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أعلنت رعايتها للمؤتمر الدولي العاشر للمؤسسات المالية اإلسالمية

اإلبراهيم: »االمتياز« تؤكد أهمية تحقيق 
التنمية وإرساء قواعد الحوكمة اإلسالمية

»البنك الصناعي« ينظم ندوة
فرص االستثمار في تدوير النفايات غدًا

محمد كحيل

� وهلل احلمد � منوذجا مش���رفا بااللتزام املهني 
جتاه عمالئها ومستثمريها واألسواق التي تعمل 
بها، وهو ما مكنها من ترس���يخ أقدامها في أماكن 

عملها.
وعزا هذا النجاح واحلضور املميز الذي حتقق 
للشركة رغم صغر عمرها نسبيا مقارنة بغيرها 
من الشركات الزميلة أو املنافسة إلى اإلدارة املؤهلة 
واملقتدرة التي س���يرت أمورها وبجهود وكفاءة 
كوادرها البش���رية املطعمة باخلب���رات الطويلة 
واملمتدة في صناعة املال واألعمال اإلسالمية على 
وجه اخلصوص، ناهيك عن انتهاجها الستراتيجية 
تراعي فيها التوزيع األمثل الستثماراتها كما وكيفا 
لتقليل نسبة املخاطر. معربا عن توفيق اهلل للشركة 
من خالل عدم تأثرها نسبيا باألزمات املتالحقة على 
الرغم من تعدد مجاالت عملها وخارطة استثماراتها 

املنتشرة محليا واقليميا وعامليا.

أعلنت شركة االمتياز لالستثمار عن رعايتها 
البالتينية للمؤمتر الدولي العاش���ر للمؤسسات 
املالية اإلسالمية الذي تنظمه شركة املشورة والراية 
لالستشارات املالية اإلسالمية بالتعاون والتنسيق 
مع مركز صناعة املال اإلسالمية وذلك في فندق 
املاريوت - كورت يارد بالكويت في الفترة من 11 

الى 12 يناير اجلاري.
وبني مساعد الرئيس التنفيذي للشركة سالم 
االبراهيم أن حرص الش���ركة على املواظبة على 
رعاي���ة هذا املؤمتر طيلة دوراته الس���ابقة يأتي 
إميانا منها بأهمية الصناعة املالية اإلسالمية التي 
أثبتت قدرتها على النمو حتى في ظل ما استجد من 
أزمات محلية واقليمية وعاملية مالية واقتصادية 
مختلفة، األمر الذي ساهم في انتشارها في قارات 
العالم بأكمله، حتى مع حتديات البقاء واالستمرار 
والنمو التي مازالت تفرض نفسها على مستقبل 

هذه الصناعة.
وأضاف االبراهيم ان ه���ذا املؤمتر يعد حدثا 
هاما يتم من خالله بحث مس���تجدات وتطورات 
صناعة املال اإلسالمية الذي حترص الشركة على 
التواج���د فيه، وذلك في ض���وء جهودها بالعمل 
على حتقيق التنمية املجتمعية والنمو املستدام 
وارساء قواعد احلوكمة السليمة لهذه الصناعة، 
مؤكدا في الوقت ذاته أهمية احملاور واملوضوعات 
املطروحة للحوار والنقاش، السيما أن املؤمتر يبحث 
قضايا محورية هامة تتمثل في نظرة مستقبلية 
للحوكمة واستراتيجيات التمويل واالستثمار في 
املؤسسات املالية اإلسالمية وهما من املوضوعات 
الهامة املطروحة على بساط البحث واحلوار على 

خارطة االستثمار الدولي واالقليمي.
واعتبر االبراهيم ان شركة االمتياز لالستثمار 
منوذج مشرف لصناعة املال اإلسالمية التي قال 
انها ومنذ تأسيسها في شهر أبريل من العام 2005 
كشركة استثمارية إسالمية تزاول أنشطتها مبا 
يتوافق وأحكام الشريعة اإلسالمية السمحة وتقدم 

حتت رعاية وحضور وزير 
االشغال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر 
ينظم بن���ك الكويت الصناعي 
غدا ندوة »فرص االس���تثمار 
ف���ي ادارة وتدوي���ر النفايات 
الصلبة بالكويت« والتي سيقدم 
فيها البن���ك الدولي ممثال في 
مستشاريه القائمني على دراسة 
مشروع فرص االستثمار، حيث 
سيتم تقدمي نتائج وتوصيات 
الدراس���ة، حول االس���تفادة 
االقتصادية من عمليات جمع 

وفرز وتصنيف واعادة تدوير 
النفاي���ات، بعرض  وتصنيع 
الفرص االستثمارية الصناعية 
الواعدة في ه���ذا املجال على 
القطاع االستثماري الصناعي 
اخلاص واملنشآت الصناعية ذات 
االنشطة املتصلة واملستفيدة 

من عمليات تدوير النفايات.
وفي هذا االط���ار، قام بنك 
الكويت الصناعي مبتابعة تنفيذ 
دراسة هذا املشروع بالتعاون 
الدولي، ومبساهمة  البنك  مع 
كل من وزارة املالية ومؤسسة 

الكوي���ت للتق���دم العلمي في 
متويل الدراسة.

كما روعي اشراك دور بلدية 
الكويت اجلهة املعنية املباشرة 
ف���ي االس���تفادة االقتصادية 
والبيئي���ة من املش���روع عند 

تنفيذه.
وسيشارك في هذه الندوة 
املختصون في اجلهات احلكومية 
ذات العالقة املباشرة مبوضوع 
النفايات ومقاوالتها  معاجلة 
واثر ذلك على البيئة، وصناعة 

تدوير النفايات في الكويت.

سالم االبراهيم

التركيز على العقار السكني خليجيًا له مبرراته االقتصادية واالجتماعية 

عمالؤها تجاوزوا 28 ألفًا وإستراتيجيتها الجديدة تقوم على التوسع في المزيد من أسواق المنطقة 

المخيزيم: »بيتك« بدأ مرحلة الصناديق 
والمشاريع العقارية المليارية في األسواق العالمية

كحيل: »مرابحات« تسّوق مشاريع تفوق قيمتها 2.5 مليار دوالر 

مجاالت االستثمار التي حتقق افضل العوائد.
وردا على س���ؤال حول تقييمه ألداء مصرف الشارقة 
االسالمي الذي مت افتتاح مقره اجلديد من قبل سمو حاكم 
الشارقة قبل ايام ايذانا مبرحلة جديدة من عمر املصرف، 
قال املخيزمي: قاد بيتك عملية حتويله من بنك تقليدي الى 
مصرف اس���المي بدءا من عام 2002 وفى فترة وجيزة لم 
تتج���اوز العامني، وميلك حصة فيه تصل الى 20%، نحن 
فخورون بهذا االجناز الكبير ال���ذي يعد االول من نوعه 
على صعيد صناعة الصيرفة االسالمية، لقد جنح مصرف 
الشارقة االسالمي في تخطي تداعيات وآثار االزمة املالية 
العاملية دون اضرار تذكر بسبب تنوع محفظته االستثمارية 
وسياسته املتوازنة والتزامه باملنهج الشرعي الذي يشدد 

على االستثمار في االصول واالقتصاد احلقيقي.
وفى اجاب���ة حول رؤيته لواقع الس���وق العقاري في 
اخلليج ق���ال املخيزمي ان من املهم ان يت���م التركيز على 
العقار السكني، وان ميثل ذلك اولوية للشركات العاملة في 
هذا املجال باعتبار االهمية القصوى حلصول كل مواطن 
على مسكن الئق ومناس���ب يكون مبنزلة عامل استقرار 
له وألس���رته، وهناك طلب كبير في هذا املجال ناجم عن 
الزيادة الس���كانية وارتفاع مس���توى املعيشة ومعدالت 
الدخل، لكن املالحظ ان هناك زيادة في بناء العقار التجاري 
املتمثل في املكاتب التي زادت بش���كل كبير، وان كان ذلك 
يختلف من حيث طبيع���ة واحتياج كل عاصمة خليجية 
عن االخرى، اال ان املتاح اآلن رمبا يحتاج الى عدة سنوات 

حتى يستوعبه السوق.

أداة اس����تثمارية  في نهاية األمر 
مربحة للمستثمرين، مشددا على 
أن الشركة ال تعمل إال مع الشركات 
ذات الشهرة الكبيرة والقدرة على 
االجناز، حيث ان »مرابحات« ترى 
أن من حق عمالئها عليها أن تختار 
لهم أفضل املطورين من أصحاب 
القدرة والكفاءة واملصداقية العالية 

في التنفيذ والتسليم.
وقال كحيل ان أس����لوب عمل 
»مرابحات« قد القى استحس����ان 
جميع عمالء الش����ركة الذين فاق 
عددهم حاليا أكثر من 28 ألف عميل، 
حت����ى أن عالقة الش����ركة بقاعدة 
عمالئها جتاوزت عالقة املبيعات 
لتصبح عالقة إستراتيجية تعتمد 
على تقدمي االستشارات واخلدمات 
التس����ويقية إلى جان����ب خدمات 

املبيعات.

مبختل����ف مكوناته����ا، باإلضافة 
إل����ى خدمات الضياف����ة والفندقة 
والس����ياحة الديني����ة والعائلية، 
الفتا إلى أن الشركة تسوق حاليا 
8 مشاريع قيد التنفيذ و4 أخرى 
جديدة سيتم البدء فيها مع بداية 

العام احلالي 2010.
ومضى يقول ان كل املشاريع 
ل����دى »مرابح����ات« هي  احلالية 
مشاريع منتقاة بعناية، بل ومنفذة 
بأسلوب يناسب مختلف األذواق 
والشرائح، حيث تعتمد الشركة 
على اختيار أفضل الفرص املتوافرة 
لدى املستثمرين في األسواق التي 
تعمل بها، فضال ع����ن أنها تقوم 
باختيار شركائها اإلستراتيجيني 
بدق����ة لضم����ان احلص����ول على 
منتجات عقاري����ة تتمتع بعوائد 
عالية ومخاطر أقل بحيث تشكل 

وقال كحيل أن املنتجات واحللول 
العقارية التي توفرها »مرابحات« 
عديدة ومتنوعة، حيث انها توفر 
الڤلل والشقق السكنية  منتجات 

تقدمها مختلف دول العالم.
وأضاف أن »مرابحات« تتواجد 
حاليا في عدد م����ن دول اخلليج 
الرئيسية وهي الكويت والسعودية 
وقطر وأبوظبي ودبي، باإلضافة إلى 
تركيا ومصر، في حني تتم تغطية 
السوق اإليراني من خالل فرعها 
في دبي، لتغطي بذلك أسواقا يبلغ 
تعدادها السكاني نحو 300 مليون 
نسمة تقريبا، ويقوم بخدمتهم أكثر 

من 350 موظفا.
وأشار إلى أن التوسع احلالي 
في عدد أفرع الشركة إمنا يضمن 
لها الق����درة العالية على تصريف 
منتجاتها بسرعة كبيرة، األمر الذي 
يساعد في ذات الوقت على التخارج 
السريع من املشاريع التي تسوقها 
مما يحقق أعلى العوائد االستثمارية 

لعمالء الشركة.

أكد مدير عام شركة مرابحات 
للحلول العقارية محمد كحيل أن 
إستراتيجية »مرابحات« تقوم على 
أساس التوسع في املزيد من األسواق 
اخلليجية والعربية، باإلضافة إلى 
طرح املزيد من املشاريع العقارية 
املميزة واملنتقاة بدقة، مؤكدا في هذا 
الصدد أن حجم املشاريع احلالية 
لدى الشركة يفوق مبلغ 2.5 مليار 

دوالر.
وق����ال كحيل خ����الل تصريح 
صحاف����ي تن����اول خالل����ه آخ����ر 
مستجدات »مرابحات« على الصعيد 
احمللي واإلقليمي أن »مرابحات« 
التي تغطي حاليا 7 أسواق مهمة 
في املنطقة إمنا تس����عى لتعزيز 
تواجدها في عدد آخر من األسواق 
اجلديدة، السيما في ظل تزايد عدد 
املنتجات واحللول العقارية التي 

بدر املخيزمي 

على املشاركة مع شركاء اس���تراتيجيني لديهم خبرة في 
مجال التطوير العقاري وتطورات األسواق التي يعمل بها، 
كما يدرس بيتك بعض املشاريع االستثمارية األخرى في 
املجال العقاري بغرض توفير مصادر دخل متعددة وتنويع 

ش���دد رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب في بيت 
التمويل الكويتي )بيتك( بدر عبد احملسن املخيزمي على 
قدرة بيتك على انشاء صناديق ومتويل مشاريع مليارية 
في االسواق الدولية واخلليجية، مثل الواليات املتحدة التي 
انشأ فيها صندوق متويل عقاري بقيمة 250 مليون دوالر 
في أعقاب الشراكة العقارية مع شركة يو دي ار بقيمة 450 
مليون دوالر، كما يجرى انش���اء صندوق عقاري في كندا 
بقيمة 250 مليون دوالر، ويشارك بيتك في البحرين في 
مشروع درة البحرين وتبلغ استثماراته نحو 3 مليارات 
دوالر ومش���روع ديار احملرق بأكثر من مليار دوالر، كما 
ينفذ ايضا مش���اريع تطوير عقاري ف���ي اململكة العربية 
الس���عودية مبليارات الرياالت، مشيرا الى ان بيتك يولى 
اهتماما خاصا على مس���توى اخللي���ج والكويت بالعقار 
السكنى نظرا لالهمية االقتصادية واالجتماعية التي يحظى 
بها ومعدالت الطلب املتزايدة نتيجة النمو السكاني وارتفاع 

مستوى املعيشة.
وق���ال املخيزمي في تصريح لقناة العربية ان بيتك بدأ 
خطوات مدروسة للعودة الى سوق العقارات في الواليات 
املتحدة األميركية في ظل مؤشرات على بوادر تعاف في هذا 
القطاع بعد االزمة املالية، وكان بيتك قد جنح في تسييل 
معظم اس���تثماراته العقارية في السوق األميركي قبل 3 
سنوات محققا أرباحا كبيرة، لكن خالل العام املاضي دخل 
بيتك في مشاريع عقارية بلغ إجماليها 700 مليون دوالر 
كما توجه الى الس���وق الكندي بإنش���اء صندوق عقاري 
يستثمر في العقار السكن املدر للدخل، كما يحرص بيتك 

خالل األسبوع الماضي بدعم من أسهم كتلة »الصفاة« و»بيتك« وبيت التمويل الخليجي

»المشورة«: ارتفاع نشاط تداول األسهم اإلسالمية ٪200

أكثر خمسة أسهم وفق الشريعة اإلسالمية ارتفاعًا 
خالل األسبوع المنتهي في 2009/1/7
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59.800.0004.183.960704%74812.1صفاة طاقة2
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13.520.0001.065.760272%79811.3مبرد5

168.890.00015.236.3102.490---املجموع

%23%21%21.8نسبة مجموع الشركات اخلمس من إجمالي السوق

أعلى خمسة أسهم وفق الشريعة اإلسالمية تداواًل من حيث الكميات 
خالل األسبوع المنتهي في 2009/1/7
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%144.920.00011.828.6001.37418.7%8567.6خليج
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-%40.1%42.1%55.5نسبة مجموع الشركات اخلمس من إجمالي السوق

وفي الطرف املتفائل جاءت نتائج 
معظم املؤشرات االقتصادية العاملية 
في صاحله، خصوصا ما أعلن خالل 
الناجت الصناعي  العام مثل  بداية 
في منطقتي األوروبي والواليات 
املتحدة وان بقي التحدي األكبر في 
ارتفاع نسبة البطالة في املنطقتني 
ويعطي تبريرا في خفض توقعات 
سرعة التعافي بالنسبة للمتشائمني 
الذين ابقوا على حتفظاتهم بشأن 
س����رعة عودة النمو وانتهاء آثار 
األزمة املالية العاملية والتي استمرت 
منذ عام ونصف العام حتى اآلن. 
والقادم من األيام سيش����هد ترقبا 
كبيرا ليس فقط لنتائج الشركات 
املدرجة والتي ستحدد اجتاهاتها بل 
الى التوزيعات والتي من املرجح أن 
تكون محدودة، ولكن في أي األسهم 

ستتركز وستدعم تداوالتها.

للتطبيق، وهي قضية إسقاط فوائد 
القروض والتي متس شريحة كبيرة 
من املتداولني مبا أن القروض بعضها 
كان موجها نحو األس����هم، وتؤثر 
بشكل ملموس على قطاع حيوي 
ومهم، وهو قطاع املصارف الذي 
يعاني أصال من تبعات األزمة املالية 
العاملية. وجاءت تقديرات معظم 
املراقبني للنتائج املالية السنوية 
سلبية مما فتر من همة املستثمرين 
وأبقى قراراتهم االستثمارية طي 
األدراج حتى تتبني النتائج املالية 
للش����ركات بش����كل جلي بعد عام 
شديد القسوة على اجلميع، غير 
أن البعض اس����تطاع اخلروج من 
األزمة وبقية آثارها تالزمه، بينما 
البعض اآلخر مازال يعاني من أزمة 
وآثارها وتعثر مالي وعسر في سداد 

التزاماته املالية.

اس����تقرار تداوالت معظم األسهم 
القيادية، باستثناء سهم أجيليتي 
الذي سجل نش����اطا كبيرا خالل 
األسبوع املاضي. وحقيقة أن السوق 
لم يشهد عودة للثقة كما كان منتظرا 
خالل الفترات املاضية، ومع بداية 
عام جديد مازالت كثير من األمور 
التداوالت  والعوامل املؤثرة على 
ومؤشر الس����وق معلقة والرؤية 
ضبابية حت����ى اللحظة، فقضية 
أجيليتي مازالت بني أروقة احملاكم 
وغير معروف حجم الغرامات او 
التس����وية بني الشركة واحلكومة 
األميركية، كما أن القضية األخرى 
والتي بدأت تطل على السوق كمؤثر 
مهم غي����ر معروفة النتيجة حتى 
اللحظة وحتتاج مزيدا من الوقت 
للوقوف على تأثيراتها إذا ما أقرت 
بشكل نهائي وطبقت ان كانت قابلة 

واثنتني حمراوين، حيث ان األسبوع 
املاضي كان فقط أربع جلسات.

ولفت التقرير الى ان األس����هم 
اإلسالمية شهدت ارتفاعا كبيرا في 
نشاط تداوالتها وسيولتها وبنسبة 
جتاوزت 200% وبدعم من أسهم كتلة 
التمويل اخلليجي  الصفاة وبيت 
وبيت التمويل الكويتي وبعد ارتفاع 
تداوالت هذه األسهم بشكل كبير 
خالل أولى تداوالت هذا العام اجلديد، 
كما حققت االسهم االسالمية قفزة 
في نشاطها بنسبة 273%، من جهة 
أخرى شهد مؤشر املشورة لألسهم 
املتوافقة مع الشريعة ارتفاعا كبيرا 
في النشاط وبنسبة 50% تقريبا 
بينما، لم تنتعش السيولة بأكثر 
من 7.5% وهو ما أشار الى ارتفاع 
تداوالت األس����هم الصغرى مقابل 

ذكر التقرير االسبوعي لشركة 
املش����ورة والراية االس����بوعي ان 
مؤشرات املش����ورة لألسهم وفق 
الش����ريعة أقفلت على مكاس����ب 
كبيرة بلغت 6.1%، بينما س����جل 
مؤشر املشورة لألسهم املتوافقة مع 
الشريعة ارتفاع محدود بنسبة %0.5 
فقط وبش����كل متوافق مع املؤشر 
الوزني العام للسوق والذي ربح 
فقط عشر نقطة مئوية وذلك خالل 
العام اجلديد،  األسبوع األول من 
وشهد السوق تداوالت متذبذبة منذ 
بداية األسبوع حتى نهايته والتي 
انقسمت بني جلستني خضراوين 

مقارنة منو مؤشرات السوق العام واملتوافق مع الشريعة وفق الشريعة 
اإلسالمية خالل األسبوع املنتهي في 2010/1/7
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