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 القطاع المصرفي أولى ضحايا األزمة الراهنة
 تتجه االزمة السياسية 
في لبنــــان الى مزيد من 
التصعيد والتأزمي، ولكنها 
في ظل الظروف الراهنة 
البلد،  تضر مبقومــــات 
فالوضع االقتصادي يتجه 
التردي،  مــــن  الى مزيد 
والوضع االجتماعي حدث 
وال حرج، وما نريده في 
مقالنا هذا، هو تســــليط 
الضوء على التصريحات 
االخيرة فــــي لبنان بان 
الليــــرة اللبنانية متينة 

ولم يعكر صفوها شيء، والوضع املصرفي 
ممتاز النه ركيزة اساســــية، ولالســــف 
كل محلل اقتصــــادي ال يتحدث مبوجب 
دراسات واحصائيات بقدر ما يأتي حتليله 
متناسبا مع كونه مواليا او معارضا، اولى 
املسؤوليات يتحملها القطاع املصرفي في 
لبنان، وخاصة املصرف املركزي في ظل 
هذا الوضع املتــــردي، فضال عن حتمله 
املســــؤولية الكبرى في انعدام النهوض 
الصناعي وتطوره وانكفاء النشاط التجاري 
في ظل االزمة الراهنة وما يعنيه ذلك من 
ترد لالوضاع االقتصادية التي هي باالساس 
متردية على صعيد الوطن، وذلك التباعه 
سياسة احلياد الســــلبي، اذ ان املصرف 
املركزي تعود على االكتفاء باصدار سندات 
خزينة بفوائد عالية تستفيد منها البنوك 
على حساب لقمة املواطن وفقره، علما ان 
ودائع املصارف ســــجلت نتائج ممتازة، 
واذا قســــنا لبنان، هذا البلد املمتد على 
مساحة ١٠٤٥٢ نســــتنتج ان ليس هناك 
بلد في العالم بحجم لبنان متلك مصارفه 
هذا الكم من الســــيولة، فالفوائد العالية 
على الودائع التي تتراوح بني ٤ و٥٪ على 
الدوالر والتي ال ميكن ان تتعدى في بنوك 
اخلــــارجـ  وفي اي دولة في العالمـ  أكثر 
من و١ او ٢٪، خاصــــة بعد االزمة املالية 
العاملية احلالية، تعطي غطاء هداما على 
املبالغ والقروض املدينة، وتزيد من كلفة 
النهوض االقتصادي وازدهاره وبالتالي 
تراجع احلركة االســــتهالكية النخفاض 
القدرة الشرائية وبالتالي منو البطالة ما 
يؤدي ـ كما عبرنا في مقاالتنا السابقة ـ 
الى اندثار الطبقة الوســــطى التي تشكل 
رأس حربة النظام االقتصادي احلر وتبقي 

التوازن قائما بني االغنياء والفقراء.
  ان القــــرارات الصــــادرة من املصرف 
املركزي في الفترة االخيرة، وعدم تقدمي 
االقتراحات الالزمة، واالبتعاد عن العمل 
اجلاد للنهوض باالقتصاد الوطني، جتل لهذا 
النهج اخلطير، بحسب بعض استطالعات 
الرأي في املجال االقتصادي، فاصدار سندات 
اخلزينة لصالح املصارف بفوائد عالية 
جدا تزيد من عجــــز اخلزينة ويضاعف 
من ثروات البنوك الضخمة ويزيد خطر 
االفالس على البنوك املتعثرة والصغيرة 
كل ذلــــك بفضل هذه الســــندات، من هنا 
كانت دعواتنا في ظل االزمة االقتصادية 
العاملية، لتفادي نتائجها، الى ضرورة دمج 
املصارف الصغرى باملصارف الكبرى، الن 
هذه املصارف، ومن وجهة نظرنا، ستتحول 
فــــي املدى القريب الى عامل مســــاعد في 

اتخاذ القرار، وقد اخذنا 
التعقيــــدات والصعاب 
والشروط التعجيزية التي 
تضعها املصارف التجارية 
ملساعدة القطاع اخلاص 
الالزمة بعني  بالقروض 
االعتبار واســــتخلصنا 
العبر بأنها متعمدة، ملا 
ال، وهذا ما يترجم انكفاء 
دور املصــــرف املركزي 
الفعلي عن املساهمة في 
النهوض االقتصادي في 
لبنان، هذا الدور االساسي 
هو املطلوب، مع ثقتنا التامة بقدرة وكفاءة 
حاكم مصرف لبنان االستاذ رياض سالمة 
الذي يشــــكل ضمانة وطنية ومصرفية 
بامتياز سواء على صعيد لبنان او على 
صعيد العالم، وبشهادة افضل اخلبراء، 
املوالني منهم واملعارضني، ولكن واحلق 
يقال ان ما نســــميها الهبــــة التي يقدمها 
املصرف املركزي بفوائد عالية على سندات 
اخلزينــــة اوجدت تضخما كبيرا في عدد 
البنوك في بلد صغير كلبنان (٧٦ مصرفا) 
عدا الفروع املنتشرة في كل حدب وصوب، 
كما يتحمل مصرف لبنان املسؤولية الكبرى 
في تدني مستوى الرقابة على البنوك، اذ 
لم يبق في الوقت الراهن ســــوى النظام 
املصرفي الذي من املمكن ان نعول عليه 
وسياسات املصرف املركزي يجب ان تكون 
صارمة وكلنا ثقة ولكن يبقى لكل حصان 

كبوة.
  نتوجه الى ادارة املصرف املركزي بشكل 
عام والى االســــتاذ الكبير رياض سالمة 
الــــذي نفتخر به ونكن لــــه كل االحترام 
والتقدير، بان تكون االدارة اكثر فاعلية 
في تنشيط القطاع االقتصادي وان توجه 
الرقابة لتكون سليمة، وان تنكب االدارة 
على اخذ املقترحات والتشريعات وتدابير 
اكثر مالءمة وتطورا في ظل الوقت الراهن، 
والعمل معا على تشجيع البنوك التجارية 
على املســــاهمة الفعالة للنهوض بالبالد 
عن طريق اعطاء القروض الطويلة االجل 
بفوائد رمزية، فاملسؤولية تتطلب اندفاعا 
واخالصا وسهرا وموهبة وابداعا وتفانيا 
من اجل الصالح العام، والوضع الراهن 
يستلزم حيادا تاما واالجتاه اكثر فاكثر 
للعمل الدؤوب لصيانــــة الليرة ومتتني 
الوضع االقتصــــادي، والتفتيش في كل 
الوســــائل وامليل الى اعادة احياء الطبقة 
الوســــطى، واالجتاه نحو االستثمار في 
القطاعات التــــي يعتبرها البعض ميتة، 

فالـ١٠٠ ميل تبدأ بامليل الواحد.
  وفي اخلتام وكما في كل ختام، نتوجه 
الى صاحب السمو ـ اطال اهللا في عمره 
وحفظه من كل شرـ  صاحب اليد الكرمية 
التي كانتـ  وســــتبقى ان شاء اهللاـ  اليد 
الكرمية على الشعوب العربية بألف شكر، 
والى ولي العهــــد احلافظ املؤمتن، والى 
الوزراء والوزراء  ســــمو رئيس مجلس 
االعزاء احملافظني بكل عني ســــاهرة على 
اقتصاد الكويت، عفاكم اهللا، وفي اخلتام 
وكما في كل ختام: الكويت احلبيبة اهللا 

حاميها.
 melhemmahmoud@hotmail.com  

 بقلم المستشار القانوني د.محمود ملحم

 العمر: «بيتك» يدرس فرصًا استثمارية في كندا
  ويعتبرها سوقاً مستهدفة لتوسعاته المستقبلية 

 «كي جي إل للمالحة» تدرس بدائل استعادة نشاطها 
و١٫٣ مليون دينار خسائرها في عامي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩

 «برقان» يعلن الفائزين بسحب حساب «يومي»

 انطالق أنشطة معرض مسباح في ٢٩ الجاري 

 أعلن بنك برقان أسماء الفائزين في 
الســـحوبات اليومية حلساب «يومي»، 
وقد قام البنك بإيداع مبلغ ٥٠٠٠ دينار، 
وهو قيمة اجلائزة في حساب كل فرد من 
الفائزين احملظوظني اخلمسة لألسبوع 

املاضي.
  وقد جرى السحب في املكتب الرئيسي 
للبنك حســـب اإلجراءات املتبعة فكان 
احلظ من نصيب الفائزين: ســـالم فالح 
سالم العجمي، أحمد صالح علي فرس، 
زكي احمد سالم السبايا وفاطمة محمود 
عبداللطيف غلوم وعبد العليم انور عزاز 

عامر.

  وقد قامـــت رئيس مديري املصرفية 
البنك منيرة املخيزمي  الشـــخصية في 
بتقدمي التهنئة للفائزين في ســـحوبات 
األسبوع املاضي وقالت «إن حساب يومي 
هو احلســـاب األوحد واألكثر تفردا في 
الكويت. فهو حســـاب يقدم ســـحوبات 
وجوائز يومية مجزيـــة مقدارها ٥٠٠٠ 
دينار عدا أيام العطل األسبوعية والعطل 
الرسمية. اليوم وفي كل يوم هناك مفاجأة 
قد حتمل إليك خبر الفوز بجائزة ٥٠٠٠ 

دينار».
  وكان بنـــك برقـــان قد أطلـــق العام 
املاضي حساب «يومي» األول من نوعه 

في السوق املصرفية احمللية والذي يبدأ 
بفتح احلســـاب مببلغ ٥٠٠ دينار كحد 
أدنى ليدخـــل هذا املبلغ الســـحب بعد 
مرور ٣٠ يوما عليـــه، ومن ثم يبدأ في 
اليومية على جائزة  دخول السحوبات 
٥٠٠٠ دينار يوميا (باستثناء عطل نهاية 

األسبوع واألعياد الرسمية).
  وتزداد فرص الربح من كل ٥٠ دينارا 
تزيد على املبلغ حيث متثل كل ٥٠ دينارا 
منه فرصة في الســـحب، مما يعني أن 
املبلغ األولي املودع كحد أدنى وهو ٥٠٠ 
دينار سيكون له ١٠ فرص في السحوبات 

اليومية. 

 خالل زيارة وزيرة العالقات الدولية الكندية للمركز الرئيسي ولقائها بمسؤولي البنك

 عموميتها أقّرت تفويض مجلس إدارتها ببيع عقارات الشركة أو رهنها

 العمر يقدم هدية تذكارية للوزيرة الكندية

 (قاسم باشا)  محمود دشتي خالل عمومية الشركة

 جناح «وثرة» في مقر بنك الكويت الدولي 

االقتصاد الكندي كما أن هناك 
تشـــريعات وبيئة استثمارية 
مالئمة، ســـنعمل على توسيع 
تواجدنا هناك إذا توافرت الفرص 
املناسبة لبناء كيان استثماري 

يحقق أفضل العوائد».
  وقد جرى خالل زيارة الوزيرة 
الكندية احلديث حول تطبيقات 
االقتصاد االسالمي واملنتجات 
واخلدمات املوافقة للشـــريعة 
والتطرق إلى توسعات «بيتك» 
اخلارجية في األسواق العاملية 
واإلقليمية واخلليجية، كما مت 
التأكيد على الهدف االستراتيجي 
الـــذي يتبناه «بيتك» دوما في 
استثماراته بحيث تكون طويلة 
األمـــد ومتثـــل قيمـــة مضافة 
للمجتمع الذي تعمل فيه وأداة 
مساهمة في تنميته واملشاركة 
في تطوير قدراته على صعيد 
البشـــرية والطاقات  القدرات 

املنتجة واملشاريع الكبرى.
الزيارة    وجرى في ختـــام 
تبادل الهدايـــا التذكارية التي 
التقدير والعالقات  عبرت عن 

الطيبة بني اجلانبني. 

أســـواق جديدة بعد دراســـة 
التطـــورات احلاليـــة  لكافـــة 

واملستقبلية.
  وأضاف العمر: جنح «بيتك» 
خالل العام املاضي في إنشـــاء 
صنـــدوق عقـــاري فـــي كندا 
بقيمة ٤٥٠ مليون دوالر كندي 

يستثمر في عقارات مدرة للدخل 
بالتعاون مع إحدى الشركات 
الكندية الكبرى، ونحن نعتبر 
ذلك مجرد بداية، ولدينا بعض 
الفرص االستثمارية اإلضافية في 
كندا نعكف على دراستها اآلن، 
هناك مؤشرات ايجابية عن منو 

مختلفـــة، معربا عن ســـعادة 
«بيتك» وتقديره لهذه الزيارة 
ومـــا حتملـــه مـــن أهمية في 
وقت يتطلـــع فيه «بيتك» إلى 
توسيع استثماراته في السوق 
الكندية ضمن توجهه لتعزيز 
االنتشار الدولي والدخول إلى 

النخبة، ركن الكهرب، مؤسســـة 
الشاهد العثماني، وموقع مسابيح 
إلى جانب مجموعة من املشاركني 
من دول اخلليـــج العربي ودول 
عربية مثـــل مصر ولبنان ودول 
أجنبية مثـــل بريطانيا، اليونان 
وتركيـــا وهي جميعهـــا متاجر 
معتمدة لبيع املسابيح الفاخرة.

  وأشار إلى أن القائمني على فكرة 
املعرض هم مجموعة من الشباب 
الكويتي الطموح واملوهوب جمعهم 
شغف اقتناء وتصميم املسابيح، 
وهـــم يســـعون إلنشـــاء مركز 
ثقافي خاص بصناعة املسابيح 
يســـتطيعون من خالله مشاركة 
حبهم وإعجابهم وتبادل خبراتهم 
ومعلوماتهـــم حول هذا االهتمام 

املشترك فيما بينهم.  

اخلليج العربي يرقى إلى مستوى 
املعارض العاملية، إذ يضم تشكيلة 
واسعة من املعروضات القيمة التي 
تعرض ألول مرة من مســـابيح 
الكرميـــة والكهرمان  األحجـــار 
والعصي النـــادرة واألثرية، إلى 
جانب اختتامه مبزاد علني على 
الثمينة  القطـــع  مجموعة مـــن 

واملميزة.
  وقال رئيس اللجنة التنظيمية 
عبـــد اللطيف الصـــراف «يهدف 
معـــرض مســـباح إلى إشـــباع 
حاجات املهتمني باقتناء املسابيح 
وإتاحة حريـــة االختيار لهم من 
بني املعروضات مبا يتناسب مع 
أذواقهم، باإلضافة إلى االرتقاء بهذه 
الهوايـــة التي جتمع بني األصالة 
الشرقية والتصاميم العصرية، 

للمعرض تعمل منذ أشهر إلعداد 
وتنفيذ كافة االستعدادات الفنية 
التي تالئم فكرة املعرض األساسية 
ابتكار  التراثيـــة، مثل  وأجواءه 
التصاميم والديكـــورات األنيقة 
الزجاجية  العـــرض  ونافـــذات 
املصممـــة بطريقة راقية، وخلق 
هوية مميزة للمعرض بالتركيز 
على اخلط العربي القدمي الذي يبرز 
اجلانب الثقافي للمسباح ويحافظ 

على فخامته وعراقة مظهره.
ان املعرض سيشـــارك    وبني 
فيه نخبة مـــن التجار واملتاجر 
من الكويت ومن بني هذه اجلهات 
مؤسسة MBH للهدايا والكماليات، 
مؤسسة ديوان املسابيح، روائع 
الكهرب، مؤسسة بحر البلطيق، 
معرض السبحة الدولية، مؤسسة 

 أعلنت اللجنـــة التنظيمية 
ملعرض مســـباح عن انطالق 
أنشطة املعرض خالل الفترة من 
٢٩ إلى ٣١ يناير اجلاري، وذلك 
بالتزامن مع برنامج األنشطة 
العليا  اللجنة  الذي وضعتـــه 
لالحتفاالت الوطنية لالحتفال 
باليوبيـــل الذهبي الســـتقالل 
الكويت ومـــرور ٢٠ عاما على 
التحريـــر ومرور ٥ أعوام على 
الســـمو األمير  تولي صاحب 
الشـــيخ صباح األحمد مقاليد 

احلكم.
  وقالـــت اللجنة املنظمة في 
بيـــان صحافي أمـــس ان هذا 
املعرض الذي يعـــد األول من 
نوعه في منطقة الشرق األوسط 
ككل واألكبر على مستوى دول 

وإلى تهيئة اجليل اجلديد لالهتمام 
بهذه الصناعة وتطويرها بشكل 

أكبر».
  وأضاف ان اللجنة التنظيمية 

 أبدت وزيرة العالقات الدولية 
الكندية ايريس ايفانز إعجابها 
الشـــديد وتقديرهـــا لتجربة 
جناح بيـــت التمويل الكويتي 
الدولية في  (بيتك) باألسواق 
ظل أسلوب عمل متميز وفريد 
لم مينعه من حتقيق مستوى 
أداء عال وبناء شبكة من عالقات 
املالية  التعاون مع املؤسسات 
الكبرى، مؤكدة خالل  العاملية 
زيـــارة قامت بها إلـــى املركز 
الرئيسي لـ«بيتك» التقت خاللها 
بالرئيس التنفيذي محمد العمر 
وعدد من املسؤولني في قطاع 
االستثمار والعقار الدولي «ان 
كندا ترحب باملستثمرين وتقدم 
لهم التسهيالت املناسبة، ومهتمة 
باالستفادة من النمو امللحوظ 
لالقتصاد االسالمي ومؤسساته 
ومنها بيتك مبا يخدم االقتصاد 

الكندي».
العمر    من جانبـــه رحـــب 
بالوزيرة الكندية والوفد املرافق 
الذي ضـــم نائب الوزيرة بول 
ويتبكر ومجموعـــة من كبار 
املســـؤولني املعنيني مبجاالت 

 عمر راشد
  كشــــف رئيس مجلس ادارة شــــركة «كي جي إل للمالحة» محمود 
دشــــتي ان الشركة تبدأ حاليا في بحث جميع البدائل واخليارات التي 
متكن الشــــركة من مواصلة نشاطها واستئنافه مرة أخرى في الكويت 
ومنطقة اخلليج والتعاقد مع وكاالت اخلطوط املالحية البحرية لزيادة 
حجم أعمال الشــــركة والذي من املتوقــــع ان يحقق نتائج أفضل خالل 

العام املقبل.
  ولفت دشتي في تصريح صحافي على هامش انعقاد عمومية الشركة 
أمس، بنسبة حضور ٩٥٪، الى ان الشركة واجهت الكثير من العقبات 
خالل العامني ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ حيث ألقت األزمة بظاللها على قطاع النقل 
بشكل عام والنقل البحري بشكل خاص مما أدى الى انخفاض حاد في 
حركة انتقال األفراد والبضائع التي ترتبط بصورة مباشرة مع حركة 

النشاط االقتصادي.
  واســــتدرك دشتي بالقول ان الشركة واجهت عقبات أدت الى توقف 
الباخرة «أمير القلوب» اململوكة للشــــركة في املوانئ االيرانية والذي 

ساهم في زيادة خسائر الشركة.
  وقال ان الشركة تكبدت خسائر قدرها ١٫٣ مليون دينار ناجتة عن 
الفرق بني حتقيق الشــــركة ايرادات قدرها ٣٧٨٫٥ ألف دينار واجمالي 

املصروفات ٢٫٠٩ مليون دينار.
  وقد أقرت عمومية الشركة بنودها التسعة املدرجة على جدول األعمال، 
حيث أقرت سماع تقرير مجلس االدارة عن اعمال الشركة املنتهية في 
الفترة من ١٨ مارس الى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩، كما أقرت عموميتها توصية 
مجلس االدارة بعدم توزيع ارباح واملوافقة على تفويض مجلس االدارة 

في بيع عقارات الشركة او رهنها او اعطاء كفاالت او عقد القروض. 

 «الدولي» يستضيف معرض «وثرة العقارية» 

 أعلن بنك الكويت الدولي عن 
اســـتضافته للمعرض اخلاص 
لشركة وثرة العقارية في مقره 
الرئيسي والذي يقدم مجموعة 
من العـــروض العقارية املميزة 

لعمالء وموظفي البنك.
  وذكر «الدولي» أن استضافته 
لهذا املعرض جاءت من منطلق 
الشـــراكة اإلســـتراتيجية التي 
جتمعه مع شركة وثرة العقارية 
والتي أثمرت تسويق العديد من 
املنتجات والعـــروض العقارية 
إلـــى أن هذا  لعمالئه، مشـــيرا 
املعرض يحمل معه فرصا جيدة 
لتملك وحدات سكنية في مناطق 
الشـــعب البحري وبنيـــد القار 
والساملية وأبو حليفة وأيضا بكل 

من مصر وسورية ولبنان.

  وأوضـــح أن شـــركة وثرة 
باإلضافة إلى أنها ستقدم مجموعة 
من شقق التمليك التي تتناسب 
مع إمكانيات العديد من الشرائح 
والفئات، فإنهـــا حريصة على 
توفير الوحدات السكنية الراقية 
واملتميزة ذات املساحات املتنوعة 
من الكبيرة إلى املتوسطة مع عدم 
إغفال األفضلية التي تقدمها من 
ناحية الســـعر. وأكد أن عمالءه 
مدعـــوون لالســـتفادة من هذه 
العروض التي تقدمها شركة وثرة 
على جميع مشاريعها املنتشرة 
في جميع مناطق الكويت، مشيرا 
إلى أن «الدولي» يقدم هذه الفرصة 
من خـــالل متويله للراغبني في 
متلك وحدات ســـكنية في هذه 

املناطق.

  وأشـــــار إلــــى أنــــه يعــتز 
التي أسســــها مع  بالشـــــراكة 
شركة وثرة العقارية ملـا متلكه 
من سمعة طيبة واسم رائد في 
عالم شــــقق التمليــــك، مضيفا 
أنه حريص على أن يســــتفيد 
عمالؤه من خالل هذه الشراكة 
فــــي املشــــاريع العقارية التي 

تطرحها هذه الشركة. 
  اجلدير بالذكر أن شركة وثرة 
العقارية واحدة من الشــــركات 
العريقــــة في مجــــال التطوير 
العقاري، فقــــد تولت في العام 
العقاري  التطوير  ٢٠٠٣ أعمال 
جلميع األراضي التي متتلكها، 
وقامت بتشييد ما يقرب من ٤٠ 
بناية في جميع مناطق الكويت 

بواقع ٧٥٠ شقة. 

 المعرض يحمل فرصًا لتملك وحدات سكنية 

 عبد اللطيف الصراف 


