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»املدار«: أحد املدينني سدد مديونية 
بقيمة 900 ألف دينار
أعلنت شركة املدار للتمويل واالستثمار بأن أحد املدينني 
قام بسداد مديونية مستحقة عليه بقيمة 900 ألف دينار 
مما سينتج عنه حتقيق ربح بقيمة 900 ألف دينار نتيجة 
رد مخصصات بنفس القيمة وستندرج ضمن نتائج أعمال 
الشركة في الربع الثاني من عام 2013.  آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/Business

8075.5االقتصادية

0.06%
-4.9

املؤشر السعري

بتغير قدره

خالل 2012  ودول اخلليج تصدرت املنطقة العربية في مؤشر ضمان جلاذبية االستثمار وأميركا وأملانيا واململكة املتحدة عاملياً 

»ضمان االستثمار«: ارتفاع االستثمارات األجنبية  الواردة للدول العربية إلى 47 مليار دوالر
ألول م����رة ل� »مؤش����ر ضمان 
جلاذبية االستثمار« الذي يتميز 
بالعديد من السمات التي تؤهله 
ليكون ضمن املؤشرات املركبة 
املرجعية على املستويني اإلقليمي 
والدولي لعدد من األسباب منها، 
التزام املؤشر بالضوابط العلمية 
والتطبيقية، أخذه بعني االعتبار 
التجارب واملؤشرات السابقة، 
اعتماده على نحو 114 متغيرا 
مستقاة من أهم وأحدث قواعد 
البيانات واملعلومات املتوافرة 
احلكومية والدولية، تغطيته 
اجلغرافية الواسعة بشموله 110 
دول متثل 95% من إجمالي رصيد 
االستثمار األجنبي املباشر الوارد 
في العال����م، مرونته وقابليته 
للتطوير واالستجابة للمتغيرات 
املس����تقبلية، دقة ومصداقية 
نتائج����ه، وأخي����را س����هولة 
استيعاب مخرجاته لصناع القرار 
والباحثني والفاعلني في حقل 
االستثمار عبر اكتشافه لعناصر 
القوة والضعف ورسم خارطة 
طريق لرفع القدرة التنافسية 

للدول العربية في هذا املجال.

عامليا، ثم ليبيا في املركز ال� 12 
عربيا واملرتبة ال� 78 عامليا، ثم 
اجلزائر في املرتبة ال� 13 عربيا 

واملرتبة ال� 82 عامليا.
وأخيرا أش����ار التقرير إلى 
مجموعة دول األداء الضعيف جدا 
على صعيد اجلاذبية لالستثمار 
األجنبي )األقل كثيرا من املتوسط 
العاملي( حي����ث ضمت كال من 
س����ورية واليمن وموريتانيا 

والسودان.
وعامليا بني التقرير أن دول 
منظمة التع����اون االقتصادي 
والتنمية OECD سيطرت على 
املراكز األولى في املؤشر العام 
جلاذبي����ة االس����تثمار بقيادة 
الواليات املتحدة التي حصلت 
عل����ى 67.6 نقطة ثم أملانيا في 
املركز الثاني عامليا بنحو 66.4 
نقطة، ث����م اململكة املتحدة في 
املرك����ز الثالث عاملي����ا ب� 60.7 

نقطة.
يذكر أن تقرير 2013-2012 
يستعرض مناخ االستثمار في 
الدول العربي����ة وفق منهجية 
جديدة بعد استحداث املؤسسة 

فقد كشف تقرير مناخ االستثمار 
والذي استعرض أداء 110 دول من 
بينها 17 عربية في »مؤشر ضمان 
جلاذبية االستثمار« لعام 2013 
عن تصدر دول اخلليج وهي: 
اإلمارات، الكوي����ت، البحرين، 
قطر، سلطنة عمان، والسعودية 
على التوالي األداء العربي في 
املؤش����ر حيث احتلت املراتب 

الست األولى.
وذكر تقرير مناخ االستثمار 
الذي ش����هد هذا الع����ام اتباع 
منهجية جديدة كليا في رصد 
مناخ االستثمار وجاذبية الدول 
العربية لالس����تثمار األجنبي 
املباشر أن األردن جاء في املرتبة 
السابعة عربيا بقيمة 31.2 نقطة 
واملرتبة ال� 57 عامليا، ثم تونس 
في املرتبة الثامنة عربيا واملرتبة 
ال� 60 عامليا، ثم لبنان في املرتبة 
التاسعة عربيا واملرتبة ال� 64 
عامليا، تلتها املغرب في املرتبة 
العاشرة عربيا واملرتبة ال� 66 
عامليا. وأوضح التقرير أن مصر 
جاءت في املرتب����ة ال� 11 عربيا 
بقيمة 27.4 نقطة واملرتبة ال� 67 

املباش����رة الواردة بقيمة 2488 
مليون دوالر وبحصة 5.3% ثم 
تونس في املرتبة الثامنة بقيمة 
1944 مليون دوالر وبحصة %4.1 
ثم الكويت في املرتبة التاسعة 
بقيمة 1864 مليون دوالر وبحصة 
4% ثم سلطنة عمان في املرتبة 
العاش����رة بقيمة 1484 مليون 
دوالر وبحصة 3.1% ثم األردن 
في املرتبة ال����� 11 بقيمة 1405 
مالي����ني دوالر وبحصة 3% من 

اإلجمالي العربي. 
وذكر التقرير أن العراق حل 
في املرتب����ة ال� 12 عربيا بقيمة 
1275 مليون دوالر وبحصة %2.7 
ثم البحرين ف����ي املرتبة ال� 13 
بقيمة 891 مليون دوالر وبحصة 
1.9% ثم ليبيا في املرتبة ال� 14 
بقيمة 720 مليون دوالر وبحصة 
1.5% ث����م قطر في املرتبة ال� 15 
بقيمة 327 مليون دوالر وبحصة 
0.7% وأخيرا جاءت فلس����طني 
وموريتانيا وجيبوتي والصومال 

واليمن على التوالي. 
أما بخصوص أداء مؤش����ر 
ضمان جلاذبية الدول لالستثمار 

جيبوتي، اليم����ن وفي املقابل 
تراجع����ت التدفقات إلى 5 دول 
عربية هي: السعودية، السودان، 
األردن، العراق، لبنان كما استقرت 
التدفقات في الصومال عند نفس 

مستويات العام املاضي.
وحلت السعودية في املرتبة 
األولى عربيا كأكبر دولة مضيفة 
لالستثمارات األجنبية املباشرة 
بتدفقات بلغ����ت 12182 مليون 
دوالر وبحص����ة بلغت %25.8 
من اإلجمالي، تلتها اإلمارات في 
املرتبة الثانية بقيمة 9608 ماليني 
دوالر وبحصة 20.4%، ثم لبنان 
في املرتبة الثالثة بقيمة 3678 
ملي����ون دوالر وبحصة %7.8، 
اجلزائر في املرتبة الرابعة بقيمة 
2900 ملي����ون دوالر وبحصة 
6.2%، ثم املغ����رب في املرتبة 
اخلامس����ة بقيمة 2887 مليون 
دوالر وبحصة 6.1%، ثم مصر 
في املرتبة السادسة بقيمة 2798 

مليون دوالر وبحصة %5.9.
وأضاف التقرير أن السودان 
حل في املرتبة السابعة عربيا من 
حيث حجم االستثمارات األجنبية 

املباش����رة الواردة إلى 14 دولة 
عربية هي: اإلمارات، اجلزائر، 
املغرب، مصر، تونس، الكويت، 
سلطنة عمان، البحرين، ليبيا، 
قط����ر، فلس����طني، موريتانيا، 

أطلقت املؤسس����ة العربية 
لضم����ان االس����تثمار وائتمان 
الصادرات )ضم����ان( التقرير 
الس����نوي ملناخ االستثمار في 
ال����دول العربية لع����ام 2012-

2013، وكشف التقرير عن ارتفاع 
تدفق����ات االس����تثمار األجنبي 
املباشر الواردة إلى الدول العربية 
مبعدل 9.8% إلى 47 مليار دوالر 
عام 2012، مقارنة مع 42.9 مليار 

دوالر عام 2011.
وذكر التقرير أن هذا االرتفاع 
الطفيف جاء كمحصلة للعديد 
من العوامل اإليجابية والسلبية 
املؤثرة على مناخ االستثمار في 
الدول العربية ومن بينها، الهدوء 
النسبي لألحداث السياسية في 
بعض دول املنطقة التي دخلت 
في مراحل االنتقال السياس����ي 
وارتف����اع التدفقات إلى بعض 
الدول املستقبلة الرئيسية في 
مقابل تراجع أداء عدد من الدول 

األخرى.
وأشار التقرير إلى تباين أداء 
ال����دول العربية حيث ارتفعت 
تدفقات االستثمارات األجنبية 

عبدالسالم الصالح وبراديب هاندا وعادل املاجد وسلمان البدران وعبدالعزيز القطعي وبان إن

تشمل 70 مليون دوالر تسهيالت مرابحة من »بوبيان«

مجموعة بنك الكويت الوطني وشركة VIVA لالتصاالت 
توقعان اتفاقية متويل بقيمة 270 مليون دوالر

من جانب����ه، قال هاندا إن 
ه����ذا التمويل يؤك����د التزام 
بنك الوطني ودوره الريادي 
في دعم الش����ركات الكويتية 
واإلقليمي����ة ليكون ش����ريكا 
أساسيا في جناحها عبر متويل 
خططها ومشاريعها التطويرية 
والتوس����عية. كما إن اختيار 
ش����ركة VIVA ملجموعة بنك 
الكويت الوطني يعكس الثقة 
الكبيرة التي يتمتع بها البنك 
الوطني من كبرى الشركات 
الكويتية واإلقليمية والعاملية 
وسمعته املمتازة وقدرته على 
ترتيب التمويالت الضخمة. 

وأضاف هاندا: يسرنا أن 
نرتب ه����ذا التمويل لصالح 
شركة VIVA لالتصاالت والذي 
نأمل أن يكون فاحتة شراكة 
مثمرة وطويلة األجل بني كافة 
األطراف املشاركة. وبدورنا، 
نتمن����ى لش����ركة VIVA كامل 
التوفيق والنجاح في خططها 
املستقبلية، ونحن واثقون من 
قدرتها عل����ى النمو وتعزيز 

موقعها في السوق احمللي. 
وقد تأسس بنك الكويت 
الوطني في العام 1952 كأول 
بنك وطني وشركة مساهمة 
ف����ي منطقة اخللي����ج. ولدى 
مجموعة بنك الكويت الوطني 
اليوم أكبر شبكة فروع محلية 
ودولية تتجاوز 170 فرعا حول 
العالم تغطي أهم عواصم املال 
واألعمال اإلقليمية والعاملية. 

ويحتفظ البنك الوطني بأعلى 
تصنيفات ائتمانية بني جميع 
املصارف في الشرق األوسط 
وشمال افريقيا، وذلك بفضل 
متانة مؤشراته املالية وجودة 
أصوله املرتفعة ورس����ملته 
القوية وتوافر قاعدة متويل 
مستقرة، وخبرة جهازه اإلداري 
ووضوح رؤيته االستراتيجية، 
فضال عن السمعة املمتازة التي 
يتميز بها. كما يحتفظ مبوقعه 
بني أكثر 50 بنكا أمانا في العالم 

للمرة السابعة على التوالي.
وتعتبر VIVA أحدث مشغل 
خلدمات تكنولوجيا االتصال في 
الكويت، حيث تقدم مجموعة 
متكاملة م����ن حلول االتصال 
املتنقلة. ومنذ دخولها السوق 
الكويتي في ديسمبر 2008، 
اكتسبت VIVA مركزا مرموقا في 
 VIVA سوق االتصاالت، وتسعى
الى أن جتعل التواصل أسهل 
عن طريق توفير تكنولوجيا 
االتص����االت ونقل املعلومات 
والترفيه في إطار يهدف للتأثير 
اإليجابي على حياة العميل. 
كنهج أساسي لنجاحها، وأن 
تكون العالمة التجارية األولى 
في الكويت من خالل توخي 
الشفافية، احليوية، اإلرضاء 
والتفاعل. وهي تستحوذ على 
نسبة متزايدة من العمالء عن 
طريق توفير مجموعة مبتكرة 
م����ن اخلدم����ات ذات القيمة 

املضافة.

وأرقاها وجاعلني من احلماس 
واالبتكار أساسا لتقدمي أفضل 
خدمات االتصال على مستوى 
السوق احمللي«. بدوره، قال 
املاج����د إن اتفاقي����ة متويل 
به����ذا احلجم تعك����س قدرة 
البنوك الكويتي����ة والتزامها 
بتحمل مسؤولياتها لتمويل 
خطط الشركات الكبرى ذات 
االس����تراتيجية الواضح����ة 
والنشاط التشغيلي القوي. 
وأض����اف إن املرحلة احلالية 
تتطلب تعاون وتضافر اجلهود 
بني البنوك احمللية نحو التوسع 
في العمل على إطالق املزيد من 
عمليات التمويل التي تستهدف 
مشاركة الشركات في خططها 
التوسعية، والتي من شأنها أن 
تخلق املزيد من القيم املضافة 
لالقتص����اد الكويتي في ظل 
خطط احلكومة لتحريك عجلة 
التنمية بالتعاون مع مختلف 

القطاعات االقتصادية. 
وأشار املاجد إلى أن هذه 
االتفاقية تأتي في ظل التطورات 
التي يشهدها بوبيان وما حققه 
من جناح خالل الفترة األخيرة 
سواء على مستوى املنتجات 
أو اخلدمات التي يقدمها لقطاع 
األفراد والشركات، منوها إلى 
أن استراتيجية البنك 2010 - 
2014 تعمل على دعم ومتويل 
الشركات املتوسطة والكبيرة 
ذات امل����الءة املالي����ة الكبيرة 

واخلطط الطموحة.

وقع����ت مجموع����ة بنك 
الكوي����ت الوطني وش����ركة 
 )VIVA( االتصاالت الكويتية
أمس اتفاقية متويل بقيمة 270 
مليون دوالر بعمالت مختلفة 
ألجل خمس سنوات، لتطوير 
شبكة االتصاالت لدى الشركة 
ومتويل خططها التوسعية 
في الكويت. ويشمل التمويل 
تسهيالت مرابحة بقيمة 70 
ملي����ون دوالر مينحه����ا بنك 
بوبيان، عضو مجموعة بنك 

الكويت الوطني. 
وقد وقع اتفاقية التمويل 
كل م����ن الرئي����س التنفيذي 
لشركة االتصاالت الكويتية 
)VIVA( سلمان البدران، ونائب 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لبنك بوبيان عادل 
عبدالوهاب املاجد، ومدير عام 
مجموعة اخلدمات املصرفية 
للش����ركات األجنبية والنفط 
والتموي����ل التجاري في بنك 
الكوي����ت الوطن����ي براديب 
هاندا بحضور قيادات من بنك 
 VIVA الكويت الوطني وشركة
وبنك بوبيان.  وبهذه املناسبة، 
قال البدران: »ميثل اليوم بداية 
عهد جديد تشهدهVIVA سوف 
يسهم في دعم خطط الشركة 
التوس����عية وتطوير قاعدة 
عملياتها من خالل استثمار 
املزيد في شبكة االتصاالت التي 
متتلكها الشركة وفي جودة 
ومس����توى اخلدمات واألهم 
فريق عملها وإلى تنويع مصادر 
التمويل ألعمالها وتوسعاتها 
مع احملافظة على قوة املركز 
املالي لها. ويعكس االستقرار 
املالي الذي تشهده VIVA ثقة 
عمالئها التي متكنت الشركة 
من كسبها ووالء والتزام فريق 
عملها وكذلك يعكس مدى الثقة 
الت����ي حظيت به����ا VIVA من 
قبل مموليها ودائنيها خالل 
السنوات اخلمس املاضية. أود 
أن أشكر كل عميل من عمالئنا 
 VIVA الكرام وجميع أفراد عائلة

على دعمهم املتواصل«. 
وأضاف البدران: »سنستمر 
في اتباع سياسة تضع رضا 
عمالئنا في مقدمة أولوياتنا 
مانحني إياهم أفضل اخلدمات 

براديب هاندا يتسلم درعا تكرميية باسم مجموعة بنك الكويت الوطني من سلمان البدران بحضور عادل عبدالوهاب املاجد وعبدالسالم الصالح وعبدالعزيز القطعي وبان إن

معايير احلوكمة التي س����يتم 
تطبيقها خ����الل االيام القليلة 
املقبلة، مؤك����دا احملافظ خالل 
االجتماع على ضرورة مواكبة 
املتغي����رات وااللتزام مبعايير 
احلوكم����ة في املوع����د احملدد 
لتطبيقه����ا فضال ع����ن تعزيز 
ادارات املخاط����ر مهم����ا كانت 
التحديات التي ستواجه البنوك 

خالل تلك الفترة.
وفيما يتعلق بآليات مكافحة 
غس����يل االموال فق����د تطرق 
االجتماع إلى اجلهد الكبير الذي 
يبذله »املركزي« بالتعاون مع 
البنوك احمللية ملكافحة عمليات 
غسيل االموال وضرورة تطبيق 
التعليم����ات اجلديدة املتعلقة 
بهذا االمر خاص����ة مع اقتراب 
موعد اعداد ميزانيات النصف 
االول من 2013 ما يجعل البنوك 
تتحول الى ما يشبه خلية النحل 
إلجناز وتطبيق كل تعليمات 
»املرك����زي« حتى ال تقع حتت 

طائلة اجلزاءات املالية.
إلى ان  وأش����ارت املصادر 
آلية تنس����يق  االجتماع بحث 
احتاد املصارف م����ع اجلهات 
اخلارجية والبنوك و»املركزي« 
فيما يتعل����ق مبلف الضريبة 
االميركية التي تطلب احلكومة 
االميركية التعاون في ش����أنها 
كونها تدخل في سياق كشف 
السرية املصرفية، الفته إلى ان 
التام  ابدى استعداده  احملافظ 
لتلقي أي وجهة نظر ومناقشتها 
للوصول الى الرأي الفني السليم 
الذي يصب في مصلحة البنوك 

أوال وأخيرا.
كم����ا تن����اول االجتماع ما 
توصلت إليه البنوك من عمليات 
الكبرى  التمويل للمشروعات 
التي تطرحها احلكومة خاصة 
في ظل السيولة الضخمة التي 

و ثمن رئيس مجلس اإلدارة 
مرزوق فجحان املطيري ألعضاء 
املجل����س هذه الثق����ة الكبيرة 
متطلعا إلى قيام مجلس اإلدارة 
ب����دور فاعل في منو  اجلديد، 
الشركة وازدهارها عن طريق 
وضع اخلطط التي تهدف إلى 
حتقيق أغراض الشركة ورفع 

كفاءتها التشغيلية.
وأك����د املطيري ع����ن نية 
املجل����س اجلدي����د العمل على 
االرتقاء بأداء الشركة لتكون في 
مصاف الشركات االستثمارية 
الكبرى في الكويت واملنطقة من 
خالل اتباعها معايير احلوكمة 
الش����فافية  والعمل وفق مبدأ 

والعدالة والكفاءة.
وأضاف املطيري أن مجلس 
اإلدارة اجلديد مكون من مهنيني 
ذوي اخلبرة والكفاءة العالية 

بحث دور البنوك في حتريك القطاعات الرئيسية في السوق

محافظ »املركزي« ناقش مع البنوك احمللية  
تطبيق قانون األسرة واملخصصات وغسيل األموال

املطيري: مجلس إدارة» ثروة« يعمل على ترسيخ 
قواعد احلوكمة مبا يتماشى مع قانون الشركات

حتتفظ بها البنوك فضال عن دور 
البنوك في متويل االستثمارات 
املستهدفة وفق خطة التنموية 

للفترة املقبلة. 
هذا وقد تط����رق االجتماع 
إلى ع����دة أمور فني����ة تتعلق 
بس����ير العمل املصرفي وآلية 
التواصل م����ع »املركزي« فيما 
يتعلق بالتقاري����ر والبيانات 
واملعلوم����ات الت����ي يطلبه����ا 
»املركزي« م����ن البنوك بصفة 
دورية، حيث حتتاج جميعها 
إلى وق����ت ومجه����ود وما إذا 
كانت هناك طريق����ة لتقليلها 
أو تسهيلها على البنوك خالل 
الفترة املقبلة، الفتة املصادر إلى 
ان االجتماع اس����تعرض أيضا 
تطورات سوق الصرف خاصة 
بعد اعالن »املركزي« استعداده 
لتدشني عمالت نقدية جديدة 
خالل عام ومدى تأثير ذلك على 

السوق.
محمود فاروق  ٭

ف����ي مجال االس����تثمار والذي 
بدوره سيجعلنا نحقق تطلعات 
مساهمي وعمالء شركة ثروة 

لالستثمار.

عقد محاف����ظ بنك الكويت 
املركزي د.محمد الهاشل اجتماعا 
البنوك  استثنائيا مع رؤساء 
احمللية والقي����ادات العليا في 
القطاع املصرفي وممثلني من 
احت����اد املصارف صباح أمس، 
وبحسب مصدر مصرفي قال 
ل� »األنباء« ان االجتماع تطرق 
الى مناقشة التطورات واالوضاع 
االقتصادية الراهنة في الكويت 
ومستقبل التنسيق والتواصل 
مع البنك املركزي خالل املرحلة 
املقبلة من اجل مصلحة القطاع 
بشكل عام، فضال عن دور اجلهاز 
املصرفي في حتريك القطاعات 
الرئيسية في السوق واالقتصاد 
بهدف دف����ع االداء االقتصادي 
ورفع مع����دل النمو في ضوء 
املبادرات الت����ي يطلقها البنك 
املرك����زي لتحريك وتنش����يط 
االقتصاد الوطني، حيث يأتي 
هذا االجتماع قبل سفر احملافظ 

إلى اخلارج.
أن  املص����ادر  وذك����رت 
االجتماع بحث ما توصلت إليه 
البنوك احمللي����ة منذ تطبيقها 
قانون صندوق دعم األس����رة 
الت����ي واجهت  والصعوب����ات 
البنوك وآلي����ة التغلب عليها، 
كما خص االجتماع بعض االمور 
املتعلقة باملخصصات للفترة 
املنتهي����ة ف����ي 31 يونيو 2013 
كونه اح����د امللفات الضرورية 
خالل تلك الفترة، مؤكدا احملافظ 
خالل االجتماع على ان هذا البند 
ستتم مراعاته وفقا للظروف 
العامة للبالد، مع  االقتصادية 
مراعاة انكشافات كل بنك، علما 
بأن املخصصات تخضع لعدة 
عوامل ومعطيات يتم تقييمها 
ع����ن طري����ق متخصصني في 
»املركزي«. وأفادت املصادر بأن 
االجتماع تن����اول آلية تطبيق 

ث����روة  ش����ركة  أعلن����ت 
لالس����تثمار عن قرار مجلس 
إدارتها اجلديد في أولى جلساته 
� الذي مت انتخابه خالل اجلمعية 
العمومية التي انعقدت أخيرا � 
بتعيني مرزوق فجحان املطيري 
اإلدارة اعتبارا  رئيسا ملجلس 
م����ن تاري����خ 2013/6/3 وملدة 
ثالث س����نوات مقبل����ة، وذلك 
خلفا لرئي����س مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب السابق سامي 
عيسى احلساوي الذي بدوره 
سيقوم مبهام الرئيس التنفيذي 
للشركة، كما مت تعيني بدر صالح 
العيسى نائبا لرئيس املجلس، 
وعضوية كل من يعقوب يوسف 
احلس����اوي وعبداهلل جاس����م 
السعدون ومحمد حجي الفهد، 
إلى تش����كيل جلان  باإلضافة 

املجلس.

د.محمد الهاشل

مرزوق املطيري

البدران: االتفاقية 
متثل انطالق مرحلة 
جديدة لـ VIVA نحو 

تطوير شبكتها 
 

املاجد: التمويل 
يعكس قدرة البنوك 
الكويتية على متويل 

الشركات الكبرى 

هاندا: »الوطني« 
ملتزم بدعم 

الشركات الكويتية 
واإلقليمية ليكون 

شريكًا أساسيًا 
في جناحها


