمة 
وصحية في الوقت عينه، وهذه التسهيالت 
تمت دراستها بعناية، وتهدف الى تقليل 
الــضــغــوطــات الــيــومــيــة، كــمــا تــســاعــد على 
تحسين بيئة العمل، في الوقت الذي تطور 

االنتاجية وتحيي روح الفريق«.
وأشـــــــار الـــــى أن مـــركـــز ســـلـــطـــان مــلــتــزم 
بالتجاوب مع احتياجات موظفيه الطامحة 

الى بيئة عمل مريحة وممتعة. 

البنك األهلي الكويتي يرعى فعاليات 
مؤتمر »الحوكمة«

أشاد البنك األهلي الكويتي بالنجاح الذي 
حــقــقــه مـــؤتـــمـــر »الـــحـــوكـــمـــة« فـــي دول مــجــلــس 
التعاون الخليجي، الذي أقيم تحت رعاية سمو 
رئــيــس مجلس الـــوزراء الشيخ جــابــر المبارك 
تــحــت عـــنـــوان »الــحــاجــة إلـــى تــصــمــيــم معايير 
حــكــومــة خــلــيــجــيــة« والـــــذي اســتــمــر عــلــى مــدى 
االيام الثالثة الماضية ) من 3-5 نوفمبر 2014(، 
بحضور جمع غفير من القيادات والمسؤولين 
المحليين والخبراء من عدة مؤسسات عالمية 
واقليمية مختلفة للحديث عن الحوكمة حيث 
سلطوا الضوء على فــرص وامكانيات ومدى 
قدرة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص على 

تطبيقها في الوقت الراهن.
وقد كان حرص البنك األهلي الكويتي على 
المشاركة برعاية المؤتمر انطالقا من أهمية 
زيادة الوعي في تطبيق معايير الحوكمة التي 
باتت تشكل مطلبا أساسيا في الوقت الراهن 
لما لها من أثر في خلق بيئة عمل مبنية على 
أسس إدارة سليمة تعزز من قدرة المؤسسات 

المالية والشركات على مواجهة األزمات.  
وقـــــــــد حـــــضـــــر الـــــمـــــؤتـــــمـــــر عـــــــــدد مـــــــن كــــبــــار 
المسؤولين بالبنك األهــلــي الكويتي ومنهم: 
طـــالل محمد بــهــبــهــانــي، نــائــب رئــيــس مجلس 
اإلدارة، وعلي إبراهيم حجي حسين معرفي، 
عــضــو مــجــلــس اإلدارة، عــبــدالــغــنــي بهبهاني 
عضو مجلس االدارة، فوزي الثنيان، مدير عام 

شؤون مجلس اإلدارة.
ومــن أهــم المحاور الرئيسية التي ناقشها 

المؤتمر مايلي:
- أهمية تطبيق معايير الحوكمة وأثر األزمة 
المالية على منظور الرقابة والتشريعات في 

المنطقة.

- تقييم الــتــجــارب الــدولــيــة وأهـــم الــتــجــارب 
الــنــاجــحــة فـــي مـــجـــال تــطــبــيــق الــحــوكــمــة على 
األسواق المالية، والحوكمة كوسيلة لمواجهة 

األزمات المالية ولتحسين بيئة األعمال.
- االستراتيجيات المقترحة لتطبيق أنظمة 
الحوكمة على األسواق الخليجية وبناء قدرات 
الــســلــطــات الــتــنــفــيــذيــة فـــي الــمــنــطــقــة، وأهــمــيــة 
صياغة أنظمة حوكمة مناسبة للمؤسسات 

الخليجية.
- تــجــارب الــقــطــاع الــخــاص فــي الــتــكــيــف مع 

أنظمة وهياكل الحوكمة الحديثة.
- الــحــوكــمــة فـــي مـــؤســـســـات الـــقـــطـــاع الــعــام 
واألجــــهــــزة الــرقــابــيــة ومـــؤســـســـات االســتــثــمــار 

الحكومية.
وقد تضمن المؤتمر عقد ورشتين للعمل، 
الـــورشـــة الــصــبــاحــيــة كــانــت بــعــنــوان: »تطبيق 
مــبــادئ الــحــوكــمــة فــي الــمــؤســســات الخليجية 
بصورة فاعلة« بإشراف الدكتور تركي الشمري، 
والورشة المسائية كانت بعنوان »العالقة بين 
حوكمة الشركات والقيمة السوقية للشركات 

المساهمة« بإشراف الدكتور حسن الصادي.
وعــلــى هــامــش الــمــؤتــمــر تــم تــكــريــم الجهات 
الـــراعـــيـــة والـــمـــشـــاركـــة، كـــمـــا تـــم تـــكـــريـــم الــبــنــك 
األهلي الكويتي كأحد الرعاة الرئيسية وتسلم 
التكريم نيابة عن البنك، فــوزي علي الثنيان، 
مــديــر عـــام شـــؤون مجلس اإلدارة الـــذي أشــاد 
بالجهود المبذولة لعمل مثل تلك الفعاليات 
الهامة، موجها شكره للدكتورة أماني بورسلي 

والقائمين على تنظيم مؤتمر الحوكمة.

»ِسناد« تعزز شراكتها مع »تواصل تيليكوم«
وقعتا اتفاقية جديدة ليشمل تعاونهما الكويت ودول »التعاون«

دعــــــــمــــــــت شــــــــركــــــــة »ِســــــــــنــــــــــاد« 
الــبــحــريــنــيــة الــمــخــتــصــة بتأمين 
خـــــــدمـــــــات بـــــطـــــاقـــــات االئـــــتـــــمـــــان 
وأجـــــهـــــزة الـــســـحـــب الـــمـــصـــرفـــي، 
تـــعـــاونـــهـــا الــــنــــاجــــح مـــــع شـــركـــة 
تواصل تيليكوم المزود الريادي 
االول لــخــدمــات االتــــصــــاالت في 
دول الــخــلــيــج الـــعـــربـــي والـــشـــرق 
األوســــط الــمــرتــكــزة  عــلــى تقنية 
الـــــــــــــMPLS، وعــــــــززت شــراكــتــهــمــا 
بــآفــاق جــديــدة تــعــد بالكثير من 
االنجازات والنجاحات وذلك عبر 
توقيع اتفاقية جديدة لمد جذور 
تعاونهما ليشمل دول مجلس 
الــتــعــاون الخليجي انــطــالقــا من 

الكويت. 
ويــشــار الــى أن الــتــعــاون االول 
بــيــن الــشــركــتــيــن يـــعـــود الــــى عــام 
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وتــشــكــل االتـــفـــاقـــيـــة الــجــديــدة 
انــجــازا جديدا في خطة تواصل 
تيليكوم التوسعية االستراتيجية 
عبر المنطقة، كما تعزز المكانة 
الريادية التي تتمتع بها خدمات 
الــشــركــتــيــن فـــي مــنــطــقــة الخليج 
الــــعــــربــــي. فــــهــــذه الــــخــــدمــــات قــد 
حظيت بسمعة عريقة وتعكس 
التزام الشركتين بتقديم خدمات 
اتـــــصـــــاالت غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة الــتــي 
أســهــمــت الــــى حـــد كــبــيــر بـــزيـــادة 
عــالقــتــهــمــا مـــع عـــمـــالء ريــاديــيــن 
في صناعة المال. مع العلم بأن 
كل من تواصل وِسناد تتمتعان 
بخبرة ممتازة في تقديم خدمات 

راقية كان لها دور مميز في أداء 
االعمال بيسر وسهولة.

وفي هذا السياق، تحدث سالم 
الـــمـــلـــيـــفـــي، مـــديـــر ادارة تــطــويــر 
االعــــمــــال فــــي تــــواصــــل تــيــلــيــكــوم 
حيث قـــال: »ان تطوير االتفاقية 
بــيــن تـــواصـــل تــيــلــيــكــوم وِســـنـــاد 
يشكل منصة أساسية في توسيع 
شراكتنا الناجحة باتجاه أبعاد 
جـــديـــدة مـــن الــتــمــيــز، بــاالضــافــة 
الــــى أن الـــمـــزج مـــا بــيــن خــدمــات 
االتـــصـــال الــراقــيــة الــتــي تؤمنها 
تواصل وخبرات سناد في قطاع 
الخدمات المتعلقة بالمصارف 
والبطاقات االئتمانية قد أسفر 
عن نجاح كبير في البحرين مما 
شـــكـــل لـــنـــا حــــافــــزا عـــلـــى تــوســيــع 
أطــــر الـــشـــراكـــة وطـــــرح خــدمــاتــنــا 
المشتركة الى عمالئنا في كل من 

الكويت ودول مجلس التعاون«.
وأضــاف المليفي: »أننا نؤمن 
بـــــــأن شــــراكــــتــــنــــا هـــــــذه ســتــســهــم 
بتعزيز أعــمــال العمالء وضمان 

نموها وتطورها«.
الــــــــى ذلــــــــــك، وبـــــمـــــوجـــــب هــــذه 
االتــفــاقــيــة فـــإن تــواصــل تيليكوم 
ســــــوف تـــــــزود ِســـــنـــــاد بـــخـــدمـــات 
 MPLSمـــرتـــكـــزة عـــلـــى تــقــنــيــة الـــــــــ
الموثوقة واآلمــنــة والــتــي سوف 
تخدم أعمال الشركة البحرينية 
عبر تطوير سبل اتصاالتها على 
الصعيدين الداخلي والخارجي 
مع قاعدة عمالئها والتي تتضمن 
مصارف ومؤسسات مالية وغير 

مالية. 
»ان الــــــعــــــمــــــالء فــــــــي كــــــــل مـــن 
البحرين والكويت ودول مجلس 
التعاون االخرى سوف يتمكنون 
بموجب هــذه االتفاقية النوعية 
مــن االســتــمــتــاع بــخــدمــات راقــيــة 
تسلم لهم وفــق معايير االمــانــة 
والسهولة والــســريــة«، كما قالت 

رنا علي، مدير عام ِسناد.
ان ِسناد مستمرة في مسيرتها 
لتطوير صناعة توريد البطاقات 
والـــخـــدمـــات واالتــــجــــاه بــهــا الــى 
آفـــاق جــديــدة مــن الــتــطــور تتميز 
بـــــالـــــجـــــودة والـــــخـــــدمـــــات الـــغـــيـــر 
مسبوقة التي هي اليوم المطلب 

االول في مجتمع االعمال.

سالم المليفي

»NBK Capital«: تطبيق تداول جديد 
لألجهزة بنظام أندرويد

قامت Ooredoo الكويت بتسليم سيارتين 
ميني كوبر الثنين من المشاركين في حملتها 
الـــتـــرويـــجـــيـــة I WANT، وفــــــاز فــيــهــا مــحــمــد 
مسلماني ومياس األسود بسيارة ميني كوبر 
موديل 2014، لمشاركتهم في إبداء رغباتهم 
وتطلعاتهم في الحملة الترويجية التي بدأت 
في مايو، قبل تبني الشركة العالمة التجارية 

.Ooredoo
وقامت الشركة أيضا، كجزء من اختتام هذه 
الحملة، باختيار أكثر من 30 فائزا، محققة لهم 
تطلعاتهم التي شملت سيارات وأجهزة ألعاب 
فيديو ورحـــالت مدفوعة التكاليف بالكامل 
لــحــضــور مــبــاريــات فـــي إيــطــالــيــا واســبــانــيــا، 

وغيرها من الرغبات والتطلعات.
واختارت هؤالء الفائزين بناء على أسس 
ومــعــايــيــر تتماشى مــع ســيــاســة الــشــركــة في 
مــجــال المسؤولية االجــتــمــاعــيــة، كما تعتزم 
الشركة إطالق مبادرات مماثلة في المستقبل 

مبنية على تحقيق تطلعات األفراد.
 I WANT وكـــانـــت الـــشـــركـــة دشـــنـــت حــمــلــة
الــتــرويــجــيــة لــلــتــعــريــف بــالــعــالمــة الــتــجــاريــة 
Ooredoo فــي شهر مــايــو، عــن طــريــق موقع 
خاص بالحملة على شبكة اإلنترنت ومواقع 
مخصصة للحملة فــي عـــدد مــن المجمعات 

التجارية في مختلف مناطق الكويت. 

وتـــهـــدف الــحــمــلــة إلــــى الــتــعــريــف بــالــقــيــم 
األســاســيــة الــتــي تعمل الــشــركــة بــنــاء عليها، 
وهــــي مــســاعــدة األفــــــراد عــلــى الـــوصـــول إلــى 
تطلعاتهم وطموحاتهم، ودعــم فئة الشباب 
والــعــنــصــر الــنــســائــي وأصـــحـــاب الــمــشــاريــع 

الصغيرة.

أعلنت إدارة الوطني للتداول 
فـــي شـــركـــة الــوطــنــي لــالســتــثــمــار 
NBK Capital، إطـــــالق تطبيق 
جديد للتداول من خالل الهواتف 
الــذكــيــة واألجــهــزة اللوحية التي 
تــتــبــع نـــظـــام »أنـــــــدرويـــــــد«، حــيــث 
يمكن اآلن لعمالء الوطني للتداول 
إجــراء عمليات الــتــداول بسهولة 
ويــســر فـــي ســبــعــة أســـــواق مالية 
تشمل الكويت وباقي دول مجلس 

التعاون الخليجي ومصر.
ويقدم التطبيق الجديد لعمالء 
الوطني للتداول خدمات مميزة 
تشمل ملخص حــســاب الــتــداول، 
قــائــمــة األوامـــــــر، مــتــابــعــة شــامــلــة 
لــــأســــواق، مـــشـــاهـــدة الــمــحــفــظــة، 
رســـــومـــــات بـــيـــانـــيـــة، بـــاإلضـــافـــة 
إلـــى إمــكــانــيــة تغيير لـــون وشكل 
التطبيق، بما يتناسب مع ذوق 
 أن هذا التطبيق 

ً
كل عميل. علما

 في 
ً
لنظام أندرويد متوفر مجانا

 Play Storeمــتــجــر غـــوغـــل بـــــــالي
باللغتين العربية واإلنكليزية.

وبهذا المناسبة، عّبر المدير 
التنفيذي إلدارة التداول واألبحاث 

فــي شــركــة الــوطــنــي لــالســتــثــمــار، 
فيصل الحمد، عن اعتزاز الشركة 
: »نــســعــى 

ً
بــــهــــذا االنـــــجـــــاز قـــــائـــــال

جــــاهــــديــــن فـــــي إدارة الـــوطـــنـــي 
للتداول لتقديم كل ما هو جديد 
 من 

ً
ومبتكر لعمالئنا، وانطالقا

هذه المبادئ نحن حريصون على 
مواكبة التطور التقني في عالم 
االتصاالت وتطبيقاتها حيث كنا 
 تطبيق التداول 

ً
قد أطلقنا سابقا

لمستخدمي هواتف آيفون الذكية 
واألجهزة اللوحية، واليوم نقدم 
لـــعـــمـــالئـــنـــا مـــســـتـــخـــدمـــي نـــظـــام 
أنـــدرويـــد هـــذا التطبيق الــخــاص 
لتلبية احتياجاتهم االستثمارية 
وتوفير باقة متميزة من الخدمات 
ألكبر شريحة ممكنة من العمالء«.
 وأضـــاف: »هــذه الخطوة جزء 
من التزامنا الدائم نحو عمالئنا 
لــتــقــديــم األفــــضــــل مــــن الـــخـــدمـــات 
والـــمـــنـــتـــجـــات الــــتــــي تــــؤمــــن لــهــم 
سهولة الوصول إلى أسواق المال 
للقيام بعمليات التداول بتقنية 

عالية«.
يـــذكـــر أن »الـــوطـــنـــي لــلــتــداول« 
يقدم تجربة تــداول فريدة وباقة 
مـــتـــنـــوعـــة مــــن خــــدمــــات الــــتــــداول 
االلــكــتــرونــي الــتــي تــوفــر سهولة 
الــــوصــــول الـــمـــبـــاشـــر إلـــــى ســبــعــة 
أســــــــواق مـــالـــيـــة تـــشـــمـــل الـــكـــويـــت 
وبــــاقــــي دول مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي ومـــــصـــــر، مـــــن خــــالل 
حـــســـاب واحــــــــد، بــــاإلضــــافــــة إلـــى 
أســـــــــــــواق الـــــــــواليـــــــــات الــــمــــتــــحــــدة 

األميركية.

فيصل الحمد

»Ooredoo« تمنح سيارتين ميني كوبر 
I WANT للفائزين بحملة

موظفونا هم 
شركاؤنا في 

النجاح
سلطان

الفائز يتسلم السيارة

يقدم »الوطني للتداول« تجربة 
تداول فريدة وباقة متنوعة من 

خدمات التداول االلكتروني التي 
توفر سهولة الوصول المباشر 
إلى سبعة أسواق مالية تشمل 

الكويت.

بريطانيا تؤخر دفعة لـ »األوروبي« 
بـ 2.1 مليار يورو

وافــــــــق وزراء مـــالـــيـــة دول 
االتحاد األوروبي على السماح 
لــلــنــدن بــتــمــديــد مــهــلــة تسديد 
مـــســـاهـــمـــتـــهـــا الــتــصــحــيــحــيــة 
الــبــالــغــة 2.1 مــلــيــار يــــورو في 
مــيــزانــيــة االتــــحــــاد األوروبــــــي 
إلى ما بعد االنتخابات العامة 
المقررة في مايو 2015، لكنهم 
لــــــم يــــخــــفــــوا اســــتــــيــــاءهــــم مــن 
االبــتــزاز الــذي يمارسه ديفيد 

كاميرون.
وتعليقا على هــذا االتــفــاق 
الذي تفاوض عليه مع نظرائه 
األوروبــيــيــن فــي بروكسل قال 
وزير المالية البريطاني جورج 
اوزبــــــورن »مــرحــبــا إنـــه نــجــاح 

حقيقي«.
وأضاف اوزبــورن »حصلنا 
عـــلـــى مـــوافـــقـــة عـــلـــى أن نــدفــع 
عـــلـــى مـــرتـــيـــن خـــــالل الــنــصــف 
الثاني من العام المقبل، وإذا 
تم اكتشاف أخطاء في حساب 

التصحيح فسنسترد المال«.
واعـــتـــبـــرت وفــــود أخــــرى أن 
»االتفاق مرض للجميع، وأنه 
لم يأت على حساب أحد« وإن 
كانت أبدت نوعا من االستياء 
مــــــــن صــــــيــــــحــــــات االنــــــتــــــصــــــار 

البريطانية.
وشـــــدد الــــوزيــــر االيـــرلـــنـــدي 
عـــلـــى أن »مـــبـــلـــغ الــمــســاهــمــة 
اإلضـــــافـــــيـــــة الــــبــــريــــطــــانــــي لــم 

يخفض«.
وأوضــــح أحـــد المفاوضين 

ـــــ«فــــرانــــس بـــــــرس« أن »لـــنـــدن  ل
لــــم تـــحـــصـــل إال عـــلـــى تــأخــيــر 
السداد الى أول سبتمبر 2015 
وإمكانية الدفع بعد انتخابات 

مايو«.
وكــــــــــان جــــــــــورج اوزبــــــــــــورن 
أشاد أمام وسائل اإلعالم بأن 
قيمة المساهمة التصحيحية 
البريطانية ستخفض من 1.7 
مــلــيــار جنيه اســتــرلــيــنــي )2.1 
مليار يـــورو( إلــى 850 مليون 
جــنــيــه بــفــضــل الــخــصــم الـــذي 

منح للمملكة المتحدة.
)بروكسل - فرانس برس( 

جورج اوزبورن
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»األهلي« يرعى مؤتمر »الحوكمة«
أش���اد ال��ب��ن��ك األه��ل��ي ال��ك��وي��ت��ي ب��ال��ن��ج��اح ال���ذي حققه مؤتمر 
»الحوكمة« في دول مجلس التعاون الخليجي الذي أقيم تحت 
رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك الصباح 
إلى تصميم معايير حكومة خليجية«  الحاجة   « تحت عنوان 
والذي استمر  من 3 إلى 5 نوفمبر الجاري. وقال البنك في بيان 
له، إن املؤتمر شهد حضور جمع غفير من القيادات واملسؤولني 
املحليني والخبراء من عدة مؤسسات عاملية وإقليمية مختلفة، 
للحديث عن الحوكمة إذ سلطوا الضوء على فرص وإمكانات 
الخاص على تطبيقها  الدولة والقطاع  ق��درة مؤسسات  وم��دى 

في الوقت الراهن.
وأكد »األهلي« حرصه على املشاركة برعاية املؤتمر انطالقا 
من أهمية زيادة الوعي في تطبيق معايير الحوكمة، التي باتت 
ال��راه��ن، مل��ا لها م��ن أث��ر في  ال��وق��ت  تشكل مطلبًا أساسيًا ف��ي 
خلق بيئة عمل مبنية على أسس إدارة سليمة، تعزز من قدرة 

املؤسسات املالية والشركات على مواجهة األزمات.  
البنك ومنهم  املسؤولني في  املؤتمر عدد من كبار  وحضر 
وعضوا  بهبهاني،  محمد  ط��الل  اإلدارة  مجلس  رئ��ي��س  ن��ائ��ب 
مجلس اإلدارة علي إبراهيم حجي حسني معرفي وعبدالغني 

بهبهاني، ومدير عام شؤون مجلس اإلدارة فوزي الثنيان.
ون����وه ال��ب��ن��ك إل���ى أن أه���م امل���ح���اور ال��رئ��ي��س��ي��ة ال��ت��ي ناقشها 
املالية  األزم��ة  وأث��ر  الحوكمة  أهمية تطبيق معايير  املؤتمر هي 
على منظور الرقابة والتشريعات في املنطقة، وتقييم التجارب 
الدولية وأهم التجارب الناجحة في مجال تطبيق الحوكمة على 
امل��ال��ي��ة، وال��ح��وك��م��ة كوسيلة مل��واج��ه��ة األزم����ات املالية  األس����واق 
لتطبيق  املقترحة  واالستراتيجيات  األع��م��ال،  بيئة  ولتحسني 
أنظمة الحوكمة على األسواق الخليجية، وبناء قدرات السلطات 
مناسبة  أنظمة حوكمة  وأهمية صياغة  املنطقة،  في  التنفيذية 

للمؤسسات الخليجية.
وأض����اف أن امل��ؤت��م��ر ت��ن��اول أي��ض��ًا ت��ج��ارب ال��ق��ط��اع ال��خ��اص 
والحوكمة  الحديثة،  الحوكمة  وهياكل  أنظمة  م��ع  التكيف  ف��ي 
الرقابية ومؤسسات  ال��ع��ام واألج��ه��زة  ال��ق��ط��اع  ف��ي م��ؤس��س��ات 
االستثمار الحكومية، الفتًا إلى أنه تضمن عقد ورشتني للعمل، 
وأن الورشة الصباحية كانت بعنوان: »تطبيق مبادئ الحوكمة 
الدكتور  ب��إش��راف  فاعلة«  ب��ص��ورة  الخليجية  امل��ؤس��س��ات  ف��ي 
ت��رك��ي ال��ش��م��ري، وال���ورش���ة امل��س��ائ��ي��ة ك��ان��ت ب��ع��ن��وان »ال��ع��الق��ة 
املساهمة«  للشركات  السوقية  والقيمة  الشركات  حوكمة  بني 

بإشراف الدكتور حسن الصادي.
وذكر البنك أنه على هامش املؤتمر تم تكريم الجهات الراعية 
وتسلم  الرئيسيني  ال��رع��اة  كأحد  تكريمه  ت��م  كما  وامل��ش��ارك��ة، 
بالجهود  أش���اد  ال���ذي  الثنيان،  علي  ف���وزي  عنه  نيابة  التكريم 

املبذولة لعمل مثل تلك الفعاليات املهمة.

مًا الدرع
ّ
الثنيان متسل

شارك في حفل تخريج 23 موظفًا جديدًا أتّموا برنامجًا تدريبيًا

الناهض: »بيتك« يعتمد على قدرات 
موظفيه الشباب في مواجهة التحديات

ق������ال ال����رئ����ي����س ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
ف���ي ب��ي��ت ال��ت��م��وي��ل ال��ك��وي��ت��ي 
»ب���ي���ت���ك« م�����ازن ال���ن���اه���ض، إن 
البنك  تواجه  التي  التحديات 
ل���ت���رس���ي���خ م���ك���ان���ت���ه ك���أف���ض���ل 
ب����ن����ك ف������ي ال�����ك�����وي�����ت ع�����دي�����دة، 
وت�����ح�����ت�����اج ت�����ض�����اف�����ر ج����ه����ود 
ج��م��ي��ع ال���ع���ام���ل���ن خ��ص��وص��ًا 
لالرتقاء  ال��واع��د،  الشباب  من 
ب����ال����خ����دم����ة، وال����ت����رك����ي����ز ع��ل��ى 
ال����ج����ودة، واب���ت���ك���ار م��ن��ت��ج��ات 
وخ��دم��ات ج��دي��دة، م��ع تعزيز 
س���ب���ل وآل����ي����ات ال���ت���واص���ل م��ع 

العمالء.
أن  ال�������ن�������اه�������ض  وأض������������������اف 
العمالء  اإليجابي مع  التفاعل 
ي������س������ت������ه������دف اس����ت����ق����ط����اب����ه����م 
وال���ت���ع���رف ع���ل���ى م��ق��ت��رح��ات��ه��م 
وتلبية  وآرائ��ه��م، وتصوراتهم 
اح������ت������ي������اج������ات������ه������م ب���م���ن���ت���ه���ى 
االه���ت���م���ام، م���ؤك���دا أن ال��ش��ب��اب 
من الكفاءات الوطنية املتميزة 
سيلعب دورًا مهمًا ومؤثرًا في 
امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة، ب��ع��د أن يتم 
ص��ق��ل م��ه��ارات��ه��م وإم��ك��ان��ات��ه��م 
وت�����دري�����ب�����ه�����م ب����ش����ك����ل م���ه���ن���ي 

محترف.
»ب���ي���ت���ك«  أن  ع����ل����ى  وش���������دد 
ل��دي��ه س��ي��اس��ة واض���ح���ة لبناء 
أج��ي��ال م��ن ق��ي��ادي��ي املستقبل، 
وت��ح��ق��ي��ق ال��خ��ط��ط ال��ط��م��وح��ة 
ال���ت���ي س��ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذه��ا خ���الل 

الفترة املقبلة. 
الناهض في كلمة  وأوض��ح 
املعينن  م���ن   23 إل����ى  وج��ه��ه��ا 
ال������ج������دد ف������ي خ�����ت�����ام ب���رن���ام���ج 
ت��دري��ب��ي اس��ت��م��ر 6 أش���ه���ر، أن 
التي  الخبرات  أجيال من  بناء 
تستطيع في ما بعد ان تكون 
إلى  يحتاج  املستقبل،  قيادات 
على  نتائجه  ل��ك��ن  كبير  ج��ه��د 
امل����دي����ن امل���ت���وس���ط وال���ط���وي���ل 
م����م����ت����ازة، وس���ت���ؤت���ي ث��م��اره��ا 

بشكل كبير.
وأش������ار إل����ى أن االس��ت��ث��م��ار 
ف����ي ت��ن��م��ي��ة ق�������درات امل��وظ��ف��ن 
يحقق افضل العوائد في واقع 
واملستقبلي،  ال��ح��ال��ي  »ب��ي��ت��ك« 
الذي يعمل للتوسع في مجال 

وااله��ت��م��ام  الرئيسية،  اع��م��ال��ه 
ب���ال���ج���ودة وت���وس���ي���ع ال��ح��ص��ة 
ال��س��وق��ي��ة، م��ن��وه��ًا إل���ى أن ه��ذا 
األم�����ر ال ي��ت��أت��ى إال م���ن خ��الل 
موظفن أكفاء تتاح لهم فرصة 
ت���ح���م���ل امل���س���ؤول���ي���ة مل���واج���ه���ة 

املنافسة.
ال�����ب�����رن�����ام�����ج  أن  واع������ت������ب������ر 
ال����ت����دري����ب����ي خ�����ط�����وة م���م���ت���ازة 
اإلدارة،  أه������������داف  ل���ت���ح���ق���ي���ق 
وي�������ن�������س�������ج�������م م�����������ع ال�����خ�����ط�����ط 

واالستراتيجيات املوضوعة.
م��ن ج��ان��ب��ه، دع��ا م��دي��ر ع��ام 
امل�����وارد ال��ب��ش��ري��ة وال��خ��دم��ات 
ال��ع��م��ر، املعينن  ال��ع��ام��ة زي��اد 
ال������ج������دد إل��������ى اس����ت����ث����م����ار م���ا 
ت����ع����ل����م����وه خ��������الل ال����ب����رن����ام����ج 
ل��ت��ح��ق��ي��ق اق���ص���ى ق����در م��م��ك��ن 
املختلفة،  لألعمال  ال��دع��م  م��ن 
شمل  البرنامج  أن  خصوصًا 
ج����ان����ب����ًا ع����م����ل����ي����ًا، ت������م خ���الل���ه 
ت��������دوي��������ر ج�����م�����ي�����ع امل����ع����ي����ن����ن 
اإلدارات  كافة  على  امل��ت��درب��ن 
وال��ق��ط��اع��ات، م��ا ك���ّون ل��دي��ه��م 
رؤي���������ة ش����ام����ل����ة ع������ن ط���ب���ي���ع���ة 
أع��������م��������ال وأن�������ش�������ط�������ة ال����ب����ن����ك 

وخصوصيتها.

الناهض والعمر يتوسطان املعّينني الجدد

وأكد أن التعاون والتنسيق 
في محيط العمل كفيل بتجاوز 
أي ع��وائ��ق ق��د ت��واج��ه املوظف 
يعمل  ال��ج��م��ي��ع  وأن  ال���ج���دي���د، 
املوظف  يتفرغ  حتى  لخدمته 

للعمالء  خ��دم��ة  اف��ض��ل  لتقديم 
الذين يحتلون األولوية.

التدريبي  البرنامج  ويعتبر 
الذي اجتازه املوظفون من أهم 
وأف��ض��ل ال��ب��رام��ج ال��ن��وع��ي��ة في 

إذ  والتمويل،  االئتمان  مجال 
6 أشهر انخرط  إنه على مدى 
ف���ي دورات  ال���ج���دد  امل���ع���ي���ن���ون 
وب��������رام��������ج ع����م����ل����ي����ة ون����ظ����ري����ة 
ف��������ي ال�����ت�����م�����وي�����ل واالئ������ت������م������ان 

عملية  وأن��ش��ط��ة  وامل��ح��اس��ب��ة، 
وزي���������������ارات م����ي����دان����ي����ة ل���ك���اف���ة 
ن����واح����ي ال���ع���م���ل ف����ي »ب���ي���ت���ك«، 
الخدمات  مجمل  ذل��ك  ف��ي  بما 

يقدمها. التي  واملنتجات 



©±∂µ¥±® œbF�« ©¥∂ WM��«® Â≤∞±¥ ©w½U¦�« s¹dAð® d³L�u½ π o�«u*« ≠ ‡¼±¥≥∂ Âd;« s� ±∂  bŠô«Sunday 9th November 2014 (46th Year) issue No (16541) 19

s� ≤≥ v�« UNNłË WLK� w� i¼UM�« `{Ë«Ë   ÆWK³I*« …d²H�« ‰öš
¡UMÐ Ê« ¨dNý« ∂ d?L²Ý« w³¹—bð Z�U½dÐ ÂU²?š w� œb'« 5MOF*«
 «œUO?� ÊuJð Ê« bFÐ U?LO?� lOD²�ð w²�«  «d?³)« s� ‰U?Oł«
jÝu²*« 5¹b*« vKŽ t−zU²½ sJ� dO³� bNł v�« ÃU²×¹ ¨q³I²�*«
w� —UL¦?²ÝôU� ¨dO?³� qJAÐ U¼—ULŁ vðR²?ÝË ¨…“U²2 q¹uD�«Ë
¢p²OÐ¢ l�«Ë w?� bz«uF�« qC�« oI?×¹ 5Hþu*«  «—b� W?OLMð
pM³�« ‰ULŽ« ‰U?−� w� lÝu²K� qLF½ YOŠ ¨wK³I?²�*«Ë w�U(«
vðQ²¹ ôË WO�u��« WB(« lO?ÝuðË …œu'UÐ ÂUL²¼ô«Ë WO�Ozd�«
WO�u¾�*« qL% W�d?� rN� ÕU²ð ¡UH�« 5Hþu� ‰öš s� ô« p�–
…“U²?2 …uDš w³¹—b²�« Z�U½d?³�« «d³?²F?� ¨W�?�UM*« WN?ł«u*
 UO?−Oð«d?²Ýô«Ë jD)« l� r−?�M¹Ë ¨…—«œô« ·«b¼« oOI?×²�

ÆWŽu{u*«

Ê“U� ¢p²OÐ¢ w²¹uJ�« q¹uL²�« XOÐ w� ÍcOHM²�« fOzd�« ‰U� ˇ
t?²½UJ� aO?Ýd²� ¢p?²OÐ¢ t?ł«uð w²�«  U¹b?×?²�« Ê« i¼UM�«
lOL?ł œuNł d?�UCð ÃU²?%Ë ¨…b¹bŽ X¹uJ�« w� pMÐ qC?�Q�
vKŽ eO�d²�«Ë ¨W�b)UÐ ¡UIð—ö� ¨bŽ«u�« »UA�« s� W�Uš 5K�UF�«
 UO�«Ë q³Ý e¹eFð l� ¨…b¹bł  U?�bšË  U−²M� —UJ²Ð«Ë ¨…œu'«
·bN²?�¹ Èc�« wÐU−¹ù« qŽUH²�« ‰öš s� ¨¡ö?LF�« l� q�«u²�«
rNð«—uBðË r?Nz«—¬Ë rNðUŠd²?I� vKŽ ·d?F²�« rNÐUDI?²Ý« l�
s� »U³?A�« Ê« «b�R?� ¨ÂUL²¼ô« vN?²M0 rNðUłU?O²Š« W?O³KðË
WKŠd*« w� «dŁR�Ë ULN� «—Ëœ VFKO?Ý …eOL²*« WOMÞu�«  «¡UHJ�«
qJAÐ rN³¹—bðË rNðUO½UJ�«Ë rNð«—UN?� qI� r²¹ Ê« bFÐ ¨WK³I*«
s� ‰UOł« ¡UM³� W×{«Ë WÝUOÝ t¹b� ¢p²OÐ¢ Ê«Ë ¨·d²×� wMN�
U¼cOHMð r²O?Ý w²�« WŠuLD�« jD)« oOI×²� q³I?²�*« w¹œUO�

œb'« 5Ð—b²*« l� pM³�«  «œUO�

 wKÝ—uÐ w½U�√ —uC×Ð ·«uM�« bLŠ« aOA�« s� .dJ²�« Ÿ—œ rK�²¹ ÊUOM¦�« Í“u�

¢WL�u(«¢  UO�UF� vŽ— ¢wK¼_«¢ 
Æ‰ULŽ_«

oO³D?²� WŠd²?I*«  UO?−Oð«d?²��« ≠
WO−OK)« ‚«uÝ_« v?KŽ WL�u(« WLE½√
w� W¹c?O?HM²�«  UDK��«  «—b?� ¡UMÐË
WL�uŠ WLE½√ WžUO� WOL¼√Ë ¨WIDM*«

ÆWO−OK)«  U�ÝRLK� W³ÝUM�
l� nOJ²�« w� ’U?)« ŸUDI�« »—U& ≠

ÆW¦¹b(« WL�u(« q�UO¼Ë WLE½√
ÂUF�« ŸUDI�«  U?�ÝR� w� WL?�u(« ≠
—UL¦²Ýô«  U�ÝR�Ë WOÐU�d�« …eNł_«Ë

ÆWO�uJ(«
¨qLFK� 5ý—Ë bI?Ž d9R*« sLCð b�Ë
∫Ê«uMFÐ X½U?� W?O?ŠU?³?B�« W?ý—u�«
 U�ÝR*« w� WL�u(« ∆œU³� oO³Dð¢
·«d?ýSÐ ¢WKŽU?� …—u?BÐ W?O?−?OK)«
W?ý—u�«Ë ¨Íd?L?A�« w?�dð —u?²?�b�«
5Ð W?�öF?�«¢ Ê«uMFÐ X½U� W?OzU?�*«
WO?�u��« WL?OI�«Ë  U?�dA�« WL?�uŠ
—u²?�b�« ·«dýSÐ ¢WL¼U�*«  U?�dAK�

ÆÍœUB�« s�Š

fÝ√ vKŽ WOM?³� qLŽ W?¾OÐ oKš w�
 U�ÝR*« …—b� s� “e?Fð WLOKÝ …—«œ≈
 Æ U�“_« WNł«u� vKŽ  U�dA�«Ë WO�U*«
—U?³?� s� œb?Ž d?9R*« d?C?Š b?�Ë
w²¹u?J�« wK¼_« p?M³�UÐ 5?�ËR??�*«
VzU½ ¨w½U?N³?NÐ b?L×?� ‰öÞ ∫rNM�Ë
rO¼«dÐ≈ wK?ŽË  ¨…—«œù« fK−?� fOz—
fK−?� uC?Ž ¨w�d?F?� 5�Š w−?Š
u?CŽ w½U?N?³NÐ w?MG�«b³?ŽË ¨…—«œù«
d¹b?� ¨ÊUOM?¦�« Í“u�Ë ¨…—«œô« fK−?�

Æ…—«œù« fK−� ÊËRý ÂUŽ
UNA�U½ w²�« W?O�Ozd�« —ËU;« r¼√ s�Ë

∫wK¹U� d9R*«
dŁ√Ë WL�u(« dO¹U?F� oO³Dð WOL¼√ ≠
WÐU??�d�« —uEM� vK?Ž W?O�U*« W??�“_«

ÆWIDM*« w�  UF¹dA²�«Ë
»—U−²�« r¼√Ë WO�Ëb�« »—U−²�« rOOIð ≠
vKŽ WL�u(« oO³?Dð ‰U−� w� W×łUM�«
WKO?Ýu� W?L�u?(«Ë ¨WO�U*« ‚«u?Ý_«
W¾OÐ 5?�×²�Ë WO�U*«  U?�“_« WNł«u*

ÕU−M�UÐ w²¹u?J�« wK¼_« pM³�« œUý√ ˇ
‰Ëœ w� åWL?�u(«ò d9R� tI?IŠ Íc�«
rO?�√ Íc�« w−?OK)« ÊËUF?²�« fK−?�
¡«—“u�« fK−??� fOz—  W¹U??Ž— X%
Ê«uMŽ X% ÕU³B�« „—U³*« dÐUł aOA�«
W�uJŠ d?O¹UF?� rOLBð v�≈ W?łU(« ¢
ÂU¹ô« Èb� vKŽ dL²Ý« Íc�«Ë ¢WO−OKš
d?³L?�u½ µ≠≥ s� ® W?O{U*« WŁö?¦�«
 «œUOI�« s� dOHž lLł —uC×Ð ¨©≤∞±¥
…bŽ s� ¡«d?³)«Ë 5OK;« 5?�ËR�*«Ë
WHK²?�� WO?LOK�«Ë W?O*UŽ  U�?ÝR�
«uDKÝ YO?Š W?L�u?(« sŽ Y¹b?×K�
Èb?�Ë  UO½UJ?�«Ë ’d� vKŽ ¡u?C�«
’U)« ŸUDI�«Ë W�Ëb�«  U�?ÝR� …—b�

Æs¼«d�« X�u�« w� UNIO³Dð vKŽ
w²¹uJ�« wK¼_« pM³�« ’d?Š ÊU� b?�Ë
s� U�öD½≈ d9R*« W¹UŽdÐ W�—UA*« vKŽ
dO¹UF� oO?³Dð w� wŽu�« …œU¹“ WOL¼√
U?³KD� qJ?Að XðUÐ w²�« t?L?�u?(«
dŁ√ s� UN� U* s¼«d�« X�u�« w� U?OÝUÝ√

¢W¹—«œù« ÂuKF�«¢ w� redtm w²ŽU� sýb¹ ¢ZOK)«¢
tðUF?KDðË »U³A?�« qOł l� o�«u?²²�
Z�U½dÐ Ê√ v�≈ …—U?ýù« —b&Ë ÆW?O�U*«

hB�� ZOK)« pMÐ s� redtm

ÕË«d²ð s¹c�«  UOKJ�«Ë  UF�U'« »öD�
ô YO?Š ¨ÎU�U?Ž ≤¥Ë ±∑ 5Ð r¼—UL?Ž√
s� mK³� Í√ Ÿ«b¹≈ »U�(« `²� VKD²¹
—b� d?O�uð »U?�×?� ÕU²?� u¼Ë ‰U*«
redtm »U�?Š ¡öLF� s?J1Ë Æbz«uHK�
 «uB?)« s� b¹b?F�« s� …œUH?²Ýô«
rB)« q¦?� ¨»U�?(« vKŽ ÷ËdF�«Ë
¡UMŁ√ ULMO��« d?�«cð vKŽ •µ∞ W³�MÐ

ÆŸu³Ý_« W¹UN½  öDŽfO�«e½už —«eOÝ l� ÕU²²�ô« j¹dý hI¹ nC*« rÝUł Æœ

 wLÝd�« w½Ëd²J�ù« UNF�u� vKŽ pM³�« “U$≈ “d³ð ¢q�«—Ë√¢

 ÂUN*« “U$≈ WŽd�� WO�ü« t²LE½√ ¡«œ√ “eF¹ ¢ÊUOÐuÐ¢
r� …b¹b'« W²�?�MÐ WŁb;« ‰ULŽú� q�«—Ë√ Z�U½dÐ
WO?KLŽ X9 YO?Š qLF�« W?¾OÐ vKŽ U?�öÞ« dŁR¹
vKŽ p�– dŁR¹ r� YO?×Ð bOF�« W?KDŽ ‰öš ‚öÞô«
U0 Z�U½d³K� n?�uð W³�½ l� œU?²F*« qLF�« d?OÝ

Æ• dH� XGKÐ 5Hþu*« qLŽ h�¹
Ê« ÍËU�?(« ‰U� b¹b'« Z�U½d³�« U¹«e?� “dÐ√ ‰uŠË 
w� —uD²�«Ë lÝu?²�« W³�«u?� —UB²?šUÐ vMF¹ p�–
pM³�« ‰UL?Ž√ —uDðË lÝuð sŽ "UM�« 5Hþu*« œbŽ
u/ s� ržd�« vKŽ W½U?OB?�« nO�UJð iOH?�ð l�

Æ U�uKF*« UOłu�uMJ²� W¹—U−²�« ‰ULŽ_«
Èdš« W?OŠU½ s� sL?C¹ b¹b'« ÂUE?M�« Ê« ·U{«Ë
 UOKL?F�«Ë l�b�« WLE½√ W?O�u?Bš vKŽ ÿU?H(«
 UOKLF?K� UÝUÝ√ d³²?Fð w²�« WOKš«b�« WOKO?GA²�«
pM³�«  «—«œ≈ 5J9 l?� WO?�ö?Ýù« W?O?�d?B*«
 UO�¬ e¹e?F²� d¹—UI²?�« nK²�� œ«bŽ« s� W?HK²<«

 Æ «—«dI�« –U�ð≈

“U$« s� ÁUMII?Š U0 d�H½¢ t�uIÐ wLÝd�« UN?F�u�
„uM³�« Èu?²?�� vKŽ ‚u?³?�� d?O?ž ÊuJ¹ U0—
Z�U½d³�« UNKL?ý w²�«  U¦¹b×²�« l� W?�Uš WOK;«
ÊËœ Y¹b×²�« tO?� - Íc�« wÝUOI�« X�u�«Ë b¹b'«

Æ¢qLF�« dOÝ vKŽ p�– dŁR¹ Ê«
vKŽ W?B¹d?Š p?M³�« …—«œ« Ê« ÍËU?�?(« `{Ë«Ë
UN²LE½« d¹uDðË W¦¹b(«  U?OMI²�« W�UJÐ W½UF²Ýô«
b¹e¹ U0Ë 5HþuLK� WO�U¦� qLŽ W¾OÐ oKš qł« s�
qC?�√  U�b?š .bIð qO?³Ý w� rN?²¹U−?²½« s�

 Æ¡öLFK�
tIO³Dð - Íc�« ‰U?LŽö� q�«—Ë« Z�U½dÐ Ê« ·U{«Ë
 UI?O³Dð s� W?ŽuL?−� qL?ý« d³²?F¹ pM³�« w�
–U�?ð« s�  U�?ÝR*« sJ9 v²�« WK�UJ²*« ‰U?LŽô«
e¹eFðË nO�UJ²�« iHš vKŽ b?ŽU�ðË qC�√  «—«d�

ÆWOłU²½ô«Ë ¡«œô«
W�eŠ ‚öÞ≈ WOKLŽ Ê« v�« ÍËU?�(« —u²�b�« —Uý«Ë

U?NF?�u� d?³Ž W?O*U?F�« q�«—Ë« W�d?ý  “dÐ« ˇ
pMÐ t?II?Š Íc�« “U$ô« X?½d²½ô« vKŽ wL?Ýd�«
Y¹b%Ë UNÐ ÂU� w²�« d¹uD?²�«  UOKLŽ w� ÊUOÐuÐ
w²�d?ý l� ÊËUF²�UÐ ‰UL?Žú� q�«—Ë« Z�U½dÐ W�UÐ
s� p�–Ë 5²??O*U?F�«  EVOSYS Ë  ORACLE
ÂUN� “U$« WŽdÝ …œU¹“Ë WO�ô« t²LE½« e¹eFð qł«
—uD²�« s� b¹e*« oI×¹ U0 W?HK²<« pM³�«  «—«œ«
W?�b??š vKŽ fJFM?¹ U0Ë  «—«œô« Ác¼ ¡«œ« w�

Æ¡öLF�«
ÕU$ WB?� Á—U³²ŽUÐ ÊUO?ÐuÐ “U$« q�«—Ë« X{dŽË
d¹uD²�« W??OKL?Ž r²¹ Ê« ŸUD²?Ý« w²?¹u?� pM³�
WO�U?Lłù« …b*« w¼Ë dNý√ W?�Lš ‰öš Y¹b?×²�«Ë
W½—UI?� WOÝUO?� …b� d³?²Fð YOŠ ŸËdA*« d?LF�

ÆtKLŽ qO�UHðË ÂUEM�« r−×Ð
 U?�uKF*« UO?łu�uMJð WŽu?L−?� ÂUŽ d¹b?� oKŽË
d³Ž q�«—Ë« t?²MKŽ« U� vKŽ ÍËU�(« b?O�Ë —u²�b�«

ÍbIM�« Ÿ«b¹ù« …eNł√ ∫¢ÊU�dÐ¢

  …b¹b'« WKLF�« ‰U³I²Ýô …e¼Uł
dO?�uð sŽ ÊU�dÐ pMÐ sKŽ√ ˇ
”œU��« —«b?�ù« Ÿ«b¹≈ W�bš
—«b�ù« l� ©…b¹b?'« WKLF�«®
w� ©W1bI�« WKL?F�«® f�U)«
ATM w�ü« ·dB�« …e?Nł√
Ÿd�Ë w�?Ozd�« pM³�« Ÿd� w�
©s¹d?I�« ‚«u?Ý√® …d?OD� uÐ√
Íb?LŠ_« Ÿd?�Ë Âö��« Ÿd?�Ë
WOMJ��« a¹uA�« WIDM� Ÿd�Ë

  Æ©f½uð Ÿ—Uý® w�uŠ l�Ë
…—u�c*« ŸËdH�« —U?O²š« - b�Ë
 UE�U?×?� W?�b??) W¹UMFÐ
d?O?�u?²�Ë ¨U¼d??ÝQÐ X¹uJ�«
w� 5³?ž«d�« ¡ö?LFK� W?Š«d�«
…eNł√ ‰ö?š s� ‰«u�_« Ÿ«b¹≈

 Æw�ü« ·«dB�«ÊU�dÐ pMÐ ŸËd� bŠ«

WO�dB*« —œ«uJ�« qO¼Q²� t²O−Oð«d²Ý —UÞ≈ w�

WO1œU�_« s� …b¹bł WF�œ ∫ ¢wMÞu�«¢ 

W�Q�� lC¹ Íc�« wMÞu�« pM³�« W¹ƒ— wMÞu�« W?O1œU�√ fJFð UL�
tðU¹u�Ë√ W�b?I� w� W¹dA?³�« —œ«uJ�«Ë œ—«uLK� W?�«b²�*« W?OLM²�«
WK¦2 W�Ëb�« 5Ð W�d?²A� WO�ËR?��Ë ÎUO−?Oð«d²Ý ÎU�b¼ U?NH�uÐ
iNM¹ Ê√ wG?³M¹ Íc�« ’U?)« ŸUDI�« 5ÐË W?HK²?<« UN?ðeN?łQÐ
5Þuð ‰U−� w� ÁœuNłË tðUL¼U?�� s� b¹e¹Ë WOMÞu�« tðUO�ËR�0
dL²�*« d¹uD²�«Ë V¹—b²�« d³?Ž …b¹bł W¹œUO�  U�UÞ ¡UMÐË nzUþu�«

 ÆWÐUA�« WOMÞu�« —œ«uJ�«  «—b�Ë  «—UN*
…d²?H� b?²1 WO1œU?�ú� w³¹—b²�« Z�U½d?³�« Ê√ v�« …—U?ýô« —b&Ë
∆œU³*« ∫q¦� w�d?B*« qLF�« V½«uł nK²�?� qLA¹Ë dNý√ W?�Lš
¨WO�U*« W³?ÝU;« ¨ «c�« bO�Qð ¨‚dH�« qLŽ ¨dÞU?<« …—«œ≈ ¨WO�dB*«
v�≈ W�U{ùUÐ «c¼ Í—U−²�«Ë w�öN?²Ýô« ÷«d�ù« ¨÷ËUH²�« ¨o¹u�²�«

ÆqLF�« l�«u� w� 5�—UALK� wKLF�« V¹—b²�«

5Hþu*« s� …dýUF�« WF�b�« Z¹d?�²Ð wMÞu�« X¹uJ�« pMÐ qH²Š« ˜
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أرامكو تبدأ جزئًيا تشغيل محطتها الجديدة 
للغاز في واسط خالل الربع األول من 2015

الناهض: بيتك يعتمد على قدرات 
موظفيه الشباب في مواجهة التحديات

بيان: ضعف ثقة المستثمرين في األداء االقتصادي 
هبط بمؤشرات السوق األسبوع الماضي

تعاقدت مع مجموعة صينية للمساعدة في توسعة خط أنابيب

فى ختام برنامج تدريبي باالئتمان والتمويل شمل 23 موظفًا جديدًا

الكفاءة االقتصادية ستحدد حجم التأثير 

في اطار استراتيجيته الستقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية

إم.أو.إل المجرية فازت بتطوير امتياز 
آكري بجيل في كردستان العراق

نفط الهالل مؤشرات إيجابية النخفاض 
أسعار النفط على اقتصادات الدول النامية 

الوطني يكشف عن تخريج الدفعة 
العاشرة من متدربي األكاديمية 

نالت  إنها  للطاقة  املجرية  إم.أو.إل  مجموعة  قالت 
آكري  امتياز  لتطوير  خطتها  على  الوزارية  املوافقة 

بجيل في إقليم كردستان العراق. 
ملجموعة  بالكامل  اململوكة  كاليجران  شركة  وأعلنت 
بناء  التجاري  لإلنتاج  رقعة  االمتياز  اعتبار  إم.أو.إل 

على اكتشافات في بئري نفط قبل عام.
تابعة  والبناء  للهندسة  وحدة  بدأت  ثانية،  جهة  من 
إنشاء  في  احلكومية  الصينية  سينوبك  ملجموعة 
العراقي ستساهم في  أنابيب ملشروع ميسان  خطوط 
بحلول  يوميا  برميل  ألف   460 إلى  احلقل  إنتاج  رفع 

عام 2016. 
ويستهدف العراق الوصول بإجمالي طاقته اإلنتاجية 

وهو   2020 عام  بحلول  يوميا  برميل  مليون   12 إلى 
في  للخام  مصدر  أكبر  السعودية  منافسة  له  يتيح  ما 
و2010   2009 عامي  في  عقودا  وقع  أن  بعد  العالم 

لتطوير حقوله النفطية اجلنوبية.
والصني أكبر مشتر للنفط العراقي وتستحوذ شركات 
الطاقة الصينية اململوكة للدولة ومن بينها بتروتشاينا 
ومؤسسة النفط البحري الوطنية الصينية سنوك على 

أكثر من 20 باملئة من مشروعات النفط في العراق. 
اململوكة  والبناء  للهندسة  داتشينغ  شركة  وب��دأت 
ملجموعة سينوبك مؤخرا في مد خطوط أنابيب بطول 
30 كيلومترا وبناء محطات كهرباء حلقل ميسان الذي 

تديره سنوك.

قال تقرير صادر عن شركة نفط الهالل تتزايد 
ذات  والتحليالت  التوقعات  األخيرة  اآلونة  في 
ستحملها  التي  االيجابية  باملؤشرات  العالقة 
تطورات انخفاض أسعار النفط على اقتصاديات 
دول العالم، وبشكل خاص الدول النامية والتي 
تصاب بصدمات اقتصادية عميقة مع كل ارتفاع 
يجعلها  الذي  االمر  النفط،  أسعار  على  يحدث 
السنوية  موازناتها  على  عجوزات  في  تعيش 
ح��دود  ووج���ود  ودون  ومتراكم  دائ��م  بشكل 
االنخفاض  ولعل  القريب،  املنظور  في  نهائية 
إيجابا  سينعكس  النفط  أسعار  على  املتواصل 
على معدالت النمو املمكنة لالقتصاديات النامية 
وإيجابا على االقتصاديات املنتجة، على أساس 
الطاقة  تكاليف  ارتفاع  من  وتعاني  عانت  أنها 
على  هنا  الرهان  ويبقى  املاضية،  الفترة  خالل 
بها  تتمتع  التي  االقتصادية  الكفاءة  مستوى 
الكفاءة  انخفاض  أن  ذلك  العالقة،  ذات  الدول 
من  يحرمها  س��وف  ال��دول  لتلك  االقتصادية 
إمكانية االستفادة من التطورات املتسارعة التي 
تشهدها أسواق النفط من ارتفاع في املعروض 

وانخفاض متواصل على االسعار.
للمنتجني  ال��ع��ام  الهيكل  على  وب��االع��ت��م��اد 
يالحظ  العاملي،  املستوى  على  واملستوردين 
كونها  املستوردة  الدول  لصالح  متيل  الكفة  أن 
تستحوذ على األغلبية، وبالتالي فمن املؤكد أن 
الشرائية  القوى  على  سيؤثر  االسعار  تراجع 
حتقيق  ثم  ومن  اإلنتاجية،  مستويات  ويرفع 
معدالت منو جيدة، في حني ستخرج الكثير من 
العجز  حالة  من  االقتصادية  والتكتالت  الدول 
النظرية  الناحية  من  وهذا  الفائض  حالة  إلى 
سيكون  املنظور  هذا  وضمن  تقدير،  أقل  على 

إيجابية على  تأثيرات  النفط  أسعار  النخفاض 
هذه  كون  االول��ى  بالدرجة  الصناعية  ال��دول 
متقدمة  استثمارية  مبناخات  تتمتع  ال��دول 
للنجاحات  تبعا  امل��زي��د  ج��ذب  على  وق���ادرة 
احملققة، وبالتالي زيادة فرص العمل وتتحسن 
معدالت النمو ويرتفع الفائض التجاري، وهذا 
دول  غالبية  لدى  القائم  الوضع  مع  يتناسب 
منطقة اليورو والتي سيساهم املستوى احلالي 
لتداعيات  جت��اوزه��ا  سرعة  من  االس��ع��ار  من 
االزمة املالية التي الزالت مسيطرة على املشهد 

االقتصادي العام.
ويعكس القطاع اخلاص استعداد أكبر لالستفادة 
من الوضع القائم لدى أسواق الطاقة وستكون 
على  املستفيدين  أكبر  اخلاص  القطاع  شركات 
هذه  مالحظة  وسيتم  واملتوسط  القصير  املدى 
املراكز  وتعزيز  املالية  النتائج  على  التأثيرات 
النقل  قطاع  خاص  وبشكل  القطاع  لهذا  املالية 
واملواصالت والذي يستحوذ على نسبة مرتفعة 
من إجمالي االستهالك العاملي من النفط والغاز، 
واجلدير ذكره هنا أن أهمية النفط والغاز على 
كانت  صناعية  املستوردة،  الدول  اقتصاديات 
أم مستهلكة، لم يتراجع على الرغم من اخلطط 
استخدام  كفاءة  على  املسجلة  والتحسينات 
الطاقة وخطط تقليص االنبعاثات والتطورات 
املسجلة على معدالت إنتاج الطاقة من املصادر 
على  التنافسية  وس��ت��ك��ون  ه��ذا  امل��ت��ج��ددة، 
الدول  غالبية  لدى  القادمة  الفترة  خالل  احملك 
كون  الكثيف  باإلنتاج  تتسم  والتي  الصناعية 
إنتاجها ونقلها وبالتالي  النفط يدخل في كلفة 
فإن التراجع على أسعار النفط ال بد من أن يبدأ 

بالتأثير على االسعار السائدة.

الوطني  ال��ك��وي��ت  ب��ن��ك  اح��ت��ف��ل 
من  ال��ع��اش��رة  الدفعة  بتخريج 
أكادميية  برنامج  ضمن  املوظفني 
تطوير  إلى  يهدف  الذي  الوطني 
وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة، 
وذلك في إطار استراتيجية البنك 
الكفاءات  استقطاب  إلى  الهادفة 

الوطنية وتنمية قدراتها.
وح��ض��ر االح��ت��ف��ال م��دي��ر ع��ام 
عماد  البشرية  امل��وارد  مجموعة 
عامون  ومديرون  العبالني  أحمد 
ورؤساء ادارات وعدد من قيادات 

البنك.
ويتميز برنامج أكادميية الوطني 

على  نوعها  من  مبادرة  أول  بأنه 
م��س��ت��وى ال��ق��ط��اع اخل���اص في 
الكوادر  وتأهيل  لتدريب  الكويت 
الوطنية الشابة لدى البنك بهدف 
وطنية  مصرفية  ق��ي��ادات  إع��داد 
في  عالية  م��ؤه��الت  ذات  ش��اب��ة 
املصرفية  التخصصات  جميع 
تلبية  إل��ى  وي��ه��دف  امل��ت��ط��ورة، 
تطلعات البنك الرامية الى االرتقاء 
والنمو  ب��اخل��دم��ات  امل��ت��واص��ل 
واخل��ط��ط  لألنشطة  امل��ض��ط��رد 
التوسعية على املستويني احمللي 

واإلقليمي.
الوطني  أك��ادمي��ي��ة  تعكس  كما 

رؤي����ة ال��ب��ن��ك ال��وط��ن��ي ال���ذي 
املستدامة  التنمية  مسألة  يضع 
البشرية  وال���ك���وادر  ل��ل��م��وارد 
بوصفها  أول��وي��ات��ه  مقدمة  ف��ي 
ومسؤولية  استراتيجياً  ه��دف��اً 
ممثلة  ال���دول���ة  ب���ني  م��ش��ت��رك��ة 
القطاع  وبني  املختلفة  بأجهزتها 
ينهض  أن  ينبغي  ال��ذي  اخل��اص 
من  ويزيد  الوطنية  مبسؤولياته 
مجال  ف��ي  وج��ه��وده  مساهماته 
طاقات  وبناء  الوظائف  توطني 
التدريب  عبر  ج��دي��دة  ق��ي��ادي��ة 
وال��ت��ط��وي��ر امل��س��ت��م��ر مل��ه��ارات 
وقدرات الكوادر الوطنية الشابة. 

تعاقدت شركة »أرامكو السعودية« 
للمساعدة في  مع مجموعة صينية 
الغاز  أنابيب  خط  طاقة  توسعة 
وال��ذي  اململكة  عبر  امل��ار  الرئيس 
يعود إلى السبعينات بهدف حتسني 
في  الصناعات  إلى  الطاقة  إمدادات 

غرب البالد. 
توصيل  في  امل��ش��روع  وسيساهم 
مبا  الغربية  املنطقة  إل��ى  ال��غ��از 
عبدالله  امللك  مدينة  إل��ى  ذل��ك  في 
بترورابغ  ومجمع  االق��ت��ص��ادي��ة 
مستقلة  ومحطة  للبتروكيماويات 

للكهرباء. 
ولم تذكر أرامكو قيمة العقد، وقدر 
مصدر في القطاع قيمته مبا يتراوح 
وحوالى  دوالر  مليار  من  أقل  بني 

1.3 مليار دوالر. 
وما إن تكتمل أعمال سيبكو بنهاية 
شبكة  طاقة  سترتفع   2016 العام 
قدم  مليار   9.6 إلى  الرئيسة  الغاز 
 8.6 م��ن  يومًيا  ال��غ��از  م��ن  مكعبة 

مليارات. 
في  مصادر  قالت  ثانية،  جهة  من 
ال��ن��ف��ط إن ش��رك��ة أرام��ك��و  ق��ط��اع 

السعودية  في  احلكومية  النفطية 
تشغيل  جزئًيا  تبدأ  أن  املتوقع  من 
واسط  في  للغاز  اجلديدة  محطتها 
في الربع األول من عام 2015 وذلك 
الصعوبات  بعض  من  الرغم  على 

املرتبطة باألعمال اإلنشائية. 
من  واحدة  واسط  محطة  وستكون 
ترتبط  ال  التي  الغاز  محطات  أكبر 
أرامكو  أقامتها  التي  النفط  بآبار 

السعودية. 
ق�����ادرة على  وس��ت��ك��ون احمل��ط��ة 
معاجلة 2.6 مليار قدم مكعبة يومًيا 

حقلي  من  املصاحب  غير  الغاز  من 
احلصبة والعربية البحريني.

في  السعودية  ارامكو  شرعت  كما 
لتطوير  العملية  اخلطوات  اتخاذ 
 500 إلضافة  نفطية  حقول  ثالثة 
طاقتها  ال��ى  يوميا  برميل  ال��ف 
االنتاجية، سعيا الى احملافظة على 
طاقتها االنتاجية عند 12.5 مليون 
فائض  أي  وتعويض  يوميا  برميل 
احلقول  بعض  إنتاج  تراجع  جراء 
النفطية وخاصة تلك التي مت إيقاف 
إنتاجها مؤخرا مثل حقل اخلفجي. 

خريص  حقل  التطوير  ويستهدف 
ارست  حيث  جفني  وابو  ومزاليج 
شركة  مع  عقودا  املاضي  االسبوع 
تشييد  في  للبدء  االيطالية  سابيم 
تساهم  ج��دي��دة  صناعية  م��راف��ق 
حلقل  االنتاجية  الطاقة  رف��ع  في 
برميل  ال��ف   300 مبقدار  خريص 
برميل  مليون   1.5 ليتخطى  يوميا 
كما  2017م  ع��ام  بحلول  يوميا 
الف   200 إض��اف��ة  ف��ي  ستساهم 
مزاليج  حقلي  ال��ى  يوميا  برميل 

وابو جفني.

مازن  بيتك  الكويتي  التمويل  بيت  في  التنفيذي  الرئيس  ق��ال 
كأفضل  مكانته  لترسيخ  بيتك  تواجه  التي  التحديات  ان  الناهض 
العاملني  جميع  جهود  تضافر  وحتتاج  عديدة،  الكويت  في  بنك 
على  والتركيز  باخلدمة،  لالرتقاء  ال��واع��د،  الشاب  من  خاصة 
سبل  تعزيز  مع  جديدة،  وخدمات  منتجات  وابتكار  اجل��ودة، 
الذى  اإليجابي  التفاعل  خالل  من  العمالء،  مع  التواصل  وآليات 
وآرائهم  مقترحاتهم  على  التعرف  استقطابهم  مع  يستهدف 
ان  مؤكدا  االهتمام،  مبنتهى  احتياجاتهم  وتلبية  وتصوراتهم 
املتميزة سيلعب دورا مهما ومؤثرا  الوطنية  الكفاءات  الشباب من 
وامكانياتهم  مهاراتهم  صقل  يتم  ان  بعد  املقبلة،  املرحلة  في 
واضحة  سياسة  لديه  بيتك  وان  محترف،  مهني  بشكل  وتدريبهم 
التي  الطموحة  اخلطط  لتحقيق  املستقبل  قيادي  من  اجيال  لبناء 

املقبلة.  الفترة  خالل  تنفيذها  سيتم 
اجلدد  املعينني  من   23 الى  وجهها  كلمة  في  الناهض  واوض��ح 
من  اجيال  بناء  ان  اشهر،   6 استمر  تدريبي  برنامج  ختام  في 
املستقبل،  قيادات  تكون  ان  بعد  فيما  تستطيع  التي  اخلبرات 

املتوسط  امل��دي��ني  على  نتائجه  لكن  كبير  جهد  ال��ى  يحتاج 
فاالستثمار  كبير،  بشكل  ثمارها  وستؤتى  ممتازة،  والطويل 
بيتك  واقع  في  العوائد  افضل  يحقق  املوظفني  قدرات  تنمية  في 
البنك  اعمال  مجال  في  للتوسع  نعمل  حيث  واملستقبلي،  احلالي 
وال  السوقية  احلصة  وتوسيع  باجلودة  واالهتمام  الرئيسية 
حتمل  فرصة  لهم  تتاح  اكفاء  موظفني  خالل  من  اال  ذلك  يتأتى 
التدريبي  البرنامج  معتبرا  املنافسة،  ملواجهة  املسئولية 
اخلطط  مع  وينسجم  االدارة،  اه��داف  لتحقيق  ممتازة  خطوة 

املوضوعة. واالستراتيجيات 
العامة زياد  البشرية واخلدمات  املوارد  من جانبه دعا مدير عام 
البرنامج  خالل  تعلموه  ما  استثمار  الى  اجلدد  املعينني  العمر 
خاصة  املختلفة،  لألعمال  الدعم  من  ممكن  قدر  اقصى  لتحقيق 
املعينني  البرنامج شمل جانبا عمليا، مت خالله تدوير جميع  وان 
رؤية  لديهم  كون  مما  والقطاعات،  االدارات  كافة  على  املتدربني 
مؤكدا  وخصوصيتها،  بيتك  وانشطة  اعمال  طبيعة  عن  شاملة 
عوائق  أي  بتجاوز  كفيل  العمل  محيط  في  والتنسيق  التعاون  ان 
قد تواجه املوظف اجلديد، وان 
حتى  خلدمته  يعمل  اجلميع 
افضل  لتقدمي  املوظف  يتفرغ 
يحتلون  الذين  للعمالء  خدمة 

االولوية.
التدريبي  ال��ب��رن��ام��ج  ويعتبر 
اهم  من  املوظفون  اجتازه  الذى 
في  النوعية  ال��ب��رام��ج  واف��ض��ل 
فعلى  والتمويل،  االئتمان  مجال 
املعينون  انخرط  اشهر   6 مدى 
عملية  وبرامج  دورات  في  اجلدد 
واالئتمان  التمويل  في  ونظرية 
عملية  وان��ش��ط��ة  واحمل��اس��ب��ة 
نواحي  لكافة  ميدانية  وزيارات 
ال��ع��م��ل ف��ي ب��ي��ت��ك مب��ا ف��ي ذل��ك 
التي  واملنتجات  اخلدمات  مجمل 

 . مها يقد

سوق  ان  االسبوعي  بيان  تقرير  قال 
تداوالت  أنهى  املالية  الكويت لألوراق 
األسبوع األول من شهر نوفمبر مسجالً 
خسائر جماعية ملؤشراته الثالثة، إذ لم 
يفلح أي منها في حتقيق االرتفاع نتيجة 
استمرار حضور العوامل السلبية في 
التأثير على مجريات التداول، واملتمثلة 
بالوضع  نفسياً  املستثمرين  تأثر  في 
والتراجع  احمللي،  لالقتصاد  املتردي 
املستمر ألسعار النفط ملا في ذلك من أثر 
سلبي واضح على االقتصاد الوطني. 
البيع  وقد شهد السوق تزايد عمليات 
التي طالت العديد من األسهم املدرجة 
القيادية  القطاعات، سواء  في مختلف 
مؤشراته  دفع  مما  الصغيرة،  أو  منها 
احلمراء  املنطقة  في  لإلغالق  الثالثة 

لألسبوع الثاني على التوالي.

نسبيا  اجليد  األداء  من  الرغم  وعلى 
الذي شهدته معظم األسواق اخلليجية 
املاضي،  األس��ب��وع  خ��الل  والعاملية 
يسبح  م��ازال  الكويتي  السوق  أن  إال 
عكس التيار، حيث استمرت مؤشراته 
والسيما  النقاط،  وفقدان  التراجع  في 
وحيداً  يغرد  ال��ذي  السعري  املؤشر 
املستوى  على  احل��م��راء  املنطقة  ف��ي 
السنوي باملقارنة مع مؤشرات أسواق 
األسهم اخلليجية األخرى؛ ويأتي ذلك 
نتيجة تأثر السوق الكويتي بجملة من 
العوامل السلبية، منها على سبيل املثال 
ليس احلصر، ضعف ثقة املستثمرين 
في األداء االقتصادي الكويتي وإدارته 
املاضية،  السنوات  طوال  أهملته  التي 
حيث أصبح ذلك من السمات الرئيسية 
التي متيز البورصة الكويتية املتأثرة 

باألداء االقتصادي، فضالً عن التجاهل 
اإليجابية  احملفزات  وغياب  احلكومي 
الداعمة للدخول إلى السوق والتي من 
شأنها أن تساهم في تنشيط التداوالت 

ودفع املؤشرات إلى الصعود.
الشركات  من  العديد  تأخر  ساهم  كما 
املدرجة في اإلعالن عن نتائجها املالية 
في   2014 لعام  أشهر  التسعة  لفترة 
عن  املستثمرين  م��ن  الكثير  ع��زوف 
التعامل انتظاراً إلفصاح هذه الشركات 
عن بياناتها، وتخوف العديد منهم من 
الشركات  بعض  أسهم  إيقاف  احتمال 
إعالن  من  تتمكن  لم  إذا  ال��ت��داول  عن 
القانونية  املهلة  انتهاء  قبل  نتائجها 
احملددة لإلفصاح، والتي ستنتهي في 
منتصف الشهر احلالي، حيث بلغ عدد 
الشركات املعلنة حتى نهاية األسبوع 

املاضي 66 شركة، أي ما نسبته %34 
من إجمالي عدد الشركات املدرجة في 
 193 عددها  والبالغ  الرسمي  السوق 
شركة، محققة 1.0 مليون دينار كويتي 
عن   %2.69 نسبتها  بزيادة  تقريبا، 
نتائج نفس الشركات لذات الفترة من 

العام املاضي.
سوق  م��ؤش��رات  أداء  صعيد  وعلى 
الكويت لألوراق املالية خالل األسبوع 
تداوالت  السوق  استهل  فقد  املاضي، 
إغالق  تباين جلهة  شهر نوفمبر على 
مؤشراته الثالثة، حيث تراجع املؤشر 
 1.70 بواقع  محدود  بشكل  السعري 
نقطة وذلك بسبب التداوالت املضاربية 
حدة  زي��ادة  إلى  أدت  التي  االنتقائية 
البيع بهدف جني األرباح، مخالفا بذلك 
معظم األسواق اخلليجية التي ارتفعت 

مؤشراتها الفنية جتاوبا مع التحسن 
ال��ذي ط��رأ على أس��واق امل��ال العاملية 
لألسبوع قبل املاضي، في حني ارتفع 
وكويت 15  الوزني  املؤشرين  من  كال 
بدعم من عمليات الشراء احملدودة على 
في  انخفاض  وسط  القيادية  األسهم 

معدل السيولة.
كما واصل السوق تراجعه في اجللسة 
الثانية من األسبوع، ولكن بوتيرة أشد 
حدة عن اليوم الذي سبقه ليغلق عند 
متراجعا  نقطة   7،318.99 مستوى 
سيطر  حيث   ، نقطة   40.92 مبقدار 
أداء  على  عام  بشكل  املضاربي  النهج 
الرخيصة  األس��ه��م  وش��م��ل  ال��س��وق 
عن  بعد  تعلن  ل��م  ال��ت��ي  خصوصا 
نتائجها املالية للربع الثالث من العام 
اجلاري، تبعه في ذلك املؤشر الوزني 
نتيجة الضغوط البيعية على األسهم 
الصغيرة واملتوسطة، في حني متاسك 
مكاسب  وس��ج��ل  ك��وي��ت 15  م��ؤش��ر 
في  السعري  املؤشر  واستمر  طفيفة. 
االنحدار في جلسة يوم الثالثاء، تبعه 
 15 وكويت  الوزني  نظيريه  ذلك  في 
وذلك بفعل الضغوط البيعية القوية 
وعمليات  الصغيرة  األس��ه��م  على 
القيادية  األسهم  على  األرب��اح  جني 
حيث  سابقة،  ارتفاعات  حققت  التي 
سجلت حركة التداول تراجعاً واضحاً 
بنسبة  األس��ه��م  كمية  وانخفضت 

.%65.34

وسترن جيكو األميركية بدأت 
المسح الزلزالي لحقل برقان الكبير

االميركية  لشلمبرغير  التابعة  جيكو  وسترن  شركة  بدأت 
املسح الزلزالي حلقل برقان الكبير عقب توقيعها العقد بكلفة 
ان  املصادر  واوضحت  دوالر،  مليون   250 تقارب  اجمالية 
لتقدميها  شاملة  دراسة  بإعداد  حاليا  تقوم  جيكو  وسترن 
للهيئة العامة للبيئة كأحد شروط التعاقد، مبينة ان الهيئة 
اختبارات  لتفنيد  معتمدة  وبيئية  استشارية  مكاتب  لديها 
املشاريع  لتلك  املنفذة  والشركات  املقاولني  مع  التعاقد 

الضخمة. 
واشارت املصادر الى ان املسح الزلزالي لبرقان الكبير تركز 
على هدفني اساسيني االول التقييم الشامل للخزانات املنتجة 

للحقل والثاني استكشاف مصادر جديدة لبرقان.

• عماد العبالني وقيادات من البنك الوطني يتوسطون اخلريجني اجلدد لبرنامج أكادميية الوطني

• الناهض يتوسط مجموعة من املعينني اجلدد 

العيسى: برج الصيفي 
في بيروت معلم  فريد

إدارة  مجلس  رئ��ي��س  ق���ال 
العقارية  امل��ص��ال��ح  ش��رك��ة 
برج  ان  ام��س  العيسى  حمد 
يشكل  ب��ي��روت  ف��ي  الصيفي 
معلما عمرانيا فريدا من نوعه 
والشرق  العربية  املنطقة  في 

االوسط.
برج  افتتاح  مبناسبة  وذك��ر 
بوسط  ال��س��ك��ن��ي  ال��ص��ي��ف��ي 
البرج  ان  بيروت  العاصمة 
يضم  طابقا   23 م��ن  امل��ك��ون 
اثريا اضافة الى شقق  متحفا 

سكنية فخمة وحديثة.
قامت  الشركة  ان  الى  واشار 
بدمج االثار التي مت اكتشفاها 
خ����الل ع��م��ل��ي��ة احل���ف���ر مع 
احلفاظ  بهدف  البرج  تصميم 
التاريخية  الكنوز  تلك  على 
ال��ش��رك��ة ان  ال�����ى   الف���ت���ا 

اآلث��ار  اك��ت��ش��اف  منذ  سعت 
املواءمة  الى  البناء  موقع  في 
كل يحمل  ب��رج  تشييد   ب��ني 

والفخامة  احل��داث��ة  س��م��ات 
واحمل���اف���ظ���ة ع��ل��ى ال��ق��ي��م��ة 
املوجودة  لالثار  التاريخية 

في املكان.
اع��ادة  ال��ى  العيسى  ول��ف��ت 
املبنى  حتت  املكتشفة  االث��ار 
تصميم  ض��م��ن  ك��ان��ت  ك��م��ا 
عام  متحف  شكل  على  املبنى 
االرضي  بالطابق  مدخل  في 
م���ت���اح ل��ل��ج��م��ي��ع زي���ارت���ه 
االثار  مديرية  مع  بالتنسيق 
في لبنان مشيرا الى ان املبنى 
يعتبر االول في بيروت الذي 
يتم فيه دمج االثار في مكانها 

االصلي باملبنى السكني.

الكويتي  األهلي  البنك  أش��اد 
مؤمتر  حققه  ال��ذي  بالنجاح 
مجلس  دول  ف��ي  احل��وك��م��ة 
أقيم  الذي  اخلليجي  التعاون 
رئيس  س��م��و  رع��اي��ة  حت��ت 
جابر  الشيخ  الوزراء  مجلس 
عنوان  حتت  الصباح  املبارك 
معايير  تصميم  إلى  احلاجة 
حكومة خليجية والذي استمر 
ايام من 5-3  على مدى ثالثة 
نوفمبر احلالي، بحضور جمع 
غفير من القيادات واملسؤولني 
عدة  م��ن  واخل��ب��راء  احملليني 
واقليمية  عاملية  مؤسسات 
مختلفة للحديث عن احلوكمة 
على  ال��ض��وء  سلطوا  حيث 
فرص وامكانيات ومدى قدرة 
والقطاع  ال��دول��ة  مؤسسات 
في  تطبيقها  ع��ل��ى  اخل���اص 

الوقت الراهن.
وحرص البنك األهلي الكويتي 
املؤمتر  املشاركة برعاية  على 
ان��ط��الق��ا م��ن أه��م��ي��ة زي���ادة 
معايير  تطبيق  ف��ي  ال��وع��ي 
تشكل  باتت  التي  احلوكمه 
ال��وق��ت  ف��ي  أس��اس��ي��ا  مطلبا 
الراهن ملا لها من أثر في خلق 
أسس  على  مبنية  عمل  بيئة 
قدرة  من  تعزز  سليمة  إدارة 
والشركات  املالية  املؤسسات 

على مواجهة األزمات. 
ع��دد من  امل��ؤمت��ر  وق��د حضر 
بالبنك  امل��س��ؤول��ني  ك��ب��ار 
الكويتي ومنهم: طالل  األهلي 
بهبهاني، نائب رئيس مجلس 
وعضو  معرفي،  علي  اإلدارة، 
عبدالغني  اإلدارة  مجلس 
مجلس  ع��ض��و  ب��ه��ب��ه��ان��ي 
مدير  الثنيان  وفوزي  االدارة، 

عام شؤون مجلس اإلدارة.
الرئيسية  احمل��اور  أه��م  وم��ن 
أهمية  املؤمتر  ناقشها  التي 
تطبيق معايير احلوكمة وأثر 
منظور  على  املالية  األزم���ة 
ال��رق��اب��ة وال��ت��ش��ري��ع��ات في 

املنطقة.
الدولية  التجارب  تقييم   •
في  الناجحة  التجارب  وأه��م 
على  احلوكمة  تطبيق  مجال 
واحلوكمة  املالية،  األس��واق 
األزم���ات  مل��واج��ه��ة  كوسيلة 
بيئة  ول��ت��ح��س��ني  امل���ال���ي���ة 

األعمال.
املقترحة  االستراتيجيات   •
على  احلوكمة  أنظمة  لتطبيق 
وبناء  اخلليجية  األس����واق 
التنفيذية  السلطات  ق��درات 
صياغة  وأهمية  املنطقة،  في 
أن��ظ��م��ة ح��وك��م��ة م��ن��اس��ب��ة 

للمؤسسات اخلليجية.

في  اخلاص  القطاع  • جتارب 
وهياكل  أنظمة  م��ع  التكيف 

احلوكمة احلديثة.
مؤسسات  ف��ي  احل��وك��م��ة   •
ال��ق��ط��اع ال���ع���ام واألج���ه���زة 
ال���رق���اب���ي���ة وم���ؤس���س���ات 

االستثمار احلكومية.
امل���ؤمت���ر عقد  ت��ض��م��ن  وق���د 
ال��ورش��ة  للعمل،  ورش��ت��ني 
بعنوان:  ك��ان��ت  الصباحية 
ت��ط��ب��ي��ق م���ب���ادئ احل��وك��م��ة 
اخلليجية  امل��ؤس��س��ات  ف��ي 
بصورة فاعلة بإشراف تركي 
املسائية  والورشة  الشمري، 
بني  العالقة  بعنوان  كانت 
والقيمة  ال��ش��رك��ات  حوكمة 
املساهمة  للشركات  السوقية 

بإشراف حسن الصادي.
وعلى هامش املؤمتر مت تكرمي 
اجلهات الراعية واملشاركة كما 
مت تكرمي البنك األهلي الكويتي 
الرئيسية  ال���رع���اة  ك��أح��د 
عن  نيابة  ال��ت��ك��رمي  وتسلم 
مدير  الثنيان،  ف��وزي  البنك، 
اإلدارة  مجلس  ش��ؤون  ع��ام 
املبذولة  باجلهود  أشاد  الذي 
الفعاليات  تلك  مثل  لعمل 
املهمة موجها شكره للدكتورة 
أماني بورسلي والقائمني على 

تنظيم مؤمتر احلوكمة.

األهلي الكويتي شارك في مؤتمر 
الحوكمة بدول مجلس التعاون 

انطالقًا من زيادة الوعي بتطبيق المعايير
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 ÊU??� ‰U???�???�« W??F??O??�??D??�Ë
 Êü« r???�_«Ë “d???�_« ‰«R??�??�«
 WM��√ v??K??� —Ëb????� Íc????�«Ë
 s�dL���L�«Ë sO�Ë«b�L�«
 ‚u��« l� sOK�UF�L�« W�U�Ë
 w�U��« l{u�« n�u�� v��
 Âu� q??� Î «¡u???� œ«œe???� Íc???�«
 s� WOIOI� —œ«u??� Í√ ÊËb??�
 W�d� Ë√ W�I�d� œuF� WOKL�
 öOK� u??�Ë ÷uF� W??�œ«b??�—«
 cM� WL�«d�L�« dzU���« s�
 «c� s� W�U�ö�Ë ¨ÂUF�« W�«b�
 »U��√ b�b�� s� b�ô ‰«R��«
 …d�H�« ‰ö??� ‚u??�??�« ‰Ëe??�

ÆWO{UL�«
 Ê« v??�« d�dI��« —U???�«Ë

 w� q�L�� ‰Ëe??M??�« »U??�??�«
 ‚«u�√ w� …œU��«  UF�«d��«
 nB�M� ‰ö� WOJ�d�_« ‰UL�«
 w??�??�«Ë ¨v???{U???L???�« d??N??A??�«
 WO�OK��« ‚«u??�ú??�  —b??�
  œU�Ë UN��“√ –  …œUF�U�  –
 W{uF� bFB�� b??�b??� s??�
 oI�O�Ë q� ¨U�dzU�� W�U�
 rN�ú� e??�u??� Ë«œ d??�R??�
 WO�UO�  U�u��� WO�UMB�«
 r� U�O� ÊQ??�Ë °°°WO��—U�Ë
 ‚«u??�_« ‰«e??� ô ULMO� ¨sJ�
 Êü« v??�« …d??�Q??�??� WO�OK��«
 UN�HM� lMB�� W??�“_« pK��
 w� q??�b??�Ë …b??�b??� WKJA�
 Èd�√  UF�«d�Ë Èd�√ W�«Ëœ

ÆUNO� s�d�U��« U�b�Ë ÊuJ�
 …œU??L??�« ‰«e???� ô ∫l??�U??�Ë
 ‚u� W�O� Êu�U� s� ©122®
 UD�U{ «dBM� q�L� ‰UL�«
 w� ‰Ë«b????�????�«  U???O???�¬ v??K??�
 w� U��� ÊuJ� b�Ë ¨‚u��«
 sO�Ë«b�L�« s� b�bF�« ·Ëe�
 s� «b??�b??�??� s??O??�—U??C??L??�«Ë
 W�d�� ‚u??�??�« w??� „d���«
 vK� WO�K� —U??�¬ s??� t??� UL�
 l�U�L�« q??F??�Ë ¨rN�U�d��
 Ê« „—b???� w��uJ�« ‚u�K�
 ‚u??�??�« w???� s??O??�—U??C??L??�«
 tK�U�� sJL� ô Î «¡e� ÊuKJA�

Æ‚u��« ◊UA� s�

åÊU�d�ò Ÿ«b�« …eN�« æ

 ”œU��« —«b??�ô« Ÿ«b??�« W�b� dO�u� s� ÊU�d� pM� sK�√
 …eN�√ w� ©WL�bI�« WKLF�«® f�U��« —«b�ô« l� ©…b�b��« WKLF�«®
 …dOD� u�√ Ÿd�Ë w�Ozd�« pM��« Ÿd� w� ATM  w�ü« ·dB�«
 WIDM� Ÿd??�Ë ÍbL�_« Ÿd??�Ë Âö��« Ÿd??�Ë ©s�dI�« ‚«u??�√®

Æ©f�u� Ÿ—U�® w�u� Ÿd�Ë WOMJ��« a�uA�«
 W�b��« UNO� d�u�L�« ŸËdH�« —UO��« r�  t�« pM��« `{Ë«Ë
 ¡öLFK� W�«d�« dO�u��Ë ¨U�d�Q� X�uJ�«  UE�U�� W�b�� W�UMF�

Æw�ü« ·«dB�« …eN�√ ‰ö� s� ‰«u�_« Ÿ«b�« w� sO��«d�«

 åÊU�dÐò ?� ÍbIM�« Ÿ«b¹ù« …eNł√
WL¹bI�«Ë …b¹b−�«  öLF�« q³I²�ð

 Íc�« ÕU�M�U� åw��uJ�« wK�_«ò œU??�√
 åw�OK��«ò ‰Ëœ w� åWL�u��«ò dL�R� tII�
 ¡«—“u??�« fOz— uL� W�U�— X�� rO�√ Íc�«
 W�U��«ò Ê«uM� X�� „—U�L�« d�U� aOA�«
 Íc�«Ë åWO�OK� W�uJ� dO�UF� rOLB� v�«
 ¨2014 d�L�u� 5 v�« 3 s� …d�H�« ‰ö� bI�
 sO�ËR�L�«Ë  «œUOI�« s� dOH� lL� —uC��
 WOL�U�  U��R� …b� s� ¡«d���«Ë sOOK�L�«
 YO� WL�u��« s� Y�b�K� WHK��� WOLOK�«Ë
 Èb�Ë  UO�UJ�«Ë ’d� vK� ¡uC�« «uDK�
 vK� ’U��« ŸUDI�«Ë W�Ëb�«  U��R� …—b�

Æs�«d�« X�u�« w� UNIO�D�
 vK� åw��uJ�« wK�_«ò ’d� ÊU� b�Ë
 WOL�√ s� U�öD�« dL�RL�« W�U�d� W�—UAL�«
 w��« tL�u��« dO�UF� oO�D� w�u�« …œU??�“
 s�«d�« X�u�« w� UO�U�√ U�KD� qJA� X�U�
 vK� WOM�� qL� W�O� oK� w� d�√ s� UN� UL�

  U��RL�« …—b� s� “eF� WLOK� …—«œ« f�√
Æ U�“_« WN�«u� vK�  U�dA�«Ë WO�UL�«

 —U�� s??� œb???� d??L??�R??L??�« d??C??� b???�Ë
 fK�� fOz— VzU� rNM� pM��U� sO�ËR�L�«
 fK�� uC� ¨w�UN�N� bL�� ‰ö� …—«œô«
 ¨w�dF� sO�� w�� rO�«d�« wK�Ë …—«œô«
 ¨w�UN�N� wMG�«b��Ë …—«œô« fK�� uC�Ë
 Í“u�Ë …—«œô« fK�� ÊËR??� ÂU� d�b�Ë

ÆÊUOM��«
  UN��« r�dJ� r� dL�RL�« g�U� vK�Ë
 b�Q� pM��« r�dJ� r� UL� W�—UAL�«Ë WO�«d�«
 s� W�UO� r�dJ��« rK��Ë sOO�Ozd�« …U�d�«
 Í“u� …—«œô« fK�� ÊËR� ÂU� d�b� pM��«
 W�Ëc�L�« œuN��U� œU�√ Íc�« ¨ÊUOM��« wK�
 ÁdJ� UN�u� W�UN�«  UO�UFH�« pK� q�� qLF�
 vK� sOLzUI�«Ë wK�—u� w�U�√ …—u��bK�

 ÆWL�u��« dL�R� rOEM�

r�dJ��« Ÿ—œ rK��� ÊUOM��« Í“u� æ

åw−OK��«ò ‰Ëœ w� WL�u×�« dLðRL� w�Oz— Ÿ«—

 ∫åw²¹uJ�« wK¼_«ò
ÎUOÝUÝ√ ÎU³KD� XðUÐ åWL�u×�«ò

Î«b¹bł ÎUHþu� 23 qLý w³¹—bð Z�U½dÐ ÂU²š w�

 tł«uð …bŽ  U¹b×ð ∫åi¼UM�« Ê“U�ò
pMÐ qC�Q� t²½UJ� aOÝd²� åp²OÐò

 ÍcOHM��« fOzd�« ‰U??�
 w��uJ�« q�uL��« XO� w??�
 Ê« i�UM�« Ê“U??� åp�O�ò
 åp�O�ò t�«u� w��«  U�b���«
 pM� qC�Q� t��UJ� aO�d��
 ÃU���Ë ¨…b�b� X�uJ�« w�
 sOK�UF�« lOL� œuN� d�UC�
 ¨b�«u�« »UA�« s� W�U�
 eO�d��«Ë ¨W�b��U� ¡UI�—ö�
 —U??J??�??�«Ë ¨…œu????�????�« v??K??�
 ¨…b�b�  U�b�Ë  U��M�
  U??O??�«Ë q??�??� e??�e??F??� l??�
 s� ¨¡öLF�« l??� q�«u��«
 Íc�« w�U��ô« q�UH��« ‰ö�
 rN�UDI��« l??� ·bN���
 rN�U�d�I� vK� ·dF��«
 r??N??�«—u??B??�Ë r????N????z«—¬Ë
 vN�ML� rN�U�UO��« WO�K�Ë

ÆÂUL��ô«
 »U�A�« Ê« i�UM�« b�√Ë
 W??O??M??�u??�«  «¡U???H???J???�« s???�
 ULN� «—Ëœ VFKO� …eOL�L�«
 ¨WK�IL�« WK�dL�« w� «d�R�Ë
 rN�«—UN� qI� r�� Ê« bF�
 r??N??�??�—b??�Ë r??N??�U??O??�U??J??�«Ë
 U��ô ¨·d��� wMN� qJA�

sOMOFL�« j�u�� i�UM�« Ê“U� æ

 W�UO� t�b� åp�O�ò Ê« v�«
 s� ‰U??O??�« ¡UM�� W??�??{«Ë
 oOI��� q�I��L�« ÍœU??O??�
 r�O� w��« W�uLD�« jD��«
ÆWK�IL�« …d�H�« ‰ö� U�cOHM�

w��—b� Z�U�d�
 w� i??�U??M??�« `???{Ë«Ë
 s� 23 v??�« UNN�Ë WLK�
 ÂU�� w??� œb??�??�« sOMOFL�«
 6 dL��« w��—b� Z�U�d�
 s� ‰U??O??�« ¡UM� Ê« ¨d??N??�«
 Ê« lOD��� w��«  «d���«
 ULO� q�I��L�«  «œUO� ÊuJ�
 dO�� bN� v�« ÃU��� ¨bF�

 sO�bL�« vK� t�zU�� sJ�
 ¨…“U�L� q�uD�«Ë j�u�L�«
 ¨dO�� qJA� U�—UL� w�R��Ë
  «—b� WOLM� w� —UL���ôU�
 qC�« oI�� s??O??H??�u??L??�«
 w�U��« l�«u�« w� bz«uF�«
 qLF� YO� ¨wK�I��L�«Ë
 ‰UL�« ‰U??�??� w??� l�u�K�
 ÂUL��ô«Ë WO�Ozd�« pM��«
 WB��« lO�u�Ë …œu��U�
 ô« p�– v�Q�� ôË WO�u��«
 ÕU�� ¡UH�« sOH�u� ‰ö� s�
 WO�ËR�L�« qL�� W�d� rN�
 «d��F� ¨W��UML�« WN�«uL�
 …uD� w��—b��« Z�U�d��«

 ·«b???�« oOI��� …“U??�??L??�
 l� r??�??�??M??�Ë ¨…—«œô«
  UO�O�«d��ô«Ë jD��«

ÆW�u{uL�«

WK�U� W�ƒ—
 ÂU� d�b� U�œ t��U� s�
  U�b��«Ë W�dA��« œ—«uL�«
 sOMOFL�« dLF�« œU�“ W�UF�«
 ÁuLKF� U� —UL���« v�« œb��«
 oOI��� Z??�U??�d??�??�« ‰ö???�
 r�b�« s� sJL� —b� vB�«
 W�U� ¨WHK��L�« ‰UL�ú�
 U��U� qL� Z�U�d��« Ê«Ë
 lOL� d�Ëb� t�ö� r� ¨UOKL�

 W�U� vK� sO�—b�L�« sOMOFL�«
 UL� ¨ U�UDI�«Ë  «—«œô«
 s� WK�U� W�ƒ— rN�b� Êu�
 åp�O�ò WDA�«Ë ‰UL�« WFO��
 Ê« «b??�R??� ¨UN�O�uB�Ë
 jO�� w� oO�M��«Ë ÊËUF��«
 Í√ “ËU??�??�??� qOH� q??L??F??�«
 n�uL�« t�«u� b� oz«u�
 qLF� lOL��« Ê«Ë ¨b�b��«
 n�uL�« ⁄dH�� v�� t��b��
 ¡öLFK� W�b� qC�« r�bI��

ÆW�u�Ëô« ÊuK��� s�c�«
 Z??�U??�d??�??�« d??�??�??F??�Ë
 Á“U??�??�« Íc????�« w??�??�—b??�??�«
 qC�«Ë r�« s� ÊuH�uL�«
 ‰U�� w� WO�uM�« Z�«d��«
 vKF� ¨q�uL��«Ë ÊUL�zô«
 ◊d??�??�« d???N???�« 6  Èb????�
  «—Ëœ w� œb��« ÊuMOFL�«
 W??�d??E??�Ë WOKL� Z???�«d???�Ë
 ÊU??L??�??zô«Ë q??�u??L??�??�« w???�
 WOKL� WDA�«Ë W��U�L�«Ë
 W�UJ� W??O??�«b??O??�  «—U?????�“Ë
 p�– w� UL� qLF�« w�«u�
  U��ML�«Ë  U�b��« ‰U��

ÆUN�bI� w��«

 ‚«uÝ√ 8 lł«dð
 ŸUHð—« qÐUI�
WIDML�UÐ WŁöŁ

 w�u��ô« d�dI��« ‰U??�
 —UL���ö� wM�u�« W�dA�
 ‚dA�« w� ‰UL�« ‚«u??�« s�
 t�« UOI�d�√ ‰UL�Ë j??�Ë_«
 ‚«u???�« rEF� ¡«œ« l??�«d??�
 YO� ¨Ÿu��ô« ‰ö� WIDML�«
 ¨‚«u�« 8   «d�R� XCH��«
 3   «d??�R??� X??F??H??�—« ULMO�
 qH�« b???�Ë ÆÈd????�« ‚«u????�«
 w??�??�u??J??�« ‚u???�???�« d???�R???�
 oKGO� 2.3%  l�«u� UCH�M�

ÆWDI� 7.193 vK�
 qH�« ¨W??�œu??F??�??�« w???�Ë
 l�«u� UCH�M� ‚u��« d�R�

ÆWDI� 9.629 vK� oKGO� 4%
 qH�« bI� ¨ «—U�ô« w� U�«
 UCH�M� w��u�√ ‚u� d�R�
 ¨Ÿu��ô« ‰ö� 1.5%  l�«u�

ÆWDI� 4.790 vK� qHIO�
 d�R� q??H??�« ¨Á—Ëb?????�Ë
 l�«u� UCH�M� w??�œ ‚u??�
 qHIO� ¨Ÿu��ô« ‰ö� 3.1%

Æ◊UI� 4.406 vK�

W�œdG�UÐ WOłöF�« WŠUO�K� w�Ëb�« dLðRL�« ‰öš

WOÐdF�« WŠUO�K� WOzUC� ¡UA½≈ Õd²I¹ wŽUML�« sO�Š
∫VOM��« r�U� V��

 w�dF�« e�dL�« fOz— Õd��«
 wK� sO�� w�UO��« Âö�ö�
 WOzUC� …U??M??� ‚ö???�« w�UML�«
 WO�dF�« W�UO��« w� WBB���
 …b�u� WD�d� l{u� U��UD�
  «—bI�« “«d�ù WO�öF�« W�UO�K�
 WOKLF�«Ë WO�öF�«  «e??O??L??�«Ë
 U??�«e??L??�«Ë W??�d??A??�??�« —œ«u???J???�«Ë

ÆWIDMLK� WO��UM��«
 W??�—Ë ‰ö??� s??� p??�– ¡U??�
  «—U�ô« W�d�� ÷dF��� qL�
 UN�d� WO�öF�« W�UO��« w�
 W�UO�K� w�Ëb�« dL�RL�« ÂU??�«
 – W�œdG�« w� rO�« Íc�« WO�öF�«
 d�u��« 29 s� …d�H�« ‰ö� dB�

ÆÍ—U��« d�L�u� 2 v�«
 Z�Ëd��« Ê« w�UML�« —U�«Ë
 ‰ö� s??� WO�öF�« W�UO�K�
 w�UL��ô« q??�«u??�??�« q??zU??�Ë
 s� «d??O??�Q??� d???�???�ô« X??�??�??�«

ÆÈd�ô« WO�ö�ô« qzU�u�«

 «—U�ù«
  «—U????�ô« Ê« v???�« —U????�«Ë
  UBB���« s� b�bF�« pK�L�
 Èu��L�« vK� …—œU??M??�« WO�D�«
 W�UO��« bL�F� YO� wLOK�ô«
  UOHA��L�« v??K??� W??O??�ö??F??�«
  «eON�� UNO� d�u�� w��« W��b��«
 …¡UHJ� eOL�� W�dA� —œ«u�Ë WO��

ÆW�Ëb�« t� eOL�� U� u�Ë WO�U�

U�UH�
 w�O��« ¡U??H??A??�??�ô« s??�Ë
 d??�??�??�« –  U??�U??H??� W??I??D??M??L??�

w�UML�« sO�� æs�b�« dB� »uIF�Æœ æ…eL� s��Æœ —«u�� VOM��« r�U� qO�e�« æ
 ŸËdAL�« d??�b??� ‰U??� d??L??�ô«
 X�U� W�«b��« Ê« …eL� s��Æœ
 k�ö� YO� åqO�UMO�ò W�dI�
 V??�U??�ô« ¡ôe??M??�« iF� ¡U??H??�
 s� ÊuJA� sL� sO�dBL�«Ë
 ÂeO�U�Ëd�«Ë b�u�U�Ëd�« ÷«d�«
 ‰ö� p�–Ë W�bK��« WO�bB�«Ë
 …œËb�� ÂU�_ W�œUF�« rN��U�«
 YO� U�UH� WIDM� Ë« W�dI�U�
 WO�B�« …d�UE�« Ác� W�«—œ r�
 qO�Q�Ë wLK� ZNM�Ë »uK�Q�
 r� YO� UOLK�Ë UO�� UN�U��«
 wKLF�« Y���« …—«“u� ‰UB�ô«
 w�uI�« e�dLK�  b??M??�« w��«
 a�U� wLK� Õd� u�Ë Àu��K�
 WO�B�« …d�UE�« Ác� Y�� WLN�

ÆW�œUF�« dO�
 w�uI�« e??�d??L??�« ÂU??� UL�
 s� w�� Y�� qOJA�� Àu��K�
 vK� ¡U��ô« …c�U�ô« s� W���
 sOBB��L�«Ë Èu��� vK�«

 b???�u???�U???�Ëd???�« v???{d???� w???�
 W�bK��« WO�bB�«Ë wKBHL�«
 W�«—œò r�« Y���« vK� oK�«Ë
 —U??�x??� WOJOMOK�«Ë W??O??�«b??O??�
 vK� U�UH� WIDML� WO�öF�«
 WO�eO�U�Ëd�« ÷«d??�ô« iF�

ÆåW�bK��«Ë
 s� v�Ëô« WK�dL�« X���«Ë
 …b�bA�« …—bI�« WO�«bO� W�«—œ
 wKBHL�« b�u�U�Ëd�« ÀËb��
 W��� Ê« YO� WIDML�U� s�eL�«
 W��M�« ULMO� 0.014%  W�U�ô«
 W��� UL� 1% mK�� WOL�UF�«
 WIDML�U�  W�bK��«  WO�bB�«
 W��M�U� W�—UIL�U� 0.08%
 sO� U� ÕË«d�� w��«Ë WOL�UF�«

Æ3% ≠ 1%
 U�UH� WIDM� Ê« v�« —U�«Ë
 q�«uF�« s??� W�uL�L� eOL��
 V��« UNKF�� w��« WOFO�D�«
 WO�bB�« ÃöF� r�UF�« w� ÊUJ�

 ‰U���U� W??�U??�??� U??N??�« Y??O??�
 w�«uM�« lOL� s??� WFH�dL�«
 b� jzU�� UNKF�� Íc�« d�ô«
 n�«uF�«Ë ÕU�d�« b{ wFO��
 WIDML�« u� ÊU� w�U��U�Ë WOK�d�«
 WI�UF�« Vz«uA�« s� U�UL� wI�
 WF�« XO�A� UN�Q� s� w��«
 ©WO��HM��« ‚u???�® f??L??A??�«
 tOK�Ë UNM� d�¬ ¡e� ’UB��«Ë
 Z�M� Vz«uA�« œu�Ë Âb� ÊU�
 ‚u� WF�ô« s� WKzU� WOL� tM�
 Ãö� ”U�« w� w��« WO��HM��«

ÆWO�bB�« ÷d�

Êœ—_«
 »uIF� —u��b�« ‰U� Á—Ëb�
 ¡UM�« fK�� fOz— s�b�« dB�
 Ê« UL� j??�Ëô« ‚dA�« WF�U�
  UO�UJ�« rN�b� dB�Ë Êœ—ô«
 sJ� WO�öF�« W�UO�K� WKzU�

Æ·U� dO� UN� o�u���«

 Ê« ÁœU??I??�??�« s??� »d????�«Ë
 «b� dO�� —Ëœ UN�  UF�dA��«
 WO�öF�« W�UO��« lO�A� w�
 WO�dF�« ‰Ëb�« s� dO�J� UHOC�
 rEM� w??�??�«  U??F??�d??A??�??�« ÊU???�
 W�UO��« s??� Ÿu??M??�« «c??� q��
 ô –« …d�Q�� d��F� WO�öF�«
 lOD��� ô  UF�dA� b??�u??�
 s�U�« v??�« U�UF� dC�� Ê«
 ‰U�I��ô …QON� dO� WO�ö�
 Ê« W???�U???�Ë Æ ôU???�???�« Ác???�
 …QON� dO� w��« ‚œUMH�« WO��U�
 «c??�Ë  ôU??�??�« Ác??� ‰U�I��ô

Æ UF�dA��« s� ¡e�
 W??�U??I??�??�« v?????�« —U???????�«Ë
 «dO�� «—Ëœ VFK� WOFL��L�«
 d��« w�M�ô« ¡wA�« V�� YO�
  UF��ML�« Ê« r�— w�dF�« s�
 w� WO�dF�« ‰Ëb??�«Ë dB� w�
 Ác� ÊU??� «c??� r�UF�U� q??C??�ô«

ÆdOG�� Ê« b�ô W�UHA�«
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