
االربعاء 30 سبتمبر 2009   37اقتصاد
تقديرًا لمساهماته اإليجابية ورؤيته لتطوير الصيرفة اإلسالمية

 العم�ل المال�ي القائم عل�ى الش�ريعة قطاع مهم ف�ي االقتص�اد العالمي
الجائ�زة تؤك�د دور »بيتك« كصان�ع للقادة ونجاح مس�يرته محلي�ًا وعالميًا

مجلة CEO الشرق األوسط تمنح محمد العمر جائزة
 أفضل رئيس تنفيذي مصرفي بالمنطقة لعام 2009

ضمن مبادرة جديدة تقوم شركة 
اإلبداع اخلليجي بتقدمي برنامجها 
التدريبي اجلديد للجمهور العربي 
بعنوان »القيادة املتميزة« للخبير 
واملدرب العاملي د.طارق السويدان 
ويســــتمر لـ 4 أيام خالل الفترة 
من 26 إلــــى 29 أكتوبر املقبل في 

الكويت. 
وبهذه املناســــبة، أشار املدير 
العام في شركة اإلبداع اخلليجي 
أحمد شــــربجي الــــى أن برنامج 
القيادة املتميــــزة الذي يأتي بعد 
جهد وعمــــل متواصل ملدة عامني 
في جتهيز وإعداد وصياغة مادة 
البرنامج مبا يتناسب مع معطيات 
العربي، وليكون األكثر  التدريب 
مالءمة وانسجاما مع واقع األزمات 
املالية واالقتصادية، لصناعة قيادات 
واعية وأكثر إدراكا وفعالية، في 
حني يأتي هذ البرنامج في ظل تزايد 
اهتمام الشركات وصانعي القرار 
إلى  العام واخلاص  القطاعني  في 
إعادة هيكلة قياداتها وتغيير أمناط 
التفكير اإلداري مبا يعزز من قدرة 
القادة على مواجهة تداعيات األزمة 

املالية الراهنة. 
وأوضح شــــربجي أن الدكتور 
اخلبير طارق السويدان قد عكف 
ألكثــــر من عامني مــــع فريق عمل 
متخصص للخروج بهذا البرنامج 
إلى سوق التدريب، حيث يعتبر 
برنامجه اجلديد هذا الوحيد عربيا 

ودوليــــا الذي يقدم التدريب على 
القيادة بأســــاليب عملية بطريقة 
االختبــــارات والتمارين وورش 
العمل، وطــــرق القياس املختلفة 
للمهارات القيادية، وبعدة مقاييس 
عاملية شهيرة قامت الشركة بالعمل 
على قولبتها وتعديلها مبا يتناسب 

واملنطقة العربية. 
ولفت املدير العام في شــــركة 
اإلبداع إلى أن البرنامج يهدف إلى 
التعرف على مفاهيم القيادة الفعالة 
والتعرف على االجتاهات احلديثة 
لألدوار القيادية والتعمق في مفاهيم 
وأصول معايير السلوكيات القيادية 
وامتالك األدوات القيادية اخلمس 
للقــــادة وامتالك األدوات والطرق 
والوســــائل التي متكن القائد من 
ممارسة السلوكيات القيادية وبأداء 

أحمد شربجي د.طارق السويدان

فعال ومعرفــــة أثر األداء القيادي 
علــــى أداء املؤسســــات والهيئات 
والشركات والفرق وكذلك التعرف 
على معايير اتخاذ القرار وفق األداء 

االقتصادي. 
وقال إن البرنامج يحتوي على 
مقياس »LPI« الذي يعد املقياس 
األول من نوعه في املنطقة العربية 
في تقييم األداء القيادي مع تطوير 
وتعديل من قبل د.طارق السويدان، 
مستدركا بأن البرنامج يسعى إلى 
تكوين رؤية واضحة عن األساليب 
اجلديدة التي تغيرت في مفاهيم 
فن القيادة على املستوى العاملي 
والتي تتواكب مع التغيرات احلديثة 
في فن القيادة احلديثة األمر الذي 
يعني حتقيق مزيد من إتقان فن 

القيادة.

الشــــرق   CEO منحت مجلة
التنفيذي  الرئيــــس  األوســــط 
الكويتي)بيتك(  التمويل  لبيت 
محمد ســــليمان العمــــر جائزة 
أفضــــل رئيــــس تنفيــــذي في 
القطاع املصرفي باملنطقة لعام 
2009 تقديرا جلهوده وعطاءاته 
ومساهماته املتميزة في االرتقاء 
بالعمل املالي االسالمي، وحتقيق 
إضافــــات ملموســــة على األداء 
واملنتجات، والدفع بسياســــة 
التوسع املدروس إقليميا وعامليا، 
التحديــــات ومنها  ومواجهــــة 
العاملية  املالية  تداعيات األزمة 
بشكل متوازن حافظ على مكانة 

وريادة بيتك. 
وقال العمر في كلمته بحفل 
تسليم اجلائزة في دبي إن هذا 
التكرمي الذي يتوج مسيرة عمل 
شخصية طويلة ومتعددة املراحل، 
يؤكد أيضا الدور التاريخي الذي 
يلعبه بيتك في صناعة قادة العمل 
املالي االسالمي باعتباره هارفارد 
البنوك اإلسالمية، مشيرا إلى انه 
احد أبناء هذه املدرسة، وموجها 
الشكر والتقدير جلميع القياديني 
العاملني في بيتك واملؤسسات 
الزميلة، خاصة من الرعيل األول 
الذين حتملوا املشاق واملصاعب 
ومازال منهم مــــن يبذل اجلهد 
ويقدم العطاء على رأس العمل، 
وهم يستحقون جميعا كل تقدير 
وثناء، خاصة في مجلس إدارة 
الذين  التنفيذية  بيتك واإلدارة 
بدعمهم تتحقق كل النجاحات. 
وأضاف: على مدى سنوات 
طويلة مرت مسيرة العمل املالي 
االسالمي مبصاعب عديدة وحمالت 
تشكيك ومناوئة، لكن املسيرة 
استمرت وتواصلت النجاحات، 
وأصبح العمل املالي القائم على 
الشريعة قطاعا مهما في االقتصاد 
العاملي، ينمو بشكل كبير ويحظى 
بطلب واسع في األسواق احمللية 
والعاملية، لقد أكدت األزمة التي 
مرت بها األســــواق العاملية أن 
الصيرفة اإلسالمية لديها عناصر 
أمان  قوة ومتيــــز ومحــــددات 
وميكنها أن تضيف بعدا جديدا 
القتصاديات العالم وقيما مهمة 
للحركة اإلنســــانية، إننا نعمل 
مستندين على أصول حقيقية 
ومشاريع فعلية، بهدف تعزيز 

التنمية واعمار األرض. 
وشدد العمر على أن الفرصة 
مواتية اآلن للمجتمعات العربية 
واإلسالمية قبل الغربية لتعزيز 
القائمة  املاليــــة  دور املعامالت 
على الشريعة والتي تعمل في 
مجــــاالت االقتصــــاد احلقيقي، 

املرابحات بالدينار.
وركزت التوجهات االستثمارية 
على املشــــاركة في املشــــاريع 
التنموية الكبــــرى التي حتقق 
عائدا مجزيا ومتثل مساهمة مهمة 
في التنمية والتغير احلضاري 
للمجتمعــــات مثــــل مشــــاريع 
التحتية  االتصــــاالت والبنــــي 
والطاقــــة والنقــــل والصناعة 
والتطوير العقاري، وفى سبيل 
تفعيل صيغ جديدة للمنتجات 
مت تعزيز دور اإلجارة وتوسيع 
مجاالتها من الســــلع البسيطة 
إلى املجاالت اإلستراتيجية مثل 
تأجير الطائرات والسفن واملعدات 
الثقيلــــة واحملافظ والصناديق 
إبراز  العقارية، وجــــرى أيضا 
الصكوك كمنتج شــــرعي مهم 
يوفر البديل عن السندات، وأداة 
متويل مهمة للشــــركات لتنفيذ 
خطط التوســــع بكلفة اقل على 
ميزانياتها، وجرى ترتيب وعقد 
العديد من الصفقات، وفيما بعد 
إنشاء شركة مستقلة للعمل في 

مجال الصكوك.
 ويرأس العمر حاليا مجلس 
إدارة بيتك- تركيا، وقد تولى 
املنصب في عام 2000 في ظل اكبر 
ظروف اقتصادية صعبة واجهها 
االقتصاد التركي، واستطاع أن 
يتخطــــى بالبنك تلك الظروف، 
حيث وضع خطة عمل لتطوير 
ائتمانية صارمة مع  سياســــة 
حتسني إدارة األصول والتركيز 
التعامل  أدوات  علــــى تنويــــع 
بالدوالر واليورو، كما اشرف على 
تنفيذ خطة توسع محلي ودولي 
للبنك، فزادت فروعه من 26 إلى 
130 فرعا داخل تركيا، وافتتح 
فرعا في مملكة البحرين وإمارة 
دبي وجمهورية كازاخســــتان 
وحصل على رخصة للعمل في 
أملانيا، وتبنى إستراتيجية بناء 
جسور التعاون وتعزيز التبادل 
التجاري بني تركيــــا والكويت 
من جهة، وتركيا ودول أوروبا 
ومجلس التعاون اخلليجي من 

جهة أخرى. 
إدارة  والعمر عضو مجلس 
بيتك-البحرين، وشــــارك في 
تأسيس مركز إدارة السيولة في 
البحرين LMC ملساعدة املؤسسات 
املالية اإلســــالمية فــــي توفير 
الســــيولة باإلضافة  وتوظيف 
إدارة  إلى عضويته في مجلس 
شركة أمالك للتمويل واإلجارة، 
وعمل لفترة في شركتي اللؤلؤة 
واملنار، وشغل من قبل منصب 
رئيس مجلس إدارة شركة املثنى 

لالستثمار.

وتعديل التشريعات والتنظيمات 
التي ال تتــــالءم مع خصوصية 
وطبيعة العمل املالي االسالمي 
وإزالة املعوقات التي قد حتد من 
إلى أن منهج  انطالقته، مشيرا 
البنوك اإلســــالمية متاح  عمل 
للجميع وميكن للكل االستفادة 
منــــه، وليس حكرا على دين أو 

جنس أو عرق.
وقــــال العمر: مــــن األهداف 
التي وضعتها  اإلســــتراتيجية 
وقمت بتنفيذهــــا بالتعاون مع 
الزمالء أن يصبح »بيتك« حجر 
األســــاس في اخلدمــــات املالية 
اإلسالمية في العالم وان يكون 
بالنســــبة للعالم اإلسالمي مثل 
البنوك العاملية الكبرى، فاخلدمات 
املالية اإلســــالمية أصبحت من 
أسرع القطاعات املالية منوا في 
العالم وتتحول سريعا من عمل 
عادي إلى قطاع مالي عاملي، مما 
يفرض على املصارف اإلسالمية 
تصميم وطرح منتجات جديدة 
وتنافســــية وتفعيل العديد من 

املعايير املهنية والرقابية.
هذه الرؤيــــة وحتى تتحقق 
على ارض الواقع التزمت وفريق 
العاملني معي بخطوات تنفيذية 
قامت على خطط لتطوير مجاالت 
أساســــية تشــــكل في مجملها 
منظومــــة متكاملة قادت إلى ما 
نراه يتحقق اآلن من جناح لبيتك 

على مختلف الصعد.
وإجماال هناك ثالثة مرتكزات 
ميزت أسلوب عمل بيتك خالل 

محمد العمر متسلما اجلائزة

الســــنوات األخيــــرة، أبرزهــــا 
االســــتثمار اخلارجي وانطالقة 
»بيتك« نحو األسواق الدولية، 
وتقدمي فرص استثمارية متميزة 
للعمالء مع ابتكار صيغ تناسب 
كل احتياجــــات املســــتثمرين 
وحتقق عوائد جيــــدة بفترات 
مختلفة مع التركيز على األداء 
العاملية  املهني واتباع املعايير 
في اخلدمة واجلودة ومواجهة 
املنافســــة، واالهتمام بالعميل 
والعمل املتواصل ملساعدة العمالء 

على تثمير ممتلكاتهم.
ويعتبر العمر الذي بدأ العمل 
في بيتك قبل 20 عاما من اجليل 
الثاني من قياديي هذه املؤسسة 
املالية اإلسالمية العريقة، درس 
في الغرب ومارس احلياة العملية 
هناك وبجانب حرصه املطلق على 
تطبيق قواعد وأحكام الشريعة 
وااللتزام بها في العمل قدم رؤيته 
التي طورت من أداء العمل املالي 
االسالمي، وساعدت على الدفع 
نحو ابتــــكار منتجات وخدمات 
مالية جديدة، مبا يستحوذه من 
خبرة متنوعة وثرية في مجاالت 
وأنشطة عديدة، وهو من األسماء 
املعروفة في مجال املؤسســــات 
املالية اإلسالمية، خريج »شامبان 
يونيفرستي« األميركية عام 1986 

بإجازة في االقتصاد التجاري.
 وشــــغل العمر قبل تعيينه 
رئيســــا تنفيذيا منصب نائب 
العام ألكثــــر من عامني،  املدير 
وكان من قبل مساعد املدير العام 

لقطاع االستثمار ملدة ست سنوات 
من عــــام 1999 إلى 2005، حيث 
ساهم بدور كبير في االنتقاالت 
املهمة لألنشــــطة املتعددة لهذا 
القطاع خالل السنوات املاضية، 
والتي أسفرت عن طرح أدوات 
اســــتثمارية جديــــدة وتكثيف 
الدولي  االنتشــــار والتوســــع 
والتحالفات اإلستراتيجية مع 
املالية  املصارف واملؤسســــات 

العاملية الكبرى.
وينســــب للعمــــر دوره في 
وضع اإلستراتيجية للمشاركة 
في األسواق الدولية واملساهمة 
فــــي هيكلة التمويــــل لعدد من 
املنتجات واملشاريع وتأسيس 
وتطويــــر املرابحــــة الدوليــــة 
وتأسيس صناديق استثمارية 
الواليات املتحدة األميركية  في 
وأوروبا منها »الدانة« و»الديرة« 
و»الرعاية الصحية«، كما بادر إلى 
تبني إنشاء صندوق اعمار الذي 
قدم ملســــتثمريه تدفقات نقدية 
ســــريعة لفترات قصيرة تصل 
إلى أسبوع، كما عزز دور العقار 
الدولي باعتباره فرصة ممتازة 
لالستفادة من التطورات االيجابية 
في األســــواق العاملية وحتقيق 
عاملية املؤسســــة باستثمارات 
نوعية حتقق عائدا مجزيا، وركز 
جهود مجموعتــــه على تطوير 
إدارة اخلزانة الستغالل أفضل 
الودائع  للسيولة، وفعل منتج 
بالعمالت األجنبية مع تطوير 
املرابحــــات الدوليــــة وإدخــــال 

يعقد في الكويت ألول مرة

 شربجي: »اإلبداع الخليجي« تدشن
برنامجها »القيادة المتميزة« أواخر أكتوبر

حسب استطالع أجرته »ماستركارد« في الشرق األوسط والمشرق العربي

لم يقف االنكمــــاش املالي احلالي عائقا 
في وجه املســــتهلكني للقيام بواجبهم من 
أجل مســــاعدة من هم أقل حظا. فقد أظهر 
استطالع أجرته »ماستركارد العاملية« أن 
57% من املســــتهلكني في الشرق االوسط 
واملشرق العربي يخططون للمساهمة في 
األعمــــال اخليرية خالل النصف الثاني من 

العام احلالي. 
فاملستهلكون في الكويت )79%( وقطر 
)75%( ميثلون النسبة األعلى من املستهلكني 
الذين يخططون لتقدمي الهبات ويفتحون 
قلوبهم ومحافظهم. وكذلك األمر بالنسبة 
إلى املستهلكني في اململكة العربية السعودية 
)64%(، اإلمارات العربية املتحدة )52%(، مصر 
)49%( ولبنــــان )28%(، والذين يخططون 
للتبرع خالل النصف الثاني من الســــنة. 
يذكر أن الرجال )60%( مييلون أكثر بقليل 

للتبرع من النساء )%53(. 
 إن أكثرية املستهلكني في أربعة من أصل 
ستة أسواق في الشرق األوسط واملشرق 
العربي يفكرون في التبرع بنسبة أقل من 
2% من دخلهم السنوي وفي الكويت )%30( 
من املستهلكني على استعداد لتقدمي أكثر من 
5% من الدخل السنوي إلى األعمال اخليرية. 
في مصر يتطلع 56% من املستهلكني لتقدمي 
أقل من 1% من الدخل السنوي إلى املؤسسات 

اخليرية. 
من املثير لالهتمام أن املســــتهلكني من 
مختلف الفئات العمرية في الشرق األوسط 
واملشرق العربي مييلون للتبرع. إذ تخطط 
الفئات التالية للقيام مبساهمات خيرية كذلك 
58% من املستهلكني من الفئة العمرية التي 
تقل عن 30 عاما، و58% من الفئة العمرية التي 
تزيد على 56 عاما، و57% من الفئة العمرية 
التي تراوح بني 46 و55 عاما و56% من أولئك 

الذين يتراوح عمرهم بني 31 و45 عاما. كذلك 
يفكر 59% من املتزوجني أو 55% من العازبني 

بالتبرع مقابل 48% من املطلقني. 
تعليقا على هذه النتائج، قال الرئيس 
التجاري ملنطقة دول اخلليج في »ماستركارد 
العاملية« راغو مالهوترا: »من املثير لالهتمام 
أن نرى أن أغلبية املســــتهلكني في الشرق 
األوسط واملشرق العربي يتطلعون لتقدمي 
جزء من دخلهم السنوي لألعمال اخليرية 
ومساعدة من هم أقل حظا، وذلك على الرغم 

من الظروف االقتصادية احلالية«.
جتدر اإلشارة إلى أن استطالع ماستركارد 
هذا قد أجري في الفترة املمتدة بني 23 مارس 
و18 ابريل 2009. وقد شملت الدراسة قرابة 
2600 مستهلك من 6 أسواق، مت استطالعهم 
حول خططهم لتقدمي الهبات اخليرية خالل 

النصف الثاني من العام احلالي. 
أبرز النتائج املسجلة:

مصر

ـ 49% من املستهلكني املصريني ينوون 
تقدمي مســــاهمة خيرية في النصف الثاني 

من العام احلالي.
ـ أغلبية املستهلكني املصريني )56%( الذين 
يخططون للتبرع ينوون تقدمي نسبة تقل 
عن 1% من الدخل الســــنوي. 7% منهم فقط 
يخططون للتبرع بنسبة تزيد على 5% من 

الدخل السنوي.
ـ  يبرز الرجال بكونهم أكثر ميال للتبرع 
من النساء، حيث إن 53% من الرجال يخططون 
للمساهمة في املشــــاريع اخليرية، مقارنة 

بـ45% من النساء. 
الكويت

ـ برزت الكويت كأحد أكثر األسواق سخاء، 

مع 79% من املستهلكني الكويتيني يخططون 
للقيام باملساهمات اخليرية في النصف الثاني 

من العام احلالي.
ـ أغلبية املستهلكني في الكويت )%30( 
ينــــوون التبرع بأكثر مــــن 5% من الدخل 

السنوي.
ـ  80% من املستهلكني الرجال و79% من 

النساء ينوون التبرع لألعمال اخليرية.
ـ نسبة عالية )92%( من املستهلكني في 
الكويت، من الفئة العمرية 56 عاما وما فوق، 
يتطلعون للتبــــرع لألعمال اخليرية. هذه 
النتائج مقارنة بـ 78% للفئة العمرية التي 
تراوح بني 18 و30 عاما، و79% ما بني 31 و45 

عاما و74% ما بني 46 و55 عاما.
لبنان

ـ 28% من املستهلكني اللبنانيني ينوون 
القيام باملساهمات اخليرية في النصف الثاني 

من العام احلالي.
ـ أغلبية املســــتهلكني اللبنانيني )%60( 
الذين يخططون للتبرع، يتطلعون لتقدمي 
نسبة تراوح بني 1 و2% من دخلهم السنوي. 
4% فقط من املستهلكني ينوون التبرع بأكثر 

من 5% من الدخل السنوي. 
ـ  27% مــــن الرجال و28% من النســــاء 

يتطلعون للتبرع لألعمال اخليرية.
قطر

ـ 75% من املستهلكني في قطر يخططون 
للقيام مبساهمة خيرية في النصف الثاني 
من العام احلالي، األمــــر الذي يجعل منها 
السوق األكثر سخاء في منطقة آسيا/ احمليط 

الهادي، والشرق األوسط وأفريقيا.
ـ أغلبية املستهلكني في قطر )33%( الذين 
يخططون للتبرع، يتطلعون لتقدمي نسبة 

تراوح بني 1 و2% من الدخل السنوي. %15 
منهم ينوون تقدمي أكثر من 5% من الدخل 

السنوي. 
ـ برز الرجــــال في قطر بأنهم أكثر ميال 
للتبرع مقارنة مع النساء. 77% من الرجال 
يخططون للتبرع لألعمال اخليرية مقابل 

69% من النساء. 
المملكة العربية السعودية

ـ 64% من املستهلكني في اململكة العربية 
السعودية يخططون للقيام مبساهمة خيرية 

خالل النصف الثاني من العام احلالي.
ـ أغلبية املستهلكني في اململكة العربية 
الســــعودية )51%( الذين ينــــوون التبرع 
يتطلعون لتقدمي نســــبة تراوح بني 1 و%2 
من دخلهم السنوي. 7% منهم فقط يخططون 
للتبرع بنســــبة تزيد على 5% من دخلهم 

السنوي. 
اإلمارات العربية المتحدة

ـ 52% من املستهلكني في اإلمارات العربية 
املتحدة يخططون للقيام مبساهمة خيرية 

في النصف الثاني من العام احلالي.
ـ أغلبية املستهلكني في اإلمارات )%40( 
الذين يخططون للتبرع، يتطلعون لتقدمي 
نسبة تراوح بني 1 و2% من دخلهم السنوي. 
7% منهم فقط ينوون التبرع بنسبة تزيد 

على 5% من دخلهم السنوي. 
ـ 53% من املستهلكني الرجال و51% من 

النساء يخططون لتقدمي الهبات. 
ـ املستهلكون من الفئة العمرية 46 و55 
عاما )60%( هم األكثر سخاء، يليهم أولئك 
من الفئة العمرية 18 و30 عاما )%56(، 56 
عاما وما فوق )55%( ومن الفئة العمرية 31 

و45 عاما )%44(.

30% من المستهلكين  يقدمون 5% من دخولهم للجمعيات الخيرية

يتوّقع االنتهاء من تسليمها غدًا واإلعالن عن تفاصيل التسجيل األسبوع المقبل

تحديد فت�رة قيد موالي�د الخارج ف�ي اجتماع 
اللجنة األسبوع المقبل بناء على المعلومات المتوافرة 

حصر األس�هم التي يتم التنازل عنه�ا وتوزيعها 
بالتساوي على المواطنين وتحديد فترة محددة للتنازل

عمر راشد 
علمت »األنبــــاء« من مصادرها أن اللجنة 
التأسيسية لبنك وربة عقدت اجتماعها، أمس، 
وكلفت »اخلليجية حلفظ األوراق املالية« رسميا 
بإدارة توزيع األســــهم، مضيفة أن االجتماع 
أقر تزويد املعلومات املدنية الشركة ببيانات 
تفصيلية حول قيد املواطنني والتي بناء عليها 
سيتم حتديد الفترة الالزمة لقيد املواليد خارج 
الكويت.  ولفتت املصادر الى أنه من املتوقع 
االنتهاء من تزويد »املعلومات املدنية« الشركة 
املكلفة بتوزيع األســــهم بالبيانات املطلوبة 
غدا. وأشارت املصادر الى أن اللجنة ستقوم 
بعقد اجتماع بداية األســــبوع املقبل لتحديد 
الشروط الالزم استيفاؤها من قبل املواطنني 

للتسجيل لدى الشركة ليتم اإلعالن عن تفاصيل 
التسجيل فيما بعد. 

وردا على تساؤل حول دمج األوالد القصر 
مع أولياء األمور، أفادت املصادر بأن القصر 
يتم دمجهم مع ولي األمر آليا، مستدركة بأن 
التصرف في األسهم يتم بعد بلوغهم 21 عاما.  
وحول خيار التنازل عن األسهم، وتعويض 
من ال يرغب فــــي التخصيص مبنحة نقدية، 
أوضحت املصــــادر أنه ال يجوز إعطاء منحة 
نقدية في حال التنازل، مضيفة أن األسهم التي 
سيتم التنازل عنها سيتم حصرها وتوزيعها 
بالتساوي بني املواطنني، موضحة أن املواطن 
أمام خيار التنازل من عدمه وليس هناك خيار 

ثالث.

»تأسيسية وربة« كلفت »المعلومات المدنية« 
بتزويد »الخليجية لحفظ األوراق« بالبيانات المطلوبة

في ندوة نقاشية تحت عنوان »إعادة بناء وتمويل الشركات«

صرخوه: األزمة المالية العالمية تطرح العديد 
من التحديات أمام الشركات بالشرق األوسط

 أعلنت شـــركة مشاريع الكويت االستثمارية 
إلدارة األصول »كامكو« عن مشاركة نائب رئيس 
أول ومدير إدارة متويل الشركات فيصل منصور 
صرخوه كمتحدث ومحاور عن الفرص والتحديات 
اخلاصة بإعادة الهيكلـــة والتمويل التي تواجه 
الشـــركات في اخلليج، وذلك في ندوة نقاشـــية 
ضمن أنشـــطة املنتدى الذي نظمته اليورومني 
حتت عنوان »إعادة هيكلة ومتويل الشـــركات«، 
والذي أقيم في الفترة املمتدة بني 28 و29 سبتمبر 
2009، في إمـــارة دبي في دولة اإلمارات العربية 
املتحدة. وشارك متحدثا في هذا املنتدى إلى جانب 
 Dubai Financial صرخـــوه ممثلون عن كل مـــن
 Group، JP Morgan، HSBC، BNP Paribas، Credit

.Suisse، .Alvarez & Marsal
وتعليقا على هذه املشاركة قال صرخوه: »ان 
األزمة املالية العاملية تطرح العديد من التحديات 
على مستوى الشركات العاملة في منطقة الشرق 
األوسط، خصوصا تلك املتعلقة بالشركات التي 
تكون بصدد إعادة هيكلة كياناتها املالية وإيجاد 
مصادر متويل جديدة«. وأضاف: »ان فهم اخليارات 
املطروحـــة حاليا أمام الشـــركات إلعادة الهيكلة 
والتمويل على مســـتوى املنطقة وســـبل طرح 
خططها املستقبلية بشـــكل واضح للممولني في 
بيئة قانونية وتشريعية متغيرة، يعد من العناصر 
األساسية التي تهيئ الشركات للنجاح في تنفيذ 
خططها إلعادة الهيكلة والتمويل، كما أنها كفيلة 
بالعودة بالشركات إلى النمو وحتقيق مستويات 
جيدة من األرباح التشـــغيلية«. وأضاف استنادا 
إلى النتائج نصف السنوية للشركات املدرجة في 
ســـوق الكويت لألوراق املالية، فقد بلغت نسبة 
الرافعة املالية )leverage ratio( مســـتويات تثير 
القلق، حيث بلغت نسبة اخلصوم إلى املوجودات 

79%، ونسبة اخلصوم إلى حقوق املساهمني إلى 
362%. باإلضافـــة إلى ذلك، فقد كان لألزمة املالية 
العاملية تداعيات سلبية على الشركات الكويتية 
السيما شـــركات االستثمار والعقار، إذ عانت من 
أزمة سيولة، مشـــيرا إلى أنه على الرغم من هذا 
الواقع، إال ان هذه الشركات أمامها وسائل مختلفة 
ملواجهة هذه التداعيات، منها على ســـبيل املثال: 
الدمج واالستحواذ، بيع أصول غير تشغيلية أو 
غير مجدية، تقليص املصروفات وغيرها«. وأوضح 
صرخوه: »ان اعتماد مثل هذه اخليارات يعد جزءا 
من خطة إعادة هيكلة هذه الشـــركات وذلك حتى 
تتمكن من إعادتها إلى مرحلة االســـتقرار املالي 

وإضافة قيمة فعالة لوضعها احلالي«.
 وتسعى إدارة متويل الشركات لدى »كامكو« 
لالستعانة بخبرات فريق عملها لتوفير خدماتها 
االستشارية املتعلقة بإعادة هيكلة الشركات لكل من 
الشركات في منطقة اخلليج على وجه العموم وفي 
الكويت خصوصا. علما أن إدارة متويل الشركات 
لدى »كامكـــو«، وباعتبارها جزءا مهما من دائرة 
اخلدمات املالية واالستثمار، تلعب دورا رئيسيا في 
تطوير أسواق املال في الكويت من خالل تنفيذها 
بنجاح لـ 64 صفقة رئيسية لعمالئها خالل الفترة 
من منتصف 2001 حتى يونيو 2009، بقيمة إجمالية 
قدرها 2.55 مليار دينار، أي ما يعادل )9.05 مليارات 
دوالر(. وتوفر إدارة متويل الشركات لدى »كامكو« 
حزمة متكاملة من املنتجات واخلدمات املبتكرة، 
وتشمل االستشارات حول اإلستراتيجيات العامة 
للشركات، عمليات الدمج واالستحواذ، إعادة هيكلة 
الشركات، طرح وإدارة عمليات االكتتاب في اسواق 
رأس املال واسواق الدين. كما أنها تلعب دورا مهما 
في متثيل العمالء بصفة بائع أو مشتر، والتفاوض 

بشأن الصفقات.


