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«غرفة التجارة» :تعداد السكان
سيسهم في مشاريع التنمية

الجمعية العمومية أرجأت بند زيادة رأس املال ولم تحدد موعدًا جديدًا

«الخطوط الوطنية» :تأجيل التصويت «املصيري»
في انتظار نتيجة املفاوضات مع «أالفكو»
| كتب محمد الجاموس |

• البحر 15 :مليون
دينار كافية لسداد
جزء من االلتزامات
وتشغيل  3طائرات
• الدفعة األولى
 3ماليني دينار
لاللتزامات الطارئة
ومستحقات
املوظفني
• استراتيجية مختلفة
إذا عدنا للتشغيل
تركز على الدرجة
السياحية
• دعم الحكومة
لـ«الكويتية»
واشتداد املنافسة
واألحداث السياسية
وراء تعثر الشركة

ّ
ب � �ع� ��د ان أج � � ��ل � � ��ت ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة
ال � �ع � �م� ��وم � �ي� ��ة ال � � �ع � ��ادي � ��ة ل� �ش ��رك ��ة
ال� �خ� �ط ��وط ال ��وط� �ن� �ي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ال � �ت � �ص� ��وي� ��ت ع � �ل� ��ى ب � �ن� ��د زي� � � ��ادة
رأس � � �م � ��ال ال � �ش� ��رك� ��ة م � ��ن  50ال ��ى
 65م �ل �ي ��ون دي � �ن� ��ار ،أك � ��د رئ �ي��س
مجلس االدارة والعضو املنتدب
ع �ب��د ال� �س ��الم ال �ب �ح��ر ل � � «ال � � ��راي»
أن  5إل��ى  6م��الي��ني دي �ن��ار كافية
إلع � ��ادة ت�ش�غ�ي��ل خ �ط��وط ط �ي��ران
ال �ش��رك��ة م ��ن ج��دي��د ب �ع��د  6أو 7
أش �ه��ر ،واض �ع��ا مصير الخطوط
الوطنية بيد «االفكو» معربا عن
تفاؤله في هذا الشأن ،وق��ال« :لو
ل��م أك��ن متفائال مل��ا أتيت ال��ى هذا
االجتماع».
وب� �ع ��د ن� �ق ��اش ��ات أم� �ط ��ر ف�ي�ه��ا
م� �س ��اه� �م ��ون ال� �ب� �ح ��ر ب� ��واب� ��ل م��ن
االسئلة ذات العالقة بالشركة وما
تعرضت له من خسائر افقدتهم
ام � ��وال� � �ه � ��م ،ص � � ��وت امل� �س ��اه� �م ��ون
على اق �ت��راح ت�ق��دم ب��ه مساهمون
بتأجيل التصويت على بند زيادة
رأس �م��ال ال�ش��رك��ة م��ن  50مليونًا
ال��ى  65مليونا ال��ى ح��ني اتضاح
الرؤية في ما يتعلق باملفاوضات
ال�ت��ي تجريها ال�ش��رك��ة م��ع شركة
ش� ��راء وت��أج �ي��ر وب �ي��ع ال �ط��ائ��رات
«االف � �ك� ��و» ،الف �ت��ا ال ��ى أن ال�ع��ام��ل
ال�ح��اس��م إلع ��ادة تشغيل الشركة
ي �ت��وق��ف ع �ل��ى م ��وق ��ف «االف � �ك� ��و»
ف��إذا تمسكت برأيها سيكون من
ال�ص�ع��ب ع�ل��ى ال �ش��رك��ة التشغيل
م��رة اخ��رى ،واش��ار البحر ال��ى أن
ال �ص��ورة ت�ت�ض��ح ف��ي ه ��ذا ال�ش��أن
خالل اسبوع أو اسبوعني ،معربا
عن تفاؤله في هذا االتجاه.
وأوض � � � � ��ح ال � �ب � �ح ��ر ردا ع �ل��ى
اسئلة واس�ت�ف�س��ارات املساهمني
و«ال� ��راي» أث�ن��اء وع�ق��ب الجمعية
العمومية العادية وغير العادية
للشركة التي عقدت امس بنسبة
ح�ض��ور بلغت  29،6ف��ي امل�ئ��ة ،أن
ال��دف �ع��ة االول � ��ى م� ��ن ال� ��زي� ��ادة (3
ماليني من اصل  15مليون دينار)
كافية لسداد جزء من املستحقات
الطارئة ومستحقات املوظفني).
واش��ار إل��ى أن ال��زي��ادة تسمح
بإعادة تشغيل طائرتني الى ثالث

• حجم القروض
 20مليون دينار
للبنوك و 16مليونًا
أخرى

البحر مترئسًا الجمعية العمومية

ط��ائ��رات وب��وج��ود خطة متكاملة
أف � �ض� ��ل م � ��ن ال � �خ � �ط ��ة ال� �س ��اب� �ق ��ة،
م�ن��وه��ا ب��أن��ه ال يمكن االس�ت�م��رار
باملنهجية نفسها نتيجة تغير
ال � � �ظ� � ��روف وب� ��ال � �ت� ��ال� ��ي الب � � ��د م��ن
إع ��ادة النظر ب��أس�ل��وب التشغيل
م��ع ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى رك ��اب ال��درج��ة
ال� �س� �ي ��اح� �ي ��ة ،وت �ق �ل �ي ��ل ت �ك��ال �ي��ف
الخدمة واالجور.
وت � �ن� ��اول ع �ب��د ال� �س ��الم ال�ب�ح��ر
ف��ي اس �ت �ع��راض��ه ل�ت�ق��ري��ر مجلس
االدارة ال �ظ��روف ال �ت��ي م ��رت بها
ال �ش��رك��ة وأدت ال ��ى م��ا ه��ي عليه
اآلن وقال ان الظروف التي اعدت
ف �ي �ه��ا دراس� � ��ة ال� �ج ��دوى ل�ل�ش��رك��ة
ك��ان��ت م�خ�ت�ل�ف��ة ت �م��ام��ا ع �م��ا هي
ع �ل �ي��ه االن ،خ �ص ��وص ��ا ان ه ��ذه
ال��دراس��ة اع��دت قبل االزم��ة املالية
العاملية ،وكان سعر برميل النفط
ح�ي�ن�ه��ا ب�ن�ح��و  50دوالرا بينما
س �ع��ره االن ن �ح��و  110دوالرات،
ك �م��ا أن ال �ح��رك��ة ت��راج �ع��ت ك�ث�ي��را

(تصوير جالل معوض)

ع�ل��ى أه��م محطتني للشركة هما
ب�ي��روت وال�ق��اه��رة بفعل االح��داث
ال �س �ي��اس �ي��ة ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ،أض��ف
ال��ى ذل��ك أن الطلب على شريحة
الدرجة االولى التي ركزت عليها
ال �ش��رك��ة ت��راج �ع��ت ب�ف�ع��ل االزم� ��ة،
وان�خ�ف��اض اس �ع��ار ال�ت��ذاك��ر أكثر
م��ن  50ف��ي امل �ئ��ة ه ��ذا ال ��ى ج��ان��ب
اشتداد ح��دة املنافسة خصوصا
أن ال � �خ � �ط� ��وط ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة وه ��ي
شركة حكومية ومنافس قوي ال
ت ��زال تتلقى ال��دع��م م��ن الحكومة
وه ��و أم ��ر ق ��ال ان ��ه ي�خ��ال��ف ب�ن��ود
ال ��دس� �ت ��ور ال� �ك ��وي� �ت ��ي ،وت �ش �غ �ي��ل
شركة فالي دبي  5رحالت يومية
ب��ني دب��ي وال�ك��وي��ت ،ك��ل ذل��ك ادى
ال��ى ت��راج��ع إي� ��رادات ال�ش��رك��ة إلى
أق��ل م��ن  50ف��ي امل�ئ��ة م��ن املتوقع،
ك�م��ا ارت �ف �ع��ت ت�ك��ال�ي��ف التشغيل
اكثر من  100في املئة ،مشددا على
أن ه��ذه ال�ظ��روف كانت أق��وى من
قدرة مجلس االدارة.

«الجزيرة» تعمل وتربح
علق اح��د املساهمن (وه��و خبير في ه��ذا املجال من خ��الل عمله
لدى الخطوط الكويتية) على كالم البحر بالقول ان الظروف الحالية
تسمح ب��إع��ادة تشغيل الشركة من جديد ،وس��اق مثاال على كالمه
بشركة طيران الجزيرة التي قال انها تعمل وتحقق ارباحا .وأضاف
ان رأس�م��ال شركة طيران الجزيرة  10مالين دينار ولديها اآلن 6
طائرات تعمل لديها.

وردا على سرد البحر ملجموعة
م� ��ن االن � � �ج� � ��ازات امل �ح �ق �ق��ة ض�م��ن
ت�ق��ري��ره ال��ى الجمعية العمومية
مقارنة م��ع وضعها الحالي قال
البحر ان تلك االن�ج��ازات تحققت
فعال وج ��اءت بتقييم م��ن جهات
عاملية محايدة.
واعترف البحر ردا على سؤال
ب��وج��ود ت��ذاك��ر م�ج��ان�ي��ة قدمتها
ال �ش��رك��ة ،م�ن��وه��ا ب��أن��ه شخصيا
اقل واحد يسافر.
وردا على سؤال مساهم «ملاذا
ال تعرضون شركة ي��وب��اك» لحل
م�ش��اك��ل ال�ش��رك��ة ق��ال ع�ب��دال�س��الم
ال� �ب� �ح ��ر ان امل� �س ��اه� �م ��ني ه � ��م م��ن
يتخذوا قرار البيع او زيادة رأس
املال.

عروض محلية وخارجية
وأق ��ر ال�ب�ح��ر ب��وج��ود أك �ث��ر من
ع� ��رض م ��ن م�س�ت�ث�م��ري��ن اغ�ل�ب�ه��م
من جهات اقليمية ودولية ابدوا
رغ�ب��ه ب��ال��دخ��ول ف��ي ال�ش��رك��ة لكن
ال يوجد شيء مكتوب أو رسمي،
وب��ال �ت��ال��ي ال ي�م�ك�ن�ن��ا ال� �ق ��ول ان
هناك عرضا رسميا.
وب � � �س � � ��ؤال� � ��ه ع � � ��ن ال� � �ع� � �ق � ��د م��ع
«االف � �ك� ��و» ق � ��ال ال �ب �ح��ر ان ع �ق��ود
الشركة كلها عقود إج��ارة وفيها
شروط أن الشركة تدفع تعويض
الى «االفكو» في حال إلغاء العقد
م ��ع ارج� � ��اع ال� �ط ��ائ ��رات امل ��ؤج ��رة،

وح �ج��م ال�ت�ع��وي��ض ي�ت��وق��ف على
م ��دى إم�ك��ان�ي��ة ت��أج�ي��ر ال �ط��ائ��رات
امل�س�ت��رج�ع��ة م��ن ق �ب��ل امل��ال��ك ف��إذا
ت ��أج ��رت ب �ع��د  6أش �ه ��ر ي �ت��م دف��ع
قيمة إيجار تلك االشهر أو سنة،
او دف��ع ف��رق التأجير الجديد مع
ش��رك��ة اخ� ��رى إن وج ��د م��ع قيمة
ع �ق��د ال �ت��أج �ي��ر ال �س ��اب ��ق ،م�ن��وه��ا
بأن «االفكو» هي من بادر بإلغاء
ال �ع �ق��د ،وارس� �ل ��ت ل �ل �ش��رك��ة طلبا
بدفع  70مليون دوالر.
ول �ف��ت ال �ب �ح��ر ال ��ى ان ال��وض��ع
ال�ق��ان��ون��ي ل�ل�خ�ط��وط ال��وط�ن�ي��ة ال
ي�س�م��ح ل �ه��ا ب�ع�م��ل أي ص �ل��ح مع
أي جهة ،وأي صلح وقائي تقوم
به الشركة سيعرضها للمساءلة
ال�ق��ان��ون�ي��ة ،م�ن��وه��ا ب ��أن ال�خ��الف
م��ع االف �ك��و سيحل خ��الل اس�ب��وع
او اسبوعني.
وق� ّ�در حجم ق��روض الشركة ب�
 20مليون دي�ن��ار للبنوك وهناك
 16مليون اخرى.
ب �س��ؤال��ه ع ��ن دع � ��وى ق�ض��ائ�ي��ة
ق�ي��ل ان �ه��ا م��رف��وع��ة ع�ل��ى ال�ش��رك��ة
م � � ��ن ح� ��ام � �ل� ��ي ت � � ��ذاك � � ��ر س � �ف� ��ر ل��م
يستخدموها وم��ن موظفني قال
ال�ب�ح��ر ان��ه سيتم ح�ص��ر ك��ل ه��ذه
املطلوبات على الشركة لسدادها
منوها بأنها اح��د اه ��داف زي��ادة
رأس املال.

الشعر األصفر
وق ��ال ال�ب�ح��ر ردا ع�ل��ى س ��ؤال ان
دراس ��ة ال �ج��دوى اع ��دت ف��ي ظ��روف
م �خ �ت �ل �ف��ة ت� �م ��ام ��ا ع� �م ��ا ه� ��ي ع�ل�ي��ه
اآلن ،وه��ي أع��دت عندما ك��ان رجل
االعمال في الكويت ال يجد مقعدا
ال ��ى ب �ي��روت او دب� ��ي ،واآلن رك��اب
ال��درج��ة االول ��ى ي �خ �ت��ارون ال��درج��ة
االدن��ى ورك��اب ه��ذه االخ�ي��رة ب��دأوا
ي �خ �ت ��ارون ال �س �ف��ر ع �ل��ى ال ��درج ��ات
السياحية .وعلق الخبير ذاته على
ذل��ك ب��ال�ق��ول «أن �ت��م تسمعون ك��الم
اص�ح��اب الشعر االص�ف��ر والعيون
الخضراء وال تسمعون كالم الناس
العارفة في الكويت».
ورد البحر على ذل��ك بالقول إذا
كانت شركة لوفتهانزا (في اشارة
ال ��ى ال�ع�ق��د ال ��ذي وق�ع�ت��ه ال�خ�ط��وط
ال ��وط �ن �ي ��ة م �ع �ه ��ا) ال ت �ف �ه��م ف �ه��ذه
مصيبة.

الزبن :ننتظر دعوة للتفاوض
من «الخطوط الوطنية»
| محمد الجاموس |

أك��د رئيس مجلس االدارة العضو املنتدب
ف ��ي ش��رك��ة ش � ��راء وت��أج �ي��ر وب �ي��ع ال �ط��ائ��رات
(آالفكو) احمد الزبن أن الشركة منفتحة على
إجراء حوار ولديها الرغبة بالوصول الى نتائج
ايجابية مع شركة الخطوط الوطنية الكويتية
ت��رض��ي ال �ط��رف��ن ،ف��ي م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��امل�ط��ال�ب��ات
البالغة  70مليون دوالر.
وقال الزبن ردا على اسئلة «الراي» أن إدارة
«آالفكو» تنتظر االخوان في «الخطوط الوطنية»

• منفتحون على الحوار
في شأن مطالبات «أالفكو»
للجلوس وال �ت �ف��اوض ،م��ؤك��دا ان��ه منفتح على
مثل ه��ذا ال �ح��وار وان ك��ل ش��يء م�ط��روح على
الطاولة للنقاش للوصول ال��ى حلول مرضية
للطرفن.

ووص��ف االج��واء بن الطرفن بأنها جيدة،
مضيفا انه تم االتفاق على معظم النقاط التي
ت�م��ت م�ن��اق�ش�ت�ه��ا ،واص �ف��ا درج ��ة ت�ف��اؤل��ه في
هذا الشأن بأنها عالية ،وانه سيفاوض إدارة
الخطوط الوطنية بروح التفاؤل.
ورف��ض إع�ط��اء تفاصيل ع��ن ال�ن�ق��اط التي
تم حلها بانتظار بلورة الصورة النهائية ألي
اتفاق بن الطرفن.
وردا على س��ؤال اتفق احمد ال��زب��ن م��ع ما
قاله عبد ال�س��الم البحر ب��أن التوصل التفاق
النهائي سيتم خالل اسبوع او اسبوعن.

احمد الزبن

الشمالي :نتوقع نشاطًا لالكتتابات الخاصة

«اكتتاب» :تخارجات في الطريق لتوفير السيولة
| كتب عالء السمان |
أك � ��د ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س إدارة ش ��رك ��ة اك �ت �ت��اب
ال �ق��اب �ض��ة ال��دك �ت��ور ع �ل��ي ال �ش �م��ال��ي أن اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
الشركة في  2011تهدف الى تغيير الكثير من الثوابت،
ما يستدعي العمل عن قرب الستقراء املعادلة الجديدة
ل�ل�ع�م��ل االس �ت �ث �م��اري وت �ق �ل �ي��ص ال �خ �س��ائ��ر وال� �ع ��ودة
للربحية.
وأك� ��د أن ال �ش��رك��ة ت�س�ع��ى ال ��ى ال �ت �خ��ارج م��ن بعض
االس �ت �ث �م��ارات ال �ت��ي م��ن ش��أن�ه��ا أن ت�ح�ق��ق ل�ه��ا ع��وائ��د
مجزية ما سيوفر سيولة ينتظر أن تستخدم بعناية
وتوجه يتماشى مع النموذج االستثماري الذي يتفق
مع املرونة في التعامل مع تغيرات األسواق التي تعمل
فيها خصوصًا عقب األزمة املالية التي أثرت على كافة
األسواق.
واوضح الشمالي في تصريح على هامش الجمعية
العمومية ال�ت��ي ان�ع�ق��دت أم��س أن «اك�ت�ت��اب القابضة»
تأثرت حالها كحال كل شركات االستثمار ب��األزم��ة و
ال�ت�ب��اط��ؤ االق �ت �ص��ادي م��ا ان�ع�ك��س سلبا ع�ل��ى م�ع��دالت
النمو املخطط لها قبل حدوث األزمة.
ول� �ف ��ت ال� ��ى أن ال �ش ��رك ��ة س �ت��رك��ز ع �ل��ى دي�ن��ام�ي�ك�ي��ة
التعامل م��ع تداعيات األزم��ة وتقليص التأثر بها في
أضيق نطاق ،حيث أن نموذجها االستثماري يهدف
ال��ى امل�ش��ارك��ة ف��ي االكتتابات األول�ي��ة التي تشهد اآلن
ن ��درة ملحوظة ل�ش��ح ال�س�ي��ول��ة وال�ه�ب��وط ال ��ذي ض��رب
كثيرًا من أسواق املال في املنطقة والعالم.
واشار الشمالي الى أن هناك جانبا آخر ال يقل أهمية
ضمن نماذج عمل الشركة وهو املشاركة في االكتتابات
الخاصة التي من املتوقع أن تشهد نشاطًا كبيرا يعادل
التباطؤ الذي سيصيب االكتتابات العامة.
واشار الى أن «اكتتاب القابضة» أمامها الكثير من
ال �ف��رص ال �ت��ي ينتظر أن ت�ق�ن��ص ال�ب�ع��ض م�ن�ه��ا خ��الل

الشمالي مترئسا عمومية «اكتتاب»

العام الحالي ضمن الجهود املبذولة في التعامل مع
امل�ت�غ�ي��رات ال�ت��ي ط��رأت عقب األزم ��ة ،مبينًا أن الشركة
سجلت خسارة خالل العام املاضي قدرها  5،93مليون
دينار مقارنة بخسارة قدرها  14،94مليون دينار العام
 ،2009األم��ر ال��ذي يعد تطورا ايجابيا خ��الل تداعيات
األزم � ��ة االق �ت �ص��ادي��ة ال �ت��ي ع�ص�ف��ت ب�ج�م�ي��ع األس� ��واق
وم��ازال تأثيرها ممتدًا خالل العام  ،2011وعلى ضوء
ذلك فقد بلغت خسارة السهم الواحد  11.48فلس للعام
 ،2010مقارنة بخسارة للسهم  28.98فلس للعام .2009
وق � ��ال ال ��دك �ت ��ور ال �ش �م��ال��ي ان أب � ��رز ال �ظ ��واه ��ر ال�ت��ي
ات�ض�ح��ت خ��الل ع��ام  2010تتمثل ف��ي االن�خ�ف��اض في
ال�س�ي��ول��ة ف��ي أس� ��واق امل ��ال واالرت� �ف ��اع ال �ت��دري �ج��ي في
أس�ع��ارال�ن�ف��ط ح�ي��ث ارت �ف �ع��ت األس �ع��ار م��ن م�س�ت��وي��ات
السبعني دوالرا للبرميل ،لتنتهي العام على مستويات

(تصوير أسعد عبداللة)

تقارب املئة دوالر للبرميل ،منوهًا ال��ى أن ذل��ك ساهم
بشكل كبير في زيادة الفوائض النقدية للدول املصدرة
للنفط خصوصًا دول الخليج ال�ع��رب��ي ول�ك��ن ف��ي ظل
أزمة االئتمان التي امتدت لتضرب جميع األس��واق ما
كان له التأثير الكبير على مختلف القطاعات.
واوض��ح ان��ه رغ��م ذل��ك وم ��رورًا ب��األزم��ة االقتصادية
ال�ت��ي ض��رب��ت ال�ع��ال��م بنهاية ال �ع��ام  ،2008ف�ق��د حققت
اق �ت �ص��ادات دول مجلس ال �ت �ع��اون الخليجي ارت�ف��اع��ًا
في نموها خالل العام  ،2010حيث حققت اقتصادات
دول م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي ن �م ��وا ف ��ي ال �ن��ات��ج
املحلي اإلجمالي الحقيقي بنسبة  4.5في املئة خالل
ال�ع��ام  ،2010ف��ي ال��وق��ت ال��ذي يتوقع ارت�ف��اع��ه إل��ى 5.9
ف��ي امل��ائ��ة خ ��الل ع ��ام  ،2011وذل ��ك م��ع ارت �ف��اع أس�ع��ار
النفط ومستويات إنتاج النفط ،التي يتوقع أن تحسن

امل ��وازي ��ن امل��ال �ي��ة ل ��دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون خ ��الل ع��ام��ي
 2011و .2012واف��اد أن��ه م��ع ارت ��داد أس�ع��ار النفط إلى
مستويات مرتفعة وانتعاش القطاع غير النفطي ،فإنه
يتوقع تحسن املوازين املالية كنسبة من الناتج املحلي
اإلجمالي لدول املجلس ،من  3.9في املئة عام  2010إلى
 6.9في املئة عام .2011
وذك��ر الشمالي ان التحدي أم��ام السياسة النقدية
ل ��دول امل�ج�ل��س ع�ل��ى امل ��دى ال�ق�ص�ي��ر يتمثل ف��ي ت��وازن
انتعاش نمو االئتمان وفي الوقت ذاته تالفي احتمال
ع� ��ودة ال �ض �غ��وط ال�ت�ض�خ�م�ي��ة ،وم ��ع ت �ع��دد ات �ج��اه��ات
سياسات االق�ت�ص��اد الكلي العاملية ،ف��إن االق�ت�ص��ادات
الناشئة بما فيها دول مجلس ال�ت�ع��اون تحتاج إلى
ال �ب �ح��ث ف ��ي ت �ط��وي��ر م �ص ��ادر م�ح�ل�ي��ة ل�ل�ن�م��و م ��ن أج��ل
استدامة انتعاشها االقتصادي.
وع ��ن ال�ن�ف��ط وال �غ��از ب��ني أن دول م�ج�ل��س ال�ت�ع��اون
تلعب دورا حيويا في استقرار أسواق النفط العاملية،
وت�م�ث��ل دول امل�ج�ل��س  40ف��ي امل �ئ��ة م��ن االح�ت�ي��اط�ي��ات
النفطية املكتشفة و 23في املئة من احتياطيات الغاز
ال �ع��امل �ي��ة ،وت�س�ه��م دول امل�ج�ل��س ف��ي اس �ت �ق��رار أس ��واق
النفط ،كونها تعتبر أكبر مصدر للنفط وبنسبة 25
في املئة من إجمالي الصادرات العاملية وقد تزداد هذه
النسبة بسبب األحداث الجارية في ليبيا.
وف ��ي م ��ا ي �خ��ص األس� � ��واق امل��ال �ي��ة ال �س �ب��ع ف ��ي دول
م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي،ف�ق��د أن �ه��ت ت � ��داوالت ع��ام
 2010بشكل م�ت�ف��اوت ،إذ ع��ززت�ه��ا ح��زم��ة م��ن العوامل
منها ارتفاع أسعار النفط ،بينما أثرت عليها سلبا من
جهة أخرى مشاكل الديون في أوروبا ودبي.
واع �ت �م��دت ع�م��وم�ي��ة «اك �ت �ت��اب» ك��اف��ة ال �ب �ن��ود ال�ت��ي
ت�ض�م�ن�ه��ا ج� ��دول االع� �م ��ال ب �م��ا ف�ي�ه��ا ت �ق��اري��ر مجلس
االدارة ومدققي الحسابات اضافة الى توصيات بعدم
ت��وزي��ع ارب ��اح ع��ن ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة امل��اض�ي��ة وغ�ي��ره��ا من
املقترحات.

أش ��ادت غ��رف��ة ت �ج��ارة وص�ن��اع��ة ال�ك��وي��ت ب�م�ش��روع ت �ع��داد السكان
واملباني واملنشآت لدولة الكويت لعام  ،2011وصرح مصدر مسؤول
ب��أن «ال �غ��رف��ة» ت�ب��دي اه�ت�م��ام��ًا ك�ب�ي�رًا ب��امل�ش��روع وت��ؤك��د اس�ت�ع��داده��ا
للتعاون مع األجهزة املعنية في انجازها ،خاصة وانها املرة األولى
التي تشهد فيها الكويت تعدادين :األول تسجيلي يقوم على تجميع
البيانات في السجالت الرسمية ،والثاني ميداني يعتمد على النزول
الى املواقع الستقاء املعلومات من منابعها ،يضاف الى ذلك تزامن
التعداد هذا العام مع بدايات الخطة التنموية الخمسية التي شرعت
الدولة في تنفيذها ،والتي تعتمد أساسًا على الخصخصة ،وتحرير
ق ��وى ال �س��وق ،وت�ش�ج�ي��ع االس �ت �ث �م��ارات ف��ي امل �ش��اري��ع ال�ح��دي�ث��ة ذات
التقنية العالية.
وقالت «الغرفة» في بيان لها «مما ال شك فيه أن توافر البيانات
االحصائية عن السكان وخصائصهم الديموغرافية واالجتماعية
واالق�ت�ص��ادي��ة ال�ت��ي سيتيحها ال�ت�ع��داد ،سيسهم ال��ى ح��د كبير في
اقامة مشاريع الخطة التنموية على أسس واقعية سليمة وتوقعات
محسوبة وم��دروس��ة ،وت��ول��ي غرفة ت�ج��ارة وصناعة الكويت أهمية
ق �ص��وى مل �ش��روع ال �ت �ع��داد م��ن م�ن�ظ��ور اق �ت �ص��ادي دي �م��وغ��راف��ي ،ألن
امل �ع �ل��وم��ات ال�س�ك��ان�ي��ة امل�ت�ح�ص�ل��ة وف ��ق ال�ت�ص�ن�ي�ف��ات وال�ت�ق�س�ي�م��ات
العاملية هي التي يتم على أساسها تحديد كثافة السكان والقوى
العاملة وحجم الناشطني اقتصاديًا واملستويات التعليمية والفئات
العمرية التي يتم في ضوئها توطني األنشطة االقتصادية والخدمات،
واجراء دراسات جدوى املشاريع والتعرف على حجم فرص التسويق
وغيرها».
وتتعدد أوجه االستفادة من التعداد كذلك في جذب االستثمارات
األج�ن�ب�ي��ة ،وتشجيع االس �ت �ث �م��ارات ال��وط�ن�ي��ة ،ك�م��ا أن��ه ي��وف��ر ق��واع��د
البيانات واالح�ص��اءات الالزمة الستخالص امل��ؤش��رات االقتصادية
وال�ت�ن�م��وي��ة ال �ت��ي ت�ع��ني أص �ح��اب ال �ق��رار ف��ي ال�س�ل�ط�ت��ني التشريعية
والتنفيذية في سن التشريعات ،ووضع الخطط والبرامج التي تلبي
طموحات الشعب الكويتي وقيادته الحكيمة في تحويل الكويت الى
مركز اقليمي ودولي ماليًا وتجاريًا وتقنيًا.
ل��ذا تهيب الغرفة بكافة أعضائها واملنتسبني إليها من أصحاب
امل�ن�ش��آت ال�ت�ج��اري��ة وال�ص�ن��اع�ي��ة وال�خ��دم�ي��ة ،ت�ق��دي��م ك��ل ع��ون ممكن
إلن� �ج ��اح م� �ش ��روع ال� �ت� �ع ��داد ،وت ��وخ ��ي ال �ش �ف��اف �ي��ة وال ��دق ��ة ف ��ي اع �ط��اء
ً
املعلومات والبيانات املطلوبة على النحو الذي يجعل التعداد ممثال
للواقع ومعبرًا عنه.

«التعمير لالستثمار» 61 :في املئة
إشغال الفنادق الكويتية بالربع األول
ك��ون��ا  -ق��ال تقرير ش��رك��ة التعمير لالستثمار ال�ع�ق��اري ان نسبة
اشغال الفنادق في الكويت ارتفعت بواقع  3نقاط خالل الربع االول
من العام الحالي لتستقر عند  61في املئة مقارنة مع الفترة نفسها
في .2010
واض��اف التقرير ان معدل سعر الغرفة الواحدة خالل تلك الفترة
ارتفع بنسبة  4.3في املئة مسجال  79دينارا لليلة الواحدة في حني
ارتفع معدل العائد على الغرفة بنسبة  9.7في املئة ليستقر عند 48.5
دينار لليلة الواحدة في تحسن ملحوظ عن الفترة نفسها من العام
املاضي.
واوضح انه على الرغم من هذا االرتفاع خالل الربع االول فان شهر
مارس املاضي وحده شهد انخفاضا طفيفا بلغ نقطة واحدة لتصل
نسبة اشغال الفنادق فيه الى  59في املئة مقارنة مع  60للشهر نفسه
في العام املاضي.
واض ��اف ان م�ع��دل س�ع��ر ال�غ��رف��ة ال��واح��دة ف��ي ش�ه��ر م ��ارس ايضا
انخفض بواقع  1.4في املئة ليصل الى  75دينارا فيما انخفض معدل
العائد على الغرفة بنسبة  2.2في املئة ليصل الى  45دينارا معزيا
ذلك الى انتهاء موسم االحتفاالت الوطنية التي شهدتها الكويت في
فبراير والتي كان لها دور كبير في ارتفاع نسبة االشغال خالل الربع
االول.
ام��ا بالنسبة الداء الفنادق في الشرق االوس��ط بشكل ع��ام فأشار
التقرير الى انخفاض قدره  7.8في املئة لنسبة اشغال الفنادق خالل
الربع االول من العام الحالي مستمر بالنتائج السلبية على ضوء
االحداث السياسية التي تشهدها بعض الدول العربية.
ووصلت نسبة االشغال الى  56في املئة فقط لفنادق الشرق االوسط
خالل الربع االول في حني ارتفع معدل سعر الغرفة بنسبة  9في املئة
ليسجل  176دوالرا لليلة ال��واح��دة .وعلى الرغم من هذا االرتفاع لم
يشهد العائد على الغرفة اي تحسن يذكر حيث استقر عند  100دوالر
تقريبا لليلة الواحدة ما يدل على ان ارتفاع سعر الغرفة سببه عدم
التضحية باالسعار املتعارف عليها قبل حدوث االزمات السياسية
ول�ي��س تحسن النشاط السياحي .ام��ا بالنسبة للحركة السياحية
ملناطق الشرق االوسط فتوقع التقرير بان تستقطب املنطقة اكثر من
 36مليون زائر خالل السنة الحالية مستندا بذلك الى ارقام منظمة
السياحة العاملية التابعة لالمم املتحدة.
وقال ان املنظمة تتوقع ارتفاع عدد الزائرين بشكل مستمر حتى
يصل الى  69مليون زائر بحلول عام  2020دون النظر الى زوار كأس
العالم لكرة القدم الذي سيقام في قطر في العام نفسه.

«رغم االستفسارات التي تم الرد عليها»

النوري :عمومية «االتحاد لصناعة مواد البناء»
عكست اقتناع املساهمني بسياسة اإلدارة
أكد املدير العام لشركة االتحاد لصناعة مواد البناء أحمد النوري ان
مصادقة الجمعية العمومية على امليزانية العمومية للشركة من العام
 ،2010تعكس اقتناع املساهمني بوجهة نظر مجلس االدارة س��واء في
استثمارات الشركة وتوسعاتها ،رغم بعض االستفسارات التي تم الرد
عليها..
وج ��اء ك��الم ال �ن��وري ف��ي ب �ي��ان اص��درت��ه ال�ش��رك��ة أم ��س ح ��ول اج�ت�م��اع
الجمعية العمومية العادية للشركة بمبنى وزارة التجارة والصناعة
بمجمع ال� ��وزارات ،وذل��ك ملناقشة البيانات املالية وال�ح�س��اب الختامي
املتعلقة بالسنة املالية  2010حيث بلغ صافي أرباح الشركة  2006ماليني
دينار.
تحدث النوري عن اداء الشركة بأنه رغم استمرار تأثير تداعيات األزمة
املالية العاملية واملحاوالت الجدية لتخطي عقباتها ،استطاعت الشركة
التغلب على هذه التأثيرات وتحقيق أرباح ما يدل على أن السياسة التي
اتبعتها الشركة تسير على الخط الصحيح املرسوم لها والتي ادت الى
تحقيق زيادة في االرباح قدرها  56في املئة عن العام السابق.
وق��ال ال�ن��وري ان انعقاد الجمعية العمومية للشركة واق��راره��ا بنود
األعمال التي تم عرضها عليها بما فيها توزيع  15في املئة أسهم منحة
و 7في املئة أرباح نقدية على املساهمني املسجلني في سجالت الشركة
بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية ،وكذلك املناقشات التي جرت خالل
الجمعية العمومية انما هي وسام على صدر الشركة وادارتها حيث قال
انه «تمت املصادقة على تقرير السنة املالية وتقرير مراقب الحسابات
عن السنة املالية املنتهية في .»2010 /12 /31
كما أف��اد ال �ن��وري ب��أن امل�ص��ادق��ة ال�ت��ي تمت على امليزانية العمومية
للشركة ،وكذلك القوائم املالية للسنة املنتهية في  2010 /12 /31لم تخل
من بعض االستفسارات البسيطة التي تم ال��رد عليها اثناء االجتماع
واقتناع اعضاء الجمعية العمومية بوجهة نظر مجلس االدارة سواء في
استثمارات الشركة وتوسعاتها أو في السياسات املرسومة للتشغيل.
وقال النوري ان موافقة الجمعية العمومية على اقتراح مجلس االدارة
بتوزيع مبلغ  15في املئة أسهم منحة و 7في املئة نقدي في هذه الظروف
الحالية وهي فترة التعافي من األزمة املالية بجانب ما تقوم به الشركة
من تطويرات وتوسعات حالية وكذلك تنوع االستثمارات انما يدل على
الثقة في قوة وثبات املوقف املالي للشركة.
كما توقع بأن العام الحالي سوف يشهد مزيدا من التطوير وتعزيزا
ملوقف الشركة سواء في السوق الداخلية أو الخارجية خصوصًا بعد ان
اصبحت بعض املشروعات التوسعية والتي تم االستثمار فيها سابقًا
في مرحلة التشغيل واالنتاج الفعلي.
يذكر ان الجمعية العمومية اتخذت قرارها في اعادة استخدام األرباح
امل��وزع��ة وه��ي ع �ب��ارة ع��ن اس�ه��م منحة ل��زي��ادة رأس امل ��ال ليصبح 8.05
مليون دينار بزيادة مقدارها  1.05مليون دينار عن رأس املال املدفوع.

