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علي طالب عبدالرحيم متحدثا خالل املؤمتر الصحافي

عبدالرحيم موضحا طرق التخزين اجلديدة

)سعود سالم( ..ومستعرضا إمكانيات املشروع

مها الغنيم

في خطوة تستهدف التخلص من ديون الشركة

ضمن خطتها لتقديم حلول لوجستية متكاملة للشركات والمؤسسات المالية محليًا وإقليميًا

الغنيم: »جلوبل« نفذت 80% من خطة تحويل
أصول من حصصها في شركات عقارية

»باك ان موف القابضة« تطرح المرحلة األولى من مشروع 
»مركز التخزين« بكلفة تصل إلى 8 ماليين دينار

الشركة تتجه إلى زيادة حجم أسطول شاحناتها لتسيطر على الحصة السوقية كاملة 
للتخزين الشخصي محليًا خالل 2010

الشركة في طريقها للتخلي عن االستثمار في بعض القطاعات
كشفت رئيس����ة مجلس إدارة بيت 
االستثمار العاملي »جلوبل« مها الغنيم 
ان الشركة حققت تقدما في خطة حتويل 
جزء مما متلكه من أصول عقارية لبيعه 
وحتصيل س����يولة لتوفي����ر التمويل 
املطلوب للوف����اء بااللتزامات الناجمة 

عن إعادة هيكلة الشركة وديونها.
وقال����ت ف����ي مقابلة لها م����ع قناة 
»العربية«، أمس، على هامش منتدى 
العاصمة  ف����ي  الدول����ى  التنافس����ية 
السعودية الرياض ان شركة »جلوبل« 
نفذت حتى اآلن 80% من خطة حتويل 
أصول من حصصها في شركات عقارية 

العقاري للش����ركة في  الى الصندوق 
خط����وة تهدف إلى التخلص من ديون 
الشركة. وذكرت ان الشركة تخلت او في 
طريقها للتخلي عن االستثمار في بعض 
القطاعات بعدما أعادت »جلوبل« النظر 
في سياستها وتبني لها انه الكثير من 
االستثمارات أصبح مكلفا ويحتاج إلى 
متويل إضافي. وأوضحت في هذا السياق 
أن الشركة حصلت على موافقة في الصني 
لبيع جزء من اصولها في شركة تطوير 
عقاري مدرجة كما ينتظر أن تستكمل 
املوافق����ات املطلوبة قريبا لبيع حصة 
جلوبل في شركة عقارية تعمل مبصر. 

وتوقعت مها الغنيم ان تستمر املصاعب 
أمام ش����ركات االستثمار في احلصول 
عل����ى ق����روض مصرفي����ة ومتويالت 
لفترة سنتني قائلة: »البنوك ستعود 
إلى التمويل ولكنها لن تعود بالشكل 
اجلريء إلقراض ش����ركات االستثمار 
واملشاريع العقارية لديها نسبة تعرض 
كبيرة على هذين القطاعني«. وردا عن 
االقتصادات املرشحة للتعافي على نحو 
أس����رع قالت مها الغنيم ان السعودية 
ستكون أفضل سوق لالستثمارات في 
الفترة املقبلة بفعل اإلنفاق الكبير من 

احلكومة وتزايد الطلب.

املشروع يضمن حتقيق أعلى أنواع التخزين باملنطقة

أكد أن العوائد مضمونة وبعيدة عن المخاطر السوقية

المنصور: المتبقي من وحدات
 برج هاجر ال يتجاوز 10

صرح مدير املبيعات بشركة برج هاجر العقارية 
منصور املنصور بأن املتبقي من وحدات برج هاجر 
للبيع بالتجزئة اصبح عددا محدودا جدا ال يتجاوز 

10 وحدات جار تسويقها حاليا.
وارجع املنصور النجاح في تس���ويق وحدات 
البرج في وقت قياس���ي رغم ظروف اجلمود التي 
يشهدها السوق العقاري بفعل االزمة االقتصادية 
العاملية الى وجود فريق عمل محترف يعمل بكفاءة 
عالية لتحقيق هذا الهدف، وكذلك تواجد فريق من 
املبيعات مبقر املش���روع مبكة املكرمة اضافة الى 

املقر الرئيسي في الكويت.
وعن سؤاله عن موعد تسليم الوحدات املطروحة 
للبيع، اجاب املنصور ان البرج قد اكتمل اجنازه، 
وانه في حال الش���راء في الوقت احلالي س���يتم 
التس���ليم فورا، وعليه فإن ذلك يعد فرصة رائعة 
للعمالء لالقامة بوحداتهم بالبرج فور متلكها مع 
بداية موسم العمرة للعام اجلديد، واضاف انه مت 
بالفعل تس���ليم بعض االدوار للمستثمرين وجار 

تسليم باقي االدوار.
واوضح املنصور ان التشغيل واالستثمار سيبدأ 

في القري���ب العاجل وان العوائد من االس���تثمار 
مضمونة وبعيدة عن اي مخاطر بفضل ما يتمتع به 
برج هاجر من مميزات استثمارية يصعب منافستها، 
منها على سبيل املثال موقعه الفريد، ويتوقع لهذه 
العوائد استمرار النمو لتواجدها بأهم بؤرة جذب 
للمسلمني من جميع انحاء العالم وتزايد كثافتها 

عاما بعد عام.
وافاد املنصور بأن اهم ما مييز فكرة االستثمار 
في برج هاجر هو عملية احصاء املردود السنوي 
 Share لتشغيل الوحدات الفندقية للمستثمرين بنظام
Pool، وهو عبارة عما يش���به محفظة استثمارية 
يشارك بها كل املالك في البرج ممن يرغب باالستثمار 
وذلك عن طريق التشغيل الفندقي الدارة املوڤنبيك، 
حيث يتم حصر عوائد تش���غيل جميع الوحدات 
املس���تثمرة في احملفظة ومن ثم يتم تقسيم تلك 
العوائد على املستثمرين حسب الضوابط املوضوعة 
والتي تكفل حتقيق اعلى نسبة اشغال للوحدات 
مع ضمان احلصول على نس���بة املردود نفسها، 
كل حس���ب اطاللة الوحدة التي ميتلكها وحصته 

برأس املال.

جودة عالية املعايير وبخصوصية 
محلية تتيح لألفراد والشركات 
الس���هل والعملي من  الوصول 
وإل���ى املخازن كونه يتوس���ط 
العاصمة السيما  جميع مناطق 
املطار وامليناء واملناطق الصناعية 
والتجارية كون املخازن توجد في 
منطقة الشويخ الصناعية قرب 
الدائ���ري الرابع وحتديدا مقابل 
مطاحن الشويخ الصناعية بجوار 

املسلخ.

مساحات تخزينية

وتابع عبدالرحيم بأن املركز 
التخزيني يوفر للعمالء مساحات 
تخزينية مختلفة تتراوح بني متر 
ونصف املتر مربع إلى ثالثني مترا 
مربعا وبأسعار تنافسية ومالئمة 
أن املخازن مكيفة  الى  مش���يرا 

بنظام تكييف مركزي كما تضم 
وحدة للمراقبة واحلراسة تعمل 
على مدار الساعة كما يستطيع 
العميل أن يقوم بنفسه بالتخزين 
املتعدد واملتنوع ألغراضه مؤكدا 
أن العميل له احلق في ان يختار 
الالزمة الستئجار املخزن  املدة 
سواء ألسبوع او حتى سنة كاملة، 
وفق���ا حلاجة كل عميل والوقت 
الذي يرغب فيه وافاد عبدالرحيم 
بأن جميع اخلدمات املتوافرة لدى 
الشركة تش���مل جميع الهيئات 
واملؤسسات احلكومية والقطاع 
اخلاص من خالل تقدمي العروض 
املميزة، التي ستساعد في توفير 

اخلدمات املميزة واملناسبة.
 وأضاف عبدالرحيم أن افتتاح 
املخزن يأتي استكماال للنشاط 
التوسعي الذي تقوم به الشركة 

في الوقت احلاضر من خالل زيادة 
حجم أسطول شاحناتها وسيارات 
النقل والتوسع في خدمة النقل 
والتغلي���ف والتخزين ملختلف 
السلع باستثناء املواد الغذائية 
املكتبي واملنزلي  السيما األثاث 
واألجهزة واملعدات والسيارات 
وغيرها م���ن اخلدمات املتعلقة 

مبجال اخلدمات اللوجستية.
 وفى ذات السياق أكد ان »باك 
ان موف« تق���دم عمليات النقل 
والتغليف والتخزي���ن بتكلفة 
منافسة وبجودة ومهنية عالية 
جلميع العمالء كما تقدم تسهيالت 
اضافية للوزارات واملؤسسات 
والهيئات، فضال عن ان الشركة 
استطاعت وخالل فترة وجيزة 
ان تسيطر على احلصة السوقية 
كاملة في هذا املجال خالل 2010 

محمود فاروق
كشف رئيس مجلس اإلدارة 
املنتدب لشركة باك  والعضو 
ان موف القابضة، علي طالب 
عبدالرحيم عن افتتاح املرحلة 
األول���ى من مش���روع »مركز 
التخزي���ن الش���خصي« الذي 
تص���ل تكلفته إل���ى 8 ماليني 
دينار في خطوة لتقدمي احللول 
املتكاملة لالفراد  اللوجستية 
للشركات واملؤسسات والهيئات 

والوزارات.
 وق���ال عبدالرحي���م على 
هامش املؤمتر الصحافي الذي 
عقد أمس لبدء نشاط الشركة 
واإلعالن ع���ن تقدمي خدماتها 
املتنوعة للتخزين الشخصي 
ان مساحة املشروع اإلجمالية 
تتج���اوز اخلمس���ة آالف متر 
مربع صممت على احدث الطرز 
والتصاميم العاملية في مجال 
التخزين الذاتي والذي يعتبر 

االكبر في الشرق االوسط.
 وأوضح عبدالرحيم ان فكرة 
املشروع انطلقت من احلاجة 
املاس���ة لدى جمهور العمالء، 
والتي تلمستها الشركة عقب 
العديد من  قيامه���ا بإجن���از 
الدراسات بهذا اخلصوص والتي 
نتج عنها معرفة مدى افتقار 
الس���وق احمللي لهذه اخلدمة 
الهامة مبينا أن ذلك كان دافعا 
للشركة إلى توفير هذه اخلدمة 
التخزين  الفريدة في مج���ال 
عن طريق بناء مخازن بأعلى 
العاملية وبنظام  املواصف���ات 

باعتبارها أولى الشركات في 
مج���ال تقدمي خدم���ات النقل 
الش���خصي في  والتخزي���ن 
الكويت، مبينا أن »باك ان موف« 
استطاعت توسيع قاعدة عمالئها 
من خالل اخلدمات املميزة التي 
تقدمها الشركة سعيا منها الى 
الدخول في عدد من املشاريع 
املهمة ف���ي املناطق الصناعية 
التخزينية في الكويت ومنطقة 
العربي م���ن خالل  اخللي���ج 
ش���ركاتها التابعة في اخلليج 

في املستقبل القريب.

أنشطة لوجستية وشركات تابعة

قال علي طالب عبدالرحيم 
ان الش���ركة تهدف من خالل 
انش���طتها اللوجس���تية في 
إلى تعزيز  الس���وق احمللي 
قاعدة هذه اخلدمات مبا يواكب 
التطورات املقبلة على اقتصاد 
الكوي���ت فضال عن مالءمتها 
لتطوير حركة املوانئ البرية 
والبحرية واجلوية الس���يما 
الكويت مرك���زا ماليا  جعل 

وجتاريا اقليميا.
وأملح الى ان باك ان موف 
القابضة هي مملوكة لشركة 
املدار للتمويل واالس���تثمار 
والش���ركة   %90 بنس���بة 
متخصصة ف���ي مجال النقل 
والتخزين ومتتلك شركة باك 
ان موف كال من شركة بيك باك 
في البحرين وشركة سمارت 
موف في دبي وجميعهما امتداد 

ألعمال الشركة في الكويت.

»الدولي« يكّرم مراقبه الشرعي لحصوله 
على  شهادة الدكتوراه بتقدير »ممتاز«

تناولت الجوانب الفنية والقانونية والشرعية لتجربة الصناديق والصكوك اإلسالمية

عبدالوهاب الوزان يكرم د.هشام عبداحلي

كرم رئي����س مجلس اإلدارة لبنك الكويت الدولي 
عبد الوهاب الوزان د.هشام أحمد عبداحلي مبناسبة 
حصوله على الدكتوراه في مايو 2009، حيث حازت 
أطروحته على تقدير )ممتاز( وكانت بعنوان »الصناديق 

والصكوك االستثمارية اإلسالمية«.
ويشغل د.هشام عبداحلي منصب املراقب الشرعي 
التابع لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بنك الكويت 
الدولي ويعمل في البنك منذ 5 سنوات، ولقد متيزت 
أطروحته بأنها تستعرض اجلوانب الفنية والقانونية 
والشرعية لتجربة الصناديق والصكوك االستثمارية 
اإلس����المية التي ش����قت طريقها للتداول في أسواق 
املال العاملية، وأثبتت جناحا ملحوظا على الس����احة 
االقتصادية العاملية مما حدا مبؤسسات مالية غربية 
عريقة الى القيام بدراسة النظام املالي واالستثماري 
اإلس����المي لكونها تقوم على أساس التداول بأصول 
حقيقية وتتحاشى الربا والغرر واجلهالة واحملرمات 
في جميع عقودها وأنش����طتها املالية واالستثمارية، 
ومما زاد في اإلقبال عليها عوائدها األكبر وضماناتها 
وذلك العتمادها على أسس تنظيمية وفنية وقانونية 

وشرعية.
وتتألف األطروحة من أحد عشر فصال، ويتألف كل 
فصل من أربعة مباحث وعناوين فصولها: االستثمار 
أهميته، وضوابطه وأحكامه الشرعية، والصناديق 

االس����تثمارية أهميتها مزاياها جوانبها التنظيمية، 
وتقسيمات الصناديق وجوانبها الفنية، واألوراق املالية 
التقليدية وبدائلها الشرعية، واجلوانب  والتجارية 
الفقهية في الصناديق االستثمارية، وصكوك االستثمار 
اإلسالمية بأنواع االستثمارات، واجلوانب الفقهية فيها، 
وأس����س وضوابط الرقابة الشرعية على الصناديق 

والصكوك، والنتائج التي توصلت لها الدراسة.
واستعرضت أطروحة د.هشام عبد احلي املتطلبات 
القانونية إلنشاء الصناديق والصكوك، مشيرة إلى أن 
أنشطتها تعتمد قواعد االستثمار احلديثة املستندة إلى 
دراسات علمية ونتائج لتجارب متراكمة توصلت إلى 
معايير في إدارة االستثمار، وإدارة املخاطر، وضمانات 
مبتكرة، واقتطاع مخصصات واحتياطيات الحتماالت 
مس����تقبلية، وبذلك أضحت محل ثقة املس����تثمرين 
وطمأنينتهم وملبية لتطلعاتهم في تنمية ثرواتهم 
في بيئة إيجابية ناجحة تقوم على اخلبرة التخصصية 

والضوابط الرقابية.
ونظرا مل����ا تتطلبه اجلوان����ب الفنية للصناديق 
والصكوك من تخريجات فقهية مواكبة لهذا األسلوب 
االستثماري املطور فقد تناولت األطروحة الفتاوى 
املنثورة من قرارات املجامع الفقهية واملعايير الشرعية 
لهيئ����ة احملاس����بة واملراجعة وتوصي����ات الندوات 

واملؤمترات الفقهية.

مديونيات صغار المستثمرين أين موقعها 
من صندوق المعسرين أو قانون إسقاط الفوائد ؟

لقد اقترح اعضاء مجلس 
األمة اسقاط القروض ومن 
ثم مت تعديلها الى اس����قاط 
الق����روض وجدولة  فوائد 
اصل القرض، ومتت املوافقة 
على صندوق املعس����رين 
من قب����ل احلكومة وبعض 
اعضاء مجلس األمة، وكل 
هذه املناقشات واملداوالت 
من����ذ 2006 وحت����ى 2009 
ل����م يتطرق اح����د الى فئة 
قد تأث����رت مواردها املالية 
الكثير ومازالت،  وخسرت 
خاصة عند بدء االزمة املالية 
العاملية، وقد تأثرت الكثير 

من الشركات االس����تثمارية والبنوك وسوق 
االوراق املالية، حيث تراجعت اسعار االسهم 
ما دون قيمة االكتتاب )100 فلس( ونزلت قيمة 
الوحدات بالصناديق االستثمارية كذلك ما دون 
سعر تأس����يس الوحدة )دينار كويتي(، وقد 
خسر في هذه االسهم والصناديق االستثمارية 
املستثمرون الصغار ما لديهم من مدخرات قد 
تكون قروضا وقد تك����ون بيع جزء من راتب 
تقاعدي. فهل صندوق املعسرين وقانون اسقاط 
فوائد القروض قد شملهم؟ واحلقيقة لم اسمع 
من خالل مناقش����ات مجلس األمة أو املقابالت 
التلفزيونية أو الندوات أي ذكر عنهم والذي اعرفه 

انه مت فقط ذكر الذين لديهم 
قروض استهالكية وقروض 
مقس����طة لش����راء ومتويل 
حاجات اساسية للعالج أو 
الدراسة أو البيت ومت فرض 
فوائد مرتفعة عليهم. واذا لم 
يتم ذكرهم ارجو أن يتم شمل 
مديونيات صغار املستثمرين 
بصندوق املعسرين أو قانون 
اسقاط الفوائد واعادة جدولة 
اص����ل الق����رض واقت����راح 
اخر ه����و معاملته����م مثل 
املديوني����ات الصعبة التي 
التجار  استفاد منها بعض 
ورج����ال األعم����ال وكانت 
باملاليني من الدنانير ان الصناديق االستثمارية 
قد اسسها وادارها افراد في شركات استثمارية 
ليس لديهم اخلبرة والكفاءة الكافية لهذا النوع 
من العمل ومت التالعب بأموال املستثمرين بهذه 
الصناديق االس����تثمارية والغريبة بأن هنالك 
تشابها مببرر حدوث مثل هذه املشاكل املالية، 
وهو ضعف أو عدم وجود رقابة حكومية عليها 
وعدم تطبيق ضوابط وشروط انشاء وادارة 
الصناديق االستثمارية والتي التزال موجودة 
واملش����كلة تتفاقم واقترح تدخل بنك الكويت 
املرك����زي ووزارة التجارة لوق����ف هدر اموال 

املستثمرين وتشديد الرقابة عليهم.

د.عبداهلل فهد العبدالجادر
مستشار تنظيم وإدارة


