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عدنان احلداد

عبدالرحمن املطوع

»آنة جروب« تقيم غبقتها الرمضانية السنوية للجهات المشاركة

التسويق أصبح صناعة الفرص االستثمارية

مشاريع محلية ودولية بالمعرض الدولي للعقار السادس 

الحداد: المؤسسات الكويتية تحتاج لرؤية 
تسويقية جديدة تواكب المرحلة المقبلة

»االستثمار البشري« تطرح رؤية جديدة  
للتدريب وتقدم برامجها بأسلوب مبتكر

العاملية  خالل األزمة االقتصادية 
حيث ان العقارات اخلارجية التي 
تعرض في املعارض العقارية في 
الكويت وبأسعارها املميزة واألقل 
العقارية  سعرا مقارنة باألسعار 
احمللية، قد جعلت وساعدت على 
استمرار عجلة االستثمار العقاري 
بالدوران مما أضف���ى على إدراك 
غالبية املس���تثمرين من الصغار 
والكبار أن االستثمار في القطاع 
العقاري أثبت أنه أكثر أمنا إذا ما 
قورن بجميع القطاعات األخرى.

وأشار دشتي إلى أن العقارات 
املعروضة في املعارض العقارية 
أصبحت خ���الل الفترات األخيرة 
محط أنظار صغار املس���تثمرين 
واملواطن���ن الطامح���ن لتحقيق 
مكسب عقاري بأسعار مميزة وفي 

متناول األيدي.

بقطاع بعيد عن القطاع النفطي. 
وهذا متاما هو الدافع الرئيس���ي 
الذي جعل للشركة استراتيجية 
جديدة س���وف تطبق على أرض 
الواقع ابتداء من الربع األخير من 
هذا العام لتكتمل الصورة النهائية 
لالستراتيجية اجلديدة في قطاع 

صناعة املعارض.
من جهته ق���ال عضو مجلس 
اإلدارة بالشركة د.محسن دشتي 
إن أولى انطالقات اإلستراتيجية 
اجلديدة ستطبق باملعرض الدولي 
للعقار الس���ادس واملزمع إقامته 
خالل أكتوب���ر املقبل بعد النجاح 
الباهر الذي القته املعارض السابقة 
للشركة سواء داخل الكويت أو في 
البحرين خالل الس���نوات الثالث 
السابقة، مبينا أن تأثير املعارض 
العقارية ب���ات واضحا خصوصا 

االقتصادي احمللي والدولي حيث 
ان صناع���ة املع���ارض باتت من 
الصناعات أو القطاعات الضرورية 
لنمو اقتصاد أي دولة ترمي إلى 
الرقي في مس���تواها االقتصادي 

في العق���ار والذي يلع���ب دورا 
مهما في نهضة وانتعاش الوضع 
االقتصادي بشكل عام، مبينا أن 
شركة آنة جروب تعي متاما أهمية 
هذا القطاع وتأثيره على املستوى 

عمر راشد
قال رئيس مجلس اإلدارة في 
شركة آنة جروب لتنظيم املعارض 
واملؤمترات م.مس���اعد احلداد إن 
إلى استراجتية  الش���ركة تهدف 
العقارية  جديدة خالل معارضها 
الش���ركة للمعرض  وعن تنظيم 
الدولي للعقار الس���ادس واملزمع 
إقامته في قاعة فندق ريجنسي قال 
احلداد إن آنة جروب استكملت بيع 
جميع املساحات املتوافرة ملشاركة 
الشركات العقارية واالستثمارية 
والتمويلية والذي تنظمه الشركة 
للمرة السادسة على التوالي خالل 
الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر املقبل. 
وبن احلداد ان شركة آنة جروب 
عملت منذ انطالقتها على املساهمة 
في منو وتش���جيع املستثمرين 
مبختلف مستوياتهم لالستثمار 

ص���رح الرئي���س التنفي���ذي 
ملجموعة اخللي���ج عدنان احلداد 
ب���أن مؤمتر التس���ويق وصناعة 
املهمة  الفرص  الفرص يعتبر من 
املتاح���ة حاليا إللقاء الضوء على 
التحديات واملشكالت التي تواجه 
الكويت  التس���ويقية في  احلركة 
ومنطقتن���ا اخلليجية واالقليمية 
النظم والقوانن  حيث س���اهمت 
االستثمارية واالئتمانية في تعقيد 
عمليات التس���ويق وذلك نتيجة 
للممارسات املضاربية التي ابتعدت 
عن املعايير الصحيحة في تنشيط 
الس���وق اقتصاديا أما في الكويت 
التس���ويقية  السياس���ة  وبغياب 
الواضح في  الش���املة والتخبط 
آلي���ة اتخاذ القرار اجتهت رؤوس 
األموال إلى ال���دول املجاورة التي 
عرفت تسويقا كيف جتذب إليها تلك 
األموال وتصنع فرصا اقتصادية 
وصناعية واجتماعية لديهم كما أن 
غياب التنمية شجع رؤؤس االموال 
للتوجه إلى املضاربة في كل شيء 
وتسبب ذلك بتضخم غير منطقي 

أعلنت شركة االستثمار البشري 
للتدريب واالستشارات عن طرحها 
لسلة من البرامج التدريبية سيتم 
تنفيذها في الفترة من 25 أكتوبر 
املقبل وتستمر لغاية 30 ديسمبر 
وهو يأتي ضمن خطة الش����ركة 
الرامية إلى تقدمي عروض البرامج 
التدريبية بأسلوب حديث ومبتكر 
وعملي. وقال مدير إدارة التدريب 
في الش����ركة عبدالرحمن املطوع، 
ان شركة االستثمار البشري بدأت 
بتقدمي البرامج التدريبية وعرضها 
بأسلوب مبتكر، أخذة بعن االعتبار 
نوعي����ة ومتيز البرام����ج املقدمة 
ومدى احلاجة إليها من جهة، مع 
املترتبة  الكلفة  مراعاتها خلفض 
على املتدرب أو مؤسسته، ولتكون 
أحد اخليارات القوية واملتميزة التي 
التدريب بسبب  تطرح في سوق 
املرون����ة والديناميكية التي متيز 
طرق اختيار املؤسسات والشركات 
للبرامج التي حتتاجها سواء من 

العاملي د.فليب  التس���ويق  عميد 
كوتلر. وأكد احل����داد انه وبالرغم 
من ارتفاع أس����عار النفط وامتالك 
احلكومات اخلليجية فوائض مالية 
كبيرة فإنها عجزت بشكل عام عن 
تس����ويق مش����اريعها ولم جتذب 
اي اس����تثمارات خارجية كذلك لم 
تس����تفيد الكويت من هذه الوفرة 
املالية باستثمارها بتوسعة الرقعة 
احلضرية وتوفير البنية التحتية 
لها كما فعلت في سبعينيات القرن 
املاضي حيث شهدت عصر التنمية 
الذهبي الذي كان مثاال تتطلع اليه 
دول اخلليج كافة ومثاال لتأسيس 
الدولة احلديثة على اسس وخطط 
تنظيمية ش����املة كانت رائدة في 
منطقة الشرق األوسط ككل والدولة 
مطالبة اليوم أكثر من اي وقت مضى 
بوضع اهداف واضحة وتبني نهج 
مبهام صريحة ومباش����رة يكون 
هدفه����ا نفض الغبار ال����ذي يقيد 
آلياتها وانتهاج سياسة تسويقية 
منفتحة وجرئية تخدم االقتصاد 

بشكل مباشر.

املوظفن خاصة في ظل األزمة املالية 
العاملي����ة، وتقدمي حلول تدريبية 
بأسعار تنافسية وبجودة عالية، 
ونقل ومشاركة املعلومات وتطوير 
املهارات لدى املوظفن، باإلضافة 
إلى بناء كفاءات وتطوير مهارات 

املوظفن املشاركن.
وبن انه س����يتم خالل امللتقى 
تنفيذ العديد من البرامج التدريبية 
احلديثة املتخصصة في مجاالت 
التس����ويق واملبيع����ات،  اإلدارة، 
البشرية،  املوارد  االس����تثمارات، 
والقانون، موضحا في الوقت نفسه 
أن سلة البرامج التدريبية تستهدف 
املؤسسات احلكومية واخلاصة، 
ومنظم����ات املجتم����ع التطوعية، 
وأصحاب املشاريع، باإلضافة إلى 
املهتمن بتنمية وتطوير العنصر 
البشري، وأوضح مضيفا بأن سيتم 
تنفيذ هذه البرامج على يد نخبة 
من اخلبراء واملدربن املتميزين في 

الكويت والدول العربية.

ألسعار كثير من السلع واملنتجات. 
وأوضح احلداد أن مؤمتر التسويق 
وصناع���ة الفرص الذي س���يقام 
بالبحرين في أكتوبر املقبل يهدف 
إلى توضيح أسس وقواعد التسويق 
احلديث الذي انتقل من فكرة مجرد 
البيع إلى صنع الفرص االستثمارية 
وتنشيط وجذب رؤوس األموال 
التي تساهم في إنشاء الكثير من 
املشاريع العمالقة التي تخفف من 
عبء البطالة ويستضيف املؤمتر 

حيث متتعها بحق تس����جيل عدد 
25 من موظفيها وتوزيعهم على 
البرامج املطروحة أو حقها في طلب 
تنفيذ أي من البرامج بشكل تعاقدي   
وأشار إلى أن هذه السلة التدريبية 
تهدف إلى حتقيق أفضل النتائج في 
املؤسسات من خالل دعم وتعزيز 
دور املوارد البشرية، وكسب والء 

الشمالي: 132 مليونًا إجمالي التمويل المقدم
من البنوك وفقًا لقانون تعزيز االستقرار االقتصادي

قال وزير املالية مصطفى الش����مالي 
انه بلغ اجمالي التمويل اجلديد املقدم 
من البنوك احمللية وفقا ألحكام قانون 
تعزيز االستقرار املالي نحو 132 مليون 

دينار قدمت ل� 23 عميال.
وأضاف الشمالي خالل رده على سؤال 
برملاني للنائب د.علي العمير الذي طلب 
خالله االستفسار عن االستفادة الفعلية 

من ذلك القانون من قبل البنوك.
من املعلوم ان ضمان الدولة للعجز 
التسهيالت االئتمانية  في مخصصات 
واالنخف���اض ف���ي قيم���ة محفظت���ي 
االس���تثمارات املالي���ة والعقارية لدى 
الكويتية، وذلك خالل األعوام  البنوك 
2009 و2010 و2011 على ان تلتزم البنوك 
بتخفيض هذا الضمان سنويا ابتداء من 
نهاية عام 2011 بنس���بة ال تقل عن %8 
سنويا، وذلك حتميال على حساب األرباح 
واخلسائر، وفقا ملا تقضي به احكام الباب 
األول من املرسوم بقانون رقم 2 لسنة 
2009 بشأن تعزيز االستقرار املالي في 
الدولة، ميثل اج���راء مكمال وضروريا 
لضمان الدولة حلق���وق املودعن لدى 
البن���وك احمللية، وهي تعتبر اجراءات 
اس���تباقية واحترازية لألزمة حلماية 

اجلهاز املصرفي في الدولة.

هذا ولن يتم تفعيل 
احكام الباب األول من 
املرسوم بقانون املشار 
اليه واملتعلق بالبنوك 
اال ف����ي حال����ة ع����دم 
ق����درة أي من البنوك 
عل����ى حتم����ل أعباء 
املخصصات املطلوبة 
أو قيم����ة االنخفاض 
في استثماراتها املالية 
والعقارية وهو ما لم 
يحدث حتى2009/8/12 
)تاريخ تقدمي السؤال( 
املالي  وفقا للوض����ع 
للبن����وك ف����ي ذل����ك 

التاريخ.
وفي رده على الشق اآلخر من السؤال 
حول هل متت االستفادة فعليا من القانون 
املذكور في قطاعات النشاط االقتصادي 
احملل����ي املنتجة والذي مت تخصيص 4 
مليارات دينار لها في الباب الثاني من 
القانون املذكور وذلك لعامي 2009 و2010؟ 
مع بيان اجمال����ي املبالغ املمنوحة من 

البنوك حتت مظلة القانون.
اجاب الشمالي: بلغ اجمالي التمويل 
اجلدي����د املقدم م����ن البن����وك احمللية 

واملضم����ون بنس����بة 
الدولة وفقا  50% من 
الح����كام الباب الثاني 
من املرس����وم بقانون 
رقم 2 لسنة 2009 في 
شأن تعزيز االستقرار 
املالي في الدولة نحو 
132.3 ملي����ون دينار 
 2009/8/12 حت����ى 
)تاريخ تقدمي السؤال( 
مقدمة لعدد 23 عميال، 
ويوضح البيان املرفق 
توزيع التمويل اجلديد 
ألح����كام  اخلاض����ع 
املرسوم بقانون سالف 
الذكر بحسب قطاعات النشاط االقتصادي 

احمللي املنتجة.
القانون من  وعن االس����تفادة م����ن 
قبل شركات االس����تثمار قال الشمالي: 
لم يتقدم حتى 2009/8/12 وهو تاريخ 
تقدمي السؤال، أي من شركات االستثمار 
الى البنك املركزي بطلب االستفادة من 
احكام الباب الثالث من املرسوم بقانون 

رقم 2 لسنة 2009 سالف الذكر.
وعن عدد الشركات املدرجة في سوق 
التي استفادت  املالية  الكويت لألوراق 

حتى تاريخ تقدمي السؤال من القانون 
املذكور مع بيان اجمالي املبالغ التي مت 
منحها لتلك الش����ركات موزعة حسب 
القطاعات املعتمدة في س����وق الكويت 
لألوراق املالية أج����اب وزير املالية مت 
منح متويل جدي����د وفقا الحكام الباب 
الثاني من املرسوم بقانون رقم 2 لسنة 
2009 املشار اليه لشركة واحدة مدرجة 
في سوق الكويت لألوراق املالية يندرج 
نش����اطها ضمن قط����اع الصناعة وبلغ 
التمويل املمنوح لهذه الشركة  اجمالي 

نحو 21.6 مليون دينار.
وع����ن أي معامالت في طور االجناز 
وحتتاج لبعض الوقت الجنازها تتعلق 
بالقانون املذكور قال وزير املالية لم يرد 
لبنك الكويت املرك����زي أي طلبات من 
البنوك وشركات االستثمار لالستفادة 
من احكام الباب األول والباب الثالث من 
املرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 حتى 
تاريخ هذا الكتاب. كما لم يرد الى البنك 
املركزي من البنوك احمللية أي طلبات 
أخرى بشأن متويل جديد ممنوح وفقا 
الحكام الباب الثاني من املرسوم بقانون 
املذكور ومس����توفاة للشروط املقررة، 
وذلك خالل الفترة من 2009/6/30 وحتى 

تاريخ هذا الكتاب.

ردًا على سؤال برلماني للنائب العمير

مصطفى الشمالي

محسن دشتي مساعد احلداد

بنهاية الربع الثاني متوقعًا تحقيق قطاع المصارف أرباحًا قياسية في 2013

»الجُمّان«: »الوطني« األعلى نمواً للقيمة الدفترية بين البنوك بنسبة %5.26

االرتفاع غير املبرر في سوق املال 
الكويتي قاد مجموعة من الشركات 
املتعثرة حاليا ناهيك عن الورقية، 
وقد أدى هذا النش����اط اإليجابي � 
ظاهرا � وغير احلقيقي في اجلوهر 
إلى دفع أرب����اح البنوك مبعدالت 
غير مسبوقة وعلى مدى سنوات 
عديدة ومتوالية، وبالتالي تطلب 
األمر تصحيحا نراه مفيدا اعتبارا 
من العام 2008، والذي قد ميتد إلى 
العام 2013، أي مبدى زمني يقارب 
الستة أعوام. وختم التقرير بأن من 
محركات النشاط االقتصادي خالل 
األع����وام 2001 حتى 2007 ارتفاع 
أسعار النفط بشكل حاد، باإلضافة 
إلى التغير في العراق خالل العام 
2003، حيث متت االستفادة من تلك 
املتغيرات اإليجابية بشكل عشوائي 
ووقتي من جانب االقتصاد الكويتي 
ككل، وفات الدولة فرصة رمبا ال 
تتكرر لالس����تفادة من املتغيرات 
اإليجابية املذكورة لتحويلها إلى 
تنمية مس����تدامة وحتقيق قيمة 

مضافة لالقتصاد الوطني.

الت����ي مت حتقيقها في العام 2007 
وأنه العام الذي سيش����هد تعافي 
القطاع املصرفي، حيث ال يستبعد 
أن يتعافى قطاع البنوك من وضعه 
احلرج احلالي قبل العام 2014 بكل 

تأكيد.

 نتائج البنوك المستقبلية

التي  املبررات  انه من  وكشف 
استندنا إليها أيضا في تقدير نتائج 
البنوك املستقبلية أن منو أرباحها 
خالل األعوام من 2002 إلى 2007 
كان سريعا حيث بلغ 28% كمتوسط 
سنوي، ومبعدل 24.6% عند مقارنة 
نتائج عامي 2002 و2007، مشيرا 
إلى أنها ترجع نس����بة ال يستهان 
به����ا من الطفرة ف����ي األرباح إلى 
أنش����طة اقتصادية غير حقيقية، 
وهي مرتبطة أساسا بالرواج غير 
املبرر في سوق املال الكويتي خالل 
نفس الفترة، ناهيك عن التضخم في 
أسعار األصول سواء كانت عقارا 

أو أوراقا مالية.
وبن التقرير ان جانبا كبيرا من 

بعد تداعيات االنخفاض احلاد في 
س����وق املال ع����ام 1998، وأوضح 
التقري����ر أن توقعاته ال تعني أن 
عام 2014 سيحقق األرباح القياسية 

262 مليون دينار، مشيرا الى انه 
مت اختيار عام 2000 كعام أساس 
نظرا لب����دء انطالق قطاع البنوك 
من جديد بشكل متوازن ومتماسك 

املصرفي الكويتي يكون بتحقيق 
معدل منو سنوي مستمر مبعدل 
10%، وذلك بوضع العام 2000 كسنة 
أساس، والتي بلغت أرباحها نحو 

جميعها، وذل����ك كإجراء حتوطي 
جتاه االحتماالت املستقبلية.

التقري����ر: »نعتقد في  وق����ال 
صعوب����ة التنبؤ بنتائ����ج قطاع 
البنوك حتى ف����ي األجل القصير 
واملتمثل في النصف الثاني حتديدا، 
وذلك لتعدد املتغيرات وانعكاسها 
على ذلك القطاع احلس����اس، هذا 
من جهة، وم����ن جهة أخرى، فإن 
املخصصات احلكمية التي يفرضها 
البنك املركزي على البنوك ال ميكن 
التنب����ؤ بها إطالق����ا، والتي تؤثر 

جوهريا على نتائجها«.
وتابع: »نتوقع أوليا أن نتائج 
البنوك س����تكون في العام 2010 
أفضل من العام 2009، وذلك وفقا 
ملؤشرات التعافي العاملية واإلقليمية 
ولو أنها خجولة حتى اآلن وغير 
مؤكدة متاما، مستدركا بقوله: »ال 
نتوقع أن تصل أرباح قطاع البنوك 
السنوية إلى رقمها القياسي السابق 
� والبالغ 1.035 مليون دينار للعام 
2007 قبل ع����ام 2014. وعزا ذلك 
بافتراض أن النمو املناسب للقطاع 

املساهمن على عدد األسهم القائمة، 
مشيرا إلى أن ذلك االرتفاع يرجع 
إلى إضافة أرباح الربع الثاني إلى 
حقوق املس����اهمن حتديدا، إال أن 
التراجع العام في أسهم البنوك كما 
ذكر سابقا � والذي كان مبتوسط 
6% � يرجع إلى انخفاض أرباحها 
في النصف األول 2009 لتبلغ 223 
مليون دين����ار مقابل 634 مليون 
دينار في النصف املناظر من العام 
2008، والناجم عن األوضاع الصعبة 
التي متر بها البنوك جراء تداعيات 
األزمة املالية ومستجداتها، خاصة 
فيما يتعلق بتعثر مجموعتي سعد 
والقصيبي خالل الربع الثاني 2009. 
واضاف في ذات السياق ان املصارف 
التي تعرضت لديون املجموعتن 
قامت بتكوين مخصصات أثرت على 
نتائجها، باإلضافة إلى مخصصات 
مقابل تعثر مدينن محلين آخرين، 
ناهيك عن املخصصات العامة أو 
احلكمية التي يفرضها بنك الكويت 
املركزي � والت����ي تعتبر إضافية 
� جتاه معظ����م البنوك ان لم نقل 

ذكر تقرير ص����ادر عن مركز 
اجلمان لالستشارات االقتصادية 
ان جميع أسهم البنوك حققت منوا 
في قيمتها الدفترية عدا »الدولي«، 
وذلك خ����الل الرب����ع الثاني، وقد 
تصدر »الوطني« أعلى معدل منو 
مبقدار 5.26%، تاله األهلي مبعدل 
3.79%، ثم »بيتك« مبعدل %2.14، 
أما »التجاري« فقد كان األقل منوا 
في هذا املضم����ار مبعدل %0.28، 
تاله »خلي����ج ب« مبعدل %0.58، 
ث����م »برقان« مبع����دل 0.92%، أما 
»الدولي« فقد حقق منوا س����البا 

مبعدل %9.9.
وأش����ار التقرير الى أن النمو 
في القيمة الدفترية قد واكبه منو 
القيمة السوقية لثالثة أسهم  في 
فقط من أسهم البنوك التي يبلغ 
إجماليه����ا 9 بن����وك، موضحا أن 
املواكبة انحصرت في »بيتك« الذي 
ارتفع مبعدل 5%، و»األهلي« الذي 
ارتفع مبعدل 1%، وأيضا »الدولي« 
الذي كانت حركة سعره السوقي 
� الذي تراجع مبعدل 6.9% متسقا 
مع انخفاض قيمته الدفترية، وذلك 
من 2009/7/1 حتى 2009/9/2، أي 
الفترة التي أعقب����ت آخر بيانات 
مالية متوافرة حتى تاريخ إعداد 

هذا التقرير.
وورد ف����ي التقري����ر أن بنكن 
خالفا اجتاه حركة أس����عار أسهم 
البنوك الستة األخرى، والتي كانت 
نحو الس����الب بالرغم من ارتفاع 
الدفترية، حيث تراوحت  قيمتها 
نسبة التراجع في أقصاها في حالة 
»خليج« مبعدل 19.5%، وأدناها في 

حالة »جتاري« مبعدل %2.9.

القيمة الدفترية

وأكد التقرير أن ارتفاع القيمة 
الدفترية ألسهم البنوك ولو بشكل 
متواضع خالل الربع الثاني والذي 
كان باملتوسط مبعدل 0.73% يعتبر 
انعكاسا لتعزيز حقوق مساهمي 
البنوك بش����كل عام، مش����يرا إلى 
أن القيمة الدفترية للس����هم تنتج 
مبدئيا عن قسمة إجمالي حقوق 

أرباح قطاع البنوك
معدل النمواألرباح )مليون دينار(العام
2000262N/A
2001293%12
2002299%2
2003164%22
2004465%28
2005630%36

* 2006802%27
20071.035%29
2008310%70-

** 2009446%44
* مت إدراج بنك بوبيان خالل العام

** مت افتراض أرباح العام 2009 ضعف أرباح النصف األول 2009

نسبة نمو القيمة الدفترية ومقارنتها مع نسب النمو في السعر لقطاع البنوك

البنك

النمو في السعرالنمو في القيمة الدفترية

القيمة الدفترية كما في 
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القيمة الدفترية كما 

في 2009/6/30 

)فلس(

الفرق 

)فلس(
النسبة %
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-3.125-532560285.261280124040وطني
-19.5-17117210.5838531075خليج ب
-2.9-35435510.28102099030جتاري
264274103.7949049551.0اهلي
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-18.6-32532830.9243035080برقان
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