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االقتصادية

مدراء الخزانة في البنوك اإلسالمية بصدد رفع مذكرة 
إلى »المركزي« حول آليات إصدار الصكوك

خالل أكتوبر المقبل

الهارون يجتمع مع اللجنة المالية البرلمانية اليوم 
لبحث توصيات النواب عن ارتفاع األسعار

»جلوبل« تعّين الحميدي 
رئيسًا تنفيذيًا للشركة في السعودية 

الرشدان لـ»األنباء«: العقار التجاري 
أكثر المستفيدين من تنفيذ مشاريع خطة التنمية

»األبراج المتحدة« تحقق أكثر من مليون دينار أرباحاً
 أحمد يوسف

علمت »األنباء« ان شركة األبراج املتحدة حققت 
أكثر من مليون دين����ار أرباحا منذ بداية العام حتى 
الفترة املنتهية في 31 أغسطس املاضي، مؤكدة زيادة 

هذه األرباح مع نهاية العام احلالي.
وقالت املصادر ان الش����ركة جنحت في تسويق 
15% م����ن اجلزء التجاري من برج املتحدة الذي يبلغ 
60 طابقا، مؤكدا ان هناك مفاوضات مس����تمرة على 

عدة جهات لتأجير جزء من الطوابق االستثمارية من 
البرج. وأش����ارت املصادر الى ان الشركة جنحت في 
تسويق هذه النسبة رغم انخفاض اسعار ايجارات 
العقارات املعروضة في منطقة شرق بنسبة قد تصل 
الى 50%، وأكد ان بناء البرج يأتي متطابقا مع اخلطة 
واجل����دول الزمني املوضوع من قبل االستش����اريني 
والش����ركة املنفذة، دون اي عوائق، وان االفتتاح في 

موعده احملدد خالل منتصف العام احلالي.

عاطف رمضان 
كشفت مصادر ل� »األنباء« عن أن وزير التجارة 
والصناعة أحمد الهارون سيجتمع مع اللجنة املالية 
واالقتصادية في مجلس األمة اليوم لبحث التوصيات 
التي تقدم بها عدد من النواب بشأن ظاهرة ارتفاع 
أسعار املواد الغذائية واإلنشائية والتي مت إحالتها 

للجنة البرملانية خالل الفترة األخيرة.
وحتدثت املص����ادر أيضا عن إحصائيات أعدتها 
»التجارة« تتضمن ردودا كاملة على مطالبات النواب 
إضافة إلى تقرير يحوي 1500 مخالفة تقريبا أحبطتها 
الوزارة خالل الفت����رة من 1يناير إلى 30 يونيو من 
العام احلالي حيث أعدت الوزارة محاضر ضبطيات 
لها ومت����ت احالتها للنياب����ة التجارية وكانت هذه 
املخالفات تتمثل في: ارتفاع أسعار بشكل مصطنع 
والبيع بأعلى من التس����عيرة اجلبرية أو الس����عر 
املعلن وغش جتاري، وذلك يعد مخالفة للقانونني 
79/10 )املتعلق باالسعار( و2007/62 )املتعلق بقمع 

الغش التجاري(.
وأضافت أن هذا االجتماع س����يضم ممثلني عن 
وزارة الش����ؤون االجتماعية والعمل وكذلك وكيل 
وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي ومدير 
إدارة الرقاب����ة التجارية بالوزارة راش����د الهاجري، 
علما أن بعض النواب طالب مؤخرا الوزير الهارون 
بالتنسيق مع وزير الشؤون االجتماعية والعمل د. 
محمد العفاسي للتصدي لبعض التجار الذين يعمدون 
للتالعب في بعض اس����عار الس����لع في اجلمعيات 
التعاونية عن طريق تقدمي فواتير ألس����عار بعض 
السلع بصورة مغايرة عن سعرها احلقيقي داعني 

الوزيرين لكشف هؤالء التجار ومحاسبة مجالس 
ادارات اجلمعيات التعاونية املتساهلة معهم.

وذكرت املصادر أن اللجنة املالية البرملانية تدرس 
توصيات النواب بشأن ارتفاع األسعار مع احلكومة 

إلعداد تقرير بشأنها.
وأش����ارت املصادر إلى أنه سيتم التطرق خالل 
االجتم����اع إلى بعض اصناف الس����لع التي تقدمها 
ادارة التموين في وزارة التجارة والتي يتم توزيعها 
عل����ى املواطنني عبر البطاق����ة التموينية في منافذ 
التموين لدى اجلمعي����ات التعاونية وتخزينها في 

اماكن مخصصة للتخزين.
وق����د عق����دت إدارة الرقابة التجاري����ة بالوزارة 
اجتماعني للجنة احملاضر مؤخرا حيث أقرت اللجنة 
عددا من املخالفات الت����ي أحبطتها الوزارة حملالت 
للجزارة ومطاعم ومح����الت لبيع العصير الطازج 
وبسطات االسماك والكراجات، وغيرها من احملالت 
الت����ي حاولت اما رفع األس����عار رفعا مصطنعا، أو 
ممارسة الغش التجاري والتالعب في بلد املنشأ أو 
تواريخ الصالحية. وذكرت املصادر أن انخفاض أعداد 
الشكاوى التي تلقتها ادارة الرقابة التجارية بوزارة 
التجارة والصناعة خالل شهر رمضان املاضي مقارنة 
بالسنوات السابقة، دليل على ان اجراءات الرقابة كان 
لها األثر في الس����يطرة على حاالت الغش التجاري 
والتالعب في األسعار التي كان يلجأ اليها البعض 
في موسم رمضان من كل عام كما أن تركيز املفتشني 
التجاري����ني كان ينصب على املكتبات ومحالت بيع 
القرطاسية، وذلك لتزامن هذا املوسم مع بدء العام 

الدراسي اجلديد.

العاملي  أعلن بيت االستثمار 
– السعودية )جلوبل( عن تعيني 
فهد بن صالح احلميدي رئيس����ا 
تنفيذيا للشركة في اململكة العربية 
السعودية، وتأتي هذه اخلطوة 
ضمن استراتيجية جلوبل والتي 
تهدف إلى تعزيز وتطوير اعمالها 
في السوق السعودي. وفي هذه 
املناسبة صرحت رئيس مجلس 
املنت����دب في  اإلدارة والعض����و 
إدارة  جلوبل ورئي����س مجلس 
جلوبل في السعودية مها الغنيم 
قائلة: »يسرنا أن نرحب بانضمام 
احلميدي لفري����ق عمل جلوبل. 
ويعكس ه����ذا التعيني اهتمامنا 

في لعب دور بارز في الس����وق السعودي واملضي 
قدما في توفير أفضل اخلدمات لعمالئنا«. وأضافت 
»إن خبرة احلميدي الواسعة والعريقة في القطاع 
املالي ستساهم بشكل كبير في تطوير أعمال الشركة 
ف����ي اململكة، وتوفير خدم����ات ومنتجات ذات قيمة 
مضافة للعمالء في مجال إدارة األصول، واالستثمارات 
املصرفية، والوساطة املالية. من جهته أعرب احلميدي 
عن س����عادته لالنضمام إلى فريق عمل جلوبل في 
السعودية، مؤكدا أن لديه العديد من اخلطط الطموحة 
للشركة والتي من شأنها ان تساهم في تقدمي العديد من 

اخلدمات االستثماريه ذات القيمة 
املضافة للسوق السعودي.

يذكر أن احلميدي حاصل على 
ش����هادة البكالوريس من جامعة 
ويالميت ف����ي الواليات املتحدة 
األميركي����ة ويتمتع بخبرة تزيد 
عن 22 عاما ف����ي القطاع البنكي 

واألسواق املالية السعودية.
قبل انضمامه إلى جلوبل، شغل 
احلميدي منصب الرئيس التنفيذي 
باإلنابة للذراع االستثماري لبنك 
البالد في اململكة. وش����غل أيضا 
مناصب عديدة مرموقة في عدد 
من البنوك األخرى كبنك الرياض 
والبنك الس����عودي لالس����تثمار 
والبنك الس����عودي الهولندي، وفي املناصب التي 
شغلها سابقا، قام احلميدي بإدارة وتطوير العديد 
من األقس����ام البنكية ومنها العمليات االستثمارية 
وإدارة اخلدمات البنكي����ة اخلاصة وإدارة تخطيط 
األموال مما أدى الى رفع األصول ومنو العوائد. يذكر 
ان بيت االستثمار العاملي – السعودية )جلوبل( هي 
شركة مساهمة سعودية مقفلة مرخصة من قبل هيئة 
السوق املالية السعودية لتقدمي خدمات التعامل بصفة 
أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية واإلدارة والترتيب 

وتقدمي املشورة، واحلفظ في األوراق املالية. 

عمر راشد
اوضح رئي����س مجلس االدارة 
والعضو املنتدب في شركة »أبيار« 
للتطوير العقاري مرزوق الرشدان 
ان تنفيذ مش����اريع خطة التنمية 
االقتصادية واالجتماعية س����يدفع 
القطاع العقاري نحو االنتعاش الفتا 
الى ان العقار التجاري سيكون اكثر 
املستفيدين من تنفيذ تلك املشاريع. 
واضاف الرشدان في تصريح خاص 
ل� »األنباء« ان مشاريع اخلطة لن 
يستفيد منها العقار بشكل مباشر، 
وامنا ستس����تفيد منها ش����ركات 
املقاوالت والبنوك على اعتبار ان 
معظمها سيتركز على تنفيذ مشاريع 

بنية حتتية ومستشفيات وغيرها من املشاريع احليوية 
التي س����تعم األداء االقتصادي بش����كل عام. وبني ان 
االقتصاد سيستفيد بش����كل كبير من تنفيذ اخلطة 

في حال القيام بها ألن مشروعاتها 
ال تصب في مصلح����ة قطاع دون 
آخر وامنا ينس����حب األمر على كل 
القطاعات االقتصادية دون استثناء. 
ولفت الرشدان الى ان التسهيالت 
االئتمانية ال تشكل عائقا حقيقيا امام 
الشركات العقارية في الوقت الراهن، 
مستدركا بانها تقوم حاليا باعادة 
هيكلة اصولها وتنفيذ مشروعاتها 
القائمة بعيدا عن التوسع في تنفيذ 
مشروعات جديدة. وكشف ان مشروع 
املساكن منخفضة التكاليف لم يتقدم 
له احد من الشركات العقارية بسبب 
عدم ج����دواه االقتصادية. وبني ان 
»ابيار« ال تسعى في الوقت الراهن 
لتنفيذ مش����روعات جديدة وامنا ترك����ز على تنفيذ 
مشروعاتها القائمة في دبي والسعودية وامتام عملية 

اعادة هيكلة مشروعاتها في الفترة املقبلة.

يستعرض للنواب تقريرًا عن 1500 مخالفة أحبطتها الوزارة في النصف األول

تعزيزًا لتواجدها في سوق المملكة

أشار إلى أن »أبيار« تركز على تنفيذ مشاريعها القائمة واستكمال عملية إعادة الهيكلة

فهد بن صالح احلميدي

مرزوق الرشدان

شريف حمدي
علم���ت »األنباء« من مصادر مطلعة ان م���دراء ادارات اخلزانة في 
البنوك االسالمية بصدد اعداد مذكرة تتضمن اهم مطالبات هذه البنوك 
م���ن بنك الكويت املركزي حول آليات اصدار الصكوك االس���المية في 

الكويت اسوة بالسندات التي تصدرها البنوك التجارية.
واشارت املصادر الى ان هناك اكثر من اجتماع عقد في رمضان من 
اجل التش���اور حول النقاط الرئيسية التي يجب ان تتضمنها املذكرة 
بالتنس���يق مع البنك املركزي، وذلك متهي���دا لرفعها له خالل اكتوبر 
املقبل. وذك���رت ان مدراء اخلزانة في البنوك االس���المية اقتربوا من 
التوصل للصيغة النهائية للمذكرة وفقا ملا مت االتفاق عليه مع املركزي 

في هذا السياق.
وافادت املصادر بان الكويت تأخرت كثيرا في س���ن التش���ريعات 
والقوانني التي مبوجبها يتم اصدار الصكوك، الفتة الى انها اداة متويلية 

مهمة للبنوك االسالمية.
ولفتت الى ان الكويت اصبح فيها اآلن 5 بنوك تعمل وفق املنظور 
االسالمي هي بيت التمويل الكويتي وبوبيان والدولي واالهلي املتحد، 
باالضافة الى بنك وربة الذي مت تأسيس���ه مؤخرا، وبالتالي فالبنوك 
االسالمية اضحت في حاجة ماس���ة ملثل هذه االداة التمويلية خاصة 
م���ع اقتراب تنفيذ خطة التنمية والتي م���ن املتوقع ان يكون للبنوك 

دور اساسي فيها.
وقالت املصادر ان س���رعة اجناز التش���ريعات اخلاصة بالصكوك 
االس���المية تأتي في اطار املس���اعي لتحويل الكويت الى مركز مالي 
وجت���اري اقليمي، فضال عن ان النمو املتواص���ل في الصناعة املالية 
االس���المية ووجود نحو خمسة بنوك اسالمية والعديد من الشركات 
العاملة وفقا الحكام الشريعة االسالمية يتطلبان سرعة اقرار التشريعات 
اخلاصة بالصكوك االسالمية، واضافت ان هذه الصكوك ستلعب دورا 
فاعال في متويل مشاريع التنمية في الكويت والتي متثل اكبر معضلة 

تواجهها.

أحمد يوسف
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان بيت 
التمويل املاليزي )بيت���ك � ماليزيا( يعكف 
حاليا على تطوير عدد من املنتجات اإلسالمية 

اخلاصة بسوق األفراد في ماليزيا.
وقالت املصادر انه رغم النشاط الكبير الذي 
يحظى به السوق املاليزي في إصدار السندات 

والصكوك إال ان »بيتك � ماليزيا« ال يرى ان 
الوقت مناسب إلصدار مزيد من الصكوك في 
الوق���ت الراهن. وأكدت ان »بيتك � ماليزيا« 
سيحافظ على مستوى ربحيته خالل الربع 
الثالث من العام املاضي، رغم وجود كثير من 
التحديات التي تواجه االقتصاد والنمو في 
السوق املاليزي مؤخرا. وبينت ان حتديات 

األزمة املالية العاملية ما تزال تؤثر على النشاط 
االقتصادي في السوق املاليزي، باإلضافة الى 
البطء الشديد الذي يعانيه السوق العقاري 
في الوقت الراهن. وتوقعت املصادر زيادة 
عدد الفروع خالل العام احلالي من 7 الى 10 
فروع للتواكب م���ع املنتجات اجلديدة التي 

يعتزم البنك إصدارها.

»بيتك ـ ماليزيا« يعتزم إصدار منتجات جديدة تخدم األفراد


