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قال مكتب اس����تثمار رأس املال األجنبي التابع لوزارة 
التجارة والصناعة ان 90.8% من املشاريع االجنبية التي 
مت تقدميها للحصول على موافقة املكتب مشاريع صناعية. 
واوضح املكتب في موقعه الرس����مي على شبكة االنترنت 
ان القط����اع اخلدمي حل في املرتب����ة الثانية بحوالي %9.1 
في حني بلغت نس����بة مش����اريع القطاع التجاري 1% من 
إجمالي املشاريع املتقدمة. وأفاد بأن نسبة مشاريع القطاع 

الصناعي التي منحت املوافقة لها بلغت 92% في حني قدرت 
نسبة مشاريع القطاع اخلدمي املوافق عليها ب� 8% ضمن 
آخر اإلحصاءات املعلنة للمكتب. وذكر املكتب ان املشاريع 
األجنبية التي تقدمت للحصول على املوافقة لالستثمار في 
الكويت تنتمي ل� 13 دولة هي الواليات املتحدة وسويسرا 
وهولندا وفرنس����ا وبريطانيا واليابان وإيران والس����ويد 

وموريشيوس وفنلندا واالردن وايطاليا وماليزيا.

مكتب االستثمار األجنبي: 90.8% من المشاريع األجنبية المقدمة صناعية

22 مليون دينار منها مصدرها بيع جزء من محفظة البنك االستثمارية الدولية

البدر: 87.1 مليون دينار أرباح »الخليج« التشغيلية للنصف األول 
وصافي الربح يقفز 70% عن الفترة نفسها من 2009 إلى مليوني دينار

أعلن بنك اخلليج عن حتقيق حتسن 
ملم���وس في أرباحه التش���غيلية عن 
النصف األول من العام احلالي، حيث 
بلغ���ت 87.1 مليون دين���ار، منها 42.8 
مليون دينار عن الربع الثاني مقارنة 
مببلغ 51.1 مليون دينار مت حتقيقها في 
النصف األول من عام 2009، أي بزيادة 

نسبتها %70.
وذكر البنك في بيان صحافي أنه قام، 
بناء على سياسته التحوطية، باحتجاز 
معظم تلك األرب���اح للوفاء مبتطلبات 
املخصصات الالزم���ة ملواجهة مخاطر 

محفظة التسهيالت االئتمانية.
وبني البنك ان الرب���ح الصافي عن 
النصف األول بلغ مليوني دينار مقارنة 
بخس���ارة قدرها 7.5 ماليني دينار عن 
الن��ص�����ف األول من ع�������ام 2009، 
م���ش���يرا الى أن 22 مليون دينار من 
تل���ك األرباح التشغ��يلية كان مصدرها 
بي���ع ج���زء من محفظت��ه االستث��مارية 

الدولي���ة.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك علي 
رشيد البدر ان: »احتياجات البنك من 
املخصصات الالزمة حتى نهاية يونيو 

2010 ق���د مت���ت تغطيته���ا«، مضيفا: 
»ونأمل ان نحقق ف���ي الفترات املقبلة 
حتسنا في ص��افي الرب��ح، غير أن ذلك 
بطبيعة احلال، وك��ما هو األمر دائما، 
سيعتمد جزئيا على أوض��اع االقت��صاد 

وتطوراته«.
وأكد البدر: »لقد واصل البنك جهوده 
الرامية إلى تطوير وحتس���ني محفظة 
القروض واالستثمار، واستمر في إدارته 
الفعالة للقروض واالس���تثمارات غير 
املنتظمة، بحيث أمكن اس���تعادة الثقة 
في قدرة البنك على حتقيق األرباح في 

املستقبل املنظور، والتعامل بإيجابية مع 
األوضاع الراهنة فيما يتعلق بالقروض 
واالستثمارات، كما روعي في املخصصات 
اإلضافية التي مت تكوينها في النصف 
األول اآلث���ار الناجمة عن األزمة املالية 
العاملية، باإلضافة إلى السياسة احلكيمة 
التي انتهجها البنك، مما عزز الثقة في 

مركزه وعملياته«.
اجلدير بالذكر ان بنك اخلليج حصل 
مؤخرا على جائزة »أفضل بنك للخدمات 
املصرفية الفردية« التي متنحها مجلة 
»آرابيان بيزنس« نظرا اللتزامه بتطوير 

خدمة العم���الء، والربحي���ة، والنمو، 
واالبتكار في مجال املنتجات واخلدمات 

املصرفية.
كما حصل البنك على جوائز »أفضل 
حملة عالقات عام���ة«، و»أفضل مركز 
خدمة عمالء«، و»أفضل منتج«، و»أفضل 
جهة عمل«، باإلضافة إلى جائزة »توطني 
وإحالل العمالة في دول مجلس التعاون 
اخلليجي« للمرة اخلامسة على التوالي، 
وتأتي هذه اجلوائز تقديرا لنجاح البنك 
امللحوظ، وتعبيرا عما أحرزه من تقدم 

خالل العام احلالي.

البنك يواصل االستفادة من تحسن أوضاع األسواق المالية والتركيز على تحسين محفظة القروض واالستثمار

42.8 مليون دينار أرباح الربع الثاني فقط والبنك مستمر في االرتقاء بجودة منتجاته المصرفية

علي رشيد البدر

أفق إيوان

أعلن بيت التمويل الكويتي 
الترك���ي »بيت���ك- تركيا« عن 
بدء االكتتاب في أول صندوق 
لالستثمار في الذهب قابل للتداول 
في البورصة يعرف بصندوق 
»جول���د بلس االس���تثماري« 
والذي سيتم إدراجه في سوق 
اسطنبول لألوراق املالية عقب 

انتهاء االكتتاب.
وس���تتاح املش���اركة ف���ي 
الصندوق لألفراد والش���ركات 
مبا يعزز جهود البنك في طرح 
خدمات ومنتجات مالية جديدة 
الطلب  وفق الشريعة تناسب 

املتزايد عليها في السوق التركي واملكانة املتميزة 
ل� »بيتك- تركيا« والتي حتققت على مدى عقدين 
من النجاح املتواص���ل، وبذلك يصبح »بيتك- 
تركيا« أول بنك اسالمي يقوم بتأسيس صندوق 
استثماري مطابق للشريعة يتم تداوله في بورصة 
اسطنبول، مما يوفر س���يولة للمستثمرين في 
الصندوق وسرعة في تسييل حصصهم باإلضافة 
إلى فرصة االستفادة من الزيادة في أسعار املعدن 
األصفر وميزة االحتفاظ بالقيمة. وبهذه املناسبة، 
ق���ال الرئيس التنفيذي ل�»بيت���ك- تركيا« أفق 
أيوان في تصري���ح صحافي إن البنك من خالل 
هذا الصندوق يقدم مسارا جديدا في عمل البنوك 

اإلسالمية بتركيا.
وأضاف: نعم���ل على توفير منتجات جديدة 
لعمالئنا ومستثمرينا وقد اخترنا إنشاء صندوق 
يستثمر في الذهب ليتم تداوله في البورصات 
مستفيدين من جتربتنا الطويلة في سوق الذهب، 
ونهدف من خالل صندوق جولد بلس إلى منح 
الفرصة لعمالئن���ا احلاليني وجلميع من يرغب 
في االس���تفادة من الفرص املتاحة في الس���وق 

باالستثمار في الذهب من خالل 
س���وق رأس املال، ونحن على 
ثقة بأنه سيكون لنا دور رائد 
في سد الفجوة في هذا املجال 
من خالل منتجات استثمارية 
جديدة ومختلف���ة، ومنتجات 

اخلزانة.
واوضح أن طرح الصندوق 
ينسجم مع املركز الرائد لبيتك-
تركيا والذي حتقق على مدى 
سنوات عمله عبر ابتكار خدمات 
مصرفية متميزة وتقدمي منتجات 
اس���تثمارية جدي���دة مطابقة 
للشريعة، وتثمينا للذهب كأداة 
مالية رائجة يقبل عليها العمالء مستهدفني حتقيق 
عوائد اس���تثمارية جيدة من وراء حركة النمو 
االيجابي في أسعار الذهب في األسواق العاملية. 
وفى معرض تأكيده على دخول »بيتك- تركيا« 
ملجال متخصص من اخلدمات املصرفية، قال إيوان: 
»بطرحن���ا لصندوق جولد بلس نكون أول بنك 
اس���المي يقوم بإنشاء صندوق استثماري قابل 
للتداول في البورصة في تركيا، وخدمات جولد 
بلس فريدة من نوعها بوصفها أداة مالية مطابقة 
للشريعة، كما أن توقعنا الستقطاب مساهمات 
من مس���تثمرين من بينهم مؤسسات يزيد من 
مس���توى االهتمام الذي يحققه الصندوق حتى 
اآلن«. وسيتم تداول األسهم في صندوق »جولد 
بلس االستثماري للذهب« حتت رمز GOLDP في 
بورصة اسطنبول وستديره شركة »بيزمي ديجرلر 
منكل« بعد استكمال عملية االكتتاب العام، وميثل 
كل س���هم قيمة غرام واحد م���ن الذهب تقريبا، 
ويتوقع أن يكون هناك اهتمام دولي بصندوق 
جولد بلس نظرا لالعتراف الدولي بالصناديق 

القابلة للتداول في البورصات عموما.

يعزز دور البنك في تقديم خدمات ومنتجات جديدة وفق الشريعة

إيوان: »بيتك–تركيا« يدشن أول صندوق 
يستثمر بالذهب في بورصة إسطنبول

اللجنة التأسيسية لـ »الكويتية« تتسلم عروض 
تآلفات البنوك مع اختصاصيي الطيران

اللجن���ة  كون���ا: أعلن���ت 
التأسيس���ية إلنش���اء شركة 
اخلطوط اجلوية الكويتية أمس 
تسلمها عروض تآلفات البنوك 
االستثمارية مع اختصاصيي 
الطيران واحملاسبة  أنش���طة 
التي ستكلف باجناز األعمال 
اخلاصة بتسويق احلصص في 
الشركة اجلديدة واإلشراف على 
إجراءات املزاد بحصة الشريك 

االستراتيجي.
وقال بيان صحافي للجنة 
انها س���تتولى بالتعاون مع 
مجموعة البنك الدولي حتليل 
هذه الع���روض حيث يتوقع 
أن يت���م االنتهاء من إجراءات 
اختيار مجموعة بنك االستثمار 
ومباشرة عملها في مطلع شهر 

أغسطس املقبل.
اللجنة باش���رت  يذكر أن 
مهامها في 3 م���ارس املاضي 
القانون رقم 6  لتنفيذ أحكام 
لسنة 2008 اخلاص بتحويل 
مؤسس���ة اخلط���وط اجلوية 
الى شركة مساهمة  الكويتية 
للبدء بإج���راءات تخصيصها 

استنادا لقرار مجلس الوزراء 
رقم 115 لسنة 2010 بشأن اعتماد 
تقييم املؤسسة وتكليف هيئة 
االس���تثمار بتأسيس الشركة 
اجلديدة. وأض���اف البيان ان 
اللجنة أجنزت إعداد مشروع 
عقد التأسيس والنظام األساسي 
للش���ركة اجلديدة للخطوط 
اجلوية الكويتية وحجز االسم 
التجاري »ش���ركة اخلطوط 
اجلوية الكويتية« لدى وزارة 
التجارة والصناعة.\ وأش���ار 
الى تعاق���د اللجنة مع املكتب 
القانوني عبداحلميد الصراف 
ومشاركوه بالتضامن مع بيكر 
ومكنزي، للقيام بجميع األعمال 
الالزمة لتأس���يس  القانونية 
الشركة اجلديدة واجناز جميع 
إجراءات نقل األصول واخلصوم 
وجميع ما نص عليه القانون 
رقم 6 لسنة 2008 فيما يتعلق 
بتخصيص اخلطوط اجلوية 
التآلف  الكويتية وقد باش���ر 
القانون���ي عمله في 13 يوليو 

اجلاري.
وق���ال البي���ان ان اللجنة 

بدأت أيضا بالتعاون مع إدارة 
مؤسس���ة اخلط���وط اجلوية 
الكويتية ف���ي حتديد رغبات 
العاملني  الكويتيني  املوظفني 
في املؤسسة لتقرير اختياراتهم 
القانون  وفق ما نص علي���ه 
ليتسنى تس���وية أوضاعهم 
بالتزامن مع بدء التنفيذ الفعلي 

للقانون.
وأضاف أن هذا اإلجراء جاء 
بشكل يضمن عدم اإلخالل بسير 
العمل في املؤسسة وفق األنظمة 
واملعايير القياس���ية العاملية 
املعتمدة إل���ى أن يتم حتويل 
العمليات إلى الشركة اجلديدة. 
وأكدت اللجنة استمرارها في 
تنفيذ مهامها إلنهاء إجراءات 
تأسيس الشركة ونقل األصول 
واخلصوم وتسويق احلصص 
وتس���وية أوض���اع العاملني 
الكويتي���ني وجمي���ع ما نص 
عليه القانون وقرار تش���كيل 
اللجن���ة وفق اجلدول الزمني 
احملدد ألعمالها مع حرصها على 
أن يتم اجناز األعمال بأفضل 

املعايير واملمارسات املهنية.

بعد تأثره جراء الركود االقتصادي العالمي

مطالبات بخفض سعر الخصم إلنعاش قطاع التجزئة
عمر راشد

فرق التوقيت كان يح����ول دون ارتباط بني قرار 
االحتياطي الڤيدرالي بخفض الفائدة وقرار بنك الكويت 
املركزي باتخاذ نفس نسبة اخلفض أو االرتفاع على 

مدى سنوات.
 والتساؤالت املش����روعة التي تطرح نفسها بني 
احلني واآلخر تتعلق ب�: مل����اذا لم يتحرك »املركزي« 
لتبني وجهات نظر الدول األكثر تقدما وعلى رأسها 
اجنلترا والواليات املتحدة واليابان في انتهاج نفس 
أسلوبها في خفض س����عر اخلصم باعتبارها احدى 
األدوات التمويلية املهمة ذات األثر املباشر في زيادة 
حجم اإلنفاق االس����تهالكي لدى األف����راد والتي تعد 
القاطرة احلقيقية النتعاش أهم القطاعات االقتصادية 

على اإلطالق وهو قطاع التجزئة؟.
 مراقبون يرون أن جتارة التجزئة ترتبط بشكل 
كبير باإلنفاق االستهالكي لدى األفراد والذي يعتمد 
بشكل واسع النطاق على سياسة سعر اخلصم التي 
ينتهجها بنك الكويت املركزي، مشيرين الى أن نسبة 
2.5% التزال مرتفعة مقارنة بالكثير من الدول املتقدمة 
التي قامت بتحفيز اقتصاداتها بجعل س����عر الفائدة 
صفرا وهي املرة األولى التي تواجه دول مثل اليابان 
تداعيات أزمتها املالية من خالل تبني املركزي الياباني 

»فائدة صفرية«.
وعلى الرغم من التخوفات بش����أن ارتفاع نسب 
التضخم على وقع خفض سعر اخلصم، إال أن األزمة 
املالية وتداعياتها متت مواجهتها بأساليب غير تقليدية 
ألن طبيعتها وتداعياتها على االقتصاد العاملي كانت 

األصعب منذ اندالع األزمة املالية العاملية.
ويعد سعر اخلصم احدى األدوات املهمة التي من 
خاللها يتم تعزيز اإلنفاق االستهالكي وذلك على خلفية 
تأثر االقتصاد الكويتي بشكل خاص واقتصادات دول 
مجلس التعاون اخلليجي بتداعي����ات األزمة املالية 
العاملية، فوفقا للتقرير الصادر عن ش����ركة كابيتال 
ستاندارد للتصنيف االئتماني، فإن دول مجلس التعاون 
اخلليجي تعتب����ر ان قطاع جتارة التجزئة هو ثاني 
أكبر القطاعات من حيث احلجم، بعد قطاع النفط في 
دول مجلس التعاون اخلليجي، حيث إن املنطقة لديها 
نحو 6 ماليني متر مربع، فضال عن بعض املش����اريع 

التي مازالت قيد التنفيذ.
 وقد تأثر قطاع التجزئة سلبا مبا طال دول مجلس 
التعاون اخلليج����ي جراء الركود االقتصادي العاملي 

خالل 2009.
وعلى الرغم من أن الناجت احمللي في دول مجلس 
التعاون اخلليجي قد شهد بشكل عام منوا أعلى من 
معدل النمو السكاني باملنطقة في السنوات القليلة 
املاضية، وبالتالي أدى هذا إلى تعزيز دخول املستهلكني 
املتاحة لهم، في السنة املالية 2009، إال أن القطاع اليزال 
بحاجة إلى مزيد من اإلجراءات احملفزة ألدائه ومنها 

خفض سعر اخلصم ملستويات ال تقل عن %1.
وهناك تقديرات تشير إلى أن القطاع باجتاه النمو 
من 42.64 مليار دوالر العام احلالي إلى 59.27 مليارا في 
2014 وهو ما يعني أن هناك ضرورة للخروج بالقطاع 
من حلقة الركود املفرغة التي يعيشها قطاع التجزئة 

في الكويت منذ اندالع تداعيات األزمة املالية.

70% تقريبًا من خسائرها في 2009 تتعلق بإعادة تقييم األصول

الدوسري: »أعيان« ولجنة الدائنين اتفقتا على مذكرة الشروط
وخطة العمل وبانتظار موافقة جميع الدائنين

ق���ال العضو املنتدب لش���ركة 
أعيان لإلجارة واالس���تثمار أحمد 
إن الشركة  الدوسري  عبداللطيف 
حرصت منذ بداي���ة األزمة املالية 
العاملي���ة وتداعياتها  واالئتمانية 
على الس���وق الكويتي على العمل 
على إعادة الهيكلة املالية واإلدارية 
للش���ركة من أجل جت���اوز األزمة 
وتعزي���ز األنش���طة التش���غيلية 
في ض���وء األوض���اع االقتصادية 
اجلديدة، مشيرا الى انه وفي هذا 
اإلطار واصلت »أعيان« وشركاتها 
التابعة والزميلة معظم نشاطاتها 
التش���غيلية دون أي توقف، كما 
بادرت الش���ركة إلى التفاوض مع 
اجلهات الدائن���ة منذ بداية األزمة 
للوصول إل���ى اتفاق يحافظ على 

مصالح جميع األطراف. 
الفت���ا الى ان الش���ركة عانت، 
كغيره���ا، من االنخف���اض الكبير 
في قيمة األص���ول الذي تعرضت 
له الكويت واملنطقة عموما بسبب 
األوضاع الناجمة عن األزمة املالية 
العاملية وانعكاساتها على اقتصادات 

املنطقة. 
وأش���ار الدوسري في تصريح 
صحاف���ي إل���ى أن ش���ركة أعيان 
وجلنة الدائنني دعتا جميع الدائنني 
لالجتماع في 21 يوليو اجلاري حيث 
مت استعراض مذكرة الشروط وخطة 
العمل اللذين مت االتفاق عليهما مع 

جلنة الدائنني، وسيتم رفعهما إلى 
جميع الدائن���ني بغرض احلصول 
على موافقتهم. مشيرا الى ان جلنة 
الدائنني س���تبدأ بالعمل مع شركة 
أعيان لدراس���ة ع���رض مقدم من 
احدى شركات أكبر مساهمي الشركة 
يتعلق بإعادة هيكلة إضافية حلقوق 
املساهمني من شأنها تعزيز وتقوية 
الوضع املالي للشركة، كما سيساعد 
هذا اخليار عند اعتماده الشركة على 
التوافق مع متطلبات بنك الكويت 
املركزي اجلديدة املتعلقة مبعايير 

نسب الدين.
وبني أن ش���ركة أعيان تكبدت 
خس���ائر خالل العام 2009 بواقع 
73 مليون دينار، يتعلق 70% منها 
تقريبا بإعادة تقييم األصول في حني 
ميثل اجلزء الباقي في غالبيته تكلفة 
التمويل، وهي خسائر جتاوزت %75 
من رأسمال الشركة، مما استدعى 
إبداء مدقق احلسابات وفقا للمعايير 
الدولية لرأي مفاده الشك باستمرارية 
الشركة ما لم يتم إعادة هيكلة الدين 
ورأس املال، منوها إلى أن الشركة، 
في هذا السياق، دعت إلى اجتماع 
اجلمعي���ة العمومية للمس���اهمني 
املقبل والتي  بتاريخ 10 أغسطس 
يتضم���ن جدول أعم���ال اجلمعية 
العمومي���ة غير العادية بند إطفاء 
اخلسائر باالحتياطات وجزءا من 
رأس املال، ومن ثم زيادة رأس املال 

ان الشركة مازالت تعمل على ترشيد 
االنفاق، وهي تركز على حتس���ني 
وتعظيم أصولها عبر التركيز على 
دعم ومتابعة أعمال الشركات التابعة 
والزميلة وتقدمي جميع أشكال الدعم 
الفني واإلداري الالزم ملس���اعدتها 
على اتخاذ القرارات املناسبة التي 
تتواءم وظروف األزمة حيث جنح 
الكثير منها في حتس���ني مؤشرات 

أدائها املالية والتشغيلية.
 وأك���د الدوس���ري أن من تلك 
الشركات من استطاعت االستمرار في 
حتقيق أرباح في عامي 2008 و2009 
مثل شركة أعيان العقارية وشركة 
العقاري وش���ركة  عنان للتمويل 
التعليمية وش���ركة عناية  أجيال 
لتأجي���ر املعدات الطبية ومصرف 
دجلة والفرات في العراق، ومنها التي 
متكنت من أن تتحول من اخلسارة 
في عام 2008 إل���ى حتقيق الربح 
في عام 2009 مثل ش���ركة مشاعر 
القابضة،  القابضة وشركة إنشاء 
في حني أن الش���ركات األخرى في 

طريقها للتعافي قريبا. 
وأضاف: »أننا بشكل عام نعتقد 
أن األس���واق املالي���ة انتقلت من 
التسعير املبالغ به قبل األزمة إلى 
التسعير املجحف حاليا، ونأمل في 
املستقبل القريب أن تبدأ األسواق 
املالية بالتس���عير وف���ق املعايير 
العادلة واملقبولة فنيا مما سيكون 

له أثر إيجاب���ي كبير على أصول 
التابعة  شركة أعيان وش���ركاتها 
والزميلة نظرا لكون معظم خسائر 
الشركة في العامني املاضيني ناجتة 
عن إع���ادة تقييم األص���ول وفق 
السائدة في  األس���عار املنخفضة 
ظل األزمة، وهذا التحسن املنشود 
في االقتصاد احمللي لن يكون أمرا 
صعبا وخصوص���ا في ظل جدية 
احلكومة ومجلس األمة على تبني 
خط���ة التنمية التي بدأت تنعكس 
إيجابيا على بعض أعمال مجموعة 

أعيان التشغيلية«.
وبني الدوسري أنه في ظل خطة 
العمل للس���نوات اخلمس املقبلة، 
ستقوم شركة أعيان بالتركيز على 
األنش���طة التش���غيلية للشركات 
التابع���ة، وخصوص���ا النش���اط 
التشغيلي في قطاع اإلجارة الذي 
تتميز به أعيان تاريخيا، مشيرا الى 
انه مت احلصول على موافقة جلنة 
الدائنني لالستمرار في دعم نشاط 
التشغيلي في أسواق كل  اإلجارة 
من الكويت والسعودية في املرحلة 
املقبلة »نظرا لتوافر فرص كبيرة 
ومجزية في هذا القطاع، أملني أن 
حتظى خطة إع���ادة الهيكلة بدعم 
جميع الدائنني مبا يعود باإليجاب 
على جميع م���ن تربطهم مصالح 
بشركة أعيان من دائنني ومساهمني 

وغيرهم«.

بواقع 10 مالي���ني دينار، مؤكدا أن 
زيادة رأس املال تتوافق مع خطة 
العمل للسنوات اخلمس املقبلة التي 
مت التباحث حولها مع جلنة الدائنني 

وحظيت بدعمهم. 
وأشار الدوسري إلى أن الشركة 
ومنذ وقوع األزمة االئتمانية العاملية 
ورغم انشغالها الكبير بالتفاوض مع 
الدائنني، عملت بشكل جاد ومستمر 
على تخفي���ض مصاريفها، حيث 
جنحت م ب���ني عامي 2008 و2009 
في تخفي���ض مصاريف املوظفني 
بواقع 63%، وتخفيض املصاريف 
اإلدارية والعمومية بنس���بة %43 
وذلك لش���ركة أعيان والش���ركات 
اململوكة له���ا بالكامل.  ولفت الى 

أحمد الدوسري


