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»إيميا فايننس« تمنح »بيتك« جائزة

أفضل بنك استثماري بالكويت
 الصبيح: سياستنا نمو متوازن بمخاطر مدروسة

مع بناء قواعد اقتصادية في أسواق مهمة 

عبدالناصر الصبيح 

جانب من املتحدثني في املؤمتر 

توفيق اجلراح 

عدنان احلداد وعبداحلكيم الشايع عقب توقيع العقد

منحت مجلة امييا فايننس »اوروبا والش����رق 
االوسط وافريقيا« االقتصادية املتخصصة وتصدر 
م����ن لندن، بيت التمويل الكويتي � بيتك � جائزة 
أفضل بنك استثماري في الكويت تقديرا جلهوده 
وجناحاته في املجال االستثماري في شتى مجاالت 
وأنشطة العمل، مشيرة إلى أن سياسة بيتك في هذا 
املجال تنم عن حرص كبير ومتواصل على تنويع 
محفظته االستثمارية من حيث التركز اجلغرافي 
لتحقيق أفض����ل العوائد بأقل املخاطر مع اختيار 
أصول منتقاة، وبالنسبة لتوسعاته اخلارجية فان 
بيتك يعمل لتثبيت تواجده في مراكز اقتصادية 
عاملية مهمة وقيادة مشروعات كبرى حتقق نقالت 

اقتصادية وحضارية مهمة في مجتمعاتها.
وتعليقا على اجلائزة قال مساعد املدير لقطاع 
االس����تثمار عبدالناصر الصبيح إن »بيتك« اتبع 
سياس����ة النمو املتوازن واخلطوات املدروسة في 
نشاطه االستثماري بالكويت وحول العالم، مما 
جعله اكبر البنوك اإلسالمية وأكثرها انتشارا على 
املس����توى الدولي، وقدم مناذج مهمة للنجاح في 
متويل املش����اريع مثل مشروع ايكويت بالكويت 
ومش����اريع الطاقة واالتصاالت بدول����ة اإلمارات 
العربية وغيرها من الدول، سارت العديد من البنوك 
االس����المية األخرى فيما بعد على طريقها، سواء 
في مجال التمويل املشترك مع البنوك التقليدية 
أو في طبيعة املشروعات ذاتها حيث حرص بيتك 
على توجيه جهوده للمشاريع التنموية الكبرى 
التي حتق����ق نهضة اقتصادي����ة ونقلة حضارية 
للمجتمعات التي تعمل فيها، مركزا على مشاريع 
الطاقة واملواصالت واالتصاالت والبنى التحتية 
واالنتاج الصناعي والتطوير العقاري، مشيدا في 
الوقت ذاته باجلائزة ومعتبرا اياها إضافة إلى عدد 
كبير من اجلوائز التي تتوالى على بيتك مسجلة 
تقدير وإعجاب اجلهات والهيئات واملؤسس����ات 
املعنية بنجاحاته وأس����لوب عمله املتميز وتفرد 

أدائه وريادته بني البنوك اإلسالمية.
ونوه الصبيح بأن العمل االستثماري في بيتك 

� يتمتع بخبرات طويلة ولديه منظومة واسعة من 
العالقات مع املؤسس����ات املالية والبنوك العاملية 
ويضع أولوية لقياس املخاطر من جوانبها املتعددة 
بشكل يحفظ كيانه ومعدالت تطوره ومستويات 
من����وه مبعايير ونظم عاملية متقدمة، مع املتابعة 
احلثيثة لكافة التطورات وحتديد الوقت املناسب 
لدخول األس����واق واخلروج منها، وقد عمل على 
التواجد في أسواق مهمة واستراتيجية بالنسبة 
خلططه التوس����عية مثل تركيا وأملانيا وماليزيا 
والبحري����ن والس����عودية، كما أنش����أ العديد من 
الصناديق واحملافظ في الواليات املتحدة األميركية 
وأوروبا باالضافة إلى دول جنوب ش����رق آس����يا 
والصني. وقال الصبيح: إن بيتك يواصل جهوده في 
بحث ودراسة العديد من الفرص االستثمارية في 
كثير من األسواق اآلسيوية واألوروبية باالضافة 
الى أس����واق الواليات املتح����دة األميركية وكندا، 
وكذلك منطقة اخلليج وفق أسس منهجية ودراسات 
ومتابعات دقيقة لتطورات هذه األسواق ومتغيراتها 
للوصول إلى قرار استثماري سليم يحقق لبيتك 

أفضل العوائد بأقل املخاطر.

المؤتمر الخليجي للتقييس الكهرتقني
يؤكد دور المواصفات في تسهيل التبادل التجاري

تستخدم فيها املنتجات الكهربائية، 
وتكم����ن األس����باب احلقيقية في 
وجود ه����ذه املخاطر في االبتعاد 
في بعض تلك املنتجات عن التقيد 
التي حتددها  مبتطلبات السالمة 
القياس����ية، أو عدم  املواصف����ات 
وضوح تعليمات التشغيل بشكل 
يؤدي إلى االستخدام اخلاطئ املؤدي 
للصدم الكهربائي أو احلريق، أو 
عدم وجود تعليمات وحتذيرات 

واضحة لتجنب تلك املخاطر.
القياسية  وتعتني املواصفات 
الدولية الكهرتقنية عناية خاصة 
مبتطلبات السالمة وتضع الوسائل 
املناس����بة للتقليل منها من خالل 
إصدراه����ا لسلس����لة املواصفات 
الدولي����ة ملتطلب����ات  القياس����ية 
الس����المة في األجهزة الكهربائية 
املنزلية واألجهزة الطبية واألجهزة 
االلكترونية والتركيبات الكهربائية 

في املباني وغيرها.

العالم، فق����د أصبحت املواصفات 
الكهرتقنية  الدولي����ة  القياس����ية 
هي املرجع املعترف به عامليا في 
منظمة التجارة العاملية، وتستخدم 
بشكل واسع في حترير االتفاقيات 
على اس����تيراد السلع الكهربائية 
كمواصفات قياسية متفق عليها 
بني الصانع والتاجر واملستخدم 
وجهة الفحص وجهة منح شهادات 
املطابق����ة. ويعتبر نظام املطابقة 
الدولي الذي تطبقه الهيئة الدولية 
 IECEE �الكهرتقني����ة واملعروف ب
هو أس����هل وسيلة النتقال السلع 
عبر منافذ الدخول للدول املشاركة 
فيه دون احلاجة إلعادة االختبار 
والتفتيش في البلد املستورد، مما 
يقلل التكاليف واجلهد ويسرع من 

عملية الفسح.
كما أوضح أن هناك احتمالية 
عالية للمخاطر على سالمة وصحة 
املس����تخدم وعلى املنش����آت التي 

 اس����تمرارا لنشاطات املؤمتر 
الدول����ي للتقيي����س  اخلليج����ي 
الكهرتقني، شهدت أنشطة املؤمتر 
سلسلة من احملاضرات حتدث فيه 
مجموعة من اخلبراء الدوليني حول 
الكهرتقنية  القياسية  املواصفات 
وتقليل املخاطر وقد حتدث في هذا 
احملور كل من مدير إستراتيجية 
الدولي����ة  بالهيئ����ة  املواصف����ات 
الكهرتقنية جاك ش����يلدون حول 
دور املواصفات القياسية وتقومي 
املطابق����ة ف����ي تس����هيل التجارة 
الدولية ورئيس االتصاالت املتنقلة 
بالهيئة الدولية الكهرتقنية ديريك 
جونز حول املخاطر الكهربائية � 
أسباب ووسائل تقليل املخاطر في 
األجه����زة املنزلية وبير دي ريفو 
الس����كرتير التنفي����ذي للبرنامج 
الدولي للتحقق من مطابقة األجهزة 
واملعدات الكهربائية بالهيئة الدولية 
الكهرتقنية حول دور أجهزة إصدار 
الش����هادات ومختب����رات الفحص 
الوطنية في مس����اعدة الصناعة 
على مطابقة منتجاتها للمواصفات 
القياس����ية الدولية، وأساس����يات 
حول شهادات املطابقة للمنتجات 
واألنظمة الدولية املعمول بها من 
نظام IECEE وقدم م.باسم سالمة 
خبير دولي ف����ي مجال التقييس 
الكهرتقني من شركة الفنار حول 
دور وحاج����ة الصناع����ة للتأكد 
من مطابقة األجه����زة الكهربائية 
القياس����ية للسالمة  للمواصفات 
ود.نيل جوس مدير عام التشغيل 
وتطوير األعمال بالشركة السعودية 
للمختبرات )مطابقة( حول املوقف 
احلالي املتعلق بالتدابير املتخذة في 
منطقة اخلليج حلماية املستخدمني 

من األجهزة غير املطابقة.
ومن خالل ما قدم من معلومات 
اش����تملت عليه����ا محاضرات هذا 
احملور ميك����ن باختص����ار رصد 

النتائج التالية:
ان املواصفات القياسية الدولية 
بصفتها مواصفات قياسية متفق 
عليها دوليا بني اجلهات الصناعية 
والتجارية واملستخدمني واجلهات 
احلكومية، تلعب دورا رئيسيا في 
تسهيل التبادل التجاري بني دول 

اتحاد العقاريين يدعو المؤسسات الحكومية والنفطية 
الستغالل فرص ذهبية في األبراج الذكية الحديثة

»السالمية جروب« راعٍ ماسي لمؤتمر صناع العقار الثاني
متفق عليه في مراحل البناء، وهذا كله راجع 
لقصور في عملي����ة التخطيط اجليد، لذلك 
أقترح اعتماد أسلوب إعطاء ترخيص متطور 
عقاري، كما هو حادث في دول اخرى، حيث 
سيضمن هذا الترخيص اجلودة والكفاءة في 
العمل ألن الترخيص سيجبر املقاول على 
وضع نصف قيمة املشروع في البنك، وبذلك 
تضمن انه س����يقوم بتكملة املشروع دون 
إعالنه اإلفالس، وبذلك يبتعد عن األسلوب 
العشوائي في العمل اما ما يحدث اآلن فيعد 
كارثة، فمش����اريع كثيرة متوقفة في البالد 
س����واء كانت حكومية او خاصة. وأوضح 
الشايع ان على احلكومة العمل منذ اآلن على 
إنشاء املدن الشبابية كأسلوب غير تقليدي 
في البناء حتى يكف التكدس الهائل املوجود 
في الدولة حاليا والقضاء على طوابير انتظار 
احلصول على بيت العمر الذي يأتي أحيانا 
آخر العمر وأحيانا اخرى ال يأتي ويجب فتح 
البلد امام االستثمار اخلارجي وتسهيل عملية 
استخراج التراخيص والقضاء على الروتني 
العقيم الذي قتل التطور في الكويت، مبينا 
ان شركة الس����املية جروب اآلن تقوم على 
إنشاء وتنفيذ احد مشروعاتها وهو مشروع 
ساملية بارك وهو مشروع يتم تنفيذه بنظام 
B.O.T ويقام على مساحة 352 ألف متر مربع 
ويتكون من مول ومساحات خضراء ومالعب 
رياضية ومطاعم ومرافق عامة وأندية صحية 
ومسطحات مائية ويحتوي على حديقة زهور 
نادرة حتتوي على أندر النباتات في العالم 

مساحتها 5 آالف متر مربع.

الى ان جمي����ع القطاعات ما هي إال وحدات 
متكامل����ة يكمل بعضها بعض����ا، فإذا حدث 
خلل هنا او هناك تأثر اجلميع بذلك، لذلك 
نحتاج بشدة الى تعاون سريع بني مجلس 
األمة واحلكومة ف����ي تفعيل قرارات تصب 
في صالح االقتصاد وتصحح ما هو حادث 
اآلن من تراجع وضعف في القطاع العقاري، 
فهل يعقل انه ال يوجد مشروع عمالق واحد 
تنموي في الكويت خالل العام املاضي متت 
املوافقة عليه، بالعكس جتد املشاريع التي يتم 
العمل بها من قبل أصبحت متوقفة وعندما 
تسأل جتد ان السبب هو إفالس املقاول او 
صدور قرار من بعض اجلهات بتغيير ما هو 

اجلميع، فالبيع والشراء حاليا شبه متوقف، 
فاملستثمر الكويتي لديه هاجس اخلوف من 
االس����تثمار العقاري في الكويت فاجته الى 
اخلارج، ما اثر على معدالت التنمية في البالد 
وأصبح البلد متعطشًا الى مشاريع كثيرة 
ومتنوعة لو متت لتغيرت الكويت وأصبحت 
واجهة حضارية مشرقة وقبلة لكل مستثمر 
اجنبي يبحث عن فرصة استثمار ولتحولت 
الكويت فعليا الى مركز مالي وجتاري، اما 
ما يحدث اآلن فهو فوضى باملعنى احلقيقي 
ليس في القطاع العقاري فقط بل في جميع 
القطاعات األخرى كالسياحة والصحة والثقافة 
والتعليم فنحن أكثر من مرة اشرنا من قبل 

صرح الرئيس التنفيذي ملجموعة اخلليج 
عدنان احلداد بأن ش����ركة الساملية جروب 
أعلنت عن مش����اركتها ورعايتها املاس����ية 
ملؤمتر صناع العقار الثاني الذي س����يقيمه 
ف����ي 22 اجلاري احت����اد العقاريني وتنظمه 
مجموعة اخلليج للمعارض ويقام حتت رعاية 
الشيخ أحمد الفهد، مبينا ان املؤمتر ستتم 
فيه مناقشة كل املعوقات والتحديات التي 
تواجه القطاع مبنتهى الشفافية واملسؤولية 
واجلدية في الطرح والتشاور مبا يليق بحوار 
بني صاحب القرار واملعنيني بالقرار، حيث 
يع����ول العقاريون كثي����را على هذا املؤمتر 
ليطرحوا ما في جعبتهم من مشكالت وهموم 
طاملا عانوا منه����ا مع إدارات الدولة املعنية 
بالقطاع العقاري، كذلك ستكون هناك ورشة 
عمل مقامة في موازاة انعقاد املؤمتر وستكون 
مخصصة للتقييم العقاري، وجميعنا يعرف 
اآلن ان األزمة قلبت املعادالت وبات التقييم 
العادل مطلوبا أكثر من اي وقت مضي للجميع 
بدءا من العقاريني أصحاب املشاريع مرورا 
بالبنوك املمولة للمشاريع وانتهاء بكل من 
لديه عقار وهو راغب في معرفة طرق تقييمه 

على النحو السليم والشفاف.
ومن جهة اخرى، قال رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب في شركة »الساملية جروب« 
عبداحلكيم الشايع ان مشاركة الشركة في 
مؤمتر صناع العقار الثاني تأتي ضمن اجلهود 
املبذولة حلل املشكلة العقارية التي تفاقمت 
في الكويت حتى بلغت مس����تويات خطرة 
ومس����ت عصب االقتصاد الذي يعول عليه 

ميك���ن أن حتظى بها قبل عام فقط، فهناك عرض كبير 
ميكن املفاضلة فيه الختبار األفضل بأسعار تنافسية أقل 

بنسبة 30% أو 40% عما كان سائدا العام املاضي.
5- ان املس���احات املتوافرة في العاصمة اليوم تعد 
فرص���ة قد ال تك���ون كذلك بعد عدة س���نوات. لذا فان 
اقتناصها يعد س���بقا اقتصادي���ا وماليا تظل العاصمة 
منطقة محدودة وصغيرة ج���دا والفرصة املتاحة اآلن 

قد التتاح في املستقبل.
6- ان اخالء االماكن القدمية التي فيها مؤسس���ات 
حكومي���ة ونفطية االن لالنتقال ال���ى مبان ذكية يفتح 
الباب أمام تطوير تلك االماكن التي ستشغر وستكون 

في عداد مخططات التطوير الحقا.
7- ان املؤسسات احلكومية عموما والنفطية خصوصا 
هي مؤسسات مليئة باستطاعتها أن تكون الدافع واحملفز 
في ظروف كالتي نعيش���ها االن، فهي بانفاقها املطلوب 
ستشكل قاطرة البد منها. وهذا املبدأ بات معتمدا في كل 
دول العالم املتقدم الذي يواجه االزمة مبزيد من االنفاق 

العام بأوجه مختلفة.
وقال اجلراح مختتما دعوته هذه: ان املباني الذكية 
التي قامت في الكويت خ���الل املرحلة القليلة املاضية 
تع���د اجنازا عمرانيا لطاملا انتظرناه، وهي في معظمها 
عبارة عن حتف معمارية عصرية قامت لتكون عنصرا 
مساعدا في مشروع الكويت مركز مالي، وذلك املشروع 
كان وما زال رغبة سامية من صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح األحمد، تلك الرغبة شجعت القطاع اخلاص على 
االستثمار والتوسع على عدة مستويات ومنها االبراج 
الذكية. لذا فان املصلحة العامة واملصلحة اخلاصة في 
مركب واحد، فدعونا ال نفوت فرصة كهذه في س���بيل 
املضي ولو خطوة واحدة عملية في س���بيل حل االزمة 
من جهة وفي سبيل بلورة كيفية حتويل الرغبة السامية 

الى واقع ملموس.

سيؤثر حتما بااليجاب على تلك القطاعات املذكورة.
3- ليس املطلوب من املال العام مساعدة مجانية بل 
أن االستئجار في االبراج اجلديدة سيكون مبثابة قيمة 
مضافة ألن املكاتب احلديثة صممت بأفضل األس���اليب 
لتكون جديدة مبفهوم االبنية الذكية املجهزة بأفضل بنية 
حتتية باالتصاالت واملعلوماتية وصممت لتكون بآخر 
ما توصلت اليه التكنولوجيات املتطورة، ان االستئجار 
في مكاتب كهذه يزيد االنتاجية على نحو كبير ويجعل 
املوظفني يعملون في »كادر« محفز على االبداع والتطور 
وعل���ى التواصل والتفاعل بأفض���ل االدوات العصرية 

)نظرية املكان(.
4- ان املؤسسات احلكومية املعنية بهذه الدعوة السيما 
القطاع النفطي س���تجد اليوم أسعارا ال تضاهى ما كان 

 دعا رئيس احتاد العقاريني توفيق اجلراح احلكومة 
الى املساهمة في حلحلة بعض القضايا العالقة والتي ال 
حتتاج اال الى قرارات بسيطة غير مكلفة للمال العام بل 
تعود عليه بالنفع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقال اجلراح ان احد أبرز القضايا املطروحة اآلن هي 
أن األزمة بتداعياتها املختلفة خففت الطلب على املكاتب 
اجلديدة، وأن األبراج املكتبية الذكية التي بدأ تنفيذها قبل 
سنة أو سنتني من اندالع االزمة املالية بدأت تنجز تباعا 
وبات احلديث عن زيادة العرض على الطلب أمرا واقعا 
تراجعت معه أسعار التأجير على نحو ملموس وبنسبة 
وصلت 30% الى 40% قياسا باالسعار التي كانت سائدة 
بداية العام 2008. وأمام هذا الواقع باستطاعة املؤسسات 
احلكومية عموما ومؤسسات القطاع النفطي خصوصا 
االس���تفادة من فرص ذهبية بانتقاء أفضل املكاتب في 
أفضل االبراج السيما تلك التي في العاصمة ومحيطها 
القريب. فهناك عدد غير قليل من املؤسسات والشركات 
النفطية املوزعة التواجد هنا وهناك في مكاتب قدمية ال 
تلي���ق بواقع هذا القطاع الذي يعد واجهة البلد حاضرا 
ومستقبال.  وأضاف اجلراح: باستطاعة تلك املؤسسات 
اليوم أن تكون في قلب العاصمة حيث النواة املرشحة 
د اجلراح الفوائد الكثيرة  لتكون املركز املالي املوعود، وعدَّ

التي ميكن أن تتحقق الطراف عديدة من هذا املقترح:
1- هناك مشاريع متعثرة االستكمال حاليا ستكون 
في راحة أكبر لو تس���نت لها عق���ود حكومية تعوض 
النقص احلاصل في الطلب الذي كان متوقعا من القطاع 
اخلاص. وتسريع اس���تكمال تلك املشاريع بعد عودة 
الروح الى جدواها س���يدفع البنوك الى تكملة التمويل 

اخلاص بها.
2- شركات كثيرة بنت أو تبني أبراجا هي اآلن وسط 
أزمة، وأزماتها تؤثر ف���ي البنوك والبورصة والعمالة 
وغيرها من القطاعات احليوية، واي حلحلة على صعيدها 

الجراح: األسعار ال تضاهى اآلن.. والخطوة جزء من حلحلة عقد األزمة

سيناقش قضايا ومعوقات القطاع

)سعود سالم(عبدالعزيز الدخيل ويوسف الهاشمي خالل اجلمعية العمومية للشركة 

في إمارة أبوظبي بدولة االمارات 
الى  العربية املتحدة، مشيرا 
أن كل خي����ارات االس����تثمار 
مفتوحة أمام الشركة في كل 
الدول العربية ولكن االستثمار 
األكبر س����يكون في قطر في 
مشروع لوسيل القطري، وأن 
الشركة تبحث عن متويالت 
مع عدد من البنوك القطرية 
للبدء في تنفيذ املشروع خالل 

العام 2010.
هذا وقد وافقت اجلمعية 
العمومية غير العادية للشركة 
على تخفيض رأس املال من 
26.5 مليون دينار إلى 25.5 
مليون دينار حيث حدد رأس 
املال بعد التعديل مبقدار 25.5 
ملي����ون دين����ار موزعة على 
255.6 مليون سهم جميعها 
نقدية وعينية، ووافقت كذلك 
العمومية للشركة  اجلمعية 
على جميع بنود جدول األعمال 
حيث صادق����ت على النتائج 
املالية للشركة للسنة املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2008 
التعامل مع  واملوافقة عل����ى 

أطراف ذات صلة.

أحمد مغربي 
ق����ال نائب رئي����س مجلس 
ادارة شركة ابيار قطر للتطوير 
العقاري عبدالعزيز الدخيل ان 
الشركة تسلمت مؤخرا 4 أراض 
في قطر، أحد هذه األراضي مت 
االنتهاء من إجراءات تراخيصها 
وتصميماتها بشكل كامل، متوقعا 
أن يبدأ العمل في هذا املشروع 
خالل النصف الثاني من 2010.

وأوض����ح الدخي����ل خ����الل 
العمومية للش����ركة  اجلمعية 
التي انعق����دت أمس في وزارة 
التج����ارة والصناعة بنس����بة 
حضور بلغ����ت 100% أن أغلب 
استثمارات الشركة تتركز في 
دولة قطر حيث تقوم الشركة 
بتنفيذ مش����روع لوسيل الذي 
يعتبر من أهم وأكبر املشروعات 
في قطر، مش����يرا الى أن قطر 
تخطط إلقامة مثل هذه املشاريع 
العمالقة لك����ي تصبح من أهم 
املالي����ة والتجارية في  املراكز 

منطقة اخلليج العربي.
وأشار الدخيل الى أن الشركة 
ستعمل مع شركات أخرى سواء 
داخل السوق القطري أو خارجه 

والتي قد وافقت عليها اجلمعية 
العمومية للش����ركة أمس قال 
الدخيل ان احدى الشركات كان 
عليها التزام مببلغ مليون دينار 
ونظرا للظروف االقتصادية التي 
مرت بها هذه الشركة طلبت من 
مجل����س االدارة تخفيض هذه 
املساهمة، مش����يرا إلى أن الكل 
متفهم شدة وطأة األزمة املالية 
العاملية وبالتالي مت املوافقة على 

تخفيض رأس املال.
وق����ال ان تخفي����ض رأس 
املال طبيعي جدا في مثل هذه 
الظروف العاملية غير االعتيادية 
التي منر بها ومعظم الشركات 
قامت بتخفيض كبير لرؤوس 
أموالها ولكننا في الشركة قمنا 
بتخفي����ض بس����يط للغاية ال 

يتعدى املليون دينار.
وبني أن للشركة استثمارات 

لتنفي����ذ بع����ض التصاميم في 
اتفقت  مشروع لوسيل، حيث 
مؤخ����را مع احدى الش����ركات 
االستشارية الهندسية العاملية 
لتنفي����ذ أح����د التصامي����م في 
املشروع، وذكر أن الشركة عينت 
أخيرا يعقوب اخلباز في منصب 

العضو املنتدب. 
وعن سبب تخفيض رأسمال 
الشركة إلى 25.5 مليون دينار 

الدخيل: »أبيار قطر« تسلمت 4 أراض في قطر
تقيم على إحداها مشروعاً عقارياً في 2010

عمومية الشركة وافقت على تخفيض رأس المال إلى 25.5 مليون دينار 


