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في شارع أحمد الجابر من أجل تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعمالئنا تأكيدًا على التزام البنك تجاه الشركات واالقتصاد الوطني

في القضايا الخاصة بمكافحة المخدرات والجريمة في الشرق األوسط

بهدف تعزيز التواصل الوثيق مع المساهمين 

المديهيم: البنك التجاري يطور فرع شرق الثاني  العمر: »بيتك« يعيد هيكلة مديونية  مجموعة عارف 
البالغة 132 مليون دينار تجاه البنوك األجنبية

وقع بيت التمويل الكويتي- بيتك- اتفاقية إعادة 
هيكلة مديونية مجموعة عارف االستثمارية بقيمة 132 
مليون دينار تستخدم في سداد التزامات املجموعة جتاه 
البنوك األجنبية وصناديق االستثمار، تأكيدا لاللتزام 
الذي يبديه بيتك- جتاه شركاته التابعة بصفة خاصة، 
وجتاه دائني املجموعة حيث يعتبر بيتك- البنك القائد 
للمديونية، والتزامه أيضا جتاه الشركات التي حتقق 
إضافة ايجابية لالقتصاد الكويتي بش����كل عام، حيث 
س����يقوم بيتك- بإعادة هيكلة ديون املجموعة لسداد 

التزاماتها جتاه الدائنني احملليني.
وقال الرئيس التنفيذي لبيتك- محمد العمر إن هذه 
االتفاقية جاءت بعد دراسة مستفيضة ملجموعة عارف 
التي تتمتع مبالءة ولديها مشاريع جيدة واستثمارات 
متنوعة، وان بيتك على ثقة من جودة املشروعات التي 
تقوم بها »ع����ارف« واملبنية على خطط وبرامج عمل 
مدروسة، كما أن االتفاقية ستمثل دفعة مهمة ألعمال 
الش����ركة خالل الفترة املقبلة، وتساعدها على تنفيذ 
خططها وبرامجها، خاصة وأن مجال عملها يشتمل على 
استثمارات ومشروعات في قطاعات االقتصاد احلقيقي 
التي تلتقي مع منهج ومنط االستثمار الذي يتبناه بيتك 

والذي يحقق الفائدة والتنمية للمجتمع.

وشدد العمر على االلتزام الذي يتخذه بيتك جتاه 
االقتصاد الوطني ومساعدة الشركات من منطلق منهجه 
الذي يعتمد الش����فافية والوض����وح، واحترام حقوق 
اآلخرين، باعتبار أن م����ن مصلحة اجلميع التعاون، 
ولذلك تعتبر هذه االتفاقية خطوة أولى تتبعها خطوة 
إعادة هيكلة ديون املجموعة بالسوق احمللي، ويكون 
بيت����ك- قد أوفى بالتزامات����ه كعادته وحقق مصلحة 

اجلميع دائنني ومدينني. 
وبذلك يك����ون بيتك قد اتخذ خطوة ايجابية تعزز 
اجلهود التي بذلها محافظ بنك الكويت املركزي الشيخ 
سالم عبدالعزيز الصباح ملواجهة آثار وتداعيات األزمة 
التي مر به����ا االقتصاد العاملي وه����ي جهود كان لها 
أفضل النتائج والتي جنبت االقتصاد الوطني الكثير 
من املتاعب، وحفظت القطاع املصرفي من تأثير تلك 
األزمة العاملية س����واء ما يتعلق بسرعة اتخاذ قانون 
ضمان الودائع املصرفية أو قانون االستقرار االقتصادي 
واللذان اثبتا ان االهتمام بالش����أن االقتصادي يحظى 
بأولوية لدى السلطتني التشريعية والتنفيذية وهو 

ما يبعث على التفاؤل في الفترة املقبلة.
من جهته أعرب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة 
عارف إبراهيم اخلزام عن شكره وتقديره للجهود التي 

بذله����ا الفريق املكلف من قبل بيتك في س����بيل اجناز 
هذه االتفاقية التي ستمكن الشركة من مواصلة تنفيذ 
مش����اريعها وتعزز ثقة األطراف الت����ي تتعامل معها 
وهو عنصر رئيس����ي في هذه االتفاقية، مؤكدا سالمة 
اخلط����ط وبرامج العمل التي تس����ير عليها املجموعة 
حيث ان ما واجهته الش����ركة جاء ضمن سياق األزمة 
التي ش����هدها االقتصاد العاملي الذي أصبحت أسواقه 
ومناطقه اجلغرافية املختلف����ة من التداخل بحيث ال 
ميكن ألي سوق او اقتصاد أن يكون مبنأى ومعزل عن 
مناطق أخرى ولكن وهلل احلمد فان املجموعة وبفضل 
سياسة التنوع اجلغرافي والنوعي التي تتبعها كانت 
إلى حد كبير بعيدة عن مركز األخطار، وأعاد توجيه 
الش����كر إلى اجلهات الرقابية في الكويت ممثلة ببنك 
الكويت املرك����زي، التي كان ملتابعتها وموافقتها على 
هذه الصفقة أطيب األثر في اجنازها على النحو الذي 
متت عليه، وهي تتمتع باملهنية العالية التي تبعث على 
الثقة لدى العاملني في الس����وقني املالي واالستثماري 

بالكويت. 
حضر التوقيع مساعد املدير العام لقطاع التمويل 
عماد الثاقب ومس����اعد املدير العام لقطاع االستثمار 

عبد الناصر الصبيح. 

الخزام: الهيكلة تمكن الشركة من مواصلة تنفيذ مشاريعها وتعزز ثقة األطراف التي تتعامل معها 

الذايدي يستقيل من رئاسة » إبصار القابضة« 
ليعمل مستشارًا إقليميًا لألمم المتحدة

الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي 
يلتقي بمساهمي البنك في الكويت

العساف: تعافي االقتصاد السعودي لن يوقف 
خطة  االستثمار البالغة 400 مليار دوالر

بيتسبرج � رويترز: قال وزير املالية السعودي 
إبراهيم العساف إن برنامجا حكوميا الستثمار 400 
مليار دوالر على مدى خمس سنوات لن يتوقف عندما 

يتعافى االقتصاد ويجري سحب التحفيز املالي. 
وأضاف العساف »فيما يتعلق بالسعودية إذا كان 
هناك حترك لتقليص التحفيز، فإن برنامج االستثمار 
احلكومي سيستمر إذ ال توجد له تأثيرات تضخمية، 
وكانت السعودية كشفت العام املاضي عن برنامج 
تطوير واستثمار قيمته 400 مليار دوالر ملساعدة 
االقتصاد الذي يعتمد على النفط كي يواصل النمو 
في مواجهة األزمة العاملية التي دفعت أسعار اخلام 
لالنخفاض من املستويات القياسية املرتفعة قرب 150 

دوالرا للبرميل التي سجلتها في منتصف 2008.
 وقال العساف إن الس���عودية أحد أكبر بلدين 
مصدري���ن للنفط في العالم تواف���ق على تقديرات 
صندوق النقد الدولي بأن الناجت احمللي اإلجمالي غير 
النفطي سينمو أكثر من 3% في 2009، وأحجم عن 
االدالء بتقديرات إلجمالي النمو احلقيقي في 2009 
أو 2010 لك���ن صندوق النقد يق���ول إن من املتوقع 

انكماش االقتصاد السعودي 1% هذا العام. 
كما امتنع العساف عن التكهن مبعدل التضخم 
لكنه قال إنه ال يتوقع عودة الضغوط التضخمية 
إلى مس���توياتها املرتفعة التي بلغتها في اآلونة 

األخيرة.

صرح مدير عام قطاع اخلدمات 
املصرفية في البنك التجاري علي 
املديهيم ب���أن إدارة البنك قامت 
بتحديث وعمل توسعات لفرعه 
الكائن مبنطقة شرق– شارع احمد 
الفرع  اجلابر، ويأتي استحداث 
املجهز بأحدث األجهزة والتقنيات 
املصرفية الكفيلة بتلبية مختلف 
االحتياجات املصرفية للعمالء 
على اختالف متطلباتهم، منسجما 
مع سياس���ة البنك الرامية الى 
توس���يع دائرة انتشاره محليا 
والسعي لتقدمي املزيد من اخلدمات 
املصرفية واس���تكماال لتحديث 

وتطوير شبكة الفروع.
وقد أشاد املديهيم باملستوى 
الرفيع لفرع التجاري في منطقة 
شرق، منوها مبا يقدمه البنك 
الواسعة  عبر ش���بكة فروعه 
من خدم���ات مصرفية ومالية 
مبتكرة ومعدة لتلبية متطلبات 
مختلف شرائح العمالء، مؤكدا 
اهمية املبادرة إلعاده تطويره 

أعلن عبداحلميد الذايدي تكليفه 
للعمل في املكتب اإلقليمي لألمم 
املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية 
أفريقيا  للشرق األوسط وشمال 
كمستشار اتصال وتطوير برامج 
وذلك عقب اس����تقالته من رئاسة 
مجلس إدارة مجموعة ش����ركات 
إبصار القابض����ة بعد توليه هذا 
املنص����ب ملدة زادت على عش����ر 

سنوات.
وأضاف الذاي����دي، في الغبقة 
إدارة  الت����ي نظمتها  الرمضانية 
الشركة لتكرميه، أن منصبه األممي 
اجلديد يتطلب منه العديد من املهام 
املتعلقة بوضع االستراتيجيات 
وخط����ط العم����ل ذات الصلة مبا 
الناظمة  القوان����ني  يتوافق م����ع 
لعمل مكتب األمم املتحدة املعني 
باملخدرات واجلرمية، مشيرا إلى 
أن املكتب يعمل كذلك على تناول 
قضاي����ا عاملية مهمة مثل االجتار 
بالبشر واإلرهاب وغسيل األموال 
والفساد واجلرمية املنظمة ومرض 

يقوم الرئيس التنفيذي لبيت 
التمويل اخلليج����ي أحمد فاعور 
بزيارة إلى الكويت األربعاء املقبل 
حلضور اجتماع مفتوح مع مساهمي 
البنك. وسيشمل االجتماع عرضا 
مفصال للتوجهات اإلستراتيجية 
املس����تقبلية للبن����ك وجلس����ة 
لالستفسارات تستضيفها اإلدارة 

العليا لبيت التمويل اخلليجي. 
ويأتي هذا االجتماع في أعقاب 
اجتم����اع اجلمعية العامة العادية 
التمويل  العادية لبي����ت  وغي����ر 
اخلليج����ي الذي عقد ف����ي فندق 
اخلليج ف����ي البحرين بتاريخ 10 
من الشهر اجلاري، والذي بنينّ فيه 
السيد فاعور اخلطوات املهمة التي 
اتخذها بي����ت التمويل اخلليجي 
خالل األس����ابيع املاضي����ة والتي 
سيستمر في اتخاذها خالل األسابيع 
واألشهر القادمة في حتسني أوضاع 
البنك. ويأتي من ضمن العناصر 
الرئيسية لإلستراتيجية اجلديدة 
للبن����ك اإلعالن عن صفقة تعاون 
مهمة تخض����ع للموافقة الرقابية 
مع مجموعة االستثمار املصرفي 
العاملية »ماك����واري«، إلى جانب 
استثمارات تبلغ قيمتها 100 مليون 

وتوس���يع هذا الفرع، نظرا ملا 
تتمت���ع به منطقة ش���رق من 
حيوية وكثافة تتطلب توافر 
هذا النوع من اخلدمات املصرفية 
الرفيعة، وقد مت تصميم الفرع 
اكبر  بصورة تتيح استيعاب 
عدد ممكن من العمالء وتلبية 
احتياجات شريحة كبيرة من 
قاطني املنطقة وخدمتهم على 

اإليدز، إضافة الى األنشطة املتصلة 
بالتوعي����ة وبناء الش����راكات مع 
املنظمات غير احلكومية وسائر 
هيئات املجتمع املدني في ش����تى 

أنحاء العالم.
وبني الذايدي أنه سيعمل على 
حتديد مصادر التمويل احملتملة من 
القطاعني العام واخلاص مبا فيها 
الش����ركات واملؤسسات واجلهات 

دوالر في بيت التمويل اخلليجي من 
قبل مجموعة ماكواري على هيئة 

تسهيالت مرابحة متويلية. 
باإلضافة إلى ذلك، يسعى بيت 
التموي����ل اخلليجي إل����ى تعزيز 
مبادرات لزيادة رأس املال تستهدف 
نحو 300 مليون دوالر من رأس املال 
اجلديد الذي سيدعم إعادة تصميم 
منوذج أعمال بيت التمويل اخلليجي 
وسيسمح للبنك بأن يستفيد بشكل 
تام من فرص االستثمار العديدة 
التي أوجدها التراجع االقتصادي 
العاملي. هذا وقدم املساهمون خالل 

النحو األمث���ل، كما مت تزويد 
الفرع اجلدي���د بأحدث وارقى 
اخلدمات املصرفية اآللية، مما 
يوفر الراحة والسهولة للعمالء 

من سكان املنطقة.
وبهذه املناسبة نسترعي انتباه 
عمالئنا الكرام مراجعي فرعنا في 
)سوق ش���رق( بأن اعتبارا من 
نهاية عمل يوم 2009/10/1 سيتم 
العمليات واخلدمات  انتقال كل 
املصرفية وامللفات والس���جالت 
العائدة لفرعنا في سوق شرق 
الى فرعنا مبنطقة شرق � شارع 

احمد اجلابر.
وكما عودن���ا عمالءنا الكرام 
فان البنك مس���تمر في توسيع 
شبكة فروعه املنتشرة مبختلف 
العميل  احملافظات ليتواجد مع 
اينما كان حيث يولي جل اهتمامه 
لتلبية عمالئه في السوق احمللية 
بتقدمي خدم���ات عالية اجلودة 
ليكون ش���عارنا معا »التجاري 

هو اختياري«. 

احلكومي����ة، إضاف����ة إلى ضمان 
استمرارية االتصال مع هذه املصادر 
وصناع القرار من املسؤولني على 

املستوى احمللي واإلقليمي.
وأشار الذايدي إلى أن طبيعة 
عمله اجلديد تتطلب أيضا مراقبة 
األوضاع السياسية واالقتصادية 
واجلنائية محليا وإقليميا وتقدمي 
مبادرات جديدة حسب املستجدات 
والتغي����رات، إضافة إلى التركيز 
على مبدأ املس����ؤولية املجتمعية 
على املستوى املؤسسي للشركات 

واجلهات املانحة.
وختم الذايدي متمنيا النجاح 
والتوفيق ألعضاء مجلس إدارة 
شركة إبصار واملديرين التنفيذيني 
وشكرهم على مبادرتهم الطيبة، 
مؤكدا أن املجموعة حققت خالل 
السنوات العشر املاضية قاعدة 
صلب���ة لالس���تمرار ومواصلة 
النج���اح وأن الفريق العامل في 
املجموعة يعد من أفضل الكفاءات 

اإلعالمية.

اجتم����اع اجلمعية العامة العادية 
وغير العادية دعمهم الكامل لهذه 
املقترحات ولعملية زيادة رأسمال 
البنك املصرح به من 500 مليون 

دوالر إلى 1.5 مليار دوالر. 
ومن جهت����ه، علق فاعور على 
االجتماع املخطط له بالقول: »إننا 
نتطلع بشوق إلى الفرص اجلديدة 
املتوافرة لبيت التمويل اخلليجي. 
ونعتبر هدفنا الرئيسي الوصول 
إل����ى مركز ريادي عاملي في مجال 
االس����تثمار اإلس����المي املصرفي، 
كم����ا نعتبر ثق����ة املس����تثمرين 
أساس����ا في جن����اح عملية تنفيذ 

اإلستراتيجية«.
العالقات  وأض����اف: »تبن����ى 
التواصل  القوية عل����ى أس����اس 
املستمر واملفتوح. وال يجوز أبدا 
أن نقلل من شأن وأهمية التفاعل 
الثنائ����ي الصريح مع مس����اهمي 
التمويل اخلليج����ي مهما  بي����ت 
كانت الظروف االقتصادية. وخالل 
األشهر والسنوات القادمة سنسعى 
جلعل هذه العالقات من أولوياتنا، 
كما أتطلع إلى سماع أفكار وآراء 
املساهمني في هذا املوضوع وعقد 
اجتماعات مماثلة في املستقبل«.

علي املديهيم

عبداحلميد الذايدي

أحمد فاعور

خريطة جديدة بعد األزمة لمدن تستقطب االستثمارات العقارية

»كولد ويل بانكر«: الخروج من سوق دبي العقاري 
أصبح خيار الشركات الراغبة في التوسع

ذكر التقرير العقاري لشركة »كولد ويل بانكر العاملية« 
في الكويت أن األزمة املالية العاملية التي تشرف اآلن العديد 
من األسواق العاملية واالقليمية على التخارج منها غيرت 

متاما من خريطة املدن اجلاذبة لالستثمارات العقارية.
وأشار التقرير الى أن السوق العقار الكويتي بدأ يشهد 
تنفيذ بعض عمليات لتخارج الشركات العقارية املدرجة 
من أجزاء من اس����تثماراتها العقارية احمللية، فيما متضي 
شركات أخرى محلية حاليا في خططتها للتخارج من بعض 
استثماراتها اخلارجية في املنطقة ودول اجلوار أيضا والتي 
كانت قد بدأتها في العام 2006 وتس����تعد لتوجيه أموالها 
الى أس����واق أخرى أكثر فاعلية مازالت تنتظر مراحل منو 

قوية وتتمتع باالستقرار في ذات الوقت.
من األسواق التي ظهرت على اخلريطة اجلديدة للمناطق 
اجلاذبة لالستثمارات املوجهة للقطاع العقاري السعودية 
ولبن����ان ومصر واملغرب وليبيا والس����ودان، حيث يأتي 
السوق السعودي في املرتبة األولى، كونه يتمتع بخصائص 
استثمارية جذابة أهمها اعتماده على التمويل الذاتي الذي 
يضفي طابعا من االستقرار واألمان، فقد قام عدد من الشركات 
الكويتية باالستثمار في السوق السعودي من خالل شراء 

أصول عقارية في مواقع مميزة مبدينتي الرياض وجدة، 
وكذلك منطقة العزيزية باخلبر، ومنطقة الدمام منها أصول 
جتارية مدرة بعوائد ممت����ازة واألخرى عبارة عن أراض 
متنوعة للتطوير. وذكر التقرير أن السعودية تعد ضمن 
اقل دول املنطقة تأثرا باألزمة املالية العاملية، بسبب تقييد 
التش����ريعات املالية لديها، وابتعاد مؤسساتها املالية عن 
التمويل العقاري كس����لعة أساسية، ومتانة املالءة املالية 
للحكوم����ة. أما في لبنان فان حجم الطلب الس����نوي على 
الشقق السكنية يبلغ نحو 25 ألف طلب، في حني أن قطاع 
البناء ال يضع أكثر من 15 ألف شقة في السوق، األمر الذي 

يرفع السعر بشكل طبيعي نتيجة زيادة الطلب.
ويتأثر السعر مبكان الشقة السكنية ومواصفات بنائها، 
وتتراوح األس����عار في مناطق الواجهة البحرية ومنطقة 
س����وليدير وبعض مناطق بيروت مثل االشرفية، فردان، 
رأس بيروت وغيرها، بني 3 آالف و7 آالف دوالر للمتر املربع 
املبني. اما الطلب على الشقق والغرف الفندقية فقد ارتفع 
بشكل كبير هذا العام الذي ش����هد تزايدا في عدد السياح 
العرب واألجانب، وأوضح التقرير أنه خالل العامني 2004 
و2005 مت عقد صفقات الضافة 3000 غرفة جديدة، لكن بعض 

املشاريع ألغي والبعض اآلخر تأجل بسبب األوضاع األمنية 
التي شهدها لبنان بعد اغتيال الرئيس رفيق احلريري، لكن 
العام احلالي أعاد بعض الثقة للمستثمرين، مما دفعهم الى 
استكمال املشاريع التي توقفت، فخالل السنتني القادمتني 
س����يتم اضافة 2000 غرفة فندقية. وأش����ار الى أن وسط 
بيروت ش����هد منذ فترة قصيرة بدء أعمال البناء في فندق 
»غران����د حياة« املتوقع أن يضم 500 غرفة، على أن يكون 

جاهزا الستقبال الزوار بعد سنتني.
فيما جلأت بعض الشركات باعداد دراسات حول سوق 
الس����ودان العقاري والتي أظهرت نتائجها قوة الطلب في 
هذا السوق للمباني السكنية واملكاتب، السيما في العاصمة 
اخلرطوم التي تنخفض فيها أس����عار األراضي مقارنة مع 
العديد من الدول وتعتبر مناسبة لالستثمار الى جانب أن 
هناك العديد من األراضي املتاحة للبيع واالس����تثمار التي 
تتميز باطاللتها على نهر النيل. أما سوق دبي فال يتوقع له 
أن يعود الى فترات الرواج العقارية التي شهدها على مدار 
اخلمس سنوات املاضية، األمر الذي يعزز خطط الشركات 
التي كانت تعمل في هذا الس����وق للعمل في أسواق أخرى 

ويدفعها الى تغيير خططتها التوسعية في اخلارج.

األزمة املالية دفعت الشركات العقارية للخروج من دبي

محمد العمر وإبراهيم اخلزام يتوسطان الصبيح والثاقب 


