
السبت 31 يوليو 2010   31اقتصاد

طلبة الكويت في أميركا: دعم »الوطني«
 لنا دافع كبير لنجاحنا وثقل مهاراتنا

املس���تمرة للمؤمتر السنوي 
الذي يقيم���ه االحتاد يدل على 
اهتمامه ودعمه لشريحة الشباب 
في الكويت. وتتيح لنا الندوات 
وورشات العمل التي يقيها بنك 
الكوي���ت الوطن���ي الكثير من 
اإلفادة لانط���اق في احلياة 
املهني���ة، من خال االس���تماع 
إلى رم���وز االقتصاد الكويتي، 
في هذا الوقت بالذات، والتعلم 
من جتاربهم اخلاصة في البنك. 
وأكد أنه ليس جديدا على بنك 
الكويت الوطني رعايته الكرمية 
للمؤمتر السنوي ودعمه املادي 
واملعنوي لنا واهتمامه بشريحة 

الشباب.
أما أمني الصندوق في االحتاد، 
الطالب في جامعة بنتلي، محمد 
أسامة الكافلي فقال ان بنك الكويت 
الوطن���ي كان ومازال مس���اهما 
أساس���يا في املؤمتر الس���نوي 
إلحتاد الطلبة، ونتمنى أن تبقى 
هذه العاقة مستمرة لكي تستفيد 
األجيال املقبلة بعدنا مبا زودنا به 
بنك الكويت الوطني من خدمات 
ومساهمات، والتي تشكل دليا 
ال لبس فيه على بصقل مهارات 
إمكانياتهم.  الش���باب وتطوير 
وبالنسبة لورش���ة العمل، رأى 
الكافلي أنها كانت مفيدة وفتحت 
املجال أما الطلب���ة للتحاور مع 
أبرز قيادات العمل املصرفي في 

الكويت والشرق األوسط.

دافعا كبي���را لاحتاد ملواصلة 
التقدم والنجاح. ورأى أن ورشة 
العمل منحت جميع الطلبة خبرة 
عملية من خال االستفادة من 
جتربة كبار القيادات املصرفية 
الكويت والشرق األوسط.  في 
الكويت  وق���ال ان دعم بن���ك 
الوطن���ي يزودن���ا بالثقة في 
أنفس���نا ومينحنا اإلحساس 
باملس���ؤولية، وأكد أن اهتمام 
الوطني بتطوير  الكويت  بنك 
القيادات الشابة ليس أمرا جديدا، 
فقد عودنا دائما على مبادرته 

الفريدة خلدمة املجتمع.
كذل���ك، رأى رئيس اللجنة 
الثقافية في االحتاد الطالب في 
جامعة دنفر فهد طارق السبيعي 
أن رعاية بنك الكويت الوطني 

الوطني سباق في دعمه للقضايا 
االجتماعي���ة التي تخدم البلد، 
فاهتمامه بدعم وتطوير العنصر 
البشري يساهم في صقل مواهبه 
ويوسع معرفته، وقال ان احلياة 
املهنية متشعبة جدا ويصعب 
على الطالب في اجلامعة أن يحدد 
خياراته ويتخذ القرارات االنسب 
له، لكن هذه الورشة اووضحت 
لنا الكثير م���ن هذه اخليارات 
من خال النصائح التي وجهها 
مسؤولو الوطني التنفيذيون، 
الذين لم يترددوا في الرد على 

أسئلة الطلبة. 
أما رئيس اللجنة اإلعامية 
في االحتاد الطالب في جامعة 
كولورادو ويست أحمد معرفي 
فقال ان دعم بنك الكويت يشكل 

البش���ري هي مدرسة عريقة. 
ورأى أن دع���م »الوطن���ي« ال 
يتوقف عند هذا احلد، بل يكتمل 
أيضا باملنتجات املتنوعة التي 
يقدمها البنك واملصممة خصيصا 
للطاب، مثل حساب الشباب 
الذي يسهل على الطالب إجراء 
البنكية األساس���ية  املعامات 
في اخلارج، وقال اجلوعان ان 
مب���ادرات »الوطني« تؤكد أنه 
ليس مجرد بنك يقدم اخلدمات 
املصرفية واملالية، بل مؤسسة 
اجتماعية رائ���دة في خدمتها 

للمجتمع الكويتي.
من جهة ثانية، أشار نائب 
رئيس االحتاد الطالب في جامعة 
الوهاب عبدالعزيز  تامبا عبد 
العثمان ال���ى أن بنك الكويت 

أعرب مسؤولو ومنسوقو 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت � 
فرع الواليات املتحدة األميركية 
عن تقديرهم لدعم بنك الكويت 
الوطن���ي لاحت���اد واهتمامه 
بالطلب���ة الكويتيني من خال 
العدي���دة لتطوير  مبادرات���ه 
مهاراتهم وتأهيله���م، وكانت 
التي  العم���ل  أخرتها ورش���ة 
أقامها البنك للطلبة الكويتيني 
في أميركا، والتي حاضر فيها 

مسؤولو البنك التنفيذيون. 
وقال رئيس الهيئة الطابية 
في االحت���اد الوطن���ي لطلبة 
الكويت � فرع الواليات املتحدة 
الطالب في جامعة  األميركية، 
جنوب كاليفورنيا، أحمد حمد 
اجلوعان ان رعاية بنك الكويت 
الوطني لاحتاد لها أثر كبير في 
تطور وجن���اح الطلبة لكونها 
تساهم بشكل كبير في اكسابهم 
اخلب���رة العملي���ة وتعريفهم 

بالفرص املتاحة أمامهم.
وأضاف أن ورشة العمل التي 
أقامه���ا البنك مؤخرا كانت في 
غاية األهمي���ة لكونها تناولت 
مواضيع تهم كل طالب وطالبة، 
السيما في ما يتعلق بتاريخ بنك 
الكويت الوطني العريق وأسباب 
جناحه ومتيزه، وقدرته على 

تخطي األزمة تلو األخرى. 
وأكد أن مدرسة بنك الكويت 
الوطن���ي لتطوي���ر العنصر 

ق���ال تقرير االتصاالت 
األس���بوعي لش���ركة 
بيت االستثمار العاملي 
)جلوبل( ان األسواق 
اخلليجية سجلت أداء مختلطا خال تداوالت 
األس���بوع املاضي لينهي مؤش���ر جلوبل 
اخلليجي لاتصاالت تداوالت األس���بوع 
املنتهي في 29 يوليو 2010 منخفضا بشكل 
هامشي بنسبة 0.01% وصوال إلى مستوى 
283.32 نقط���ة. هذا وقد انخفض إجمالي 
القيمة السوقية للقطاع بواقع 7.98 مايني 

دوالر وصوال إلى 92.19 مليار دوالر. 
وأض���اف التقرير ان قطاع االتصاالت 
اخلليجي قد شهد ارتفاعا في أنشطة التداول 
هذا األسبوع، حيث ارتفعت كمية األسهم 
املتداولة بنسبة 43.42% وصوال إلى 97.67 
مليون سهم بإجمالي قيمة تداوالت بلغت 
383.14 ملي���ون دوالر أي بارتفاع بلغت 
نسبته 28.18% مقارنة باألسبوع السابق. 
وقد اس���تحوذت الكمية املتداولة لقطاع 
االتصاالت على ما نسبته 2.92% من إجمالي 
الكمية املتداولة في األس���واق اخلليجية. 

بينما استحوذت القيمة املتداولة للقطاع 
على ما نسبته 8.30% من إجمالي القيمة 

املتداولة في األسواق اخلليجية. 
وأش���ار التقرير الى ان س���هم شركة 
االتصاالت املتنقلة )زين السعودية( تصدر 
قائمة األس���هم من حيث الكمية والقيمة 
املتداولة حيث اس���تحوذ خال تداوالت 
هذا األسبوع على ما نسبته 56.30% من 
إجمالي الكمية، وما نس���بته 31.75% من 

إجمالي القيمة.
كما س���جل س���هم ش���ركة البحرين 
لاتصاالت السلكية والاسلكية )بتلكو( 
التراجع األكبر خال تداوالت هذا األسبوع 
بانخفاضه بنسبة 10.43% بينما جاء سهم 
االتصاالت املتنقلة )زين السعودية(أكبر 
املرتفعني بصعوده بنسبة 3.75% ليغلق 

عند 53 رياال سعوديا.

أخبار الشركات

ومن أخبار ش���ركات قطاع االتصاالت 
اخلليجي، فقد أفادت شركة عمان لاستثمارات 
والتمويل بأن الشركة العمانية لاتصاالت 

)عمانتل( قد أعربت عن عزمها متديد فترة 
عقد »حتصيل مستحقات الشركة العمانية 
العمانية  لاتصاالت )عمانتل( والشركة 
لاتصاالت املتنقلة )عمان موبايل(« رقم 
)2007 111( ملدة ثاثة أشهر تبدأ من 1 أكتوبر 
2010م وتنتهي في 31 ديسمبر2010م وقد 

قبلت الشركة ذلك.
وأعلنت اتصاالت قطر»كيوتل« في بيان 
لها أن شركة اندوسات التابعة لها قد أمتت 
بنجاح حتديد سعر اصدار لسندات ممتازة 
مضمونة بقيمة 650 مليون دوالر، من خال 
ما يوصف بأنه أكبر طرح في 2010 لسندات 
من قبل شركة إندونيسية حتى تاريخه. 
وقد مت تسعير السندات عند 99.478 بعائد 
7.45%، وس���يتم إصدارها من قبل شركة 
إندوس���ات باالبا كومباني التابعة بشكل 
كامل لش���ركة إندوسات. ولهذه السندات 
سعر فائدة سنوي اسمي يساوي %7.375، 

وتستحق بتاريخ 29 يوليو 2020.
وسعت شركة احتاد اتصاالت )موبايلي( 
العريض  النطاق  الى تغطياتها لشبكات 
الذي يتيح اس���تخدام االنترنت السريع 

واخلدم���ات املضافة مثل املكاملات املرئية 
ومشاهدة التلفاز عبر الهاتف املتحرك لتصل 
إلى 92 % من املناطق املأهولة بالس���كان 
في مختلف أرجاء اململكة. وأعلنت شركة 
موبايلي رائدة احملمول في الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا ومالكة أكبر شبكة للجيل 
الثالث املطور أنها عززت من خدماتها في 
587 موقعا ما ب���ني مدينة وقرية وطرق 
س���ريعة ومعالم س���ياحية، وذلك ضمن 
إستراتيجية الشركة الرامية إلى املبادرة في 
تقدمي خدمات االتصاالت ومواصلة اإلبداع 

من أجل إثراء حياة عماء الشركة.
كما كش���ف الرئيس التنفيذي لشركة 
البحري���ن لاتص���االت )بتلك���و( بيت���ر 
إلى  كالياروبولوس، أن املجموعة تسعى 
مضاعفة قيمته���ا خال 5 أعوام من خال 
االستحواذات، وأن حصتها في سوق الهاتف 
النقال في البحرين تبلغ في الوقت احلاضر 
49%، وقد تنخفض بنسبة درجتني لتبلغ 
47% في نهاية العام احلالي بسبب دخول 
مشغل ثالث في الس���وق في الربع األول 

من 2010.

العثمان: البنك عودنا على دعمه القضايا االجتماعية التي تخدم البلد على جميع األصعدة
السبيعي: توفير البنك لندوات وورش عمل يساعدنا على زيادة تجاربنا العملية

الجوعان: رعاية البنك لالتحاد لها أثر كبير في تطوره ونجاحه

فهد السبيعي عبدالوهاب العثمان أحمد اجلوعان

»بيتك« يكّرم متفوقي الثانوية العامة 
قال الرئيس التنفيذي بالوكالة لبيت التمويل 
الكويتي »بيتك« عبدالناصر الصبيح ان العلم بات 
الدعامة الرئيسية لتقدم وتطور املجتمعات، مؤكدا 
في هذا الصدد على أن الكويت تراهن اليوم على 
جهود أبنائها املتفوقني املسلحني بالعلم واملعرفة 

لاعتماد عليهم في دفع مسيرة التنمية.
 وأضاف الصبيح في كلمة له خال حفل أقامه 
»بيتك« لتكرمي أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 
2010/2009 من خريجي املدارس احلكومية، قائا: 
ان »بيتك« يك���رم مجموعة من أبناء الكويت من 
خريج���ي الثانونية العام���ة املتفوقني واملبدعني 
تقديرا ملا بذلوه من جهد ومثابرة خال هذه املرحلة 
الدراسية الهامة، داعيا الطاب والطالبات املكرمني 
إلى املثابرة في حتصيلهم العلمي خال املراحل 
املقبلة لتحقيق املزيد من التفوق ألجل رفعة الباد 
وحتقيق رغبة صاحب السمو األمير، حفظه اهلل، 

في حتقيق مستقبل أفضل للكويت.
وأكد الصبي���ح أن »بيتك« لن يدخر جهدا في 
العلمية  التعليمية واملبادرات  دعم املؤسس���ات 
واملتفوقني علمي���ا، انطاقا من دوره املعهود في 
النهوض مبسؤولياته االجتماعية والتي تتجلى 
أب���رز صورها في دعم العل���م، إلميانه بأن تقدم 
األمم يقاس اليوم بتفوقها العلمي وقدرتها على 
تسخير العلم وتطبيقاته املختلفة في شتى مناحي 

احلياة.
 وتابع الصبيح قائا: لقد ش���هد العالم جناح 
»بيتك« في إرس���اء وتأصيل قواعد العمل املالي 
اإلسامي حتى أصبح مرجعا لذلك، وميضي اليوم 
بخطى ثابتة نحو العاملية والتوس���ع املدروس 

في العديد من األس���واق، ما يعد جناحا وتفوقا 
للقطاع اخلاص الكويتي عموما، مش���يرا إلى أنه 
في موازاة ه���ذا التفوق املالي واالقتصادي يهتم 
»بيتك« وبذات القدر بدوره ومسؤولياته االجتماعية 
جتاه املجتمع الذي يعمل فيه وينطلق منه آلفاق 

خارجية رحبة.
 وك���رم »بيتك« 20 طالبا وطالبة من متفوقي 
الثانوية العامة، وفي مبادرة منه أتاح لهم البنك 
حتديد اجلائزة التي يرغب فيها املتفوق، كما نظم 
لهم على هامش حفل االفتتاح، محاضرة من قبل 
د.عاء الدم قدم لهم خاله���ا مناذج مضيئة من 
جتارب متفوقني كويتيني باإلضافة لتقدمي النصائح 

التي تعينهم على بناء مستقبل أفضل. 
 ويأتي هذا التكرمي ضمن جائزة »بيتك« للتفوق 
العلمي التي تس���تهدف تقدي���ر جهود املتفوقني 

واملتميزين علميا.
 من جانبه هنأ مدير إدارة التسويق والعاقات 
العامة مدير التخطيط االستراتيجي في »بيتك« 
م.فهد املخيزمي طلب���ة وطالبات الثانوية العامة 
املتفوقني وأولياء أمورهم، معربا عن تقديره ملا 
بذلوه من جهود لوصولهم لهذا التفوق، متمنيا 
لهم دوام النجاح والتحلي مبكارم األخاق ليمضوا 

في خدمة بلدهم متسلحني بالعلم.
وقال املخيزمي: نؤمن في »بيتك« بان االستثمار 
في البشر وبناء اإلنسان هو أعظم أوجه االستثمار، 
ومن ه���ذا املنطلق نبدي ه���ذا االهتمام بتحفيز 
املتفوقني واملتميزين في مختلف املجاالت السيما 
العلمية والثقافية انطاقا م���ن برنامج »بيتك« 

للتفوق العلمي.

»جلوبل«: »زين السعودية« تتصدر كمية التداوالت بـ 56.3٪  وتستحوذ على 31.75٪ من القيمة
أداء مختلط شهدته أسهم قطاع االتصاالت الخليجية األسبوع الماضي

الصكوك تفقد بريقها في عيون المقترضين التقليديين في الخليج
التخلف عن سدادها ووضع معايير لتفسيرات الشريعة عوامل تكبح نموها

دبي � رويترز: يبدو أن بريق الصكوك قد بدأت يخفت 
بالنسبة للمقترضني التقليديني باخلليج حتى مع منو 
هذا القطاع على مس���توى العالم إذ تكبح حاالت تعثر 

ملؤسسات كبيرة وارتفاع التكاليف شهيتهم.
وعلى املستوى العاملي تواصل ماليزيا هيمنتها على 
سوق التمويل اإلس���امي وقادت إصدار الصكوك حتى 

اآلن هذا العام.
وقدر استطاع أجرته »رويترز«، في يوليو املبيعات 
العاملية للصكوك مبا بني 23 و25 مليار دوالر وهو املعدل 

نفسه في 2009 لكن بانخفاض عن تقديرات سابقة.
وقال احمللل لدى ستاندرد آند بورز محمد داماك في 
تقرير صدر مؤخرا: »في تقديرنا أن التعامل مع حاالت 
التخلف عن س���داد الصكوك ووضع معايير لتفسيرات 
الشريعة وزيادة سيولة الصكوك هي العوامل األساسية 

التي ميكن أن تكبح النمو في املستقبل«.
وأض���اف »حل هذه املس���ائل � ال���ذي نعتقد أنه لن 
يكون س���ها أو سريعا � سيحدد االجتاه الذي سيتخذه 

السوق«.
وفي الش���رق األوسط س���عت دبي إلى تقدمي نفسها 
كمنافس عاملي لكواالملبور في أنشطة التمويل التي يقدر 

حجمها بنحو تريليون دوالر واآلخذة في النمو.
وبعد بداية قوية إلصدار الس���ندات من املنطقة التي 
تضررت من أزمة ديون دبي في نوفمبر وتقلب س���وق 
االئتمان العاملي عاودت مبيعات الس���ندات العاملية من 
املنطقة االرتفاع مرة أخرى مع إصدار س���ندات سيادية 

وشبه سيادية وجتارية.
ووفقا خلدمة »اس.دي.س���ي« وه���ي قاعدة بيانات 
لتومس���ون رويترز أصدرت منطقة الشرق األوسط 15 
سندا عامليا مقابل 15.2 مليار دوالر حتى اآلن هذا العام 

من بينها سندات بقيمة 5.5 مليارات في يوليو وحده.
ولكن في هذا الوقت لم تصدر سوى شركة دار األركان 

العقارية السعودية صكوكا عاملية.
ولم يبع مقترضون تقليديون صكوكا هذا العام حتى 
اإلصدارات املزمعة متعثرة مثل صكوك يعتزم مصرف 

قطر اإلسامي طرحها.
وق���ال رئيس وحدة أبحاث االئتمان في بنك أبوظبي 
الوطني تش���افان بهوجايتا »من املرجح أن تكون هناك 
عدة أسباب وراء عزوف املقترضني عن إصدار الصكوك 
مث���ل اجلدل حول هي���اكل الصك���وك وتوثيق عمليات 

اإلصدار«.
وكان التمويل اإلس���امي س���وقا جاذبا في املنطقة 
وللمستثمرين األجانب الذين اعتبروا الصكوك وسيلة 

لاستفادة من السيولة الوفيرة في الشرق األوسط.
وكان الطلب العاملي مرتفعا السيما من قبل صناديق 
التح���وط األوروبية واألميركية ملا كان يعتبر إصدارات 
عالية اجلودة مثل صكوك طرحتها حكومة دبي في أكتوبر 

املاضي وبلغت قيمتها 2.5 مليار دوالر.
لكن اقتراب شركة نخيل العقارية التابعة ملجموعة 
دبي العاملية في ديسمبر من التخلف عن سداد صكوك 

مقومة بالدوالر دق ناقوس اخلطر.

املجموعة الدولية
كما تخلفت املجموعة الدولية لاس���تثمار الكويتية 
عن س���داد إصدارين من الصكوك ه���ذا العام وتخلفت 
دار االس���تثمار التي متتلك نصف ش���ركة الس���يارات 
البريطانية أس���تون مارتن عن س���داد صكوك في مايو 

من العام املاضي.
لم يقتصر التأثير على اإلضرار بس���معة هذا القطاع 

لكنه امتد إلى التركيز بصورة أكبر على الهيكلة والتكاليف 
وااللتزام والتبعات القانونية للتخلف عن السداد.

من جانبه ق���ال مصرفيون إس���اميون إن عددا من 
إصدارات الصكوك املصرح بها يجري س���حبها اآلن من 
الس���وق في املنطقة أو تخضع إلعادة هيكلة كس���ندات 

تقليدية.
وع���ادة ما تكون هياكل الصك���وك أكثر تكلفة نظرا 
للتكاليف املرتبطة مبوافقة مجلس الشريعة والرسوم 
القانونية اإلضافية والرسوم اخلاصة بالهياكل املعقدة 

غالبا.
وبينما تقبل املؤسسات اإلسامية التكاليف اإلضافية 
يحتاج مصدرون آخرون س���ببا وجيها الختيار عملية 

أطول وأكثر تكلفة.
وقال رئيس أسواق الديون اإلقليمية لدى »بي.ان.بي 
باريبا« سيمون بت »الش���عور السائد هو أن السندات 
التقليدية هي األفضل من حيث احلجم واألجل والتكاليف 

وتنوع املستثمرين«.
عاوة عل���ى ذلك ارتفعت التكاليف في أعقاب األزمة 
املالية العاملية بسبب فرض املزيد من اجراءات االلتزام بعد 
تنامي االعتقاد بني املستثمرين اإلساميني بان الصكوك 

السابقة لم تلتزم بأكثر املعايير صرامة.
وفي بعض األنظمة القضائية كما هو احلال في دولة 
االمارات العربية املتحدة هناك أيضا رسوم إضافية خاصة 

بنقل ملكية األراضي.
وم���ن جهته قال مصرفي في بنك إس���امي باخلليج 
»حتدث عدد من العماء عن انهم سيختارون املعامات 
اإلس���امية لو كانت أرخص أو ان استطاعوا احلصول 
على قدر أكبر من السيولة. لكنهم ال يرون سببا جتاريا 

جوهريا للجوء الى الصكوك اال في حاالت الضرورة«.

جانب من تكرمي املتفوقني من الطلبة والطالبات

تقـرير


