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العمر: »بيتك - تركيا« يحصل على رخصة للعمل بألمانيا وافتتاح فرع في مانهايم

افق ايوان محمد العمر

ف����ي مجال التنمية والبن����ى التحتية والطاقة 
واملواصالت وهى املش����اريع التي تس����تهدفها 
االس����تثمارات املالية وفق الشريعة اإلسالمية 
للمس����اهمة في بناء املجتمع احلديث وجهود 

التطوير والتحديث والنمو االقتصادي.
وق����ال أفق: إن بيتك - تركيا جنح في بناء 
شبكة فروع تش����مل مختلف املناطق التركية 
ويس����تهدف وصولها نهاية العام احلالي من 
113 فرعا إلى 125، وجنح مبوازاة ذلك في تقدمي 
مجموعة متنوعة من اخلدمات واملنتجات املوافقة 
للشريعة تشمل اخلدمات املصرفية والتجارية 
واالستثمارية خاصة في مجال هيكلة ومتويل 
الش����ركات والصفقات الكبرى وتثمير أموال 
عمالئه، حيث يس����تهدف البنك حتقيق مكانة 
متميزة بني البن����وك العاملة في تركيا قاطبة 

والبنوك اإلسالمية كذلك. 

من الصفقات بني دول مجلس التعاون وتركيا 
فيما بني الدول أو القطاع اخلاص ونظم العديد 
من الزيارات للوفود االستثمارية من اجلانبني 
لع����رض الفرص االس����تثمارية املتاحة وبيان 
مزاياها، وحتقيق التكام����ل بني القدرة املالية 
الكبيرة للدول اخلليجية، والفرص االستثمارية 
الغنية واملتنوعة التي يزخر بها السوق التركي 
والدول املجاورة له، والدول األخرى التي يعمل 

فيها »بيتك-تركيا«. 
من جانبه ق����ال املدير التنفيذي ل� »بيتك � 
تركيا« أفق ايوان ان البنك افتتح مؤخرا مكتب 
متثيل في جمهورية كازاخستان، وذلك ضمن 
توجه يهتم فيه مبجموعة من الدول القريبة من 
تركيا، ويسعى من خالل ذلك إلى خلق روابط 
وبناء دعائم اقتصادية وفتح مجاالت تعاون في 
مشاريع عديدة حتتاجها هذه البلدان، خاصة 

تركيا ودول االحتاد األوروبي من جانب، وهذه 
الدول ومجل����س التعاون اخلليجي من جانب 
آخر، بحكم املوقع اجلغرافي لتركيا ومساعي 
أنقرة الناجحة املتواصلة بنجاح لالنضمام إلى 
املنظومة األوروبية، كما سيقوي توجه البنك 
نحو دول وس����ط آس����يا وجمهوريات االحتاد 
الروسي. وقال إن »بيتك-تركيا« يخطط الفتتاح 
فروع في مدن أملانية أخرى، كما يعتزم التقدم 
بطلبات للحصول على رخصة مماثلة في دول 
أوروبي����ة جديدة لتعزيز خططه التوس����عية 

وحتقيق مزيد من االنتشار. 
وأكد العمر أن »بيتك- تركيا« يضع السوق 
اخلليجي كأولوية أساسية في إستراتيجيته 
التوس����عية وقد حقق جناح����ات مهمة خالل 
الفترة املاضية بعد أن افتتح بنكا في البحرين 
وفرعا في دبي، كما س����اهم في متويل العديد 

قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي 
ورئيس مجل����س إدارة بيت التمويل الكويتي 
التركي محمد سليمان العمر إن الهيئة الرقابية 
املالية الفيدرالية في أملانيا وافقت رسميا على 
من����ح »بيتك � تركيا« رخصة للعمل في أملانيا 
وافتتاح فرعه األول في مدينة مانهامي، حيث 
سيقدم البنك خدماته وفق الشريعة اإلسالمية، 
لتغطية احتياجات شريحة مهمة من السوق 
األملاني أصبحت تقبل على اخلدمات واملنتجات 
املالية اإلس����المية.  وق����ال العمر في تصريح 
صحافي ان هذه الرخصة خطوة مهمة في سياسة 
التوس����ع اجلغرافي لبيتك � تركيا، والدخول 
إلى أسواق جديدة حتظى مبعدالت طلب عالية 
وتتمتع بقوة اقتصادية كبيرة ومتنوعة، كما 
أن عمل بيتك - تركيا بأملانيا سيعزز خططه 
اإلستراتيجية لتوثيق العالقات االقتصادية بني 

بمشاركة وكالء السيارات في الكويت وخالل شهر ديسمبر المقبل

شّبه األزمة المالية العالمية بقطع الدومنو التي تضرب بعضها وتقع

الشطي: أرض المعارض الدولية تستعد 
لدورة قياسية جديدة لمعرض السيارات

العبدالجادر: إعادة هيكلة شركات استثمارية 
ن للتعافي من األزمة وإصلح النظام المالي حلاّ

واضاف الش����طي ان معرض 
الكويت الدولي للسيارات يعتبر 
الش����ركة وعمر  أقدم مع����ارض 
اقامته من عمر بدء ممارسة شركة 
معرض الكويت الدولي ألنشطتها 
ومعارضها قبل نحو 30 عاما، حيث 
حقق املعرض على مدى دوراته 
جناحات ملحوظة وقياسية سواء 
على صعيد حجم املشاركة أو على 
صعي����د حجم ال����زوار. ويتوقع 
الش����طي ان يس����تقطب معرض 
الكوي����ت الدولي للس����يارات في 
دورت����ه املقبلة اكثر من 100 الف 
زائر، وذلك قياس����ا على حجم ما 
اس����تقطبه املعرض ف����ي دورته 
السابقة، حيث يعتبر اكبر معرض 
يستقطب اليه الزوار من كل االعمار 
والشرائح والفئات، حيث ان هناك 
الكثيرين ممن يزورونه اكثر من 

مرة خالل فترة اقامته.
هذا، وتس����تعرض الشركات 
املش����اركة كل ما ه����و جديد في 
عالم الس����يارات الى جانب قطع 
الغيار واالكسسوارات، كما يشارك 
في املع����رض العديد من البنوك 
املالية وش����ركات  واملؤسس����ات 
االجارة والتمويل وتشارك ايضا 
سيارات الهاف لوري والشاحنات 
والباصات والقاط����رات وجميع 
متطلب����ات الس����يارات مبختلف 

أنواعها.
ويقول الشطي ان معظم البنوك 
واملؤسسات املالية اعتادت ان تقدم 
تسهيالت متويلية لرواد املعرض 
فيما تقدم شركات االجارة مزايا 
عديدة لعم����الء املعرض وزواره 
فيما حترص شركات التأمني على 
استعراض منتجاتها وخدماتها في 

املجال ذاته.

املساءلة من املستثمرين واملساهمني 
والدخول في قضايا قانونية.

الش����ركات  واقت����رح عل����ى 
االستثمارية االستعانة باالستشارة 
االدارية من الكفاءات الكويتية ذوي 
اخلبرة واملعرفة بالتطوير االداري 
البش����رية وذلك  املوارد  وتنمية 
من خالل: - تش����خيص الوضع 
التنظيمي للهيكل االداري وحتديد 
الوحدات التنظيمية من قطاعات 
وادارات واقس����ام حسب اهداف 
وخطط واستراتيجيات الشركة.

- اعداد وكتابة اختصاصات 
وصالحيات القطاعات واالدارات 

واالقسام.
- تصميم الهي����كل الوظيفي 
للوحدات التنظيمية وحتدد فيه 

الوظائف املقررة واملطلوبة.
- اع����داد وكتاب����ة االوصاف 
الوظيفية ملهام وش����روط شغل 

الوظائف.
- اعداد وحتديث الئحة شؤون 

املوظفني واملوارد البشرية.
- اعداد وحتديث رواتب ومزايا 
العاملني عن طريق تصميم جدول 

رواتب جديد.
- اعداد وحتديث نظام تقييم 

اداء العاملني.
واضاف أن كثيرا من الشركات 
لديها ادارات للش���ؤون االدارية 
أو ش���ؤون املوظفني أو املوارد 
البش���رية ولكن لألسف ال تهتم 
به���ذه االم���ور أو لي���س لديها 
متخصصون بهذا املجال، وأكد 
أن اليد العاملة هي االس���تثمار 
احلقيقي ودونها ال تتحقق اهداف 
الشركات واجنازاتها ولن تستطيع 

استعادة عافيتها.

الغ����امن واوالده  ش����ركة عل����ي 
للس����يارات، ش����ركة فؤاد الغامن 
واوالده للسيارات، شركة القرين 
لتجارة الس����يارات، مؤسسة كي 
اند اس، مؤسس����ة محمد ناصر 
الساير واوالده، شركة محمد صالح 
ورضا يوسف بهبهاني، شركة املال 
وبهبهاني للسيارات، املنار للتمويل 
واالجارة، شركة املجموعة العاملية 
االولى للسيارات، مجموعة شركات 
املال، ش����ركة املط����وع والقاضي 
العربية  احمل����دودة، املجموع����ة 
للسيارات )فورد(، مؤسسة محمد 
ناصر الساير وأوالده، شركة ناصر 
الدولية، شركة يوسف احمد الغامن 

واوالده.
واش����ار الش����طي الى ان هذه 
السيارات  املجموعة من شركات 
متث����ل ال����وكالء املعتمدي����ن في 
الكويت ملعظم ماركات السيارات 
العاملية االميركية منها واالوروبية 
واآلس����يوية، وبذلك تكون ارض 
املعارض الدولية قد اس����تقطبت 
اليها احدث م����ا أنتجته مصانع 

السيارات في العالم.

االستشارة.
- عدم الش����فافية واالفصاح 
لكثير من االمور املتعلقة بنشاط 
ومشاريع واستثمارات ومبيزانية 

الشركات.
ف����ي مش����اريع  الدخ����ول   -
ضم����ن  لي����س  واس����تثمارات 

اختصاصها.
- النظ����ام املال����ي املتبع فيه 

اخطاء واهمال.
- تفري����خ ش����ركات متعددة 
واغلبها ورقية لغرض التوس����ع 

والتخصص دون جدوى.
النظ����ام االداري ملعظ����م   -
الشركات ال يهتم بالتطوير االداري 

وتنمية املوارد البشرية.
وقال ان الكثير من الشركات 
االستثمارية الكويتية ال تستطيع 
االس����تفادة من قانون االستقرار 
االقتصادي لع����دم مقدرتها على 
اس����تيفاء الش����روط والضوابط 
ومترددة حتى ال تنكشف اخطاؤها 
واهمالها امام بنك الكويت املركزي 
وينفض����ح امره����ا واخلوف من 

تواصل شركة معرض الكويت 
الدولي استعداداتها إلقامة دورة 
قياسية جديدة في سلسلة دورات 
معرض الكويت الدولي للسيارات، 
وذلك خ����الل الفترة من 6 الى 12 
ديسمبر املقبل على ارض املعارض 

الدولية مبشرف.
املناسبة، صرح مدير  وبهذه 
املع����ارض لدى ش����ركة معرض 
الكويت الدولي علي الشطي بأن 
معرض السيارات في دورته املقبلة 
سيقام على مساحة 21 الف متر 
مربع، حيث يشغل الصاالت أرقام 
5، 6، 7 و8 وه����ي اكبر مس����احة 

للعرض مكيفة ومغلقة.
ويتابع الش����طي موضحا ان 
معرض الكويت الدولي للسيارات 
يعتبر اكبر جتمع ملختلف انواع 

وماركات السيارات في الكويت.
وق����د اك����دت مش����اركتها في 
املع����رض كل من: ش����ركة اعيان 
لالجارة واالستثمار، شركة اونو 
البنك  العامة،  ديزاين للتج����ارة 
الوطن����ي، ش����ركة بح����رة، بيت 
التموي����ل الكويتي، بنك بوبيان، 
ش����ركة بريتش س����نتر حلماية 
وتلميع السيارات، شركة بهبهاني 
للس����يارات، ش����ركة التسهيالت 
التجارية، شركة مجموعة جلوبل، 
مجموعة اجلمعة انترناشيونال، 
ش����ركة اخلليج للتأمني، الشركة 
الدولية للتلميع ووقاية السيارات، 
ش����ركة الدبوس العاملية، شركة 
الس����يارات الكويتية )الزياني(، 
الس����ور للوقود، ش����ركة شمال 
اخلليج التجارية، شركة شيرين 
للس����يارات، مجموعة ش����ركات 
عبدالعزيز العلي املطوع، شركة 
عبداحملسن عبدالعزيز البابطني، 

التنظيم  أوض����ح مستش����ار 
واالدارة د.عبداهلل العبداجلادر ان 
نتائج وآثار األزمة املالية العاملية 
الت����زال تتصدر اخبار وس����ائل 
االعالم املختلفة وتطل بسلبياتها 
وصعوبة تعافي معظم القطاعات 
االقتصادية عل����ى املدى القصير 
وتتوالى االفالسات وخاصة عصب 
اقتصاد الدول وهي البنوك واخر 
االخبار اف����الس مجموعة اخرى 
من البنوك في أميركا ومجموعات 
عائلية لديها مشاريع واستثمارات 
ودي����ون وقروض م����ع كثير من 
الشركات االستثمارية والبنوك 
دخلت في عدم القدرة على السداد 
وليس لديها سيولة، واضاف انه مت 
رفع قضايا في احملاكم التي اثرت 
على من تعاملت معهم واستغنت 
عن ال����آالف من العاملني واصفا 
االزمة املالية العاملية بقطع الدومنو 
التي تضرب بعضها وتقع قائال: 
»النزال نترقب نتائجها املقبلة«.
واك����د على اهمي����ة أن تكون 
الش����ركات االستثمارية وخاصة 
بالكويت استوعبت األزمة وبدأت 
في االستفادة منها عن طريق تالفي 
االخطاء واالهماالت وسوء االدارة 
السابقة في اعادة هيكلتها ماليا 
واداريا، مشيرا الى ان السلبيات 
قد ظهرت وكانت واضحة للجميع 
للمستثمر واملس����اهم والعاملني 
فيها وعدد جملة هذه السلبيات 
كاآلتي:  - عدم التروي والتسرع 
في الدخول مبشاريع أو استثمارات 

فيها الكثير من املخاطر.
- التفرد في بعض الشركات 
بالق����رار م����ن بع����ض القياديني 
دون  م����ن  االدارة  مجل����س  أو 

علي الشطي

د.عبداهلل العبداجلادر


