
االربعاء
3  مارس 2010

37
االقتصادية

أستغرب الهجوم 
على المصارف 
اإلسالمية 
لتعرضها المفرط 
لقطاع العقارات

البنك يحصل 
على الموافقات 
الالزمة لتقديم 
الخدمات بفروع 
تحت الهدم
 أو الترميم

األزمة كانت جرس إنذار للمؤسسات المالية لتنويع محافظها االستثمارية
احلالة من عدم التوازن هو إصدار الصكوك خاصة 
على املدى املتوسط عند توقع نهوض االقتصاد، 
وألقى الضوء على إمكانات الصكوك املتحولة التي 
يرى أنها توفر املرونة التي حتتاجها الش����ركات 
وسط حتديات الظروف االقتصادية احلالية، وقال 
إن إصدار صكوك لشركات تعاني من تداعيات االزمة 
يوفر لها حلوال س����ريعة ملشكلة نقص التمويل 
وعندما تنجح هذه الشركات في حتسني وضعها في 
املستقبل ميكن حتويل هذه الصكوك إلى أسهم.

يذكر ان تولي حترير اصدار »التقرير الكويت 
2010«، الذي يتوافر في نسخة مطبوعة وأخرى 
شبكية، فريق »أكسفورد بزنس جروب« من احملللني 
املتخصص����ني أمضوا في الكوي����ت ما يزيد على 
ستة أشهر العداد املطبوعة االقتصادية التي تقدم 
حتليالت معمقة حول مختلف املوضوعات السياسية 
التي تش����هدها جميع  واالقتصادية والتطورات 
القطاعات في الكويت مبا فيها التمويل االسالمي 
والتقليدي وأسواق املال والطاقة والبنية التحتية 
والصناعة والتأمني، كما يتضمن التقرير سلسلة 
من املقابالت اخلاصة مع أبرز رجال االعمال وأهم 
الشخصيات السياسية واالقتصادية في الكويت 
ومن بينهم س����عادة الشيخ سالم بن عبدالعزيز 

الصباح محافظ بنك الكويت املركزي.

إن  التحتية، وقال  البنية 
دول اخلليج تتعاطى مع 
هذا االمر من خالل توفير 
االراضي والسماح مبشاركة 
القطاع اخل����اص، ولفت 
إلى أن����ه بالرغم من تعدد 
التموي����ل املهيكل  فرص 
عبر مختلف فئات االصول 
التعاون  في دول مجلس 
اخلليج����ي، ف����ان الطلب 
يتنام����ى عل����ى التطوير 
العقاري، وإن من صالح 
املؤسسات املالية التركيز 
على تلبية متطلبات هذا 
الس����وق. ودعا العمر إلى 
إحداث تغي����ر في توجه 
مجتم����ع االعم����ال نحو 
التمويل قصير االجل، وقال 
إنه ينبغي إحداث توازن بينه وبني االقراض طويل 
االجل، وأش����ار إلى قلة احلوافز املالية للتمويل 
طويل االجل ولهذا كان دائما تأمني التمويل قصير 

االجل أسهل وتكلفته أكثر فعالية.
وأض����اف العمر أن أحد طرق التعامل مع هذه 

بنجاح أكثر من تلك التي 
لم تلتزم بها.

العم����ر عن  وأع����رب 
استغرابه لالنتقادات التي 
توج����ه أحيانا للمصارف 
االسالمية لتعرضها املفرط 
العق����ارات، وقال  لقطاع 
التي  التمويل  ف����رص  إن 
خلقتها مشاريع التطوير 
ف����ي املنطقة كانت مبثابة 
فرص سانحة للمؤسسات 
املالي����ة االس����المية ف����ي 
ضوء محدودية خيارات 
االستثمار املتاحة لديها. 
كما أن كبريات املؤسسات 
الدولية مثل صندوق النقد 
الدول����ي أكدت على متانة 
املالية  وكفاءة املؤسسات 

االسالمية وقدرتها على التعامل مع االزمات وبعدها 
عن التعامل مع املش����تقات املالية والتعامل وفق 
أساليب وقواعد ترتكز على اجلانب احلقيقي في 

االقتصاد.
وأشار العمر إلى حاجة دول املنطقة إلى تطوير 

قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي 
محمد العمر إن إطالق عدد من املشاريع الكبرى في 
البنية التحتية بالشراكة مع القطاع اخلاص يعد 
أكثر الطرق نشاطا لدفع عجلة االقتصاد الكويتي، 
وأكد أن التوسع في أعمال التطوير واالنشاء أدى 
إلى تأكيد جناح����ه في دعم حيوية االقتصاد من 
مجرد استمرار احلكومة في ضخ االموال ما دامت 

هناك مشاركة نشطة من الشركات اخلاصة.
وفي حوار أجراه مع »أكسفورد بزنس جروب«، 
أشار العمر الى أن هذا التوجه من شأنه احلد من 
اس����تخدام احلكومة ملواردها م����ع إتاحة الفرص 

ملشاركة القطاع اخلاص في هذه املشاريع.
وتأتي ه����ذه املقابلة ضم����ن االصدار اجلديد 
بعنوان »التقري����ر: الكويت 2010« الذي أصدرته 
»أكسفورد بزنس جروب«، والذي من املتوقع أن 
يعزز من مكانتها وريادتها عامليا في توفير أدق 
وأشمل املعلومات االقتصادية حول الدول النامية 

والناشئة في جميع أنحاء العالم.
وأوضح العمر أن االزم����ة االقتصادية كانت 
مبثابة جرس إنذار للمؤسسات املالية التي حتتاج 

إلى تنويع محافظها االستثمارية.
 وقال إن املؤسسات التي التزمت بهذه االرشادات 
كانت قادرة على التعاطي مع العاصفة االقتصادية 

الرئيس التنفيذي لـ »بيت التمويل« محمد العمر: ضرورة إحداث توازن بين التمويل قصير األجل وطويل األجل

..و»بيتك« يقدم خدمات بيعية وتسويقية مباشرة للعمالء عبر سيارات متنقلة 
التقني���ة احلديثة، حي���ث توفر 
الس���يارات وعدده���ا 3 خدم���ات 
مصرفية آلية متنقلة مثل اإليداع 
النقدي والشيكات والسحب اآللي، 
إذ توفر السيارات املجهزة واملراقبة 
أمنيا بواسطة األقمار الصناعية، 
ويتم توجيهه���ا إلى أماكن جتمع 
العمالء في مواقع بعينها وخالل 
فترات زمنية معينة، فرصة متكن 
بيتك من الوصول ملعظم عمالئه 
في مختلف األماكن بش���كل منظم 

ومنهجي وآمن في نفس الوقت.
التقنية  وتأكي���دا عل���ى دور 
واستخداماتها وتكامل اخلدمات فإن 
اخلدمة اجلديدة ستعتبر من وسائل 
تعزيز الروابط م���ع عمالء بيتك 
وتعزيز الصورة االيجابية حيث 
يقوم العنصر البشري بدور مؤثر 
يتكامل مع الوسائل األخرى التي 
تعتمد على تكنولوجيا االتصال مثل 
الهاتفية وأجهزة السحب  اخلدمة 
 com.kfh اآللي واملوقع االلكتروني
ومركز االتصال ونظام الرس���ائل 
القصيرة، حيث تشير األرقام إلى 
أن بيتك قد تواصل مع عمالئه خالل 
العام املاضي عبر 30 مليون رسالة 
قصيرة مبا يؤكد دور هذه اخلدمة 
التي كان بيتك أول بنك يقدمها على 

مستوى الكويت.

على االستفسارات وتسويق جميع 
خدمات ومنتجات � بيتك � بشكل 
متكامل ومدروس يناسب طبيعة 
التي توجد فيها السيارة  املنطقة 
العمالء املستهدفة  وكذلك شرائح 
واحتياجات كل شريحة، معتبرا 
ذلك فرصة قوية لتعزيز احلصة 
انتشاره  السوقية لبيتك وزيادة 
وتوفير عوامل الراحة لعمالئه في 
حالة ما إذا كان فرعهم في مرحلة 
بناء أو ترميم. وقال أمني إن تطوير 
اخلدمة يعبر عن مدى جتاوب بيتك 
مع تطلعات عمالئه وحرصه على 
توفير أفضل مس���تويات اخلدمة 
وكذلك االس���تفادة من التطورات 

وتابع قائ����ال: ان النتائج التي 
حتققت في العام 2009 تؤكد ايضا 
صحة العمل االستراتيجي املبني 
على ضرورة التنوع في مختلف 
مجاالت االس����تثمار ذات العالقة 
بقطاع الضيافة، فقد واكبت الشركة 
ولبت االحتياج امللحوظ للسياحة 
الدينية في منطقة الشرق االوسط، 
ووسعت انتشارها اجلغرافي من 
خالل توقيع عدد من العقود الدارة 
الفنادق مثل: فندق س����فير هدى 
الوالي في كربالء بالعراق، وفندق 
سفير معلوال بسورية، باالضافة 
افتتاح س����فير ورزيدنسس  الى 
الفنطاس بالكوي����ت، وابرام عقد 
لتولي ادارة فندق سفير حلب مع 
شركة الش����امي بسورية، ويشهد 

توسعنا اجلغرافي نقلة اخرى الى 
دول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية من خالل االنتهاء من فندق 
س����فير الدوحة والبدء بتشغيله 

خالل الربع االول من 2010.
واضاف انه حرصا على استقطاب 
الكوادر البشرية املتخصصة فقد مت 
تعيني رئيس تنفيذي متخصص في 
ادارة الفنادق لتنفيذ االستراتيجية 
الدولية  اخلاصة بشركة س����فير 
والتي تهدف الى التوسع االقليمي، 
حيث اننا نعمل على اقتناص فرص 
استثمارية تتواءم وطموحاتنا في 

دول املنطقة.

تنوع استثماري

واش����ار الى متكن الشركة من 

نتائج جيدة بالربع األول خاصة 
بعد اس����تقرارها داخليا من خالل 
تعيني العديد من الكوادر املدربة 
وخارجيا عبر توسعاتها بالدول 

العربية.
التوسعات اجلغرافية  وحول 
للشركة قال فاضل في تقرير مجلس 
االدارة للسنة املالية املنتهية في 
31 ديسمبر 2009 انه انصب جزء 
كبير من اهتمامنا خالل العام 2009 
على جتدي����د عقود االدارة لفندق 
سفير القاهرة � مصر وفندق سفير 
مزفران � اجلزائر ومن ناحية اخرى 
فقد لبت الشركة االحتياج امللحوظ 
للسياحة الدينية في منطقة الشرق 
االوسط وشمال افريقيا ووسعت 

انتشارها اجلغرافي.

محمود فاروق
كشف رئيس مجلس إدارة شركة 
الفنادق الكويتية الش����يخ فاضل 
الصباح عن املفاوضات التي جتريها 
الشركة حاليا مع فندقني بسورية 
اإلدارة  القي����ام بعمليات  بغرض 
الفندقية وتلبية جميع االحتياجات 
املتعلقة باألغذية مبينا ان الشركة 
تسعى الى االنتشار اجلغرافي عبر 
عقود ادارة الفنادق في دول مجلس 
التعاون اخلليجي خاصة والدول 

العربية بشكل عام.
ف����ي تصريحات  وقال فاضل 
صحافية، عق����ب انعقاد اجلمعية 
العمومي����ة العادية وغير العادية 
للشركة التي عقدت امس بنسبة 
حضور 77% ان قيمة اصول الفنادق 
تضاعفت خالل السنوات املاضية 
حي����ث كانت تبلغ 5 ماليني دينار 
في عام 2006 بينما في عام 2009 
وصلت إلى 10 ماليني دينار بنسبة 
منو قدرت ب� 14% مقارنة بعام 2008. 
وأضاف أن القيمة السوقية للسهم 
حاليا عادلة متوقعا زيادتها على 
مدار الع����ام احلالي عب����ر زيادة 
وتوسع الفنادق في قطاعي ادارة 
الفنادق وقط����اع االغذية بالوطن 
العربي، مؤكدا أن الش����ركة تعمل 
على توزي����ع مخاطرها من خالل 
استثماراتها في قطاعات مختلفة 
وخاصة بع����د انتهائها من إعادة 

هيكلة الشركة بالكامل.
وتوق����ع ان حتق����ق الش����ركة 

التطوي����ر في قط����اع التجهيزات 
الغذائية حيث مت اطالق سلسلة 
من مطاعم الوجبات السريعة في 
الكويت، وهي بيتزا توجو ودراغون 

اكسبرس وكاري هاوس.
وكذل����ك متكنها م����ن جتديد 
العقود الرئيس����ية والتي ستدعم 
مواصلة حتقيق الربحية املنشودة 
والتدفقات النقدية الالزمة لالعمال 
التوسعية للشركة، مبينا انه قد 
شارفت اعمال انشاء مبنى مكاتب 
الشركة الرئيس����ية على االنتهاء 
والذي سيحتوي على اكبر واحدث 
مطبخ مركزي في الكويت سيساعد 
الشركة وش����ركاتها التابعة على 
تقدمي خدم����ات جتهيزات غذائية 

متميزة.

جمعية عمومية

ه����ذا وق����د وافق����ت اجلمعية 
العمومية العادية على جميع بنود 
جدول اعمالها املتعلقة بالبيانات 
املالية اخلتامية للعام املاضي ومتت 
املوافقة على توصية مجلس االدارة 
بتوزيع ارباح نقدية بنسبة %10 
مبا يعادل 10 فلوس للسهم الواحد، 

وتوزيع اسهم منحة بنسبة %5.
وق����د وافقت ايضا على جميع 
بن����ود ج����دول اعم����ال اجلمعية 
العمومية غير العادية ليتحدد رأس 
مال الشركة ب� 5.775 ماليني دينار 
موزعة على 57.750 مليون سهم 

قيمة كل سهم 100 فلس.

قال مدير وحدة البيع املباشر 
التمويل  بالقطاع املصرفي ببيت 
الكويت���ي � بيتك � نضال أمني إنه 
مع بداية شهر مارس طور � بيتك 
 Mobi خدمة س���يارة موبي بيتك �
Baitak املتنقلة لتقدم خدمات بيعية 
وتسويقية مباشرة من خالل االلتقاء 
مع العمالء بحيث يتوسع دورها 
من تقدمي خدمة السحب واإليداع 
واالستفس���ار عبر جهاز الصرف 
اآللي الشامل بالسيارة إلى تواجد 
موظف خلدمة العمالء والرد على 
استفساراتهم والتسويق لبعض 
املنتجات وذلك بعد أن مت احلصول 
عل���ى موافقة اجلهات الرس���مية 
املختصة. وقال أمني في تصريح 
صحافي إن اخلدمة س���تبدأ بفرع 
الس���املية أثناء مواعيد وساعات 
العمل الرس���مية ملدة شهر كفترة 
جتربة، ومن ثم سيتم تعميمها على 
فروع � بيتك � األخرى خاصة تلك 
التي تكون حتت الهدم وإعادة البناء 
والتجديد او التي تعاني من ضغط 
وإقبال سواء بشكل دائم أو مؤقت 
نظرا ملتغيرات قد تتعلق بالفرع 

أو باملنطقة احمليطة به. 
وأشار إلى أن اخلدمة ستتضمن 
الراغبني  فتح حس���ابات للعمالء 
وبي���ع بطاقات مصرفي���ة، والرد 

نضال أمني

محمد العمر

أحد العمالء يجري عملية سحب من خالل السيارة

املؤشر 
السعري 

7406.2
بتغير قدره

+ 27.4

مؤمن المصري
نظرت احملكمة الدس����تورية صباح أمس برئاسة 
املستشار يوسف غنام الرشيد وعضوية املستشارين 
فيصل املرشد وراش����د الشراح وخالد سالم وصالح 
احلريتي وأمانة سر حمود الديحاني الطعن بالدفع بعدم 
دستورية نص املادة 13 من املرسوم األميري بتنظيم 
سوق الكويت لالوراق املالية الصادر في 1983/8/14 

وكذلك عدم دستورية املواد املرتبطة بها، والتي تتعلق 
بتشكيل جلنة حتكيم داخل السوق تختص بالفصل 
في جميع املنازعات املتعلقة باملعامالت التي تتم في 
الس����وق، واعتبار التعامل في السوق اقرارا بقبول 
التحكيم. وقد أجلت احملكمة نظر الطعن جللسة 14 
ابريل املقبل لالطالع والرد من قبل الدفاع بناء على 

طلب احملامي بدر البدر دفاع شركة الوساطة.

»الدستورية« تؤجل نظر دعوى التحكيم في البورصة لجلسة 14 أبريل

»األعلى للتخطيط« يرفع مذكرة توضيحية 
لمجلس الوزراء حول األداء االقتصادي

»أفكار القابضة« تدرس االستحواذ على حصص 
مؤثرة في شركات بقطاع البتروكيماويات 

عمر راشد
كشفت مصادر مطلعة ل� »األنباء« ان املجلس 
األعلى للتخطيط بصدد رفع مذكرة متكاملة عن 
االوضاع االقتصادية الراهنة الى مجلس الوزراء 

قريبا.
وستتضمن رؤية املجلس وصفا حتليليا كامال 
لالوض���اع االقتصادية التي مت���ر بها القطاعات 
االقتصادية خاصة »املالي« والتي استمع فيها ممثلو 
املجلس األعلى للتخطيط لرأي احتاد الش���ركات 
االستثمارية في هذا الصدد، الفتة الى ان من بني 
تلك املقترحات معاجلة االنخفاض في قيم االصول 

التي متلكها تلك الشركات.
وبينت املصادر ان املجلس األعلى للتخطيط قد 
استمع لشرح واف من بعض االحتادات االقتصادية 
وكذلك املسؤولني لوضع رؤية متكاملة وحلول 

لالداء االقتصادي.
وقالت ان موافقة احلكومة واملجلس على ضخ 
30 مليار دينار في مشروعات تنموية موزعة على 
اربع سنوات من بني االجنازات املهمة التي ستعزز 
وضع الشركات بشكل عام والقطاع االستثماري 
بشكل خاص، مس���تدركة ان الوضع بحاجة إلى 

التنفيذ لتعزيز الثقة في االداء االقتصادي.

عمر راشد
كشفت مصادر مطلعة ل�»األنباء« أن شركة 
أفكار القابضة تدرس فرصا لالس���تحواذ على 
حصص مؤثرة في ش���ركات محلية بقيمة 30 
ملي���ون دينار، واضافت أن فكرة االس���تحواذ 
بناء على دراس���ات قامت بها الشركة لعدد من 
الشركات املوجودة في السوق والتي تتركز في 

مشروعات للبتروكيماويات.
ولفتت املصادر الى أن الشركة بانتظار رد 
الشركات التي التزال غير واضحة، وأن السبب 
وراء ذلك يعود إلى متسك البائع بالقيمة الدفترية 

ألصول الشركة في الوقت الذي انخفضت فيه 
القيمة السوقية لألصول بشكل كبير.

وبين���ت أن تلك الف��������رص ال تقل عن 10 
ماليني دين����ار، وأن الفرص تدرس مع حلفاء 
اس���تراتيجيني في السوق، كما أن هناك رغبة 
جادة من البنوك احمللية لتمويل الصفقة كونها 
تنصب على شركات انتاجية ذات قيمة مضافة 

في السوق.
وقالت املصادر ان الش���ركة تتمتع بسيولة 
متكنها من دراسة الفرص املتاحة بشكل جيد 

يحقق لها الربحية والعائد اجليد.

بعد استعراضه رؤى اتحاد الشركات االستثمارية وعدد من المختصين

بقيمة 30 مليون دينار

»الفنادق الكويتية« تتفاوض إلدارة فندقين بسورية
 و10 ماليين دينار قيمة أصولها بنمو 14% في 2009

عموميتها أقرت توزيع 10% نقدًا و5% منحة وتوقعات بنتائج جيدة للربع األول

)محمد ماهر(الشيخ فاضل الصباح مترئسا اجلمعية العمومية لشركة الفنادق الكويتية


