
االحد   24  يناير  2010    35اقتصاد
رؤساء البنوك المحلية يعقدون اجتماعًا 2 فبراير المقبل

مسؤول مصرفي: من أين للبنوك بمليار دينار حتى تساهم 
في صندوق لشراء األصول المتعثرة؟!

هشام أبوشادي
يتوقع ان يعقد رؤساء البنوك احمللية اجتماعا 
في الثاني من فبراير املقبل الستكمال بحث العديد 
م���ن القضايا املصرفية والتي في مقدمتها اآلليات 
التي س���تتبعها البنوك في متويل مشاريع خطة 

التنمية االقتصادية.
وقال مسؤول مصرفي رفيع املستوى ل� »األنباء« 
ان البنوك تقوم بإعداد رؤيتها حول قدرة البنوك 
على متويل املش���اريع التنموية وضرورة زيادة 
احلكومة ودائعها في البن���وك والتي تقدر حاليا 
بحوالي 4 ملي���ارات دينار، والتعاون بني البنوك 
في عمليات القروض املجمعة الكبيرة وغيرها من 

القضايا التي س���يقوم احتاد املصارف برفعها في 
ورقة شاملة الى البنك املركزي متهيدا ملناقشتها 

مع اجلهات احلكومية.
وقال املصدر املصرفي ان االقتراح الذي ناقشه 
رؤس���اء البنوك في اجتماعهم األس���بوع املاضي 
واخلاص بتأسيس صندوق برأسمال قدره مليارا 
دينار لشراء أصول الشركات املتعثرة، ليس بجديد، 
وقدم���ه احد البنوك إال انه عمليا لن يتم تطبيقه، 
فاالقتراح يدعو البنوك الى أن تساهم بنحو مليار 
دينار في رأسمال الصندوق، موضحا بقوله: من 
أين ستأتي البنوك بنحو مليار دينار وهي محملة 
مبخصص���ات تقدر بنحو 1.3 ملي���ار دينار حتى 

نهاية الربع الثالث من العام املاضي، وقد تزيد هذه 
املخصصات مع ميزانية نهاية العام.

وأض���اف املصدر املصرفي ان أزمة الش���ركات 
املتعثرة قد مت حسمها من خالل قانون االستقرار 
املالي، مشيرا الى تصريحات محافظ البنك املركزي 
السابقة والتي أكد فيها ان الشركات املتعثرة ليس 
أمامها سوى الدخول حتت مظلة قانون االستقرار 
املالي او تبحث وحدها ع���ن طرق ذاتية ملعاجلة 

أزمتها او اخلروج من السوق.
وأضاف ان مجلس األمة لن يسمح بتأسيس اي 
صندوق ملعاجلة أزمة الشركات تساهم فيه احلكومة 
عبر مؤسس���اتها وهيئاتها االستثمارية املتعددة، 

خاصة في ظل التوقعات برفض احلكومة قانون 
إسقاط الفوائد الذي أقره مجلس األمة.

واضاف املس���ؤول املصرفي الذي يشارك في 
اجتماعات رؤس���اء البنوك انه من األفضل إنفاق 
أموال احلكومة على مشاريع التنمية خللق فرص 
عمل جديدة، خاصة ان األزم���ة التي تعاني منها 
الش���ركات أدت الى االس���تغناء عن عمالة وطنية 

بأعداد كبيرة.
واكد ان البنوك س���تتعافى من تداعيات األزمة 
خالل العام احلالي، خاصة في النصف الثاني، مشيرا 
الى ان أرباح البنوك في النصف الثاني من العام 

احلالي ستكون أفضل من النصف األول.

سحر دشتي

عبداهلل العبار

أعلن����ت ش����ركة زي����ن 
السعودية أنها حصلت على 
البنوك املمولة  إعفاءات من 
التفاقية عقد املرابحة املشترك 
الذي حصلت عليه في وقت 
سابق، وهي االعفاءات اخلاصة 
بجانب مع����ني من التعهدات 
اخلاصة للسنة املالية املنتهية 

في 31 ديسمبر 2009.
واوضحت الشركة في بيان 
صحافي ان ه����ذه االعفاءات 
تتعلق فقط ببعض التعهدات 
التي اتفقت عليها، واخلاصة 
التش����غيلية لهذه  باخلطط 
الفت����رة، وهي الت����ي اتفقت 
عليه����ا مع البن����وك املمولة 

لعقد املرابحة، مش����يرة الى ان الش����ركة اتفقت مع 
هذه البنوك على تزويدها بالنقاط اجلوهرية لهذه 
التعهدات مع نهاية فترة الربع الرابع 31 ديس����مبر 

من العام احلالي 2010.
واكدت الشركة في بيان صحافي انها لم تتوقف 
ابدا عن سداد االقساط والدفعات املستحقة للبنوك 
املقرضة، مشيرة الى انها مستمرة في تسديد التزاماتها 
املالية وذلك حسب اجلدول الزمني الذي وضع لها 

في االساس.
ومن ناحيته قال الرئيس التنفيذي في ش����ركة 
زين السعودية د.س����عد البراك ان الشركة حتظى 
بثق����ة كبيرة لدى القطاع البنكي واجلهات املقرضة 
والتي كانت وراء النتائج اخلاصة بعامها التشغيلي 
األول في اململكة، وهي كانت بال شك نتائج مرضية، 
واوضح البراك ان زين قامت بسداد كافة التزاماتها 
املالية املطلوب����ة منها على اكمل وجه ولكنها كانت 

بحاج����ة الى ان يتم اعفاؤها 
من بعض البنود املتفق عليها 
مع املدينني، والتي منها � على 
سبيل املثال � النقطة املتعلقة 
بحجم االيرادات، والتي كانت 

اقل ب� 4% فقط.
واضاف البراك ان السنة 
املاضية هي الس����نة األولى 
التأسيسية لعمليات الشركة 
في اململكة، وقد تطلبت هذه 
املرحل����ة الكثير من عمليات 
تشييد وبناء البنية التحتية 
للشركة مبا فيها من انشاءات 
تقنية واداري����ة، االمر الذي 
انعكس بطبيعة احلال على 

مستوى انفاقات الشركة.
واشار البراك الى ان الشركة استطاعت وفي اقل 
من 16 شهرا ان تبني مركزها االستثماري بكل كفاءة 
واقت����دار، حيث متكنت من رفع حصتها الس����وقية 
الى اكثر من 18% من اجمالي مستخدمي االتصاالت 
املتنقلة في اململكة، موضحا ان عدد العمالء قفز فوق 

مستوى 6 ماليني عميل.
وبني البراك ان هذه املؤشرات بدورها كسرت سقف 
التوقعات على كافة االصعدة مؤكدا ان هذه النتائج 
الباهرة لم يتم حتقيقها اال بدافع الثقة الكبيرة التي 

حظيت بها خدمات زين من قبل العمالء.
وأوضح ان زين وف����ي نظير حتقيق طموحات 
العمالء باتت مطالبة مبضاعفة اجلهود واملصروفات 
التشغيلية والتأسيسية خالل هذه املرحلة التي تعتبر 
االجدى استثمارا على املدى البعيد، وبناء على ذلك 
مت احلصول على االعفاء من البنوك املقرضة ببعض 

اجلوانب اخلاصة بخطط الشركة.

انفرد بنك الكويت والش����رق 
األوس����ط وفقا الس����تراتيجيته 
التطوير بعقد  ف����ي  الالمحدودة 
دورة تدريبية متخصصة إلدارات 
البنك املختلفة، حاضر فيها اخلبير 
العاملي مايك جورج مؤلف وصاحب 
عدة إصدارات لكتب عن تطوير 

الذات والتفكير االيجابي.
املقدمة  ال����دورة  حيث كانت 
بعن����وان »القائد املله����م« والتي 
ته����دف لتطوير الفك����ر القيادي 
بثقاف����ة ذات مفهوم اداري جديد 
وعميق، األمر الذي يؤكد حرص 
إدارة البنك على أن يكون التحول 
للنشاط اإلسالمي مصحوبا بتحول 
إداري متمي����ز ينصب في خدمة 
العمالء في املقام األول. وقد أكدت 
سحر دشتي، رئيس ادارة ضمان 
اجلودة في األوس����ط، أن الهدف 
واحمل����ور األساس����ي القامة هذه 
الدورة املتخصصة هو الس����عي 
لتطوير الفكر للشخصية القيادية 
من اإلدارة الواعية إلى شخصية 
قيادي����ة ذات عط����اء دائم متميز 

ومفاهيم جديدة أعمق.
ومن خالل هذا التحول الفكري 
اجلديد سوف يكون محور تركيز 
القيادي هو السعي دائما إليجاد 

عمر راشد
أوض���ح رئي���س مجل���س 
املنتدب في  االدارة والعض���و 
الش���ركة الوطنية للصناعات 
العبار  االس���تهالكية عبداهلل 
اعداد  ان الشركة ستنتهي من 
النتائج املالية في 2009 خالل 
20 يوما، مستدركا بأن جميع 
املؤشرات تش���ير الى حتقيق 

نتائج ايجابية وجيدة.
ال���ى ان الش���ركة  ولف���ت 
س���تعلن خالل املرحلة املقبلة 
استحواذها على مصانع قائمة 
يتراوح رأسمالها من مليون الى 
3 ماليني دينار داخل الس���وق 
احمللي بعد االنتهاء من دراستها 

بشكل كامل.
وعل���ق العبار عل���ى اقرار 
التنموية  احلكوم���ة للخط���ة 
وتأثيرها على القطاع الصناعي 
بالقول ان القطاع ال يعاني مشكلة 

الغير وتقدمي  التفاني في خدمة 
املثل اإلسالمي للقائد الذي يسعى 
ويحرص على أن يكون دائما في 
الفعلي ملرؤوسيه  العطاء  موقع 
والغير وليس مجرد إصدار األوامر. 
وأضافت دشتي: لقد متيزت مسيرة 
البنك مبجموعة قياديني وإداريني 
متميزي����ن إميانا منا بقوة تأثير 
القائد امللهم عل����ى فريقه لكونه 

مثاال يحتذى به في املجتمع.
امللهمة  القيادية  فالشخصية 
لها رؤية ذات آفاق تتصف بالرقي 
واحلكمة باعتبارها منطلقة من 
الفطرة اإلنس����انية السوية ومن 
إميانها بك����ون القيادي راعيا في 
خدم����ة املجتمع من خالل قيادته 
احلكيم����ة. وفي نهاي����ة حديثها 
العام  قالت سحر دشتى: »خالل 
احلالي س����يكمل البنك مسيرته 
في االرتقاء والتميز بتغطية هذه 
الدورة املتخصصة جلميع موظفي 
البنك حرصا من األوس����ط على 
التميز في العمل املصرفي اإلسالمي 
من خالل موظف����ني ذوي قدرات 
خاصة في التعامل والعطاء الدائم 
خلدمة الغير وذلك بتقدمي خدمات 
البنك  مصرفية إسالمية لعمالء 

خاصة وللمجتمع عامة«.

القطاع  التي تواجه  املشكالت 
التنموية  الصناعي ان اخلطة 
الت���ي مت اقرارها ف���ي املداولة 
االولى لم تأخذ بعني االعتبار 
مشكالت القطاع الصناعي والتي 
حتتاج الى عالج فعال وشامل 

لكل املشكالت.
وكان العب���ار ق���د ذكر في 
وقت س���ابق ان صافي االرباح 
التش���غيلية للش���ركة خالل 
النصف االول من العام احلالي 
قد بلغ 97 ألف دينار، وبصافي 
يبلغ 16 أل���ف دينار، موضحا 
ان انخف���اض االرباح النهائية 
الفترة  للش���ركة خالل تل���ك 
بقولة ان الش���ركة حتملت في 
تلك الفت���رة مصاريف ما قبل 
التشغيل ملصنع الكرتون الكائن 
في منطقة حفر الباطن باململكة 
العربية السعودية والذي متتلك 

فيه الشركة %50.

احللول ووض����ع العوائق جانبا 
جلعل »احلياة معنا أسهل«.

ان السعي  واضافت دش����تي 
للتميز اإليجابي واالرتقاء هو من 
اهم اهداف البنك الرئيسية، حيث 
جاء ذلك تعزيزا خلطوة حتول بنك 
الكويت والشرق األوسط من بنك 
تقليدي إلى بنك يعمل وفق أحكام 

الشريعة االسالمية.
لقد ركزت الدورة على أن تكون 
القيادة املستقبلية إضافة ملا تتميز 
به من روح القيادة الواعية متسمة 
باحلكمة املتمثلة في روح القيادة 
اإليجابية والفاعلة وذلك من خالل 

متويل وامنا يعاني من مشكالت 
تتعلق بندرة االراضي الصناعية 
وليس التمويل، باالضافة الى 
البيروقراطية والروتني الشديد 
الذي يواجه عمل الشركات في 
القطاع الصناعي خالل املرحلة 
املاضية. ولفت الى انه من بني 

من بينها ندرة األراضي الصناعية والقضاء على البيروقراطية وفتح باب االستيراد

338 مليون دينار تداوالت العقارات التجارية في 2009

 »زين السعودية« حصلت على إعفاءات من البنوك 
بخصوص خططها التشغيلية في المملكة

دشتي: »األوسط« عقد دورة تدريبية 
متخصصة بعنوان »القائد الملهم«

العبار: حزمة إجراءات مطلوب توافرها 
الستفادة القطاع الصناعي

»كولدويل بانكر«: تراجع متوسط سعر المتر 
في العاصمة إلى 8.5 آالف دينار

204 آالف متر مربع مساحات جديدة تدخل سوق 
المكاتب اإلدارية في العاصمة في 2010

التقرير  ذك����ر 
العقاري لشركة 
كولد ويل بانكر 
العاملي����ة فرع 
الكويت ان حجم التداول العقاري 
للقطاع التجاري خالل العام 2009 
تراجع بنسبة 36% حيث بلغ 337.8 
مليون دينار بعدد 196 صفقة مقابل 
527 مليونا من العام 2008 وعدد 112 
صفقة عقارية، وبلغ متوسط قيمة 
الصفق����ة الواحدة 3 ماليني دينار 

مبعدل 9 صفقات في الشهر.
واش����ار التقرير ال����ى تراجع 
متوسط اسعار العقارات التجارية 
في مختلف مناط����ق البالد حيث 
تراجع متوس����ط س����عر املتر في 
العاصمة م����ن 10 آالف دينار الى 
8.5 آالف وفي محافظة حولي شهد 
متوسط سعر املتر تراجعا من 4.5 
آالف دينار الى نحو 3.5 آالف وفي 
محافظة الفروانية انخفض متوسط 
الس����عر من 6 آالف الى اقل من 5 
آالف دينار، خاصة في الش����وارع 
التجارية الشهيرة، وفي اجلهراء 
بلغ متوسط سعر املتر التجاري 
3 آالف دينار بعدما كان قد وصل 
الى 3.5 آالف، وفي االحمدي ايضا 

بلغ متوسط سعر املتر التجاري 
3 آالف دينار. وتوقع التقرير ان 
تستمر اسعار العقارات التجارية 
داخل العاصمة في تراجعها خالل 
النصف االول من العام 2010، السيما 
مع تصريحات نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية الشيخ 
احمد الفهد لط����رح ارض املرقاب 
كأراض جتارية، حيث سيساهم 
هذا الط����رح في زي����ادة العرض 
مقابل ضعف الطلب على ش����راء 
العقارات التجارية بسبب تداعيات 
االزمة املالية العاملية وما تسببت 
فيه من نقص شديد في السيولة 
لدى الشركات التي تعتبر احملرك 

الرئيسي لهذا القطاع العقاري.
وتط����رق التقري����ر الى وضع 
االب����راج التجارية ف����ي العاصمة 
والتي تعاني نس����ب شاغر عالية 
تص����ل الى حد 30% م����ن اجمالي 
املس����احات املعروضة في السوق 
والتي تبلغ نحو 110 ألف متر مربع، 
حيث من املتوقع ان يدخل للسوق 
خالل العام احلالي نحو 204 آالف 
متر مربع مساحات جديدة تدخل 
سوق املكاتب االدارية في العاصمة 
خالل العام احلالي لتصل اجمالي 

املساحات املتوفرة في السوق 
1.7 مليون متر مربع.

واكد التقرير ان هناك عوامل 
عدة ستدفع خالل العام احلالي 
العقارات  اداء  في اجتاه تراجع 
التجاري���ة ابرزه���ا تباطؤ منو 
الش���ركات املساهمة  تراخيص 
اجلديدة، خاصة في ظل استمرار 
االزمة املالية العاملية وتأثيراتها 
السلبية على مختلف القطاعات 
وارتفاع حجم املعروض مقابل 
الطلب واس���تمرار  محدودي���ة 
امام املستثمرين  البالد  انغالق 
االجانب االمر الذي يقلل من فرص 
زيادة الطلب في الس���وق على 
تأجير املكاتب ويفاقم من مشكلة 
الشاغر التي تضع مالك العقارات 
التجارية في ورطة امام س���داد 
البنوك  املالية جتاه  التزاماتهم 

املمولة ملشاريعهم.
وقد تسببت الضائقة التي مير 
بها كثير من الش���ركات العاملة 
في السوق احمللي بسبب االزمة 
الت���ي اصابت  املالي���ة العاملية 
مختلف القطاعات في عجز بعض 
الشركات عن سداد قيم ايجارات 
التي تتواجد  مكاتبها ومقراتها 
في ابراج ومجمعات في مختلف 
املناطق التجارية س���واء داخل 
العاصمة او خارجها. ويش���ير 
التقري���ر الى نس���ب االخالءات 
التي تتم من���ذ بداية االزمة في 
االبراج االدارية، السيما اجلديدة 
منها والتي تت���راوح ما بني 10 
و15%، خاصة في العقارات املبالغ 
في قي���م ايجاراتها اما تلك التي 
تعتبر ايجاراتها معقولة فتقل 
فيها النسبة وان كانت تكاد تكون 
معدومة في بعضه���ا. يوضح 
اجلدول املرف���ق اجمالي حجم 
التداول العقاري للقطاع التجاري 
على مدى العشر سنوات املاضية 

باملليون دينار كويتي:

صندوق »الفائز 1« التابع لـ »األمان لالستثمار« 
يفاوض لالستحواذ على شركة أسماك ماليزية

فواز كرامي
علم����ت »األنباء« من مصادر مطلعة في ش����ركة االمان 
لالس����تثمار ان صندوقها االس����تثماري »الفائز 1 احملدود« 
في املراحل النهائية من مفاوضاته لالستحواذ على شركة 
ماليزية عاملة في مجال صيد السمك وذلك من خالل شراء 
اس����هم في هذه الش����ركة من س����وق االموال املاليزية دون 
ان يذك����ر املزيد من التفاصيل ح����ول هذه الصفقة او فترة 
انتهائها او حجمها، مش����يرا الى ان استثمار الصندوق في 
قطاع الصناعة الس����مكية هو االول من نوعه واالستثمار 
املباشر الثالث في السوق املاليزي، متوقعا ان يكون العائد 
على هذا االس����تثمار بحدود 20%، السيما مع وجود الطلب 
املتزايد على املأكوالت البحرية في السوق احمللي املاليزي 
او في دول آسيا بشكل عام. واضافت املصادر ان صندوق 
الفائز 1 مت تأسيس����ه في عام 2008 برأسمال متغير بني 50 

و150 مليون دوالر للقيام باستثمارات مباشرة.

صرح املدير العام 
لش����ركة مبرد للنقل 
امل����ري بان  محم����د 
الش����ركة قد انتهت 
من مش����روع إعادة 
الهيكلة لها ولشركاتها 
التابع����ة م����ن خالل 
فريق استشاري متت 
االستعانة به مؤخرا، 
يأت����ي ذل����ك كإحدى 
الرئيسية  اخلطوات 
واملهمة التي اتخذتها 
شركة مبرد بالتعاون 
والتنسيق مع شركة 

اعيان لالجارة واالس����تثمار أحد مالكها الرئيسيني إلعادة 
رسم استراتيجيتها اجلديدة ورؤيتها ألعمالها ومشاريعها 
املس����تقبلية، خاصة في ظل الظروف االقتصادية الراهنة 

الدقيقة التي مير بها السوقان احمللي واإلقليمي.
وأش����ار املري الى أن هذه اخلطوة ضرورية ومهمة في 
هذه املرحلة، خصوصا مع توقف املش����اريع املستهدفة من 
قبل مبرد كاملناقصات احلكومية ومشاريع البنية التحتية 
وعدم توافر األراضي املرخصة ملزاولة األنشطة اللوجستية 
والتعاقدات ذات العوائد املجزية على مستوى املنطقة، أضف 
إلى ذلك توقف القنوات التمويلية من قبل البنوك، مما انعكس 

سلبا على أداء سوق النقل واخلدمات اللوجستية.
وذكر أن سياسات الشركة وتوجهاتها خالل الفترة احلالية 
تتس����م بالتحفظ فيما يخص األعمال التوسعية وأن مبرد 

ستركز على أعمالها اخلدماتية ذات العوائد الثابتة.
يذكر أن مبرد للنقل تعد أحد رواد سوق النقل واخلدمات 
اللوجستية في الكويت، والذراع اللوجستية لشركة أعيان 
لإلجارة واالس����تثمار، حيث تغطي سلسلة خدماتها التي 
تقدمها وش����ركاتها التابعة منطق����ة دول مجلس التعاون 

اخلليجي والشرق األوسط مبا فيها العراق.

»كي نت« تختار جمعية قرطبة الحتضان 
ثاني أجهزة  IP POS الحديثة للدفع اآللي

في إطار إس����تراتيجية الشركة وحرصها على التطوير 
قامت ش����ركة اخلدمات املصرفية اآللية املشتركة بتركيب 
جه����از )IP POS( احلديث للدفع اآلل����ي في جمعية قرطبة 
التعاونية لتك����ون بذلك احملطة الثانية التي حتتضن تلك 

النوعية احلديثة من أجهزة الدفع اآللي.
وبهذه املناسبة صرح مساعد املدير العام لشركة اخلدمات 
املصرفية اآللية املش����تركة )كي نت( أحمد الرش����يدان بأن 
اختيار ش����ركة كي نت جلمعية قرطبة التعاونية لتركيب 
أجه����زة )IP POS( احلديثة للدف����ع اآللي نظرا ألهمية تلك 
اجلمعية وارتفاع عدد مرتاديها من املتسوقني، الفتا الى أن 
اجلهاز يتميز بالتقنية العالية حيث يرتبط بشبكة اإلنترنت 
مباش����رة ويضمن تنفيذ عمليات الدفع اآللي بشكل أسرع 
وآمن. وأضاف الرشيدان في تصريح صحافي أن شركة كي 
نت حترص دائما على جتديد وتطوير األجهزة املستخدمة 
حاليا من خالل استراتيجية للشركة تستهدف فيها توفير 
أجهزة الس����حب أو الدفع اآلليان في كل مناطق الكويت من 
احلدود للحدود من خالل نوعية أجهزة تتوافق مع أحدث 

التقنيات العاملية.
ومن جانب آخر أعرب نائب رئيس مجلس االدارة السيد 
عبدالعزيز العبيد عن ش���كره الختيار شركة اخلدمات 
املصرفية اآللية املش���تركة )كي ن���ت( جلمعية قرطبة 
لتحتض���ن ثاني أجهزة )IP POS( احلديثة للدفع اآللي، 
مش���يرا إلى أن االختيار جاء بناء على العالقة املتميزة 
بني الش���ركة وإدارة جمعية قرطبة. وفي السياق ذاته، 
صرح املسؤول املالي خالد اجلاسم عن سعادته الختيار 
شركة »كي نت« جلمعية قرطبة لتركيب اجلهاز احلديث 
الفتا النظر الى أن االقبال الشديد الذي تشهده اجلمعية 
باستمرار كان دافعا وراء اختيار اجلمعية الحتضان هذا 

اجلهاز احلديث.

المري: »مبرد« تقطع شوطًا كبيرًا
في إعادة الهيكلة
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