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8 ماليني دينار 
أرباح تشغيلية 

وليس على الشركة 
أي قروض ألطراف 

خارجية 

أكد أن العمل جار لوضع إستراتيجية جديدة للشركة.. وعموميتها أقرت عدم توزيع أرباح عن 2010

السبيعي: »الكويتية لالستثمار« رّكزت على إعادة هيكلة استثماراتها 
للتطوير املستمر، وكذلك التأكد 
من التزام كل اإلدارات بسياسات 
وإجراءات العمل والقوانني ذات 
الصلة والتعليمات واإلرشادات 
الصادرة عن اجلهات الرقابية 
مث���ل تعليمات بن���ك الكويت 

املركزي.
وتابع السبيعي: إن الشركة 
قامت بتنفيذ املتطلبات الرقابية 
ومكافحة غسيل األموال بالعديد 
من األعمال خالل العام 2010 مثل 
وضع إجراءات عمل بشأن تنفيذ 
الرقابية للجهات  املتطلب���ات 
الكويت  املعنية مث���ل: بن���ك 
املركزي وسوق الكويت لألوراق 
املالية وديوان احملاسبة ووزارة 
التجارة والصناعة وهيئة سوق 

املال. 
واضاف: »عملت الشركة على 
متابع���ة املالحظات والقوانني 
واللوائح والتعليمات من قبل 
اجلهات الرسمية ورفع التقارير 
ذات الصلة م���ع حتديث أدلة 
السياسات واإلجراءات اخلاصة 
مبكافحة غسيل األموال وإقامة 
الدورات التدريبية املتعلقة بذلك 
مع مراجعة أي أدوات مالية أو 
فرص استثمارية جديدة للتأكد 
ل���كل املتطلبات  من تطبيقها 
الرقابي���ة، ولم يتم اكتش���اف 
أي عمليات مشبوهة لعمليات 
غسيل األموال ومتويل اإلرهاب 

في الشركة«.

جدول األعمال 

وافق���ت عمومية الش���ركة 
العادي���ة على جمي���ع البنود 
ال���واردة في ج���دول أعمالها 
السيما منها عدم توزيع أرباح 
عن الس���نة املالية املنتهية في 

ديسمبر 2010 .
منى الدغيمي   ٭

خالل عام 2010 مبتابعة وإعادة 
هيكلة احملفظة االستثمارية في 
األس���واق احمللية واإلقليمية 
مع التركيز على تطوير طرق 
مبتك���رة للبحث ع���ن فرص 
استثمارية تتالءم مع احتياجات 
ووضع السوق احلالي، إضافة 
إلى التوسع إقليميا في مجال 
املالية من  الوس���اطة  خدمات 
خالل الشركة العربية للخدمات 
املالي���ة القابضة وهي مملوكة 
بنسبة 100% للشركة الكويتية 
لالستثمار، حيث قامت بدورها 
باالستحواذ على حصة من شركة 
وساطة مالية في مصر وتعكف 
اآلن على تأسيس شركة وساطة 
مالية في سورية بالتعاون مع 
شركة مملوكة بنسبة 100% من 
قبل الهيئة العامة لالستثمار، 
مش���يرا إلى دراسة العديد من 
الفرص االستثمارية في أوروبا 
وآسيا والشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، إضافة لدراسة بعض 

الفرص احمللية.
وعن قطاع اخلزينة والتداول، 
أشار السبيعي إلى أنه مت متويل 
الشركة وبأس���عار منخفضة 
نسبيا وتلبية احتياجاتها وسداد 
التزاماتها املتوجبة عليها دون 
تأخير أو تأجيل على الرغم من 
الظروف الصعبة التي فرضتها 
العاملية، وذلك لوجود  األزمة 
قاعدة عمالء جيدة استطاعت 
الشركة احملافظة عليها بسبب 

سياساتها املتحفظة.
الرقاب���ي،  م���ن اجلان���ب 
قامت الش���ركة بتقييم أنظمة 
الداخلية بالش���ركة  الرقاب���ة 
على مستوى جميع العمليات 
الرئيسية بالشركة ومراجعة 
أنش���طة الش���ركة وعملياتها 
بهدف إظه���ار الفرص املواتية 

املباشرة، بنينّ السبيعي أنه مت 
التخارج من أح���د الصناديق 
لألس���هم اخلاص���ة حيث مت 
اس���ترجاع ما يزيد على %80 
من رأس���مال الصن���دوق، كما 
ارتفعت موج���ودات صندوق 
العوائد االستثماري مقارنة بعام 
2009، كما مت استثمار صندوق 
بنية الذي ي���دار بالتعاون مع 
شركة انستراتا كابيتال إحدى 
الشركات الزميلة لكامل رأسماله 
فتم إقناع 80% من مس���اهمي 
الصندوق باالستمرار، متوقعا 
حتقيق أرباح مجزية عند انتهاء 

مدته.
و بخصوص تطوير األعمال، 
أوضح السبيعي أن الشركة قامت 

الس���بيعي حرص  وأك���د 
اتب���اع خطط  الش���ركة على 
واس���تراتيجيات ساهمت في 
تعزيز السيولة النقدية للشركة 
ع���ن طريق حتصي���ل بعض 
الدفعات اجلزائية للمديونيات 
ومتابعتها وتعزيزها بالضمانات 
مع العلم بأن قطاع االستثمار 
في السوق الكويتي مازال يعاني 
من أزمة السيولة الناجمة عن 
األزمة املالية العاملية، مما حدا 
إلى توخي احلذر في  باإلدارة 
إدارة األنشطة التمويلية وذلك 
حسب اس���تراتيجية الشركة 
بتنويع االستثمارات وتوزيع 

املخاطر.
وفيما يتعلق باالستثمارات 

إجنازات مميزة حيث جتاوزت 
غالبية الصناديق مؤشر سوق 
املالية مثل  ل���ألوراق  الكويت 
صن���دوق الرائد ال���ذي حقق 
نسبة 14.88% وصندوق األثير 
لالتصاالت الذي تفوق على أداء 
معظم أسواق املنطقة العربية 
بنسبة 11.50%، مشيرا إلى أن 
أداء احملافظ اتسم كذلك بالتفوق 
على أداء سوق الكويت لألوراق 

املالية.
»الكويتي���ة  ان  وق���ال 
لالستثمار« متكنت رغم املناخ 
االس���تثماري املتحفظ في ظل 
األسواق املتراجعة من استقطاب 
محافظ عمالء جديدة مببلغ 7 

ماليني دينار.

تصني���ف BAA3 م���ع نظ���رة 
مستقبلية مستقرة مما يعكس 
مدى جدارة الشركة االئتمانية 
مقارنة مبثيالتها من الشركات 

احمللية. 
الش���ركة  وع���ن صناديق 
الكويتية لالستثمار والعاملة 
العاملية أوضح  في األس���واق 
السبيعي أنها حققت نتائج طيبة 
حيث حقق صندوق السندات 
العاملية 6.20% وصندوق الشرق 
األقصى 17.78% وصندوق األسهم 
املتنوعة 9.95% وصندوق أميركا 
الش���مالية 12.66% وصندوق 

األسهم األوروبية %10.30.
أن الصناديق  إلى  واش���ار 
واحملافظ احمللي���ة، قد حققت 

أكد رئي���س مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي للش���ركة 
الكويتي���ة لالس���تثمار ب���در 
السبيعي أن نش���اط الشركة 
في العام 2010 تركز على إعادة 
إلى  هيكلة استثماراتها، الفتا 
انه جار العمل على االنتهاء من 
وضع إستراتيجية استثمارية 
مناسبة وجديدة للشركة تعتمد 
التدريب والتأهيل والتطوير.

الس���بيعي خالل  وأضاف 
عمومية الش���ركة التي عقدت 
ال�  بنس���بة حضور جتاوزت 
86% أن الش���ركة اس���تطاعت 
حتقيق أرباح تشغيلية بلغت 
8 ماليني دينار على الرغم من 
الوضع االقتصادي واالستثماري 
العاملي، مشيرا إلى أن اخلسارة 
الدفترية كانت بسبب حرص 
الشركة على أخذ املخصصات 
الكافية من ب���اب االحتياط ما 
ادى الى احلاق خسائر تعادل 
3 ماليني دينار مقارنة بخسارة 

بلغت 13 مليونا عام 2009. 
و اشار الى ان مجموع أصول 
الش���ركة الكويتية لالستثمار 
بل���غ 257 ملي���ون دينار في 
2010 وبلغ إجمالي االلتزامات 
املالية 138 مليون دينار ووصل 
إجمالي حقوق امللكية 119 مليون 
دينار، مؤكدا أن هذا األمر يثبت 
صالبة القاعدة املالية للشركة 

ومكانتها.
وذكر أن جميع األنش���طة 
التي قامت بها الشركة كانت من 
األسباب املباشرة لقيام شركة 
كابيتال ستاندردز للتصنيف 
االئتماني مبنحها تصنيفا عامليا 
BBB وتصنيفا محليا Akw، هذا 
باإلضافة إلى قيام وكالة موديز 
للتصني���ف االئتماني بإعطاء 
الش���ركة الكويتية لالستثمار 

السبيعي مترئسا اجلمعية العمومية ل� »الكويتية لالستثمار«   )قاسم باشا( بدر السبيعي

لدفع عجلة االقتصاد الكويتي

» جرانت ثورنتون« تخطط إلستراتيجية 
موسعة لدعم املشاريع الصناعية 

تلك اخلطط هي بيروقراطية 
اتخاذ القرارات، والتي يساهم 
فيها عدد من اجلهات احلكومية 
دون النظر الى القدرات الكامنة 
في االقتص���اد الكويتي والتي 
حتتاج الى تعزيزها من خالل 
تس���هيل اإلج���راءات وصدور 
التشريعات التي تعطي مرونة 
للشباب واملستثمرين للعمل في 

املشروعات املختلفة.
واكد شعش���اعة: ان الدول 
الى تطوير  العربية بحاج���ة 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
والتي بدأت تتسارع وتيرتها في 
العام املاضي وخاصة في الكويت 
والتي تتمتع بعمق جتاري كبير 
ولكنها حتتاج الى التوجيه فقط 
وهو ما عمدت شركة »جرانت 
ثورنتون« عل���ى توفيره من 
خالل متيز الشركة بالكفاءات 
الق���ادرة على عمل دراس���ات 
اجلدوى املتخصصة في كافة 
املج���االت املالية واالقتصادية 
وتقدمي االستش���ارات بكفاءة 
عالية بواسطة نخبة من افضل 
خبراء االقتص���اد حتت مظلة 

الشركة.

أكد املدير العام والش���ريك 
املس���ؤول لش���ركة العيب���ان 
والقطامي »جرانت ثورنتون« 
طارق شعشاعة: على ان الشركة 
إتب��اع اس���ترتيج���ية  بصدد 
املش���اريع  لدع���م  جدي���دة 
الصن����اعي���ة وذلك من خالل 
االستشارات املهنية املتخصصة 
الش���ركة في  والت���ي تقدمها 
املج����االت االقتصادية وامل��الية 

واإلدارية.
واشار شعشاعة في تصريح 
صحافي الى أن جرانت ثورنتون 
تولي اهتماما خاصا باملشاريع 
الصغيرة وما يتبعها من عمليات 
اس���تحواذ واندماج وتخطيط 
الش���راكات  الس���تراتيجيات 

واملشاريع املشتركة.
منوها إلى ان الس���رعة في 
إجناز هذه املش���اريع ستتيح 
املجال لالس���تفادة من فرص 
االس���تثمار وتعظيمها بشكل 
يعزز من قدرات الكويت وخاصة 
في الفت���رة القادمة في ظل ما 
تش���هده املنطقة من تغيرات 

اقتصادية وسياسية.
واشار الى ان ما يعرقل تنفيذ  طارق شعشاعة

»جويك« تنظم دورة تدريبية في قطر
تعق����د منظمة اخلليج لالستش����ارات الصناعية 
)جوي����ك( دورة تدريبية حتت عن����وان »كيف تبدأ 
مشروعا صناعيا؟«، ضمن برنامج التدريب وتطوير 
القدرات )TCD(، وذلك خالل الفترة من 29 مايو حتى 

1 يونيو، في مقرها في الدوحة )قطر(.
وتسعى »جويك« من خالل هذه الدورة إلى استهداف 
كل من لديه الرغبة في البدء مبش����روع صناعي من 
املستثمرين األفراد والشركات والبيوت االستشارية 
والباحثني والعاملني في مؤسسات التمويل والتنمية 
والتدريب، واجلهات احلكومية املسؤولة عن إقرار 
املشروعات الصناعية واملوافقة عليها، والعاملني في 

الشركات واملؤسسات االستثمارية الصناعية.
وتتيح هذه الدورة للمشاركني فرصة رفع وتنمية 
قدراتهم في التعرف على األسس العلمية والعملية 
إلقامة مشروع صناعي، وطرق احلصول على األفكار 
املناس����بة للمشاريع التي من املمكن تنفيذها بحيث 

تتالءم مع احتياجات املنطقة.
كما تساعد الدورة على اخلروج بتصور واضح 
لألبعاد املختلفة لكيفية اختيار الفرص االستثمارية 
الصناعية والتعرف على دراسات السوق، والسياسات 

التسويقية، واختيار التكنولوجيا املالئمة للمشروع، 
وأساليب نقلها، والتحليل املالي للمشروع، واملؤشرات 
الناجتة عنه، وذلك عن طريق سلسلة من احملاضرات 
واألمثلة واس����تعراض احلاالت العملية التي سيتم 
التركي����ز عليها بصفة خاصة ف����ي هذه الدورة، مما 
يس����اعد على تبادل اخلبرات وصقل مفاهيم العمل 

في مجال كيفية البدء مبشروع صناعي.
وتتنوع املوضوعات التي تتناولها الدورة التدريبية 
مرفقة بالشرح والتحليل واملناقشة لتغطي الهدف من 
إقامتها، وتشمل كيفية اختيار الفرص االستثمارية 
الصناعية ودورة املشروع.، ومحددات السوق وحتديد 
حجم الفجوة، والتقييم الفني، واختيار التكنولوجيا 
ومصادرها، إضافة إلى مدخالت املش����روع من مواد 
وطاقة وقوى عاملة وخدمات، واختيار املوقع وهندسة 
املش����روع والبرنامج الزمني لتنفي����ذه، إلى جانب 
موضوعات حول حجم االستثمار وتكاليف اإلنتاج 

وقوائم التدفقات النقدية ومعايير التحليل املالي.
يقدم الدورة التدريبية م.إسماعيل الشافعي مدير 
إدارة االستثمار الصناعي في »جويك«، وم.حازم األنقر 

من إدارة تطوير األعمال والتسويق في املنظمة.

الهيئة الشرعية لـ»االمتياز« 
تستقبل طلبة دبلوم التمويل 

اإلسالمي بجامعة الكويت

قام وفد من طلبة جامعة الكويت ش���عبة االقتصاد 
االسالمي )دبلوم التمويل االسالمي( بزيارة إدارة الرقابة 
الشرعية في ش���ركة االمتياز لالستثمار حيث كان في 
اس���تقبالهم مدير االدارة د. محمد الفزيع الذي اطلعهم 
على اجلوانب املهنية والش���رعية في عمل االدارة التي 

تخدم مجموعة االمتياز وشركاتها التابعة.
واوضح د. الفزيع ان التدقيق الش���رعي ينقسم إلى 
قسمني هما: التدقيق الش���رعي الداخلي وهو التدقيق 
الشرعي الذي تقوم به إدارة الرقابة الشرعية، ويهدف 
إلى مساعدة إدارة املؤسسة في القيام مبسؤوليتها في 
االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية، والتدقيق الشرعي 
اخلارجي: وهو التدقيق الش���رعي الذي يقوم به املدقق 
الش���رعي اخلارجي، ويهدف إلى مساعدة هيئة الفتوى 
والرقابة الشرعية في تكوين رأي بشأن التزام املؤسسة 

بأحكام الشريعة اإلسالمية.
واش���ار الفزيع الى أن املؤسسات املالية اإلسالمية 
بحاجة ماس���ة لدليل بإجراءات التدقيق الشرعي، وإذا 
كان األمر كذلك فإن إعداد دليل إجراءات التدقيق الشرعي 
يتطلب النظر في مجموعة من املصادر العلمية والقانونية 
والشرعية واإلجرائية لتكون أدلة اإلثبات التي سيبني 
عليها املدقق الشرعي عمله في التدقيق الشرعي، مشيرا 
الى انه من أهم هذه األدلة:القوانني الرس���مية املتعلقة 
بعمل املؤسسات املالية اإلسالمية مثل القانون التجاري، 
وقان���ون البنوك اإلس���المية والتعليمات الصادرة عن 
البنك املركزي بخصوص املؤسسات املالية اإلسالمية، 
واشتمال النظام األساسي وعقد التأسيس للمؤسسة على 
بنود واضحة تبني التزامها بأحكام الشريعة اإلسالمية، 
وتوضح بشكل ال لبس فيه وجود هيئة للفتوى والرقابة 
الشرعية، وآلية عملها، وبيان اختصاصها، كما هو احلال 
في مجلس إدارة الشركة، باالضافة الى السياسة الشرعية، 
ومعايير املراجعة والضوابط واألخالقيات الصادرة عن 
هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، 
وقرارات هيئة الفتوى والرقابة الش���رعية، فضال عن 
السياسة الشرعية للمؤسسة ودليل إجراءات التدقيق 
الش���رعي العاملية )اآليزو(، وخطط املؤسسة السنوية 

واستراتيجياتها.
 وتطرق الفزيع الى حتديد نطاق التدقيق الشرعي، 
مبين���ا ان املقصود بنطاق التدقيق الش���رعي أن يقوم 
املدقق الش���رعي بتحديد نطاق العمل الذي سيقوم به، 

وذلك باختياره إحدى الطريقتني التاليتني: 
الطريقة األولى تتمثل في املدخل االستراتيجي وذلك 
بأن يتمتع املدقق الش���رعي الداخلي باستقاللية كاملة 
في االطالع على جميع الوثائق واملس���تندات والعقود 
واالتفاقيات والنماذج وسياس���ات العمل بال استثناء، 
وبدعم كامل من مجلس إدارة املؤسسة وهيئة الفتوى 
والرقابة الشرعية واإلدارة العليا.  اما الطريقة الثانية 
فتتمثل في مدخل األهمية النسبية، وذلك بأن يقوم املدقق 
الشرعي الداخلي بتصنيف أنشطة املؤسسة باختياره 
لواح���د من معايير عدة، هي: معيار التركز املالي وذلك 
بأن يصنف أنش���طة املؤسسة حسب حجمها املالي في 

املؤسسة، ومعيار النمطية والالمنطية.

د.الفزيع أثناء محاضرته مع الطلبة الزائرين 


