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الشمري: »باز للنظم العقارية« 
تشارك في معرض العقار الثامن

تبدأ أنشطته اليوم وتنتهي 22 الجاري

 واوضح أن الش����ركة اطلقت 
ايضا مشروع منتجع منازل العني 
في مكة املكرمة وهو أول منتجع 
في قلب مك����ة املكرمة مما يجعله 
اختيارا ذكيا وعمليا حلجاج بيت 
اهلل احلرام ومعتمريه وتكون فترة 
التملك فيه 50 عاما ايضا، مبينا 
ان هناك كذلك مشروع باز مارينا 
في منطقة »مرسى علم« الواقعه 
على شاطىء البحر األحمر في مصر 
والذي يتضم����ن منتجعا فندقيا 
بواجهة بحرية متتد ألكثر من 70 
مترا، مبحاذاة املمش����ى السياحي 
ملدين����ة مرس����ى عل����م واجنحته 
املتنوعة واملتميزة باطاللتها علي 
البحر األحمر وحمامات السباحة 
واملسطحات اخلضراء ذات الشالالت 
املائية وخي����ارات كثيرة ألحجام 
األجنح����ة والغ����رف والعديد من 
احملالت التجارية وسالسل املطاعم 
العاملية، حي����ث فترة التملك فيه 

بشكل دائم وغير محدد املدة. 

للمحافظة على تربعها على عرش 
القمة ومواصل���ة النجاح واحدا 
تلو اآلخر، وذلك بدءا من مشروع 
فندق كبثورن والذي أصبح بحكم 
موقعه اخليار األمثل لزوار دبي 
سواء« للعمل أو للترفيه، الفتا 
الى أن فتره التملك بهذا املشروع 

30 عاما.

قال مدير إدارة التسويق في 
شركة باز للنظم العقارية د. خالد 
الشمري ان توقيت إقامة معرض 
عالم العقار الثامن، الذي سيقام 
في قاعة الراية الكائنة في فندق 
كورت يارد خالل الفترة من 20�22 
سبتمبر اجلاري، يعد من أنسب 
األوقات وأدقها حيث انتهاء العطلة 
الصيفية وشهر رمضان وبدايات 

الصحوة العقارية في الكويت.
واضاف في تصريح صحافي 
انه لهذه األس���باب املواتية رأت 
ش���ركة ب���از للنظ���م العقارية 
املشاركة في هذا املعرض لنكون 
في طليعة الش���ركات العقارية 
ذات األسلوب والنمط واملنظومة 
احلديثة من حيث ابتكار وتقدمي 
احللول العملية في مجال العقار، 
مشيرا الى ان الشركة تعمل على 
تطوير األساليب احلديثة وتقدمي 
كل ما هو جديد في عالم العقار 
في مش���اريع وخدمات متنوعة 

د. خالد الشمري

فيصل حسن 

»بيان« تحصد أفضل مستشار استثمار لدول الخليج

مؤشر داو جونز لالستدامة يختار »داو للكيماويات«
ضمن أفضل 9 شركات عالمية في الصناعات الكيماوية

»يورومني«: »جلوبل« من أفضل خمس شركات في المنطقة 
والعالم تغطي تقاريرها منطقة الشرق األوسط 

أعلنت شركة بيان لالستثمار عن أنها حازت لقب 
»أفضل مستشار استثمار تقليدي لدول مجلس التعاون 
اخلليجي للع���ام 2010« وذلك من قبل جلنة حتكيم 
مجلة »World Finance« املرموقة، وذلك وفق ما نشر 
رس���ميا في العدد يوليو/أغسطس 2010 الصادر عن 
املجلة، تقديرا ألداء الش���ركة املت���وازن خالل العام 
ودورها البارز في خدمة املستثمر من خالل تقدميها 
لباقة من التقارير االقتصادية والدراسات التي تسهم 

في اتخاذ القرار االستثماري.
وقالت الشركة في بيان صحافي ان هذا التكرمي يأتي 
ليضاف إلى قائمة االعترافات األخرى التي حصلت 
عليها شركة بيان لالستثمار سابقا تأكيدا اللتزامها 
باملقاييس واملعايير االستثمارية املتبعة في الكويت 
ودول اخلليج العربي، وترس���يخا الس���تراتيجيتها 
املتحوطة في تنفيذ خططها االستثمارية. واضافت 
ان هذا اإلجناز واالعتراف الضخم جاء إميانا من جلنة 

التحكيم بضرورة تكرمي املس���تثمرين األكثر جناحا 
وطموحا، األوسع مصادر، واملطورين والشخصيات 
البارزة على مستوى اخلليج العربي، وبناء على نتائج 
تصويت املشتركني في املجلة، الفتة الى ان قضاة جلنة 
التحكيم قد أخذوا بعني االعتبار عددا من املعايير في 
منح هذا اللقب منها االبتكار واألصالة، إدارة املشاريع، 
احلصة السوقية، النمو، مواصلة التقدم، الشفافية، 

االهتمام البيئي، واحلوكمة.  

شركتنا، لعشر مرات، ضمن قائمة 
الش����ركات الرائدة على مستوى 
االستدامة، وذلك ليس في قطاع 
الصناعات الكيماوية فحسب، بل 
على صعيد القطاعات الصناعية 
املختلفة، ويأتي اختيارنا ضمن 
القائمة تقديرا ملا يبذله العاملون 
في شركتنا من جهد في هذا املجال، 
املتنامي  التأثير  الى  ولالش����ارة 
والواضح ملمارس����ات االستدامة 

في قيم شركة داو«.
ويعتم����د مؤش����ر داو جونز 
العاملي لالس����تدامة في مراجعته 
السنوية على التحليل املعمق ألداء 
الشركات من النواحي االقتصادية 
والبيئية واالجتماعية، الى جانب 
تقييم قضايا أخرى مثل حوكمة 
الشركات وادارة املخاطر واطالق 
العالمات التجارية واحلد من تغير 
املناخ، ومعايير سالسل التوريد 

واالمداد وممارسات العمل.

الشفافية والتعاون«.
من جانب����ه، قال نائب رئيس 
ش����ركة داو لعالقات املستثمرين 
ه����اوارد أنغرالي����در: »لقد اختار 
مؤش����ر داو جونز لالس����تدامة 

األعمال التطورية، واننا نثمن عاليا 
حصولنا على هذا التقدير اخلاص 
من مؤشر داو جونز لالستدامة، 
خاصة أننا نعيش في عالم نستطيع 
فيه احداث تغيير حقيقي من خالل 

وجماهيرنا واملجتمع«، مضيفا: 
»ويعد مؤشر داو جونز لالستدامة 
من أبرز املؤشرات التي تدل على 
ما تقدمه الش����ركات من أداء في 
جوانب االستدامة واستراتيجيات 

اختار مؤشر داو جونز العاملي 
لالستدامة شركة داو للكيماويات 
للمرة العاشرة ضمن قائمة أفضل 
تسع شركات عاملية عاملة في قطاع 

الصناعات الكيماوية. 
واوضحت الش����ركة في بيان 
انه����ا اس����تطاعت أن  صحاف����ي 
تسجل أعلى معدل من النقاط في 
تقرير الكفاءة التشغيلية البيئية 
وااليكولوجية وفي قطاع معايير 
الشركات املزودة، كما حصلت على 
نسبة اجمالية قدرها 83%، متفوقة 
على متوسط معدل الشركات العاملة 
في هذه الصناعة بنس����بة %28. 
وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس 
الشركة املس����ؤول عن االستدامة 
والبيئة والصحة والسالمة نيل 
هاوكينز: »يحدد العاملون في داو 
معايير االستدامة على نحو يومي 
من خالل تقدمي ما ميتلكونه من 
علوم وابتكارات لصالح عمالئنا 

أعلن بيت االستثمار العاملي )جلوبل( امس انه مت تصنيف بحوث 
وتقارير »جلوبل« من بني الشركات اخلمس األولى في املنطقة والعالم 
والتي تغطي منطقة الشرق األوسط في مختلف فئاته، وذلك من خالل 

استبيان أجرته »يورومني« ملنطقة الشرق األوسط للعام 2010.
وقالت »جلوبل« في بيان صحافي انها ش���غلت املركز الثالث في 
القطاعني املصرفي والتمويل، واالسمنت والعقار، واحتلت أيضا املركز 
الرابع في قطاع النفط والغاز الطبيعي، االئتمان، االقتصاد والفئات 
اإلس���تراتيجية، فيما احتلت املركز اخلامس في قطاعي االتصاالت 
وفئ���ات الصناعات العامة، حيث اعتمدت النتائج على االس���تبيان 
الذي أجرته »يورومني« ومت التصويت عليه من قبل أفراد ميثلون 

مؤسسات رائدة من دول أوروبا والشرق األوسط وآسيا. 
وبهذه املناسبة، قال نائب رئيس أول لقسم البحوث واإلصدارات في 
جلوبل فيصل حسن: »سررنا مبا حققته بحوث جلوبل في استبيان 

يورومني ملنطقة الشرق األوسط لعام 2010، والتي احتلت فيها بحوث 
جلوبل مراكز متقدمة ضمن أفضل خمس شركات في جميع الفئات 

التي مت تغطيتها من قبلنا خالل العام بشكل فعال«.
واضاف: »فقد تقدمت بحوث جلوبل في الترتيب في الفئات الرئيسية 
بفضل اإلتقان واخلبرة واإلبداع التي يتمتع بها فريق البحوث لدى 
جلوبل، كما أكد هذا التقدم تقدير املستثمرين للخدمات اجلديدة التي 
قدمها قسم البحوث والتطورات التي قام بها خالل العام«. واشار الى 
انه: »على مر الس���نني، كانت جلوبل في طليعة الشركات التي تقدم 
البح���وث والتقارير ذات املقاييس العاملية وبصورة منتظمة تغطي 
منطقة الش���رق األوسط وشمال افريقيا، وتعتمد العديد من وسائل 
اإلعالم على تقارير وبح���وث جلوبل وإصداراتها«. واكد أن: »فريق 
البحوث لدى جلوبل يعمل جاهدا على تطويرات إضافية ستساهم 

في حصول الشركة على مراكز أعلى في االستبيانات املقبلة«.
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»داو« ومتوسط معدل االستدامة بقطاع الكيماويات

معدل »داو«

في برنامج المشهد السياسي على تلفزيون الوطن

المرزوق: 1.7 مليار دينار زيادة في الودائع الحكومية منذ األزمة وحتى اآلن
تمثل 4% فقط من إجمالي الودائع لدى البنوك

قطر اشترت المحافظ العقارية واألسهم والقروض المتعثرة والحكومة اإلماراتية قدمت 
قروضًا مساندة تتحول إلى أسهم لدعم رأسمال البنوك.. وفي الكويت لم تتم هذه األمور

4.7 مليارات دينار الودائع الحكومية تمثل 9% مقابل 22% في السعودية و29% في اإلمارات

دشتي: التحدي األكبر يكمن في كيفية استثمار القطاع الخاص 11 مليار دينار في 4 سنوات

     كيف سُيقدم القطاع الخاص على إنشاء المدن اإلسكانية ما لم يكن هناك تمويل منخفض التكاليف؟

ليس صحيحًا أن البنوك كانت على شفا االنهيار.. وتقدر الدور المهم لـ »المركزي« خالل األزمة
الذي يتناقض متاما مع حتويل الكويت الى مركز مالي.

واقع األرقام

وذكر املرزوق انه غير صحي����ح ما يتردد حول ان تدخل احلكومة 
منع انهي����ار البنوك، فمن واقع األرقام فإن حجم الزيادة في االيداعات 
م����ن القطاع احلكومي بلغ 1.7 مليار دين����ار من عام 2008 وحتى اآلن، 
ومتثل من حجم الودائع لدى البن����وك حوالي 4% والتي يقدر حجمها 
اإلجمالي ب� 41 مليار دينار، مؤكدا ان احلديث عن ان البنوك كانت على 
حاف����ة االنهيار كالم خطير. وأضاف انه عن����د مقارنة حجم االيداعات 
احلكومية في دول اخلليج جند انه في الكويت يبلغ 9% والس����عودية 
22% واالمارات 29% مؤكدا على ان تعامالت احلكومة مع القطاع املصرفي 
جتارية وليست على شروط ميس����رة، فالبنوك تدفع فائدة للحكومة 

تتراوح بني 1.5 و%1.75.

الشعب شريك

من جهتها أكدت عضو مجلس األمة د.روال دش����تي على ان اخلطة 
تؤكد ان الشعب الكويتي جزء ال يتجزأ من متلك األنشطة االقتصادية 
الواردة في اخلطة عن طريق الشركات املساهمة واملشاريع الصغيرة 
ومتوس����طة احلجم. وأضافت ان تكلفة اخلط����ة 30 مليار دينار جزء 
منه����ا خاص بالقطاع النفطي الذي س����ينفق 9 مليارات دينار واجلزء 
الثاني للقطاع احلكومي من خالل املناقصات العامة التي تقدر بنحو 10 
مليارات دينار، واجلزء الثالث يخص القطاع اخلاص من خالل انفاق 11 
مليار دينار. وقالت ان التحدي األكبر يكمن في كيفية ان جتعل القطاع 
اخلاص يس����تثمر 11 مليار دينار خ����الل أربعة أعوام، وكذلك كيفية ان 
نحول مدخرات املواطنني الى اس����تثمار بدال من االستهالك. وذكرت ان 
الدولة لديها خياران ال ثالث لهما: األول: ان يقوم القطاع اخلاص بدور 
املقاول وترتكز املقاوالت في يد شركات معينة. ثانيا: ان نوسع االقتصاد 
وجنعل القطاع اخلاص يتملك ويدير قطاعات األنش����طة االقتصادية. 
واضافت ان التمويل طويل األم����د منخفض التكاليف ليس بدعة، فما 
املش����كلة من اصدار قانون في هذا الشأن، فاملدن االسكانية التي سيتم 
انش����اؤها لن يقدم عليها القطاع اخل����اص دون ان يكون هناك متويل 

منخفض يساعده على القيام بإنشاء هذه املدن.

تنفيذها. وأبدى املرزوق استغرابه حول ما يثار في شأن متويل اخلطة قائال: 
اننا نضع العربة قبل احلصان، فليست هناك دراسات جدوى حول حجم 
التمويل امليسر والشروط املطلوبة له. وأكد على ان البنوك لديها القدرة 
على التمويل، فلديها معدالت سيولة تاريخية والقدرة على منح تسهيالت 
ائتمانية وفقا ملعيار كفاية رأس املال »بازل 2« بقيمة 11 مليار دينار دون 
ضمانات حكومية. وأضاف ان تأسيس صندوق بحجم 10 مليارات دينار 
يعني ان 40% من االئتمان املصرفي احمللي سيكون ائتمانا حكوميا األمر 

املرزوق اننا بصدد انفاق 30 مليار دينار، فهل هناك دراسات تفصيلية حول 
آلي����ة التنفيذ. وأضاف ان قضية متويل اخلطة بداية العقبات األمر الذي 
يعكس مدى قلق البنوك. ومن واقع خبرتنا في العمل املصرفي، فإن حجم 
املشاريع السنوية الذي بإمكان الشركات تنفيذها يتراوح ما بني 500 و800 
مليون دينار سنويا، واخلطة تتحدث عن صرف 30 مليار دينار خالل 4 
سنوات مبعدل 7 مليارات ونصف املليار دينار سنويا، وهذا فوق الطاقة 
االستيعابية لالقتصاد احمللي وقدرة الشركات في مختلف القطاعات على 

محمود فاروق
لغة األرقام أهم ما متيز به احلوار بني رئيس احتاد املصارف الكويتية حمد 
املرزوق وعضو مجلس األمة د.روال دشتي عبر برنامج املشهد السياسي على 
تلفزيون الوطن مساء اول من امس، حيث أكد املرزوق ان اجمالي الودائع احلكومية 
ل��دى البنوك احمللية تقدر بنحو 4.7 مليارات دينار والتي متثل 9% من إجمالي 
الودائع وان من اجمالي هذه الودائع نحو 1.7 مليار دينار قامت احلكومة بإيداعها 
منذ بداية األزمة والتي متثل 4% من إجمالي الودائع بفائدة تتراوح بني 1.5 و%1.75 
فيما ان هذه الودائع لو وضعتها احلكومة في البنوك األجنبية، فستأخذ عليها 
فائدة قدرها ربع في املائة وذكر ان قطر قامت بشراء احملافظ العقارية واألسهم 
والقروض املتعثرة، كما قامت حكومة اإلمارات بتقدمي قروض مساندة تتحول الى 
أسهم لدعم رأسمال بنوكها، فيما ان الكويت لم تقم بأي شيء من هذه األمور.  
ونفى أن تكون البنوك قد حصلت على دعم من الدولة موضحا وان ما قامت به 
الدولة عبر البنك املركزي كان عبارة عن عمليات تعزيز السيولة وبعض االجراءات 
النقدية التي تقع ضمن مسؤولية احلكومات في كل دول العالم، مشيدا بنجاح 

البنك املركزي في هذا املجال خالل االزمة. وفيما يلي التفاصيل: 

دور »المركزي«

قال رئيس احتاد املصارف الكويتية حمد املرزوق ان االحتاد لم يشارك 
في اعداد خطة التنمية. وأوضح املرزوق ان البنك املركزي لم يكن له دور 
أساس����ي أو كان العبا رئيسيا في إعداد اخلطة، مشيرا الى ان ما ورد في 
اخلطة باجلزء املتعلق بتحويل الكويت الى مركز مالي من خالل مضاعفة 
عدد الشركات االستثمارية والبنوك العاملة في الكويت يتناقض مع توجهات 
البنك املركزي الذي يدعو الى االندماج لتكوين وحدات مصرفية ومالية 
كبيرة قادرة على متويل املشاريع العمالقة. وقال املرزوق ان قطاع املصارف 
يرى ان اخلطة توجه سليم وجهد كبير بذله الشيخ احمد الفهد وفريقه، 
ولكن كبنوك لدينا الكثير من املالحظات على اخلطة، وبحكم املادة 15 من 
قانون البنك املركزي، فهو املستشار املالي للدولة، لذلك كان يتعني ان يكون 
له دور محوري في اعداد اخلطة، وأوضح املرزوق ان من ابرز املالحظات 
على اخلطة تنفيذها في أربع سنوات والتي تعتبر فترة زمنية ال تتناسب 
مع حجم املشاريع العمالقة أو الطاقة االستيعابية لالقتصاد احمللي، األمر 
الذي سيؤدي الى خلق مشاكل تضخمية وزيادة كبيرة على مواد السلع 
األولية وقطاع النقل وغيرها من اخلدمات املتعلقة بتنفيذ اخلطة. وقال 

حمد املرزوق ود.روال دشتي خالل برنامج »املشهد السياسي« في تلفزيون »الوطن« أول أمس


