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أعلنت شركة كويت إكسبو 
املع���ارض واملؤمترات  لتنظيم 
عن تنظيم منتدى االس���تثمار 
في مشاريع التنمية حتت شعار 
»مشاريع التنمية بوابة مستقبل 
الكويت«، بالتعاون مع جمعية 
املهندسني الكويتية وكلية العلوم 
اإلدارية بجامعة الكويت، وذلك 
خالل الفترة من 18 إلى 19 يناير 
املقب���ل، برعاية وحضور نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية واإلسكان الشيخ أحمد 

الفهد.
وفي هذا الس���ياق، قال عضو اللجنة العلمية 
بكلي���ة العلوم اإلدارية بجامع���ة الكويت د.تركي 
الش���مري ان أهمية املنتدى تأتي من أهمية خطة 
التنمية التي يعول الكثير عليها النتشال االقتصاد 
الوطني وزيادة أداؤه وكذلك التخفيف من تداعيات 
األزمة املالية العاملي���ة التي أصابت كل القطاعات 
االقتصادية احمللية بالوهن الش���ديد، مشيرا إلى 
أن خطة التنمية وما حتتويه من مش���اريع تقدر 
بحوالي 130 ملي���ار دوالر تعتبر املخرج الوحيد 

للخروج من تداعيات األزمة.
وبني د.الشمري في تصريح صحافي أن خطة 
التنمية تشمل مشروعات هامة في عدد من املجاالت 
احليوية بالبالد مثل التعليم واإلس���كان والبنية 
التحتية للمدن اجلديدة والصحة باإلضافة إلى مرافق 
النفط، وقد رصدت املبالغ اإلجمالية واملرحلية لكل 
من هذه األنشطة مبوجب مشاريع محددة سيتم 
تنفيذها خالل فترة اخلطة التي متتد إلى 4 سنوات 
حتى 2014 وهو ما سيفتح الباب أمام القطاع اخلاص 
للقيام بدور حيوي ومؤثر في تلك اخلطة كما أنها 
ستساهم في حتريك عجلة االقتصاد من جديد بعد 
توقف دام حوالي 3 سنوات بسبب غياب طرح مثل 
تلك املشاريع إضافة إلى توقف طرح مشاريع بنظام 
ال� B.O.T وهو األمر الذي أصاب ش���ركات القطاع 

اخلاص بالشلل التام خالل تلك الفترة.
وأضاف ان تلك اخلطوة وما تضمنته من مشاريع 
ضخمة تستلزم على القطاع اخلاص أن يطلع على 
تفاصيل تلك اخلطة للقيام بدوره املناسب في تنفيذ 
اإلجراءات املنوطة به في تنفيذ بنود اخلطة، مشيدا 
بالدور احليوي الذي يقوم به نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية واإلسكان الش���يخ احمد الفهد في حتمله 
مس���ؤولية ملف التنمية االقتصادية في الكويت 

وحرصه على تذليل كل العقبات 
الت���ي تواجه القط���اع اخلاص 
للقيام بدوره التنموي في البالد، 
ومؤكدا أن املرحلة املقبلة تتطلب 
تكاتف اجلميع ملساعدة الدولة 
التنموية  أفكاره���ا  على تنفيذ 
اجلدي���دة الرامي���ة إلى حتقيق 
الرغبة األميرية لصاحب السمو 
أمير البالد بتحويل الكويت إلى 

مركز مالي وجتاري إقليمي.
وأك���د أن املنتدى س���يركز 
بشكل أساسي على خطة التنمية 
والعقبات التي ميكن أن تواجهها 
عند التنفيذ خاصة فيما يتعلق 
بعمليات التمويل والتي تعد من أهم العوامل التي 
تس���اعد في جناح مش���اريع التنمية خاصة وان 
البنوك التزال متمسكة بسياستها احلذرة في عملية 

التمويل.
وعن أهداف املنتدى قال د.تركي الش���مري انه 
يهدف إل���ى جذب العدد األكبر من اجلهات املعنية 
بالتنمية من القطاع العام واخلاص على حد سواء، 
وتبادل األفكار وتوحيد الرؤى واجلهود حول خطط 
مشاريع التنمية، باإلضافة إلى التركيز على األفاق 
املستقبلية لالقتصاد الكويتي وجعل الكويت مركزا 

ماليا وجتاريا بارزا في املنطقة.
وأشار إلى أن القطاع اخلاص ميتلك من الكفاءة 
واإلمكانيات ما يؤهله للدخول في تنفيذ مشاريع 
خطة التنمي���ة ولكن البد من وجود منهج علمي 
وس���ليم ورؤية مس���تقبلية للدولة تتحدد فيها 
أولويات السياسات االقتصادية لتحقيق استدامة 
ترمى إلى رفع املستوى املعيشي والرخاء للمواطنني 
في ظل بيئة اجتماعية اقتصادية تنافسية تقوم 
على تشجيع االستثمار اخلاص وصيانة امللكية 
ورأس امل���ال وتوفير العدال���ة االجتماعية ودعم 
مبادئ العدل واحلرية واملساواة والدميوقراطية 

في البالد.
وعن تعاون جامعة الكويت في تنظيم فعاليات 
املنتدى قال إن جامعة الكويت ممثلة في كلية العلوم 
اإلدارية س���توفر نخبة من األساتذة املتخصصني 
في االقتصاد احمللي للتحدث عن مشاريع التنمية 
واملشكالت التي تواجها وللتحدث أيضا عن أهمية 
دور القطاع اخلاص وآليات املش���اركة في تنفيذ 
املشاريع، مشيرا إلى أن مشاركة جمعية املهندسني 
أيضا س���تعطي زخما كبي���را للمنتدى من خالل 
اس���تقطاب العديد من اجلهات احلكومية املعنية 

بتنفيذ مشاريع التنمية.

»الخليج«: نوفر قاعدة لتشجيع األعمال التجارية 
ومهارات القيادة ألصحاب المشاريع الصغيرة

»كويت إكسبو« تنظم في 18 يناير المقبل 
منتدى »مشاريع التنمية بوابة مستقبل الكويت« 

القبندي:  »الرتاج لالستثمار« لم تخسر %60
 من رأسمالها إنما تم أخذ مخصصات احترازية

.. ومصادر تؤكد لـ »األنباء« خسارتها لـ 16 مليون دينار

بني التقرير انه اس��تنادا إلى زخم اإلصدارات التي شهدناها في عام 
2010 من املتوقع أن يتجاوز إصدار الصكوك العاملية عام 2011 مبلغ 34.2 

مليار دوالر وستتميز مبا يلي:
� سوق الصكوك في العام 2011 سيكون مدفوعا باالنتعاش احلاصل 
في النش��اطات االقتصادية العاملية، والسياسات النقدية املرنة، وجهود 
جمع األموال السيادية لدعم النمو االقتصادي فضال عن إحياء مشاريع 
القطاع اخلاص. ويتوقع صندوق النقد الدولي منو إجمالي الناجت احمللي 
العاملي بنس��بة 4.3% لع��ام 2011 )2010: 4.6%(، مدفوعا بالنمو القوي في 
آسيا والشرق األوسط واألسواق الناشئة األخرى. األمر الذي سيضمن 
تنشيط مش��اريع البنية التحتية في كل من أسواق رأس املال التقليدية 

واإلسالمية.
� من املتوقع أن يدخل املزيد من مصدري الصكوك السيادية لالستفادة 
من س��وق الصكوك في عام 2011 حيث ستس��تمر احلكومات في جمع 

األموال لدعم النمو االقتصادي وسد العجز املالي لديها.
� من املتوقع دخول العبني جدد في األس��واق الناش��ئة، فضال عن 

مصدرين جدد في دول غير إسالمية، لالستفادة من سوق الصكوك، مع 
ظهور محتمل للمرة األولى في تايلند واليابان وأوروبا.

� تزايد الطلب وشعبية املنتجات والهياكل املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية 
بعد األزمة املالية العاملية سيشكل قاعدة لطلب قوي على الصكوك.

� املبادرات التي طرحتها العديد من جهات االختصاص القضائي من 
أجل تطوير األطر التش��ريعية والتنظيمية، كج��زء من اجلهود املبذولة 
جلذب االس��تثمارات األجنبية، مما سيس��مح لالعبني جدد باستكشاف 
صناعة الصكوك للمرة األولى. لقد حققت الصكوك متوس��ط عائد بلغ 
12.6% للمس��تثمرين حتى اآلن في عام 2010، وهو أعلى بكثير باملقارنة 
مع متوس��ط العائد على س��ندات اخلزانة األميركية ال��ذي يتراوح بني 
1.5% و 3.0% )عل��ى مواعيد اس��تحقاق متفاوتة(. وم��ن املهم أن نالحظ 
أن أداء س��وق الصكوك سوف يتأثر باألحداث االقتصادية العاملية التي 
ستملي عليه ردة الفعل )ومن تلك األحداث التغيرات في السياسات املالية 
والنقدية، والتغييرات في التصنيف السيادي، وصدمات األسواق املالية 

في االقتصادات الرئيسية(.

الرتاج القابضة متكنها من سداد 
كامل التزاماتها لش����ركة الرتاج 
لالستثمار، وبالتالي انتفاء الغرض 
من املخصصات لتنعكس ارباحا 

للشركة.
اما فيما يتعلق بخسائر العام 
2010 املشار اليها باخلبر الصحافي 
فال نعلم صحة اخلبر ومصدره، 
خاصة ان السنة املالية 2010 لم 

تنته بعد.
 مع العلم ان ميزانية 2009 لم 
يتم اعتمادها بعد من قبل البنك 
املرك����زي ولم حت����دد بعد قيمة 

املخصصات الواجب جتنيبها.

اكدت مصادر ل� »األنباء« ان شركة الرتاج لالستثمار ارسلت بياناتها املالية لسنة 2009 للبنك املركزي 
متضمنة خسارة قيمتها 16 مليون دينار )اي مبا يعادل 60% من رأسمال الشركة(، جزء منها مخصصات 

مت جتنيبها وفقا للشرط الذي فرضه البنك املركزي بقيمة 8 ماليني دينار.

مساهميها، كما افاد جهاد القبندي 
بأن ما طلبه بنك الكويت املركزي 
هو اخذ مخصص����ات احترازية 
مقابل وكاالت باالستثمار ممنوحة 
مبوجب ق����رارات مجلس االدارة 
لش����ركة زميل����ة ومملوك����ة من 
الرتاج  الرئيسيني لشركة  املالك 
لالستثمار )شركة الرتاج القابضة( 
للعام 2009 وليس بسبب خسائر 
تشغيلية كما بينه اخلبر املنشور. 
علما ان شركة الرتاج القابضة في 
املراحل النهائية من التخارج من 
الرئيسية لها  احد االستثمارات 
وهو ما س����يوفر سيولة لشركة 

جاءن����ا م����ن ش����ركة الرتاج 
لالستثمار الرد التالي: انه باالشارة 
الى اخلبر املنشور بالعدد 12487 
بتاريخ 2010/12/21 )ص38( حول 
خسارة شركة الرتاج لالستثمار 
الكثر من 60% من رأس����مالها في 
العام 2009 و50% من املتبقي العام 
2010، افاد جهاد القبندي العضو 
املنتدب والرئيس التنفيذي السابق 
للشركة بأن اخلبر املنشور غير 
دقيق وكان يفترض من اجلريدة 
حتري الصحة والدقة في نش����ر 
مثل هذه االخبار التي من شأنها ان 
تؤثر على سمعة الشركة وحقوق 

مدار اليوم لتحديد املشروع األكثر 
إبداعا حيث قدم الطالب أفكارهم 
إلى جلن���ة التحكيم.  وكان نادي 
املش���اريع الصغيرة في اجلامعة 
أق���ام هذا املعرض  األميركية قد 
لتعزيز نظرة الطلبة لعالم االعمال 
باإلضافة لتشجيعهم على اإلبداع 
وطرح أفكارهم ومبادراتهم لتكون 

بداية دخولهم إلى عالم األعمال.

حقيقية لقادة األعمال من الشباب 
سعيا إلى توسيع نطاق مهاراتهم 
وخبرتهم العملية الالزمة ملواكبة 
التطور املستمر في عالم األعمال 
اليوم«.  وقد أقام بنك اخلليج جناحا 
خاصا في املعرض وفر من خالله 
للطالب املشورة واملعلومات عن 
منتجات وخدمات البنك، كما عقدت 
على هامش املعرض مسابقة على 

 أعلن بنك اخلليج عن اعتزازه 
برعايته احلصرية ملعرض املشاريع 
التجارية الصغيرة الذي نظمه نادي 
املشاريع التجارية الصغيرة التابع 
للجامع���ة األميركية في الكويت 
يوم 14 ديسمبر اجلاري باملبنى 

الرئيسي للجامعة.
وفي هذا الصدد قال مدير عام 
ش���ؤون مجلس اإلدارة في البنك 
الثني���ان: »نحن  فوزي ثني���ان 
فخورون جدا بأن يرتبط اسم بنك 
اخلليج مبعرض املشاريع التجارية 
الصغيرة الذي يهدف إلى توفير 
الدعم واملساندة ألصحاب املشاريع 
الصغيرة ممن يطمحون للترويج 
ألعمالهم، كم���ا يعمل البنك على 
توفير فرص مثمرة لهؤالء الشباب 
بهدف تطوير مواهبهم ومهاراتهم 
ليصبحوا من أهم رواد األعمال في 
املستقبل، فالبنك يؤمن جازما بأن 
االس���تثمار احلقيقي املجزي إمنا 
هو في املوارد البشرية، وخاصة 
شريحة الشباب منها«. وأضاف 
الثنيان في تصريح صحافي ان: 
»بنك اخلليج يلتزم بتوفير فرص 

أعدت شركة بيتك لألبحاث تقريرا 
حول سوق الصكوك اإلسالمية، حيث 
أشار التقرير الى ان سوق الصكوك 
في الع����ام 2011 س����يكون مدفوعا 
باالنتعاش احلاصل في النشاطات 
العاملية، والسياسات  االقتصادية 
النقدية املرنة، وجهود جمع األموال 
النمو االقتصادي  السيادية لدعم 
فضال عن إحياء مش����اريع القطاع 
التقرير دخول  اخلاص. وتوق����ع 
العبني جدد في األسواق الناشئة، 
فضال عن مصدرين جدد في دول 
عدة، يستهدفون االستفادة من سوق 
الصكوك، مع ظهور محتمل ألول مرة 
في تايلند واليابان وأوروبا، األمر 
الذي يعزز الطلب على هذا املنتج 
املالي الشرعي اآلخذ في النمو، وقد 
جتاوز حجم الصكوك املصدرة حتى 
الربع الثال����ث من العام احلالي ما 
مت إصداره من صكوك خالل العام 
املاضي بأكمل����ه، مبينا أن أكبر 10 
صفقات للصكوك في األشهر ال� 9 
األولى من عام 2010 ش����كلت مبلغ 
9.52 مليارات دوالر اي نسبة %34.4 
من إجمالي الصكوك الصادرة عامليا. 

وفيما يلي تفاصيل التقرير:
برزت صناعة الصكوك باعتبارها 
واحدة م����ن املكونات الرئيس����ية 
للنظام املالي اإلس����المي، وتنامي 
دورها لتصب����ح على نحو متزايد 
أح����د املنتجات املس����تخدمة على 
نطاق دولي واس����ع، مما أدى إلى 
منو سوق الصكوك بنسبة 10 إلى 
15% سنويا، ويقدر بحوالي 100 مليار 
دوالر أميركي، وشكل نسبة 12% من 
األصول املالية اإلسالمية العاملية في 
عام 2009. ومن هنا ميكن القول ان 
آفاق سوق الصكوك التزال مشرقة، 
ففي ع����ام 2009 ارتفعت إصدارات 
الصكوك العاملية بنسبة 58.8% على 
أساس سنوي لتصل إلى 15.5 مليار 

دوالر مقارنة بعام 2008.
وأوض����ح تقرير ش����ركة بيتك 
لألبحاث انه في األشهر ال� 9 األولى 
من 2010، ارتفع إجمالي الصكوك 
العاملي  املص����درة على الصعي����د 
بزيادة قدره����ا 28 مليار دوالر أي 
بنسبة 62.3% وهي أعلى من مبلغ 
17.2 ملي����ار دوالر الذي تراكم في 
األشهر ال� 9 األولى من العام السابق 
بل وجتاوز إصدارات س����نة 2009 
كاملة، التي بلغ حجمها 24.7 مليار 
دوالر، حيث عبر ذلك عن حالة من 
االنتعاش التدريجي في االقتصاد 
العاملي وحتس����ن ظروف السوق 

وتزايد ثقة املستثمرين.
وف����ي دراس����ة أجريناها، فإنه 
بحسب اجلهة املصدرة، فإن حوالي 
77.3% من اجلهات املصدرة للصكوك 
في األشهر ال� 9 األولى من عام 2010 
كانت كيانات سيادية وشبه سيادية، 
وذلك متش����يا مع املصلحة العامة 
للمستثمرين التي شهدت حتوال في 
األفضلية إليجاد مالذات حتوطيه 
آمنة وإصدارات ذات جودة عالية. 
وجاء قطاع اخلدم����ات املالية في 
املرتبة التالية حيث بلغت إصداراته 
9.8% من إجمالي إصدارات الصكوك، 
بينما جاء قط����اع الطاقة واملرافق 
العامة بنسبة 7.6% مدفوعا بأنشطة 
جمع األموال من قبل املؤسس����ات 
املالية واستمرار اإلنفاق على البنية 
التحتية. ووفقا للدراسة فقد واصلت 
ماليزيا السيطرة على سوق الصكوك 
العاملية، إذ ساهمت بنسبة %72.3 
من إجمالي قيمة الصكوك املصدرة 
في األش����هر ال����� 9 األولى من عام 
2010، وتراجعت كل من اندونيسيا 
واململكة العربية السعودية لتحال 
بعدها بنس����بة 10.3% و9.1% على 
التوالي. وبحسب نوع العملة، فقد 
تصدرت صفقات الصكوك املقومة 
بعملة الرينغيت املاليزي ما نسبته 
63.8%، وتلته����ا الصفقات املقومة 
بالروبية االندونيسية بنسبة %10.2 
والصفقات املقومة بالريال السعودي 

بنسبة %7.4.
وبني التقرير أن أكبر 10 صفقات 
للصكوك ش����كلت في األشهر ال� 9 
األولى من ع����ام 2010 مبلغ 9.52 
مليارات دوالر أي نس����بة %34.4 
من إجمالي الصكوك الصادرة عامليا. 
ومن أصل مبلغ 9.52 مليارات دوالر 
سيطرت اإلصدارات السيادية مببلغ 
5.84 مليارات دوالر أي ما نسبته 
61.4% وهي متثل أعلى 10 إصدارات 
للصكوك، تليه����ا الطاقة واملرافق 
العامة مببل����غ 1.8 مليار دوالر أو 
19.6% وتبعها قط����اع االتصاالت 
الس����لكية والالسلكية مببلغ 1.36 

مليار دوالر أو %14.3.
وذكر التقرير انه بحسب البلد، 
فقد تصدرت ماليزيا، إذ بلغ حجم 
إصداراتها من الصكوك 4.47 مليارات 
دوالر أو ما نس����بته 47.0% ألعلى 
10 إصدارات، ث����م اململكة العربية 
السعودية مببلغ 2.32 مليار دوالر أو 
ما نسبته 24.4%، فقطر مببلغ 1.37 
مليار دوالر أو 14.4% واندونيسيا 
مببلغ 1.35 مليار دوالر أو %14.2.

وأش����ار التقرير ال����ى أن أكبر 
الصكوك املقومة بالعملة احمللية 
خ����الل األش����هر ال����� 9 األولى من 

الصكوك لم تستغل بعد. والسيولة 
في السوق الثانوي التزال تشكل 
حتديا بالنسبة إلصدارات الصكوك 
بالدوالر مع تفضيل املستثمرين في 
الصكوك القائمة متلك هذه األوراق 
حتى تاريخ االستحقاق، األمر الذي 
ت����داول الصكوك  يحد من عملية 

وإمكانيات تسييلها.

اي حوالي 1.1 ملي����ار دوالر(. كما 
التقرير إلى أهم التحديات  تطرق 
الت����ي تواجه س����وق الصكوك في 
الوقت الراهن والتي تشمل: العرض 
والطلب على الصكوك مازال يقتصر 
بشكل كبير على جنوب شرق آسيا 
والشرق األوسط، بينما التزال هناك 
أسواق تزخر بفرص عديدة إلصدار 

في األشهر ال� 9 األولى من عام 2010 
إصدارا سياديا مقوما بالعملة احمللية 
من حكومة قطر مببلغ 5 مليارات 
ري����ال قطري )حوال����ي 1.4 مليار 
دوالر( وإصدارات مقومة بالدوالر 
الس����نغافوري من خزانة ماليزيا 
بيرهاد عبر دانغا كابيتال )والتي 
بلغت 1.5 مليار دوالر سنغافوري 

ع����ام 2010 كان إصدارا جتاريا من 
العربية السعودية مببلغ  اململكة 
7 مليارات ريال سعودي )حوالي 
1.9 مليار دوالر(، أما أكبر إصدارات 
الدولية بالدوالر فكانت  الصكوك 
إصدارا سياديا من حكومة ماليزيا 
مببلغ 1.25 مليار دوالر وقد شملت 
الصفقات األخرى الكبيرة للصكوك 

رعى حصريًا معرض المشاريع التجارية الصغيرة

تحت رعاية وبحضور الشيخ أحمد الفهد

ناصر الديحاني يتسلم درع التكرمي بالنيابة عن بنك اخلليج من فاطمة الثنيان

د.تركي الشمري

»بيتك لألبحاث«: 9.52 مليارات دوالر 
قيمة أكبر 10 صفقات للصكوك بنهاية الربع الثالث 

تناولت في تقرير لها أهمية سوق الصكوك وتناميها وأثرها في تنشيط حركة االقتصاد العالمي

34.2 مليار دوالر إصدارات الصكوك المتوقعة خالل 2011

أكبر عشر صفقات للصكوك بحسب القيمة »بنهاية الربع الثالث من 2010«
املبلغ مليون احليازة )سنة(العملةالبلدالهيكلاسم الصكوك

دوالر
71.867ريال سعوديالسعوديةاستثمارشركة الكهرباء السعودية )صكوك 3(

81.374ريال قطريقطرإجارةصكوك قطر السيادية
11.360 حتى 10رينغيت ماليزيماليزياإجارةصكوك سيلكوم للنقل

51.250 دوالر أميركيماليزياإجارةصكوك ماليزيا العاملية 2
3883روبية اندونيسيةاندونيسياإجارةصكوك البيع بالتجزئة االندونيسية

3728رينغيت ماليزيماليزيامرابحةصكوك 1 ماليزيا 2010
صكوك اخلزانة بالدوالر السنغافوري

10680دوالر سنغافوريماليزياوكالة )س 2(

3468روبية اندونيسيةاندونيسياإجارةسلسلة صكوك احلج االندونيسية 2013 أ
صكوك اخلزانة بالدوالر السنغافوري

5455دوالر سنغافوريماليزياوكالة )س 1(

5450دوالر أميركيالسعوديةوكالةصكوك الدار 4
املصدر: زوايا شركة »بيتك« لألبحاث

أبرز إصدارات الصكوك الدولية والمحلية
احليازة العملةالبلدالهيكلاسم الصكوك

)سنة(
املبلغ 

مليون دوالر

االمارات العربية مشاركةصكوك مصرف أبوظبي اإلسالمي
5750دوالر أميركياملتحدة

3606.5روبية باكستانيةباكستاناجارةصكوك حكومة باكستان
صكوك البنك االسالمي للتنمية إم تي 

ان )الشريحة 2(
وكالة 

باالستثمار
اململكة العربية 

5500دوالر أميركيالسعودية

7750دوالر أميركيقطروكالةصكوك بنك قطر االسالمي
املصدر: زوايا شركة »بيتك« لألبحاث


