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أحمد رمضان في جانب من االجتماع السنوي لشركة غلف اكسبريس 

في لقاء مع مجموعة من السفراء األوروبيني بالكويت

العمر: »بيتك« يتطلع للتوسع في أوروبا خالل الفترة املقبلة
وفق خطة مدروسة وعبر االستثمار في أصول نوعية متميزة

قال الرئيس التنفيذي لبيت 
التمويل الكويتي )بيتك( محمد 
العمر أمام مجموعة من سفراء 
االحتاد األوروبي بالكويت، ان 
التجربة الرائدة لـ »بيتك«على 
مدى 33 عاما تركزت على التعامل 
مع مكونات االقتصاد احلقيقي 
القائم علـــى إعمـــار األرض، 
وحتقيق معدل أكبر على دوران 
رأس املـــال مبا يدعم االقتصاد 
الوطنـــي في أي بلـــد وميثل 
قيمة مضافة، مبينا ان »بيتك« 
التواجد والتوسع  يســـتهدف 
في أوروبا باعتبارها من أماكن 
االستقرار والنمو املتوازن، وفق 
خطة مدروسة وعبر االستثمار 
في أصول نوعية متميزة وبأقل 

درجة من املخاطر.
وأكد العمر في عرض قدمه 
بدعـــوة من ســـفارة هنغاريا 
ان »بيتـــك« يعمل على توثيق 
العالقات التجارية واالقتصادية 
مع العديد من الدول في مجاالت 
االقتصاد احلقيقي والتنموي التي 
تفيد الشعوب وتعزز العالقات 

وتقرب بني احلضارات.

فرع ألمانيا

وأشـــار إلى ان »بيتك« بدأ 
العمل فعليا في أملانيا عبر فرع 
»بيتكـ  تركيا« في مدينة مانهامي، 
معتبـــرا ذلك نقلـــة مهمة في 
مسيرة العمل املصرفي اإلسالمي 
في أوروبا، ملقابلة الطلب على 
املنتجات املالية اإلسالمية من 
قبل الشـــركات واملؤسســـات 
واحلكومات واألفراد، مشيرا إلى 
أن »بيتك« رّتب وشارك في وقت 
سابق بعملية إصدار صكوك إلى 
والية ساكسوني انهالت األملانية 
بقيمة 100 مليـــون يورو، كما 
ان لديه استثمارات عقارية في 
بريطانيا وقد تخارج في وقت 
ســـابق من محفظة عقارية في 
السويد، ويتطلع الى مزيد من 
االستثمارات والعمل في أوروبا 

خالل املرحلة املقبلة.
وقال العمر ان العمل املالي 
القائم على الشريعة اثبت جدارة 
ومصداقية واستحق ان يكون 
بديال اقتصاديا متاحا ومعترفا 
به في األسواق العاملية، وقد زاد 
الطلب على املنتجات واخلدمات 
املالية االسالمية على مستوى 
العالم، وهناك دول وشـــركات 
أصبحـــت ترى فـــي املنتجات 
املالية املطابقة للشريعة مثل 
الصكوك حلوال مهمة ملشـــاكل 
التمويل، كما أن هذا األسلوب 
من العمل االقتصادي يساهم في 
مقاومة الفقر والبطالة ويعمل 
في مجاالت االقتصاد احلقيقي 
بهدف خلق فرص العمل وتعظيم 
قيم اإلنتـــاج وحتقيق الرخاء 

والتنمية.

إصدار الصكوك

وحول جهـــود »بيتك« في 
العمر  إصدار الصكوك اوضح 
ان الصكوك هي البديل الشرعي 
للســـندات وانها توفر حلوال 
ناجحـــة لتمويل التوســـعات 
والنمـــو ألعمـــال العديـــد من 
الشركات كما أصبحت احلكومات 

أصبح رمـــزا مهما في صناعة 
املالية اإلســـالمية  اخلدمـــات 

بالكويت والعالم.

مشاريع كبرى

وقال العمر ان »بيتك« شارك 
في متويل أربع محطات كبرى 
إلنتاج الطاقة في اخلليج، ثالث 
منها في اإلمارات »الشويحات 
والطويلة وأم النار« والرابعة 
في البحرين وهي محطة »احلد«، 
وتبلغ تكلفتها اإلجمالية نحو 
10 مليارات دوالر، كما ساهم في 
متويل هيئة الشارقة للكهرباء 
واملـــاء لبناء محطـــة جديدة 
لتوليد الكهرباء وحتديث البناء 
احلالي حملوالت الكهرباء وإنشاء 
محطات تقطيـــر مياه جديدة 
بقيمـــة إجماليـــة 350 مليون 
دوالر. وشارك »بيتك« في متويل 
مشـــاريع كبرى على مستوى 
املنطقة منها ما أصبح عالمة في 
مسيرة التمويل اإلسالمي مثل 
مشروع ايكويت الذي كان أول 
مشروع من نوعه يشارك فيه 
التمويل اإلسالمي والتقليدي 
معا كل بأســـلوب عمله، حيث 
اعتبـــر املشـــروع منوذجا مت 
تصميم هيكلية مشابهة له في 
الكويت  مشاريع أخرى داخل 

وخارجها،

جائزة أفضل تمويل

 وفـــاز »بيتك« عـــام 2002 
بجائزة أفضـــل متويل ألكبر 
مشروعني تنمويني وهما ايكويت 
والشـــويحات مـــن يورومني 
العاملية، وقد رتب متويل احلصة 
اإلسالمية في املشروعني بقيمة 
450 مليون دوالر، وفي مجال 
االتصاالت التي يبدي »بيتك« 
اهتماما كبيرا به شارك في اكبر 
صفقة متويل إسالمي في العالم 
الرئيسي  بالقيام بدور املنظم 
الشـــرعي لتمويل  واملستشار 
الرخصـــة الثانيـــة للنقال في 
الســـعودية بحصة بلغت 200 
مليـــون دوالر وتبلـــغ قيمة 
الصفقة التي فازت فيها شركة 
)احتـــاد اتصاالت( 2.35 مليار 
دوالر ممـــا جعلها أكبر صفقة 

متويل إسالمي في العالم.

مستقبل الصناعة

وحتدث العمر عن واقع وآفاق 
تطور صناعة اخلدمات املالية 
اإلسالمية حيث أوضح أن هناك 
نحو 300 مؤسسة في 75 دولة 
تدير أصـــوال قيمتها تتجاوز 
تريليون دوالر باإلضافة إلى أكثر 
من 250 صندوقا استثماريا تعمل 
وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية 
تدير 300 مليار دوالر. وتشير 
إلى أن  الدراسات والتحليالت 
هذه الصناعة شهدت منوا خالل 
السنوات العشر املاضية بنسبة 
تتراوح بني 10 و15% وهي بذلك 
الصناعة األكثر منوا وتطورا بني 
القطاعات االقتصادية وحتظى 
بإقبال متزايد من قبل قطاعات 
كبيرة في مختلف البلدان ولم 
يعد منوها مقتصرا على الدول 
العربية واإلسالمية بل تعدتها 

إلى جميع دول العالم.

كبرى مبنطقة اخلليج وحول 
العالم فـــي مجاالت االتصاالت 
والبنـــى التحتيـــة والطاقـــة 
العقـــاري ومتويل  والتطوير 
شـــركات معظمهـــا يعمل في 
مجاالت مهمـــة وحيوية مثل 
الصحة والتعليم والنقل وقد 
كانت فـــي معظمها مشـــاريع 
أفكارا جديدة وتتطرق  حتمل 

الى مجاالت مستحدثة.

فرص االستثمار

وشـــدد على قدرة »بيتك« 
الكبيـــرة علـــى املواءمـــة بني 
مخاطر وفرص االستثمار من 
ناحية ومتطلبات العمل والنمو، 
باإلضافة إلى ما يتمتع به من 
منـــو فـــي األصـــول والتنوع 
مبجاالت العمل، والوفاء الكامل 
لطموحات عمالئـــه من حيث 
املنتجـــات املبتكـــرة واخلدمة 
املتميـــزة التي تعبر عن دوره 
الريادي وإضافاته امللموســـة 
للعمل املالي االسالمي، مشيرا 
التقييمـــات االيجابية  ان  الى 
العديدة من وكاالت التصنيف 
العاملية واجلوائز العديدة التي 
حظي بها »بيتك« تؤكد التزامه 
بالتقاليد املصرفية واملعايير 
املهنية، وقد  العاملية واألسس 

تلجأ اليها ايضا لتمويل بعض 
مشـــاريعها، وغالبا ما تكون 
الصكوك مدرجة في احد األسواق 
املالية الكبرى ومصنفة ائتمانيا 
وهو ما يحرص عليه بيتك دوما 
في الصكوك التي يصدرها او 
يشـــارك في ترتيبهـــا، حيث 
شـــارك كمدير رئيسي ومدير 
مشارك في إصدارات عديدة بلغ 
اجمالها نحو 6 مليارات دوالر 
في مشـــاريع كبرى بالكويت 
واملنطقة والعالم، منها صكوك 
هيئة طيران دبي ومشـــاريع 
حلكومـــات قطـــر والبحرين 
وأخـــرى مع البنك اإلســـالمي 
للتنميـــة باإلضافة إلى إصدار 
صكوك لصالح شـــركة تبريد 
اإلماراتية، ووالية ساكسوني 
انهالت األملانية وصكوك لشركات 
كويتية كبـــرى منها التجارية 
العقارية، واألهلية لالستثمار، 
وشركة الصناعات الوطنية ملواد 

البناء وغيرها.
وقال العمر ان »بيتك« يعمل 
بالتعاون مع منظومة متكاملة 
من شركاته التي تتميز مبجاالت 
عملها املهمة في االجارة وتطوير 
العقار واالســـتثمار والتدريب 
واألنظمـــة اآللية وغيرها، كما 
شارك البنك في متويل مشاريع 

محمد العمر مع سفير هنغاريا

استعرض كفاءة منتجات الشركة خالل االجتماع السنوي مع عمالئها

رمضان: توقعات بنمو مبيعات »غلف إكسبريس«
من زيوت توتال 5% خالل 2011

توقع نائب الرئيس في شركة 
غلف اكسبريسـ  احدى شركات 
مجموعة البابطني أحمد رمضان 
ـ حتقيق معدالت منو من بيع 
زيوت توتال خالل العام احلالي 

بنسبة %5.
وقال رمضان خالل االجتماع 
الســـنوي الذي عقدته الشركة 
للتعريف مبنتجاتها من الزيوت 
الصناعية لعمالئها، ان الشركة 
استطاعت حتقيق معدالت منو 
في مبيعات زيوت توتال خالل 
العامني املاضيني بنسبة بلغت 
10% من احلصة اإلجمالية لسوق 

الكويت.
 واشار الى ان حجم املبيعات 
التي مت بيعها خالل العام املاضي 
بلغ 3500 طن، متوقعا ارتفاع 
حجم املبيعات خالل العام احلالي 
الى 4500 طن من زيوت توتال 

مبختلف انواعها.
وأكـــد علـــى ان االجتمـــاع 
الســـنوي يهدف إلـــى تعزيز 
العالقة بني مجموعة البابطني 
وعمالئها وهي عالقة شـــراكة 
نسعى ألن تكون دائمة وايضا 
تأكيدا على االستمرار في تقدمي 
العمـــالء واخلدمة  الدعم لكل 

اجليدة واملتميزة والسريعة.

عبـــداهلل الصديقي بالشـــرح 
مختلف انواع ومميزات زيوت 
توتال، مبينا اخلطوط العريضة 
التصنيع، وشـــارحا  ملميزات 
املعلومات الفنية عن منتجات 

زيوت توتال.
وأكد الصديقي على أن شركة 
زيوت توتال هي رابع أكبر شركة 
زيوت في العالم ولديها مصنع 
مبنطقة جبل علي في دبي وأن 
مجموعـــة البابطني هي املوزع 
الوحيد واملعتمد لزيوت توتال 

بالكويت.
 اجلدير بالذكر أن شـــركة 
توتال تنتج زيـــوت املركبات 
والتي تستخدم ملسافة 15 الف 
كيلومتر كوارتـــز 9000 وهي 
زيوت تخليقية 100% وزيوت 
توتـــال 4 × 4 التي تســـتخدم 
ملســـافة 10 آالف كيلومتـــر، 
وزيوت توتال املعدنية كوارتز 
5000 وتستخدم ملسافة 5000 
كيلومتر، ومت إطـــالق زيوت 
توتال حديثا بســـوق الكويت 
وتســـتخدم جلميع السيارات 
األميركية وعلى وجه اخلصوص 
سيارات فورد وتستخدم ملسافة 

5000 كيلومتر.
أحمد يوسف  ٭

في حتقيق هدفها املنشود من 
استمرارها في املركز االول في 
مبيعات التجزئة لزيوت توتال 
في ســـوق الكويت، وذلك عبر 
خطة عمـــل واضحـــة حتقق 

هدفها.
 من جانبه، استعرض مدير 
تصدير التجزئة في الشـــركة 

 وقال ان الشـــركة حصدت 
املركز األول على مســـتـــوى 
دول الشرق األوسط لفـــترتني 
متــتاليـــتني عام 2009 وعـــام 
2010، وذلـــــك لتحقيقها أعلى 
نســـبة مبيــعـــات لزيـــوت 

توتال.
 وأضاف ان الشركة ماضية 

جهود مشكورة تستحق التقدير 
والدعــــم حيث يأتــــي املؤمتر 
االقتصادي التنموي االول في 
هذا السياق السيما ان املؤمتر 
يرتكز على عدد من احملاور املهمة 
والفاعلة فيما تتعرض جلساته 
الكثر القضايا احلاحا حيال خطة 

التنمية املستقبلية.
واعرب الوهيب عن امله في 
ان تساهم انشطة املؤمتر في 
حتقيق جناحات مجتمعية لها 
دور فــــي قيادة بعض البرامج 
املتعلقة بخطــــة التنمية، كما 
اعــــرب االمني العــــام عن امله 
في ان يســــاهم احلــــوار الذي 
ســــيديره املؤمتر في حتقيق 
املزيد من التحفيز لكل القطاعات 

جاء ســــهم االتصاالت املتنقلة 
)زين السعودية( األكثر صعودا 
متصدرا قائمة األسهم من حيث 
االرتفــــاع صاعدا ما نســــبته 
14.88% من قيمته ليغلق عند 
6.95 رياالت سعودية. ويعزى 
هذا الصعود بعد موافقة حتالف 
»اململكة القابضةـ  بتلكو« على 
 الشروط املقترحة لشراء حصة 
زين الكويت في زين السعودية 
مبا فيها سداد 950 مليون دوالر 
نقدا وسداد 250 مليون دوالر 
بواسطة شركة »زين السعودية« 
الهيكلة، من جانب  إعادة  بعد 
آخر، تصدر سهم شركة احتاد 
اتصــــاالت )موبايلــــي( قائمة 
التراجع  األســــهم من حيــــث 
منخفضا بنسبة 3.92% ليغلق 

عند 46.60 رياال سعوديا.
ومن أخبار شركات القطاع 
قال التقرير ان شركة االتصاالت 
السعودية أعلنت في بيان لها 
على »تداول« أن مجلس إدارة 
شركة إن تي إس االندونيسية 
التجارية  املعروفة بعالمتهــــا 
)آكسس( التابعة لها ولشركة 
ماكسيس )MCB( قد اقر خطة 
عمل توسعية خلمس سنوات 
قادمة تتطلب متويال من الشركاء 
وقروضا بنكية وبعد التفاهم بني 
الشركاء أبدت شركة االتصاالت 
السعودية رغبتها في االستفادة 
من هذه الفرصة لزيادة حصتها 

في شركة أكسس.
وأعلنــــت دو عــــن إطالق 
خدمة توزيع املكاملات الصوتية 
واملخصصة ملشــــغلي حركة 
املكاملات الصوتية في منطقة 
الشــــرق األوسط وآسيا الذين 

يفتتحه الشيخ أحمد الفهد في 27 اجلاري

انخفاض القيمة السوقية لقطاع االتصاالت اخلليجي 

»إعادة هيكلة القوى العاملة« يعلن رعايته 
الذهبية للمؤمتر االقتصادي التنموي األول 

»جلوبل«: صفقة »زين السعودية« تدخل
 »زين اتصاالت« دائرة الضوء مرة أخرى

825 مليار ريال استثمارات خليجية
 في الصناعات التحويلية

توقع مسؤول في القطاع الصناعي اخلليجي 
اخلاص منو االستثمارات اخلليجية في الصناعات 
التحويلية خالل السنوات اخلمس املقبلة بنسبة 
109%. وقال األمني العام ملنظمة اخلليج لالستشارات 
الصناعية )جويك( عبدالعزيز العقيل، ان قطاع 
الصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون 
شهد خالل السنوات اخلمس املاضية زيادة كبيرة 
ســــواء على صعيد حجم االســــتثمارات أو عدد 
املصانع أو حجم القوى العاملة، الفتا الى ان عدد 
املصانع في مجال الصناعات التحويلية ارتفع 
من أقل من 10 آالف مصنع عام 2005 الى ما يزيد 

على 13 ألف مصنع في العام املاضي.

وأضاف العقيل فــــي تصريحات أمس االول 
ان حجم االستثمارات املتراكمة في تلك املصانع 
ارتفــــع من حوالي 393.7 مليــــار ريال الى 825 
مليار ريال خالل الفترة نفسها، في حني ارتفع 
عدد العاملني في هذا القطاع من 740 ألف عامل 

الى أكثر من 1.1 مليون عامل.
وشدد على الدور املهم للقطاع اخلاص اخلليجي 
في النهوض بالصناعــــات التحويلية في دول 
مجلس التعاون اخلليجي، ومبا تتمتع به دول 
املجلس من مزايا نســــبية في مجال االستثمار 
الصناعي عموما، وفي قطاع الصناعات التحويلية 

خصوصا.

واملؤسسات سعيا للوصول الى 
املزيــــد من التفاهــــم والتناغم 
للتعاون على اجناح تلك اخلطة 

الوطنية.
وبالنظر الى خطة التنمية 
املستقبلية اخلمسية للكويت 
قال االمــــني العام انــــه وعلى 
مدى سنوات طويلة فقد ساهم 
بخبراته في اعداد خطط عديدة 
في الدولة اال ان اخلطة االخيرة 
قد وضعت على سكة التنفيذ 

بشكل واضح ومحدد.

يرغبون في نقل حركة املكاملات 
الصوتية عبر اإلمارات العربية 
املتحدة. وتستند هذه اخلدمة 
على اتفاقيات االتصال الثنائية 
التي أبرمتها دو مع أكثر من 100 
مشغل خلدمات االتصال الدولي 

حول العالم.
وأكد رئيــــس مجلس إدارة 
شركة اتصاالت اإلماراتية، أن 
الشركة ستســــتثمر 15 مليار 
دوالر عبر الســــنوات اخلمس 
القادمــــة، لتطويــــر خدمــــات 
شبكاتها في اإلمارات وخارجها، 
منها 5 مليارات درهم مخصصة 
لأللياف البصرية، وأضاف أن 
اإلحصائيــــات تــــدل على أنه 
بحلــــول عام 2015 ســــيرتفع 
عدد السكان في العالم إلى 7.2 
مليارات نســــمة وأنه سيكون 
نفس العدد من األجهزة مرتبط 
باالنترنــــت، وبحلــــول 2020 
ســــيرتفع العدد إلى 25 مليار 
جهاز مرتبط بالشبكات، وأن 
ذلك سيرفع الطلب على خدمات 
البيانات للهواتف النقالة، حيث 
قدرت دراســــة حديثة لشركة 
سيسكو سيستمز أنه بحلول 
2015 ســــيكون حجم البيانات 
النقال  املستخدمة عبر أجهزة 
املرتبطــــة باإلنترنت معادال لـ 
26 مرة أضعاف احلجم احلالي، 
وهو ما يشير إلى استمرار تزايد 
الطلب علــــى خدمات البيانات 

للهاتف النقال في املستقبل.

اعادة هيكلة  أعلن برنامج 
القوى العاملة واجلهاز التنفيذي 
الذهبية  للدولة عن رعايتــــه 
التنموي  للمؤمتر االقتصادي 
االول الــــذي تقيمــــه وتنظمه 
شركة تولز للخدمات االعالمية 
املتكاملة حتت رعاية معالي نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية وزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لشؤون 
االسكان الشيخ احمد الفهد وذلك 
خالل الفترة من 27الى 28 من 
شهر مارس اجلاري بفندق جي 

دبليو ماريوت.
وبهذه املناسبة صرح امني 
عام البرنامج د. وليد الوهيب 
معبرا عن امتنانه وتقديره لفكرة 
العلمية  التصدي للمناقشــــة 
املوسعة لتفاصيل خطة التنمية 
املســــتقبلية من خالل املؤمتر 
االقتصادي التنموي االول وقال 
ان االقتصاد يعتبر احملور الذي 
تدور حوله قضايا التنمية بكل 
ابعادها مع االخذ في االعتبار 
ان هدف التنمية اجلوهري هو 
االقتصاد حيث تنعكس تنمية 
االقتصاد بالضرورة على كل 

قطاعات املجتمع.
وقال: ان كل املؤمترات التي 
تستهدف مساندة جهود الدولة 
في اجناح خطة التنمية وتساهم 
في التفاعل املجتمعي معها فهي 

قال تقرير بيت االستثمار 
العاملــــي )جلوبــــل( ان صفقة 
»زين ـ اتصاالت« دخلت دائرة 
الضوء مــــرة أخــــرى بعد أن 
تلقت زين عرضــــا غير ملزم 
مقدما من قبل  حتالف شركتي 
شركة اململكة القابضة  وشركة 
البحرين لالتصاالت السلكية 
والالســــلكية )بتلكو( لشراء 
كامل حصة االتصاالت املتنقلة 
)زين( البالغة 25%  فى شركة 

زين السعودية.
وأوضح التقرير ان األمور ما 
تزال معقدة على صعيد الصفقة 
النظر  نظرا الختالف وجهات 
بني أعضاء مجلس إدارة شركة 
زين، هذا وقد أنهى مؤشر قطاع 
االتصاالت اخلليجي تداوالت 
هذا األسبوع مسجال انخفاضا 
بنســــبة 0.49% وصــــوال إلى 
مســــتوى 289.75 نقطة، وقد 
ارتفعت خسائر املؤشر املذكور 
على صعيد أدائه منذ بداية العام 
2011 إلى ما نسبته 8.60%. هذا 
وقد انخفــــض إجمالي القيمة 
السوقية للقطاع بواقع 474.01 
مليون دوالر وصوال إلى 95.44 

مليار دوالر.
مــــن جانب آخر، شــــهدت 
أنشطة التداول صعودا ملحوظا 
في قيمها حيث ارتفعت كمية 
األسهم املتداولة بنسبة بلغت 
27.75 % وصــــوال إلى 388.46 
مليــــون ســــهم بإجمالي قيمة 
تداوالت بلغت 1.02 مليار دوالر 
مرتفعــــا بنســــبة 30.31% عن 
القيمة املتداولة خالل األسبوع 
السابق، وقد استحوذت الكمية 
املتداولة لقطاع االتصاالت على 
ما نسبته 10.83% من إجمالي 
الكمية املتداولة في األســــواق 
اخلليجية. بينما اســــتحوذت 
القيمــــة املتداولة للقطاع على 
ما نسبته 10.68% من إجمالي 
القيمة املتداولة في األســــواق 
اخلليجية. هذا وقد تصدر سهم 
شركة االتصاالت املتنقلة )زين 
السعودية( قائمة األسهم من 
حيث الكمية والقيمة املتداولة 
الكميــــة 209.02  حيث بلغت 
مليون ســــهم بقيمة إجمالية 

بلغت 395.61 مليون دوالر.
ومن جهة أداء األســــهم من 
حيث تغير السعر السوقي، فقد 

البنك شارك كمدير 
رئيسي ومدير مشارك 

في إصدارات عديدة 
بلغ إجماليها نحو
6 مليارات دوالر

..والعمر يتحدث إلى الديبلوماسيني األوروبيني


