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الشيخ ناصر احملمد

عبداهلل القبندي

محمد العمر

القبندي يستعرض رؤية »اتحاد الشركات« 
في األزمة المالية في ملتقى الكويت المالي

عمر راشد
يش���ارك عضو مجلس ادارة احتاد الش���ركات 
االستثمارية عبداهلل القبندي بورقة عمل في ملتقى 
الكويت املالي الذي تنطلق انشطته اليوم بحضور 
500 شخصية اقتصادية ومصرفية بارزة في العمل 

االقتصادي.
ومن املتوق���ع ان يقوم القبندي بعرض وجهة 
نظر ورؤية االحتاد حيال احللول املطلوبة ملواجهة 
تداعيات االزمة خالل اجللسة التي ستتضمن عددا 
من احملاور حول االزمة املالي���ة وتداعياتها على 

القطاع املصرفي.
هذا ويتضمن ملتقى الكويت املالي 5 جلسات 
تركز على تطور اداء املصارف العربية واس���واق 
املال العربية بعد تداعيات االزمة املالية ومستقبل 

املراكز املالية العاملية والعربية.
يذكر ان احتاد الشركات االستثمارية قدم مقترحات 
عديدة للخروج من تداعيات االزمة املالية التي املت 
بالشركات االس���تثمارية حيث جاء شح السيولة 
على رأس املشكالت التي عانت منها الشركات في 
فترة ما بعد االزمة، حيث طالب بضرورة التدخل 
لش���راء اصول الش���ركات املتعثرة وحمايتها من 

التدهور خالل املرحلة املقبلة.
جتدر االشارة كذلك إلى أن امللتقى الذي تنظمه 
مجموعة االقتص���اد واالعمال بالتعاون مع البنك 
املركزي واحتاد مصارف الكويت وبدعم من احتاد 
الشركات االستثمارية يستقطب نخبة من القيادات 
والك���وادر في معظم البنوك واملؤسس���ات املالية 

واالستثمارية في العالم العربي.

الشيخ ناصر المحمد يفتتح ملتقى الكويت المالي اليوم
بمشاركة 500 شخصية اقتصادية من 19 بلدًا

تس���تعد الكوي���ت الي���وم 
الستقبال املشاركني في ملتقى 
الكويت املالي الذي يعقد برعاية 
وحضور سمو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ ناصر احملمد 
اليوم وغدا في فندق شيراتون 
الكويت، حيث يتوقع ان يشارك 
في امللتقى االول من نوعه لتقييم 
نتائج االزمة املالية العاملية على 
االقتصاد واملصارف واالسواق 
اكثر  العربي  العالم  املالية في 
من 500 ش���خصية اقتصادية 

من 19 بلدا.
ومن بني الوزراء واحملافظني 
الذي���ن اكدوا مش���اركتهم في 
النفط ووزير  امللتقى وزي���ر 
االعالم الشيخ احمد العبداهلل 
اللبناني  ووزي���ر املهجري���ن 
رميون ع���ودة ومحافظ بنك 
املركزي الشيخ سالم  الكويت 

العبدالعزيز ومحافظ مؤسسة 
النقد العربي السعودي )ساما( 
د.محمد اجلاسر وحاكم مصرف 
لبنان رياض سالمة ومحافظ 
مصرف البحرين املركزي رشيد 
املعراج ومحافظ البنك املركزي 
االردني د.امية طوقان والرئيس 
التنفيذي للبنك املركزي العماني 
حمود بن س���نجور الزدجالي 
ونائب محاف���ظ مصرف قطر 
املرك���زي فهد ب���ن فيصل آل 
ثاني وام���ني عام وزارة املالية 
في س���لطنة عم���ان درويش 
البلوشي ووزير املالية السابق 
بدر احلميضي ووزير التخطيط 
والتنمية االدارية االسبق علي 
املوسى واحملافظ املساعد لبنك 
الصني املركزي وممثلون عن 
مصرف االمارات العربية املتحدة 

املركزي وبنك املغرب.

كما يستقطب امللتقى الذي 
تنظم���ه مجموع���ة االقتصاد 
واالعم���ال بالتع���اون مع بنك 
املرك���زي واحت���اد  الكوي���ت 
مصارف الكوي���ت وبدعم من 
احتاد الش���ركات االستثمارية 
نخبة من القي���ادات والكوادر 
في معظم البنوك واملؤسسات 
املالية واالستثمارية في العالم 
العربي، اضافة الى مس���ؤولي 
املصارف الدولية الناشطة في 

املنطقة.

حلول عملية

الكويت  ويكتس���ب ملتقى 
املال���ي اهمية خاص���ة في هذا 
التوقيت بالذات بفعل التحديات 
غير املس���بوقة الت���ي تواجه 
القطاع املالي واالقتصادي في 
العال���م العرب���ي، حيث يؤكد 

محافظ بن���ك الكويت املركزي 
الشيخ سالم العبدالعزيز على 
اهمية امللتقى انطالقا من تزامن 
انعقاده مع استمرار تداعيات 
االزم���ة املالي���ة واالقتصادية 
العاملية التي اصبحت تش���كل 
احمل���ور االساس���ي الهتم���ام 
الباحثني وصانعي السياسات 
واملسؤولني مبختلف مستوياتهم 
ومواقعهم على االصعدة احمللية 

واالقليمية والعاملية.
واشار الى ان االزمة املالية 
وانعكاساتها على الدول العربية 
وسبل مواجهتها ستكون من 
الرئيس���ية للملتقى،  احملاور 
السيما مع وجود نخبة متميزة 
من رجال االعمال واملصرفيني 
واالقتصادي���ني، ودعا القيمني 
على االنشطة املالية واملصرفية 
واالستثمارية في العالم العربي 

من القطاع���ني العام واخلاص 
الى اوسع مشاركة لتبادل اآلراء 
العملية على  وتداول احللول 

املدى القريب والبعيد.
وقال مدير ع���ام مجموعة 
االقتصاد واالعمال رؤوف ابو 
زك���ي ان ملتقى الكويت املالي 
يأتي في الوقت املناسب لطرح 
جمي���ع القضاي���ا االقتصادية 
العالقة واولويات السياسات 
النقدية واملصرفي���ة واملالية 

واالقتصادية.
وامل ابو زك���ي ان يصبح 
ملتقى الكويت املالي حدثا دوريا 
على النطاق اخلليجي والعربي 
يجم���ع املس���ؤولني واخلبراء 
واملختصني وقيادات املصارف 
واملال واالعمال واالس���تثمار 
لبحث جميع القضايا املتعلقة 
بهذه االنشطة احليوية والتي 

البد من متابع���ة تطورها عن 
كثب، السيما في مرحلة ما بعد 

االزمة.
ويتناول امللتقى على مدى 
يومني االقتصادات العربية في 
مرحلة ما بعد االزمة والنموذج 
الرقابي اجلديد والدور املتوقع 
من املصارف املركزية وحتديات 
العربي���ة في ظل  املص���ارف 
تباطؤ النمو االقتصادي وشح 
السيولة وتراجع نوعية االصول 
التمويل وانعكاساتها  وفجوة 
على حركة املشاريع واالعمال 
واجتاهات االس���تثمار العاملي 
واالقليمي والدروس املستخلصة 
من خسائر محافظ االستثمار 
السيادية ومرتكزات الصناعة 
املصرفية االسالمية في مرحلة 
ما بعد االزمة وآفاق واجتاهات 

االقتصاد الكويتي.

لمناقشة تأثيرات األزمة المالية وحلولها المستقبلية

العمر: الملتقى فرصة لبحث
قضايا مهمة تواجهها صناعة المال بالمنطقة

شركات »بيتك« ماضية في التوسع بالمنطقة

مؤسسات راعية
يحظى امللتقى برعاية نخبة من املؤسس���ات املالية 
واالس���تثمارية في الكويت واملنطقة وهي بنك الكويت 
الوطني وشركة مشاريع الكويت القابضة )كيبكو( وشركة 
احتاد املقاول���ني )CCC( والبنك االهلي الكويتي واملركز 
واالمتياز لالستثمار والبنك التجاري الكويتي والشركة 
الكويتية لالس���تثمار ومجموعة عودة )سرادار( وبنك 
برقان وبي.ان.بي باريبا وبنك بوبيان ودويتش���ه بنك 
والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية وبنك 
اخلليج واخلطوط اجلوية الكويتية )الناقل الرسمي(.

قال محمد العمر إن »بيتك« بدأ نشاطا واسعا في السوق 
السعودية، جاء بداية من خالل شركة بيتك العقارية برأسمال 
2.5 مليار ريال والتي تنفذ العديد من املش���اريع في أماكن 
مهمة من اململكة، باإلضافة إلى انه جار االنتهاء من إجراءات 
الترخيص لبيتك السعودية برأسمال 500 مليون ريال كبنك 
استثماري لديه أجندة بعدد من املشاريع ذات العائد اجليد 

في مجاالت عمل مختلفة.
وذكر العمر ان دول مجلس التعاون تبذل جهودا كبيرة 
لتفادي التداعيات السلبية لالزمة املالية العاملية من خالل 
سن تشريعات وقوانني محفزة متثل دعما للشركات والقطاع 
اخلاص بش���كل عام في مواجهة األزمة املالية في األسواق 
العاملية، وان أسواقها تعتبر بالنظر إلى القدرة املالية العالية 
لدولها من اقل األسواق من حيث مخاطر االستثمار، مما يؤهل 
هذه األسواق لتحقيق انطالقة مهمة واستقطاب استثمارات 

كثيرة خالل الفترة املقبلة في ضوء خطط هذه الدول لتنفيذ 
مشروعات خالل الس���نوات املقبلة بنحو 800 مليار دوالر 
يتركز معظمها في املجاالت الرئيس���ية التي ينشط »بيتك« 

في العمل من خاللها.
وقال إن شركات »بيتك« مضت في التوسع بأسواق دول 
مجلس التعاون فشاركت شركة املثنى لالستثمار في االستحواذ 
على حصة كبيرة من جامعة مجان في سلطنة عمان، وتشارك 
في مشروع »مركز أعمال املرسى« وتكلفته 115 مليون دوالر، 
والواقع ضمن مش���روع مرسى البحرين العمالق، كما تنفذ 
إحدى شركاتها وهى ش���ركة املثنى السعودية ومتلك فيها 
املثنى لالستثمار حصة بنسبة 60% مشروعا عقاريا بقيمة 
100 مليون ريال س���عودي حتت اس���م مشروع ملقا املثنى 
الس���كني وهو مكون من 24 ڤيال، ويقع املشروع في منطقة 

ملقا التي تعد من املناطق الراقية شمال الرياض.

وقد تركزت هذه املشاريع في 
مجاالت الطاقة والبنى التحتية 
واالتص���االت واملواص���الت 
والتطوير العقاري وغيرها من 
املجاالت احليوية للمجتمعات 

العصرية.
وأشاد العمر باستعداد بيتك 
لتوظيف خبرته في متويل مثل 
هذه املشاريع وهيكلتها إقليميا 
ودوليا، حيث يطمح إلى القيام 
بدور أوسع في السوق الكويتي 
واألس���واق املج���اورة، داعيا 
إلى تق���دمي املزيد من الفرص 
للقطاع اخلاص للقيام بدوره 
في متويل وإدارة املش���اريع 
الكبيرة واملساهمة في خطط 

التنمية الوطنية.
وقال ان بيتك ش���ارك في 
أرب���ع محطات كبرى  متويل 
إلنتاج الطاق���ة في اخلليج 3 
منها في اإلمارات »الشويحات 
والطويلة وأم النار« والرابعة 
في البحرين وهي محطة »احلد«، 
وتبلغ مبالغها اإلجمالية نحو 
9 مليارات دوالر، كما ساهم في 
متويل هيئة الشارقة للكهرباء 
وامل���اء لبناء محط���ة جديدة 
لتوليد الكهرباء وحتديث البناء 
احلالي حملوالت الكهرباء وإنشاء 
محطات تقطي���ر مياه جديدة 
بقيمة إجمالي���ة 350 مليون 
دوالر، وشارك بيتك في متويل 
مشاريع كبرى على مستوى 
املنطقة منها ما أصبح عالمات 
في مسيرة التمويل اإلسالمي 
ال���ذي كان أول  ايكويت  مثل 
مشروع من نوعه يشارك فيه 
التمويل اإلسالمي والتقليدي 
معا كل بأسلوب عمله، حيث 
اعتبر املش���روع منوذجا ومت 

تصميم هيكلية مشابهة له في 
مشاريع أخرى داخل الكوي��ت 
وخارجها، وفاز بيتك في ع��ام 
2002 بجائزة أفضل متوي��ل 
ألكبر مشروعني تنمويني وهم��ا 
ايكوي���ت والش���ويحات م��ن 
يورومني العاملية، وقد رت��ب 
متويل احلصة اإلسالمية ف��ي 
املشروعني بقيمة 450 ملي���ون 
دوالر، كما قاد اول عملية م��ن 
نوعه���ا لتحويل بنك تقليدي 
إل��ى بنك اسالمي بالكامل من 
خ��الل حتويل بنك الش���ارقة 
االس���المي بعد ان متلك %20 

منه.
وفي مجال االتصاالت التي 
يبدي بيتك فيها اهتماما كبيرا 
بها شارك في اكبر صفقة متويل 
إسالمي في العالم بالقيام بدور 
املنظم الرئيس���ي واملستشار 
الش���رعي لتموي���ل الرخصة 
الثانية للنقال في السعودية 
بحصة بلغت 200 مليون دوالر 
وتبلغ قيمة الصفقة التي فازت 
بها شركة احتاد اتصاالت 2.35 
مليار دوالر مما يجعلها اكبر 
صفق���ة متويل إس���المي في 

العالم.
وبيت���ك كان م���ن ضم���ن 
املؤسس���ات املالية الرئيسية 
الت���ي ش���اركت ف���ي متويل 
مشروع الثريا � شركة اتصاالت 
فضائية � في أبوظبي بغرض 
تنويع االستثمارات في مجال 
االتصاالت حيث قام بدور املنظم 
املشارك مببلغ 50 مليون دوالر 

في هذا املشروع.
كما شارك بتنظيم ومتويل 
صفقة إجارة معدات إلى شركة 
االتص���االت املتنقلة األردنية 

)فاس���ت لنك( بالتعاون مع 
مجموعة سيتي بنك.

وحول جهود بيتك في إصدار 
الصكوك ق���ال العمر ان بيتك 
ش���ارك كمدير رئيسي ومدير 
مشارك في إصدارات عديدة بلغ 
إجماليها نحو 4 مليارات دوالر 
في مش���اريع كبرى بالكويت 
واملنطقة والعالم، منها صكوك 
هيئة طي���ران دبي � البحرين 
ومش���اريع حلكوم���ات قطر 
والبحري���ن وأخرى مع البنك 
اإلس���المي للتنمية، باإلضافة 
إل���ى إصدار صك���وك لصالح 
شركة تبريد اإلماراتية، ووالية 
انهالت األملانية  ساكس���وني 
وصك���وك لش���ركات كويتية 
كبرى منها التجارية العقارية 
100 ملي���ون دوالر، واألهلية 
لالس���تثمار »مشروع الجون 
سيتي« بقيمة 125 مليون دوالر، 
وش���ركة الصناعات الوطنية 
مل���واد البناء بقيمة 70 مليون 

دوالر.
ويباش���ر بيتك � البحرين 
تنفيذ اكبر مشروعني عقاريني 
في مملكة البحرين وهما مشروع 
درة البحرين الذي يعد من اكبر 
مش���اريع التطوي���ر العقاري 
باملنطق���ة وهو اس���تثماري 
إلى  سكنى ترفيهي باإلضافة 
الذي  مشروع »ديار احملرق« 
يتوقع أن يستقطب نحو %10 
من سكان البحرين، باإلضافة 
إل���ى مش���روع واح���ة بيتك 
الصناعية، وه���ي عبارة عن 
مجمع صناعي يقام وفق أحدث 
التقنيات في منطقة البحرين 
العاملية لالستثمار في مدينة 
البحري��ن مت  احلد في مملكة 
تصميمها جلذب االستثم��ارات 
ذات القيمة املضافة العالي��ة، 
وذلك بالتنسيق والتعاون مع 
وزارة الصناعة والتجارة في 
البحرين، ويبلغ حجم الواحة 
الصناعية أكثر من 154 ألف متر 
مربع وتقع في منطقة البحرين 
العاملية لالستثمار، وهي منطقة 
حديثة مت إنشاؤها في منطقة 
احلد الصناعي���ة وتركز على 
التكنولوجيا والتصنيع وقطاع 
اخلدمات ومت تصميمها بهدف 
جذب األنشطة االستثمارية ذات 

القيمة املضافة.

أشاد الرئيس التنفيذي لبيت 
التمويل الكويتي � بيتك � محمد 
سليمان العمر بجهود القائمني 
على تنظي���م »ملتقى الكويت 
املال���ي« الذي تبدأ أنش���طته 
اليوم باعتباره حدثا يأتي في 
وقت مهم يساهم في التعريف 
بالتحديات التي تواجه الصناعة 
املصرفية بالكويت واملنطقة 
العربية بعد م���رور أكثر من 
التي عصفت  عام على األزمة 
باالقتصاد العاملي من شرقه إلى 
غربه، مع التركيز على املشاكل 
املالية  القطاعات  التي تواجه 
وس���بل التعافي من تداعيات 
األزمة، وإعادة النظر في قواعد 
العربية  املالية  عمل األسواق 
ودور املص���ارف املركزي���ة 
واجلهات الرقابية واحلاجة إلى 
مبادرات لتحفيز االقتصادات 

العربية.
وأش���اد العمر ب���دور بنك 
الكوي���ت املرك���زي الذي وفر 
من خالل الضوابط واألحكام 
واإلجراءات التي يتخذها بيئة 
أساسها االس���تقرار ووضوح 
الرؤي���ة مع الرقاب���ة املهنية، 
وهي من أه���م العناصر التي 
حتتاجها املص���ارف من جهة 
واالقتص���اد الوطني من جهة 
أخرى، ووفر احلماية للقطاع 
املصرفي الكويتي ما ميكنه من 
خدمة االقتصاد الوطني مع دعم 
تنفيذ خطط االنتشار اخلارجي 
إلى أسواق وبيئات استثمارية 
جديدة، وبالنسبة لبيتك فقد 
انتشر في األس���واق العاملية 
واإلقليمية مبديا أهمية كبيرة 
للس���وق اخلليجي باعتباره 
منطقة جغرافية متثل امتدادا 
طبيعيا وحيويا لبيئة عمله، 
حيث ش���ارك في أكثر من 30 

مشروعا.
وأوضح العمر في تصريح 
صحافي أن مس���اهمات بيتك 
في املشاريع اخلليجية الكبرى 
استهدفت تعزيز دورها التنموي 
الذي ينسجم مع توجهات بيتك 
للعمل في االقتصاد احلقيقي 
املنت���ج ال���ذي يحق���ق رخاء 
املجتمعات وازدهارها من خالل 
توفير ف���رص العمل وتنويع 
مجاالت اإلنتاج ومواكبة التقدم 
احلضاري ودفع عجلة التنمية، 

مشاريعنا مستثمرة في االقتصاد الحقيقي وإعمار األرض

قرارات 
»المركزي« 

وّفرت االستقرار 
وهو أهم عنصر 

في إدارة المصارف


