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النائب محمد هايف املطيريوزير املالية مصطفى الشمالي

في ردّ لهيئة االستثمار على اقتراح محمد هايف بإلزام كل مؤسسة استثمارية بتعيين هيئة شرعية 

الكويت ترحب بتنقية جميع استثماراتها 
في الداخل والخارج مّما يخالف الشريعة

املؤشر 
السعري 

6869.1
بتغير قدره

+ 73.4

املنامــــة ـ رويترز: قال بيت التمويل اخلليجي ومقره 
البحرين امس، إن دويتشه بنك األملاني قرر حتويل ثلث 
مبلغ اجمالي قدره 100 مليون دوالر من اتفاقية مرابحة 
قابلة للتحويل إلى أسهم في بيت التمويل اخلليجي.  وقال 
بيــــت التمويل في بيان إن دويتشــــه بنك حول مبلغ 30 
مليون دوالر من أموال املرابحة -أوراق مالية إسالمية- 
إلى أســــهم بواقع 78 مليونا و947368 سهما. وأضاف أن 

هذه العملية رفعت عدد أســــهم بيــــت التمويل الصادرة 
واملدفوعة إلى مليار و830 مليونا و543093 سهما. وأبرم 
بيت التمويل في أغسطس اتفاقية مرابحة قابلة للتحويل 
بقيمة 100 مليون دوالر مع مجموعة ماكواري االسترالية. 
كما قام في شهر أكتوبر باصدار حقوق ملساهميه بقيمة 
300 مليون دوالر بهدف جمع أموال جديدة بعد ان تكبد 

أربع خسائر فصلية متتالية.

»دويتشه بنك« يحول 30 مليون دوالر ألسهم في »بيت التمويل الخليجي«

المحرر االقتصادي

اكـــدت هيئة االســـتثمار انها ترحب 
بتنقية جميع اســـتثمارات الكويت مما 
يخالف الشريعة االسالمية، وجاء هذا 
التأكيد في معـــرض رّد ُرفع إلى وزير 
املالية مصطفى الشـــمالي على اقتراح 
برغبة قدمه النائب محمد هايف املطيري  
وينـــص على »العمل على تنقية جميع 

اســـتثمارات الدولة من كل ما يخالف احكام الشريعة االسالمية والزام كل مؤســـسة 
استثمـــارية داخل وخارج البالد بتعيني هيـــئة شرعية وتكليف وزارة االوقاف مبتابعة 

الرقابـــة الشـــرعية على هذه املؤسسات«.
مطلب شعبي ورسمي

وجاء في رد الهيئة: ان االخذ باحكام الشريعة االسالمية – كمطلب شعبي ورسمي – قد 
جسده الدستور فيما نص عليه في مادته الثانية من اعتبارها مصدرا رئيسيا للتشريع، 

وقد افصحت املذكرة التفسيرية للدستور 
عن ذلك حني علقت على تلك املادة بأن 
»هذا النص امنا يحّمل املشرع امانة األخذ 
بالشريعة االسالمية ما وسعه ذلك ويدعو 

الى ذلك النهج دعوة صريحة«.
واضافـــت الهيئة انـــه »تأكيدا لذات 
النهج فقد مت انشاء اللجنة االسشارية 
العليا للعمل على استكمال تطبيق احكام 
الشريعة االسالمية مبوجب املرسوم رقم 
139 لسنة 1991 والذي عهد الى تلك اللجنة 
بدراســـة القوانني السارية في مختلف 
املجاالت واقتراح ما تراه بشأنها لضمان 
توافقها مع احكام الشريعة االسالمية، 
فضال عما اناطه املرســـوم باللجنة من 
تشخيص للواقع االقتصادي في الكويت 
وحتديد االنشطة التي تتعارض مع احكام 
الشـــريعة االســـالمية في كل قطاع من 

قطاعات االقتصاد الوطني واقتراح البدائل الشرعية لها«.
ترحيب بتعديل القوانين

وتابعت: انه ملا كانت الهيئة العامة لالستثمار احد اجهزة الدولة التنفيذية فانها تلتزم 
بالعمل باحكام الشريعة االسالمية الغراء من خالل تطبيق القوانني القائمة في الدولة 
وكذلك الئحتها الداخلية وقرارات جلنتها التنفيذية وانها ترحب بأي تعديل للقـــوانني 

القائمة يقره مجلس االمة املوقر لتحقيق الهـــدف من االقــتراح سالف البيان.

اجتماع مهم بالبحرين لبحث آليات
االستحواذ على حصة مؤثرة في شركة كبرى

في تقرير للشركة أوصى بالتركيز على بناء ثقة المستثمرين 

»إرنست ويونغ«: شركات من قطاعات مختلفة أظهرت مرونة 
تجاه تبعات األزمة وتبنت العمل وفق آليات جديدة

كشف تقييم أجراه 
كبار شركاء »إرنست 
ويونغ« في الكويت 
أن غالبية الشركات 
العاملة في مختلف قطاعات االقتصاد الكويتي قد 
أظهرت مرونة جتاه التبعات املترتبة على األزمة 
املالية العاملية، وقد بدأت تلك الشركات إعادة 
النظر في أهدافها. وكان االنكماش االقتصادي قد 
طرح حتديات كبرى، وأوجد بيئة أعمال جديدة 
كليا، تعمل الشركات اآلن على االستجابة لها 
وتلبية متطلبــــات مواجهتها. وتهدف خطط 
الشركات إلى ضمان أن تركز اإلدارة على جوانب 
أساســــية ذات أولوية هامــــة. وقد وضع هذا 
التقييم بناء على عالقات تفاعلية وآراء دورية 
مت احلصول عليها من شركات محلية كبرى في 
الكويت. ولفت التقرير الى أن االقتصاد الكويتي 
استطاع اســــتيعاب أثر التباطؤ االقتصادي 
وبالتالي متكن من حتمل الصدمات الشديدة 
التي واجهتهــــا دول أخرى في مختلف أنحاء 
العالم. ورغــــم أن دورة األعمال قد جتاوزت 
أخطر مراحل األزمة االقتصادية، إال أن السوق 

اليزال يعاني من حالة عدم تيقن.
وفي ســــياق إطالق دراسة إرنست ويونغ 
بعنوان »دروس من التغيير«، ومشاركة وجهات 
نظر شركاء إرنســــت ويونغ بالكويت سلط 
املدير الشريك إلرنســــت ويونغ في الكويت 
وليد العصيمي الضوء على املجاالت التي تركز 
عليها كبريات الشركات الرائدة بقوله: لقد كان 
للتباطؤ االقتصادي العاملي آثار استراتيجية 
على اقتصادات املنطقة والشــــركات العاملة 
في الكويت. ومن أهم الدروس املستفادة في 

هذا اإلطار، احلاجة إلــــى تركيز متجدد على 
الكفاءات األساسية ونقاط القوة، والعمل على 
كسب ثقة أصحاب املصلحة وتعزيز دور مبدأ 
اإلدارة السليمة )احلوكمة(. وبنظرة عملية، فإن 
الشركات تدرك أهمية توافر السيولة النقدية 
خالل هذه الفترة التي متتاز بانخفاض مستويات 
السيولة. وتعمل اآلن الكثير من الشركات على 
تعزيــــز إدارة رأس املال العامل، والبحث عن 
بدائل أو مصادر جديدة لتوفير األموال وجذب 

مستثمرين استراتيجيني جدد«.
وقد تبني أيضا أن الشركات الكويتية حسنت 
من استجابتها ومرونة عملياتها بالطريقة التي 
تضمن تخفيــــض التكاليف وتعزيز الكفاءة، 
مشــــيرة إلى أن هذه الشــــركات قامت بتبني 
التغييرات احلاصلة في السوق بسرعة أكبر. 
وتتبنى الشركات احمللية الكبرى العديد من 
املمارســــات الكفيلة بدفع الكفــــاءة إلى األمام 
واستكشاف طرق جديدة لتخفيض التكاليف، 
وذلك إلى جانب حتسني إنتاجية كوادر العمل 
وتبني عمليات استقراء قوية وحتليل األعمال 
بالطريقة التي تساعد على حتديد تقلبات السوق 
وكيفية التعامل معها. وتأتي شركات اخلدمات 
املالية في الكويت والتكتالت الكبرى في مقدمة 
اجلهات الساعية نحو تبني املمارسات األمثل 

من ناحية التكاليف في السوق.
وأضــــاف العصيمــــى: تعمــــل العديد من 
الشــــركات الكويتية على إجراء إعادة هيكلة 
مالية لتخفيض تكاليف رأس املال، باإلضافة 
إلى إعــــادة التفاوض حــــول الديون. ومما ال 
شك فيه، تعد االتصاالت الفعالة مع الدائنني 
بهدف حتســــني عمليات التمويل طويلة األمد 

وإعادة تنظيم التوازن بني الديون واألسهم من 
املجاالت الرئيسية التي يتم التركيز عليها في 
الكويت. كما ينبغي على تلك الشركات اتخاذ 
خطوات كبيرة لتعزيز مبدأ اإلدارة السليمة 
)احلوكمة( نحو مســــتويات أعلى، وحتسني 

وتيرة االتصاالت املؤسسية«.
وحث وليد العصيمي الشركات الكويتية 
علــــى االهتمام مبدى فهــــم أصحاب املصلحة 
لتقاريــــر األداء التي تقدمها تلك الشــــركات، 
وتقدمي معلومات غيــــر مالية إضافية إليهم. 
كما دعا إلى تعزيز دور اجلهات الرقابية مثل 
ســــوق الكويت لألوراق املالية وبنك الكويت 
املركزي في هذا السياق. ومن املالحظ أيضا أن 
الشركات الكويتية التزال تترقب الفرص لتنوع 
استثماراتها، وفي سبيل هذا فهي تقوم بتطوير 

استراتيجيات جديدة لدخول األسواق.
كما يجب على الشركات أن تعمل على تطوير 
وبناء املهارات اإلدارية، باإلضافة إلى السعي 
نحو عمليات توظيف استراتيجية قادرة على 
ملء ثغرات املهارات، باإلضافة إلى احلفاظ على 
املواهب والكفاءات املوجودة حاليا. وأشاد وليد 
العصيمي باجلهود التي يبذلها القطاع النفطي 
الذي أوجد مركز تطوير قيادة لتقييم القيادة 

وتلبية متطلباتها املستقبلية.
كما لوحظ أيضا أن الشركات العائلية 
وغيرها من الشركات الكبيرة، وخصوصا 
تلك التي تتمتع بانتشــــار إقليمي، تسعى 
بشكل حثيث لتطوير برامج تطوير كفاءات 
قيادية وإدارة مواهــــب لضمان أن يتمكن 
موظفوها من إدارة األهداف اإلستراتيجية 

طويلة األمد.

هشام أبوشادي
علمت »األنباء« ان اجتماعا مهما عقد 
امس في البحرين ضم مسؤولني على أعلى 
مســـتوى ملالك كبار في احدى الشركات 
الكبرى وبعض املسؤولني في  الكويتية 
بنوك وشركات آسيوية كبرى مت فيه بحث 
آليات االســـتحواذ على حصة مؤثرة في 
احدى الشركات الكويتية الكبرى وآليات 
متويل هذه الصفقة، حيث اشارت مصادر 
الى انه قد يتم الكشف قريبا عن مفاجأة 
قوية بخصوص هـــذه الصفقة التي من 

شأنها احداث نشاط قوي في السوق.

تقــرير


