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أفاد بنك الكويت والشرق االوسط  )اوسط(  
بانه باالشارة الى العرض املقدم في جمهورية 
مصر العربية من قبل البنك االهلي املتحد )شركة 
مساهمة بحرينية( بغرض شراء كامل االسهم 
املتاحة للبيع من اسهم البنك االهلي املتحدـ  مصر 
)شركة مساهمة مصرية(  وحيث ان بنك الكويت 
والشرق االوسط )شركة مساهمة كويتية( تقدم 

بطلب بيع لكامل حصته في اسهم البنك االهلي 
املتحد ـ مصر والبالغة 8.750.000 على اساس 
سعر العرض وقدره 37 جنيها للسهم الواحد.  
فان بنك الكويت والشـــرق االوسط يفصح 
عن تسلمه حصيلة بيع االسهم املذكورة والتي 
بلغ مقدارها 17 مليون دينار، وقد نتج عن هذه 

العملية ربح صاف مبقدار 645 ألف دينار.

»األوسط« يربح 645 ألف دينار من بيع أسهمه في »األهلي المتحد ـ مصر« 

تدرس كيف ستستفيد
 من خطة التنمية

اإلدارات التنفيذية 
تعكف على إعادة رسم 
الخطط اإلستراتيجية 
لالستفادة من بوادر 
 أحمد يوسفمالمح التعافي

على قدم وساق، تشهد أروقة أغلب الشركات 
العقارية اجتماعات مكثفة هذه األيام، خصوصا 
عقب اعـــان نائـــب رئيس الوزراء للشـــؤون 
االقتصادية الشـــيخ أحمد الفهـــد خطة التنمية 
واملقدرة قيمتها بـ 37 مليار دينار خال السنوات 

الـ 4 املقبلة.
وفي لقاءات متفرقة مع »األنباء« أكد عقاريون 
ان العديد من الشركات العقارية التي رزحت حتت 
وطأة األزمة طوال العام الفائت، باتت اليوم على 
أبواب األمل، تستعد ملرحلة من العمل تستغرق 
حسب وضع اخلطة من 4 ســـنوات الى ثماني 

سنوات مقبلة.
وقالوا ان اجتماعات الشركات في الوقت الراهن 
تركز على اإلجابة عن سؤال مهم، كيف ستستفيد 

شركات العقار من خطة التنمية؟
وأكدوا على أن االدارات التنفيذية تعكف حاليا 
على إعادة رسم اخلطط االستراتيجية لاستفادة 
من مامح التعافي التي بدأت آثارها في الظهور 

مطلع العام احلالي.
وقالوا ان هناك اجتاها لدى بعض الشركات 
للبدء فـــي تطوير عقاراتهم متهيـــدا القتناص 
الفرص التي ســـتظهر مع بدء تفاعل الســـوق 

بخطة التنمية.
وتوقعوا حدوث طفرة نسبية جيدة لقطاع 
العقار واملقاوالت جنبـــا إلى جنب وخصوصا 

العقار االستثماري.
غير انها لم تســـتبعد حدوث بعض العرقلة 
التي ســـمتها عرقلة إدارية في تطبيق وتنفيذ 
خطة التنمية او نتيجة للتخبط السياسي الناجم 

عن السلطتني.
وقال ان التمويل قد يسبب نوعا من العرقلة، 
لكنها حتفظت بأنها ستكون رمبا وقتية، حيث 
ان احلكومة قد جلأت إلى حلول في املشكلة التي 
واجهـــت املقاولني في قطاع النفط بعمل دفعات 
زمنية متقاربة ملســـتحقاتهم مما خفف الوطأة 

باحلصول على متويل الستمرار املشاريع.
ولفتوا إلى أن قيمة متويل املشاريع قد تصل 
إلى 25% من قيمة املشـــروع نفسه وان البنوك 
ومؤسســـات التمويل نتيجة لضمان املشروع 
من احلكومة والذي سيكون على دفعات قصيرة 
األمد أو التاريخ العريق للشركات قد يؤدي إلى 
متويلها. واضافوا ان بعض الشركات العقارية 
ذات االداء املتميـــز حافظت خال العام املاضي 
على توزيع نشاطاتها بصورة متوازنة من حيث 

االحتفاظ بأكبر قـــدر ممكن من العقارات املدرة 
للدخل والتي تشكل اليوم أكبر طلب في السوق، 

باالضافة إلى كونها مدرة للدخل.
وفيما يخص اداء الصناديق العقارية عن العام 
2009، قالوا انها جاهدت في احلفاظ على أكبر 
قدر من املكاسب مقابل تقليص نسب اخلسائر 
إلى احلدود الدنيا ـ لكنها األزمة ـ مشيرين إلى 
أن الصناديق ذات التوزيعات السنوية هبط فيها 
نسب التوزيعات من 9 إلى 7% وهذا يعد معدال 
جيدا، هذا من جانب ومن جانب آخر أكدوا على 
أن الصناديـــق التي احتفظت بالعقارات املدرة 
لم تتعد نسب الهبوط في أرباحها أكثر من 17 
إلى 20% مقابل نســـب أكبر من ذلك بالنســـبة 
للصناديق التي لم تستطع اخلروج من عقاراتها 

قيد التطوير.

عبداهلل الزايدي صاحب املوهبة اإلبداعية في تقنيات شاشات العرض اللمسية

ضمن خطته لدعم وتشجيع المواهب الوطنية الشابة

برأسمال 100 مليون دينار ويهدف لتقديم التمويل الصغير لدى استقبال أعضائها لمحافظ البصرة

الرومي: »حساب الشباب الوطني« يكتشف
موهبة كويتية في تقنية شاشات العرض اللمسية

انكشاف البنوك الكويتية 
على مجموعة دبي العالمية محدود جدًا

باالشارة الى تقرير بنك الكويت الوطني الذي نشر 
في صحف امــــس )اخلميس 21 يناير 2010( بعنوان 
»آفاق مشجعة للبنوك اخلليجية في2010 مع عودة 
الثقة وامليزانيات النظيفة والدعم الرسمي« )اجلزء 
األول( فقد ورد بالتقرير ان حجم انكشــــاف البنوك 
في ثاث دول خليجية مجتمعة )البحرين والكويت 
وعمان( قد جاء اقل من 0.5 مليار دوالر، وليس كما 

فهم من عنوان التقرير في اجلريدة. ويود بنك الكويت 
الوطني في هذا الصدد التأكيد على ان حجم انكشاف 
البنوك الكويتية على مجموعة دبي العاملية قد جاء 
محدودا للغاية، كما اكد بنك الكويت املركزي في وقت 
سابق، وهي عبارة عن انكشافات محدودة على شركة 

نخيل وقد مت االنتهاء من تسديدها فيما بعد.
لذا لزم التوضيح.

»نور لالستثمار« تطرح فكرة تأسيس
بنك الكويت الشعبي اإلسالمي

أعلنت شركة نور لاستثمار 
املالي عن تبني فكرة تأســـيس 
شـــركة مســـاهمة عامة كويتية 
للتمويل الصغير تطرح لاكتتاب 
العام باسم »بنك الكويت الشعبي« 
وهو بنك كويتي جديد يعمل وفقا 

ألحكام الشريعة اإلسامية.
وقالت الشركة في بيان صحافي 
انها تقدمت بطلب إلى كل من بنك 
الكويت املركزي ووزارة التجارة 
والصناعة لتأسيس بنك كويتي 
جديد »شركة مساهمة عامة كويتية 
للتمويل الصغير«، تطرح لاكتتاب 
العام برأسمال قدره 100 مليون 
دينار وعاوة إصدار 100 مليون 
دينـــار ليكون إجمالـــي حقوق 
مساهمي البنك 200 مليون دينار 

من أول يوم تشغيلي.
وبينت ان الهدف من تأسيس 
البنك يأتي بعـــد إحجام البنوك 
التقليدية واإلسامية العاملة في 
الكويت عن تقدمي متويل صغير 
ورخيص بشروط ميسرة حملدودي 
الدخل، ولفئة الشباب ممن يرغب 
منهم في تطويـــر دخله احملدود 
والدخول في مشـــاريع تنموية 
صغيرة من شـــأنها أن تســـاهم 
في القضاء علـــى البطالة ورفع 
مستوى معيشة األسرة الكويتية 
محدودة الدخل والشباب الكويتي 
املبدع، ولنقل هذه األسر وهؤالء 
الشباب من طبقة محدودي الدخل 
إلى الطبقة االقتصادية الوسطى 

املؤثرة في اقتصادات الدول.
وأضافت أن تأسيس هذا البنك 
من شأنه أن يســـاهم في تنفيذ 
الرغبة السامية لصاحب السمو 
األمير في حتويل الكويت إلى مركز 

مالي عاملي.
كما سيؤدي هذا املشروع إلى 
توفيـــر التكاليف علـــى عمائه 
من أصحاب املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة واالســـتهاكية مبا 
نســـبته 30 ـ 50% مـــن تكاليف 
التمويل، والتفاصيل في الدراسة 

املرفقة.
وقالت ان األزمة املالية العاملية 
احلديثة والضربة املوجعة التي 
ال ميكن تخيلها ألسواق االقتصاد 

احلر قد جففت السيولة من األسواق 
وجعلـــت من املســـتحيل توفير 
قروض متويلية صغيرة ملجتمعات 
األعمال الشابة واملوهوبة احملرومة 
من تواجد البنوك ومن هنا جاءت 
فكرة إطاق بنك للتمويل الصغير 
ليخدم ويعطـــي منتجات مالية 
وخدمات لذلك اجلزء من املجتمع 
الكويتي املوهوب واجلاد واملاهر 
والذي أحجمت البنوك التقليدية 

عن متويله.
وذكرت انه وفـــي بداية عمل 
البنك سوف يتم تأسيس 10 أفرع 
صغيرة في كافة مناطق الكويت 
مع خطة توسع مستقبلي بهدف 
استهداف وإصدار متويل صغير 

احلجم ملجتمع الكويت الشـــاب 
واملتعلـــم كتمويل لبـــدء العمل 
وملـــن أهملتهم البنوك التقليدية 
كما سيتم توسعة عمليات وأنشطة 
البنك الى املســـتويات اإلقليمية 
والعاملية واستهداف طبقة املجتمع 
الشـــاب ذوي الدخل احملدود في 

الكويت.
وحول مفهوم التمويل الصغير 
قالت الشـــركة انه تقدمي خدمات 
مالية مبا في ذلك، وليس قصرا 
على منتجات التوفير الصغيرة، 
والقـــروض صغيـــرة احلجـــم، 
والتأمني الصغير ملن يتم إهمالهم 
من قبل البنوك التجارية األساسية 

واملؤسسات املالية.

»الغرفة« ناقشت سبل دعم وتفعيل 
التبادل التجاري مع العراق

ناقش وفد عراقي برئاسة محافظ البصرة بالعراق د.شلتاغ 
عبود املياح مع اعضاء غرفة جتارة وصناعة الكويت سبل دعم 
وتفعيل التبادل التجاري وتذليل أي صعوبات تعوق انسياب 
التجارة بني البلدين واستعراض الفرص االستثمارية املتاحة 
بني اجلانبني ودعوة رجال االعمال والشركات الكويتية لتوجيه 
اهتمامهم للفرص االستثمارية املتاحة في محافظة البصرة.

جاء ذلك لدى اســـتقبال النائب االول لرئيس غرفة جتارة 
وصناعة الكويت هال املطيري امس محافظ البصرة د.شلتاغ 
عبـــود املياح والوفد املرافق له وقد حضـــر اللقاء نائب امني 
الصنـــدوق الفخري بالغرفة عبدالوهاب الوزان واملدير العام 

رباح الرباح.
وفي بداية اللقاء رحب املطيري بضيوفه واشاد بالعاقات 
التي تربط الكويت والعـــراق واصفا اياها بالعاقة الوطيدة 

التي متتد عبر التاريخ القدمي جتاريا واجتماعيا.
من جانب اخر كرر الوزان ترحيبه باجلانب العراقي، واشار 
الى ضرورة تضافر اجلهود من اجل النهوض مبستوى التبادل 
التجاري بني البلدين، حيث بني انه مت انشاء صناديق كويتية 
لاستثمار في العراق بعد سقوط النظام العراقي السابق بقيمة 
60 مليون دينار تقريبا ولكنها توقفت لاسباب االمنية واضاف 
ان مشروع ميناء بوبيان سيخدم العراق بشكل كبير وستكون 
هناك منطقة جتارية حرة ميكن للعراق االستفادة منها، كما اكد 
على استعداد الغرفة لنشر اي معلومات جتارية واستثمارية 
ترد من اجلانب العراقي من خال موقعها االلكتروني ومجلة 

الغرفة الشهرية »االقتصاد الكويتي«.
وبدوره اكد مدير عام الغرفة رباح الرباح على اهمية تطوير 
منفذ العبدلي وصفوان ليستوعب العدد الكبير من الشاحنات 
التي تنتظر لساعات طوال حتى تستطيع العبور من هذا املنفذ 
واستطرد قائا: ومن جانبنا سنقوم بحث احلكومة لتطوير 

منفذ العبدلي وجعله مدينة متكاملة.
ومن جانبه وجه محافظ البصرة الشكر واالمتنان للغرفة 
على حسن االستقبال والتعاون كما ابدى رغبته امللحة والتوجه 
الصادق نحو التنمية وتعزيز التعاون االقتصادي بني البلدين 
في كل املجاالت، مشيرا الى الفرص االستثمارية الضخمة املتاحة 
في ظل امن واســـتقرار دائمني خاصـــة في ظل تعدد مجاالت 
االستثمار في محافظة البصرة حيث انها تنتج وحدها نسبة 
65% مـــن النفط في جمهورية العـــراق هذا بجانب القطاعات 
االخرى مثل قطاع الزراعة والفنادق والصناعة والتجارة املياه 

والسدود وكذلك اعمال البنية التحتية.
واشـــار الى انه مت تأســـيس هيئات االستثمار في العراق 
خـــال عام 2008 كما ان قانون االســـتثمار مت تعديله بحيث 
ميكن للمستثمر امتاك االراضي بنسبة 100% كما متت اضافة 

تعديات اخرى جتعل االستثمار اكثر مرونة وسهولة.
وطلـــب املياح دعم الغرفة لفتـــح القنصلية الكويتية في 
البصرة ودعمها ايضا في ســـبيل اصدار تأشـــيرات لدخول 
التجار العراقيني الى الكويت التاحة الفرصة لزيادة التبادل 

التجاري بني البلدين.
وفي نهاية اللقاء دعا هال املطيري اجلانب العراقي لتشكيل 
وفد جتاري عراقي لزيارة الكويت للترويج للفرص االستثمارية 
املتوافرة لدى البصرة كما قدم للضيف هدية تذكارية عبارة 

عن درع الغرفة واقراص مدمجة عن الغرفة.

قام بنك الكويت الوطني مؤخرا 
باستضافة عبداهلل الزايدي، أحد 
الشباب املوهوبني  عماء حساب 
ليبرز نتاجـــه اإلبداعي في مجال 
تقنيات شاشات العرض اللمسية 

في مكاتب الوطني.
وقالت املدير التنفيذي مبجموعة 
الشـــخصية  اخلدمات املصرفية 
بالبنك ابتهاج الرومي: »لقد أصبحت 
تقنية الشاشات اللمسية معروفة 
لدى جميع الذين يستخدمون أجهزة 
هاتف ذات شاشات ميكن التحكم بها 
باللمس، لكن عبداهلل، عميل حساب 
الشباب قام بتطوير طريقة مبتكرة 
ملستخدمي الشاشات اللمسية، وقد 
أثارت طريقته التقنية املستحدثة 
هذه إعجاب اجلميع لدى تقدميها 

في مكاتب الوطني«.
وأضافـــت الرومي قائلة: »لقد 
املبدع والذي  الشـــاب  أطلق هذا 
يتمتع مبهارات تقنية ومهنية عالية 
عامة زد إن وير Znware التجارية 
علـــى اختراعه اجلديد وهو يأمل 
إضفاء املزيد من التطويرات عليه 
عقب تخرجه من كلية الدراسات 
التكنولوجية في غضون عام واحد، 
ونحن فخورون بتقدمي كل سبل 
الدعم املمكنة لهذه الطاقة الشابة 
والواعدة علما ان عبداهلل جنح في 
إجناز هذا املشروع خال 6 أشهر 
فقط قام خالها بـ 3 محاوالت قبل 

أن تتكلل جهوده بالنجاح«.

الشباب من  ويحرص حساب 
البنك الوطني على دعم وتشجيع 
املواهـــب الوطنية الشـــابة ممن 
يحتاجـــون للدعـــم والتوجيـــه 
املؤسساتي. وتسعى حملة أصحاب 
املواهب من عماء حساب الشباب 
إلى تشجيع املوهوبني الشباب في 
صفوف طلبة اجلامعة من العماء 
احلاليني واملســـتقبليني حلساب 
الشباب الوطني وإتاحة الفرصة 
أمامهم لعرض أفكارهم وأعمالهم 
اإلبداعيـــة والفنية أمام اجلمهور 
مبجرد تقدمي طلب إلى فرع البنك 
الوطني في جامعـــة الكويت في 

الشويخ الذي يتولى بعد ذلك عملية 
الشباب وتسليط  إبداعات  تقدمي 
الضوء على أفكارهم ومشاريعهم 

اجلديدة.
وجتدر اإلشارة إلى أن حساب 
الشباب الوطني مخصص لتلبية 
االحتياجـــات املاليـــة املختلفـــة 
املعاهد  الشـــباب من طلبة  لفئة 
واجلامعات ممن تتراوح أعمارهم 

مابني 17 و23 عاما.
ويقـــدم هذا احلســـاب حلوال 
وخدمات ماليـــة معدة خصيصا 
لتلبيـــة متطلبـــات الطلبة خال 

فترة دراستهم اجلامعية.

الشركات العقارية على أبواب األمل
تستعد لـ 4 سنوات من االنتعاش

خواص التمويل الصغير
مؤسس��ات التمويل الصغير - سواء كانت حكومية أو غير 
حكومية هي مؤسسات تقدم خدمات مالية للشباب وحملدودي 
الدخل من خ��ال اخلدمات املالية وغير املالي��ة وديناميكياتها 

هي: 
معظمها ال تتطلب أخذ مخصصات للقروض التي تتخلف عادة 
من املخاطرة حيث إنه يتم االعتماد على الضمانات االجتماعية. 
السداد هو باألقساط املتكررة الصغيرة )أسبوعيا( التي جتعلها 

أسهل للعميل. 
معدالت االسترداد تتراوح بني 95 و99%. إن عماء التمويل 
الصغي��ر هم من لديهم مصدر دخل ثابت نس��بيا. وأيضا هم 
األش��خاص الذين تس��نح لهم فرصة اقتصادية وال ينقصهم 

الستغالها سوى مبلغ صغير من املال.
 وعلى هذا األس��اس يكون العميل مح��دود الدخل ولكنه 
مشارك في أحد األنشطة االقتصادية املستقرة أو املتنامية ولدية 

مقدرة واضحة على تنفيذ أفكاره بجدية. 
أصبح اإلقراض الصغير حاجة ضاغطة وضرورة فرضتها 

الظروف االجتماعية-االقتصادية في العالم. 
 أصبح اإلقراض الصغير أداة تنمية فعالة يعترف بها العالم 
أجمع كوسيلة لتخفيف الفقر ودفع التنمية في االقتصاد القادر 
على الوصول الى الشباب ومحدودي الدخل ويحسن مستوى 

معيشتهم ويخلق فرص عمل ويحفز النمو االقتصادي. 
 تعط��ي وكاالت التبرعات الدولي��ة اهتماما أكبر لإلقراض 
الصغير إضافة إلى احلاجة املتزايدة لاعتراف بفوائده وإمكاناته 

العظيمة.


