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بودي: »تبريد الضواحي« 
تعتزم اإلدراج في البورصة

فوضت الجمعية العمومية العادية لشركة 
ال��خ��ل��ي��ج ل��ت��ب��ري��د ال��ض��واح��ي م��ج��ل��س اإلدارة 
ال��ج��ه��ات ذات  م��ن  امل��واف��ق��ات  بالحصول على 
االختصاص واتخاذ اإلج��راءات الالزمة وفقًا 
للقوانني والقرارات ذات الصلة، من أجل إدراج 

الشركة في سوق الكويت لألوراق املالية. 
ك���م���ا واف����ق����ت ال���ج���م���ع���ي���ة ال���ع���م���وم���ي���ة ع��ل��ى 
 2013 امل��ال��ي��ة  للسنة  اإلدارة  مجلس  توصية 
أرب��اح نقدية بنسبة 12 في املئة من  بتوزيع 
 1.2 إجمالي  وبمبلغ  للسهم  االسمية  القيمة 
مليون دينار للمساهمني املسجلني بسجالت 

الشركة.

نائب رئيس  قال  للمساهمني،  كلمته  وفي 
ال��ض��واح��ي«  لتبريد  »ال��خ��ل��ي��ج  إدارة  مجلس 
مرزوق جاسم بودي »إن النتائج التي حققتها 
الشركة خالل 2013 تعكس نجاح تنفيذ بنود 
الخطة االستراتيجية التي اعتمدتها الشركة 
ل��ت��ل��ك ال���ف���ت���رة ح���ي���ث اس���ت���ط���اع���ت امل��ج��م��وع��ة 

تحقيق أداء إيجابي ومتفوق«.
أرب��اح��ًا صافية  املجموعة حققت  أن  وب��ني 
اإلي���رادات  وبلغت  دي��ن��ار،  مليون   1.83 بلغت 
وإج��م��ال��ي  دي���ن���ار،  م��ل��ي��ون   14.47 التشغيلية 
التكاليف التشغيلية 10.17 مليون دينار في 
مليون   4.29 التشغيلية  األرب����اح  بلغت  ح��ني 

دينار.
بتفعيل  م��ل��ت��زم  اإلدارة  م��ج��ل��س  أن  وأك�����د 

وت��ط��ب��ي��ق أح���ك���ام ق���واع���د ح��وك��م��ة ال��ش��رك��ات، 
وج���������اٍر اس���ت���ك���م���ال ق�����واع�����د ال���ح���وك���م���ة وف���ق���ًا 
ألح����دث امل��ع��اي��ي��ر وامل���م���ارس���ات ال��ع��امل��ي��ة ذات 
االخ��ت��ص��اص اس��ت��ن��ادًا ألح��ك��ام ال��ق��ان��ون رق��م 
إن��ش��اء هيئة أس��واق  ف��ي ش��أن  7 لسنة 2010 
املالية والئحته  األوراق  نشاط  وتنظيم  امل��ال 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وق������رار ال��ه��ي��ئ��ة ف���ي ش����أن إص����دار 
ق��واع��د ح��وك��م��ة ال��ش��رك��ات ال��خ��اض��ع��ة ل��رق��اب��ة 

هيئة أسواق املال.
العمومية للشركة جميع  وأق��رت الجمعية 
أعمالها وأهمها  املدرجة على ج��دول  البنود 
الحسابات،  ومراقبي  اإلدارة  مجلس  تقريرا 
وال���ب���ي���ان���ات امل���ال���ي���ة وال���ح���س���اب���ات ال��خ��ت��ام��ي��ة 

للشركة.

وفيما  ب���ال���ذات،  سبتمبر   11 ف���ي 
ك����ان ال���ع���ال���م ي��ت��ذك��ر ض��ح��اي��ا غ���زوة 
أس���ام���ة ب���ن الدن ع��ل��ى ب���رج���ي م��رك��ز 
ال�����ت�����ج�����ارة ال����ع����امل����ي ف�����ي ن����ي����وي����ورك 
ق���ب���ل 14 ع����ام����ًا، ل���ع���ب ال����ق����در ل��ع��ب��ت��ه 
ال���ك���ب���ي���رة م�����ع م���ج���م���وع���ة ب�����ن الدن، 
ف��وق��ع��ت ال��راف��ع��ة ع��ل��ى أرض ال��ح��رم 
امل���ّك���ي وأودت ب��ح��ي��اة أك��ث��ر م���ن مئة 
لتتلقى  امل����ئ����ات،  ش��خ��ص وأص����اب����ت 
املجموعة أقوى ضربة في تاريخها، 
إذ تم سحب تصنيفها وُحرمت من 

الحصول على عقود جديدة.
ل������م ي����ك����ن ح����������ادث ال�����راف�����ع�����ة وم����ا 
 ج��دي��دي��ًا م��ن فصول 

ً
ت���اله إال ف��ص��ال

ال��ث��راء والنفوذ،  درام���ا، اختلط فيها 
ب���ح���وادث ال��ط��ي��ران ال��ت��راج��ي��دي��ة، ثم 
تطّرف ابن العائلة أسامة، وانشقاقه 
ع����ن امل���م���ل���ك���ة ال���ع���رب���ي���ة ال���س���ع���ودي���ة، 
ويأتي  الكونية.  الجهادّية  وحروبه 
ع����ق����اب امل���ج���م���وع���ة وح���رم���ان���ه���ا م��ن 
املشاريع ليشكل نقطة تحّول كبيرة 
ف���ي ت���اري���خ م��ج��م��وع��ٍة ب��ن��ت م��ج��ده��ا 
على تنفيذ بعٍض من أكبر املشاريع 

العمرانية في تاريخ اململكة!
بن الدن عائلة سعودية من أصل 
ي��م��ن��ي ح��ض��رم��ي ي��ع��ود أص��ل��ه��ا إل��ى 
ف��ي منطقة وادي تريم  ال��رب��اط  قرية 
ب��م��ن��ط��ق��ة ح��ض��رم��وت ال��ي��م��ن��ي��ة. ن��ال 
إرثها االقتصادي والسياسي شهرة 
واس��ع��ة على مستوى ال��ع��ال��م، س��واًء 
التي  االق��ت��ص��ادي��ة  أنشطتها  بسبب 
تديرها العائلة في مجال اإلنشاءات، 
القاعدة  تنظيم  الرتباط مؤسس  أو 

أسامة بن الدن بها.
ومل��ح��م��د ب���ن الدن م���ن األب���ن���اء 54 
من العديد من الزوجات، وترك عند 
وف���ات���ه ث�����روة ت���ق���در ب��م��ئ��ات م��الي��ني 
أب��ن��اء محمد بن  ال������دوالرات، ودرس 
الدن ف���ي ك��ل��ي��ة ف��ي��ك��ت��وري��ا ب��م��دي��ن��ة 
اإلس��ك��ن��دري��ة امل��ص��ري��ة ح��ي��ث أصبح 
امللك  األردن  ملك  من  كل  أصدقاءهم 
ح���س���ني، وزي�����د ال���رف���اع���ي، واألخ�����وان 
قاشجي )اللذان كان والدهما طبيب 
امل�����ل�����ك(، وك�����م�����ال أده�������م )ال���������ذي أدار 
امل���خ���اب���رات ف���ي ع��ه��د امل��ل��ك ف��ي��ص��ل(، 
ل��ك��ل م��ن محمد العطاس  ب��اإلض��اف��ة 
وفهد شبكشي وغسان صقر واملمثل 

املصري عمر الشريف.
وذك�������رت ت���ق���اري���ر االس���ت���خ���ب���ارات 
امل��رك��زي��ة األم��ي��رك��ي��ة إل��ى أن إجمالي 
ع���دد أف�����راد ع��ائ��ل��ة »ب���ن الدن« يصل 
ل��ح��وال��ي 600 ف����رد، ض��م��ن 3 أج��ي��ال 

متتالية من العائلة الثرية.
ي��ع��ود ت���اري���خ م��ج��م��وع��ة ب���ن الدن 
إلى هجرة الوالد محمد بن الدن إلى 
اململكة العربية السعودية قادمًا من 
اليمن، وإنشائه شركة للبناء فجذب 
ان��ت��ب��اه امل��ل��ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز آل سعود 
عبر مشاريعه اإلنشائية، وكان ذلك 

مفتاح الثروة والنفوذ.
أن تمكن  ب��ع��د  امل��ج��م��وع��ة  ك���ب���رت 
م��ح��م��د ب��ن الدن م��ن ال��ح��ص��ول على 
املساجد  لتشييد  الحصرية  العقود 
وامل���ن���ش���آت ال��دي��ن��ي��ة ف���ي ال��ع��دي��د من 
امل��ن��اط��ق، وظ��ه��ر ن��ف��وذه��ا وت��ط��وره��ا 
الحكومة مهمة  أولتها  جليًا عندما 
ت��وس��ي��ع األم����اك����ن امل���ق���دس���ة ف���ي مكة 
واملدينة. كما قامت املجموعة ببناء 
ع������دة ق����ص����ور ف�����ي ال������ري������اض وج�����دة 
ل���ل���ع���ائ���ل���ة امل����ال����ك����ة، وت�����ول�����ت ت��رم��ي��م 
امل��س��ج��د األق���ص���ى ف���ي ال���ق���دس بعد 

إحراقه في العام 1969.
امل���ل���ك  م����ن����ح   1950 ال������ع������ام  وف��������ي 
ع���ب���دال���ع���زي���ز امل���ج���م���وع���ة ع���ق���د أول 
ت��وس��ع��ة س���ع���ودي���ة ل��ل��ح��رم ال��ن��ب��وي 
وامتد  امل��ن��ورة،  املدينة  ف��ي  الشريف 
العمل بهذه التوسعة إلى عهد امللك 
س���ع���ود ب���ن ع���ب���دال���ع���زي���ز. وك��ن��ت��ي��ج��ة 
لهذا النجاح تم تكليف املعلم محمد 
ب���ن الدن ب��ت��وس��ع��ة امل��س��ج��د ال��ح��رام 
توسعة  أول  لتكون  املكرمة  مكة  في 
يشهدها التاريخ منذ ألف عام. وتم 
البدء بهذا املشروع العمالق في عام 
1955 واستمر في تنفيذه خالل عهد 
امل���ل���ك ف��ي��ص��ل ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ال���ذي 
عهد  في  وانتهى  امللك سعود  خلف 
عبدالعزيز مستغرقًا  بن  امللك خالد 

20 عامًا.
وت�����زاي�����دت أع����م����ال ال���ت���وس���ع���ة ف��ي 
إل��ى أن ح��دث مالم يكن  الحرم املكي 
ف���ي ال��ح��س��ب��ان وه����و س���ق���وط راف��ع��ة 
بناء تخص مجموعة بن الدن على 
املصلني واملعتمرين إثر تعرض مكة 
ل��ح��ال��ة ج��وي��ة س��ي��ئ��ة م��ن ال��ع��واص��ف 
ال��رم��ل��ي��ة وال���ري���اح ال��ع��ات��ي��ة، م��ا ألقى 
ب��ن الدن من  ب��ظ��الل��ه ع��ل��ى مجموعة 

أضرار وخسائر بالجملة.
وب���ع���د أي������ام م����ن ال���ت���رق���ب، أص����در 
ال���دي���وان امل��ل��ك��ي ال��س��ع��ودي أول من 
أمس بيانًا أكد فيه أن تقرير اللجنة 
امل��ك��ل��ف��ة ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق ي��ن��ف��ي ال��ش��ب��ه��ة 
الجنائية في الحادثة، وأكد أن سبب 
الحادثة تعرض الرافعة لرياح قوية، 
ف��ي وضعية خ��اط��ئ��ة. وأش��ار  كونها 
ال����ب����ي����ان إل������ى أن وض���ع���ي���ة ال���راف���ع���ة 
التشغيل  لتعليمات  مخالفة  ك��ان��ت 
التصنيعية حيث صدرت عدة أوامر 
م����ن امل���ل���ك س���ل���م���ان ب����ن ع���ب���د ال��ع��زي��ز 
الدن  بن  بإيقاف تصنيف مجموعة 
ال��س��ع��ودي��ة، وم��ن��ع��ه��ا م��ن دخ����ول أي 
مشاريع ج��دي��دة، ومنع سفر جميع 
أعضاء مجموعة بن الدن السعودية 
إلى نهاية التحقيق، و تكليف وزارة 
 
ً
امل���ال���ي���ة وال����ج����ه����ات امل��ع��ن��ي��ة ع���اج���ال

ب���م���راج���ع���ة ج���م���ي���ع امل����ش����اري����ع ال��ت��ي 
تنفذها مجموعة بن الدن السعودية. 
ه�������ذه ال��������ق��������رارات ش���ك���ل���ت ض���رب���ة 

قاسية للمجموعة. إال أن املعلومات 
امل��ت��داول��ة ع��ل��ى أل��س��ن��ة امل��ط��ل��ع��ني في 
ال���راف���ع���ة ليست  امل��م��ل��ك��ة، أن ح���ادث���ة 
أول��������ى امل����ش����ك����الت ال����ت����ي ت���واج���ه���ه���ا 
امل��ج��م��وع��ة. ف��ق��د ت�����رددت ف���ي ال��ف��ت��رة 
األخ��ي��رة إش��اع��ات كثيرة ع��ن سحب 
مشاريع من الشركة، أو استبعادها 
م���ن امل��ن��اف��س��ة ع���ن ب��ع��ض امل��ش��اري��ع. 
على  األخ��ي��ر  اإلداري  التغيير  وج��اء 
ليلقي  أش���ه���ر  ق��ب��ل  امل��ج��م��وع��ة  رأس 
ب������ظ������الل م�������ن ال������ش������ك ح���������ول ح����ظ����وة 

املجموعة في اململكة.
وت�����ع�����د امل����ج����م����وع����ة م������ن أض���خ���م 
امل����ج����م����وع����ات ال����ع����ام����ل����ة ف�����ي ق���ط���اع 
ال���ب���ن���اء واإلن������ش������اءات ف����ي امل��ن��ط��ق��ة، 
وه��ي معروفة ج��دًا ف��ي دول مجلس 
ال�����ت�����ع�����اون ال���خ���ل���ي���ج���ي وب����������دأت ف��ي 
ال��ن��ظ��ر إل����ى ال��ت��وس��ع خ����ارج منطقة 
ال���ش���رق األوس������ط وش���م���ال أف��ري��ق��ي��ا، 
وتتطلع للوصول إلى الصني فقامت 
عالقاتها  لتوطيد  مميزة  بخطوات 

مع مجموعة من الشركات الصينية 
ال����خ����اص����ة ال����ك����ب����ي����رة وامل����ؤس����س����ات 

الحكومة.
س���ت���ري���ت  »وول  م���ج���ل���ة  وق����������درت 
العائلة  ث����روة   2014 ع���ام  ج���ورن���ال« 
م��ح��ت��ل��ة  دوالر  م����ل����ي����ارات   7 ب���ن���ح���و 
امل�����رت�����ب�����ة ال����خ����ام����س����ة ض����م����ن أغ���ن���ى 

العائالت السعودية.
وتتمحور أعمال هذه العائلة في 
األس��ه��م حيث  ال��ن��ف��ط وإدارة  م��ج��ال 
ا لنحو 2  يصل حجم أعمالها سنوًيّ

مليار دوالر أميركي.
وف�����ي ف���ت���رة األزم�������ة االق���ت���ص���ادي���ة 
عمليات  في  الشديد  التباطؤ  ورغ��م 
البناء بمنطقة دول مجلس التعاون 
توسعت  املجموعة  أن  إال  الخليجي 
����ا ب���ش���ك���ل م���م���ي���ز ف�����ي ه���ذه  ج����غ����راف����ًيّ
ال��ذراع  الفترة، وف��ي ع��ام 2008 أعلن 
العقاري للشركة في دبي عن خطط 
م��ل��ي��ار  ل���ن���ح���و 190  ت���ص���ل  ت���م���وي���ل 
في  جديدتني  مدينتني  لبناء  دوالر 

واليمن ووصلهما  من جيبوتي  كل 
بجسر. لكن الوضع املأساوي لليمن 
وان��ط��الق ال��ث��ورة اليمنية ع��ام 2011 

حال دون إتمام ذلك.
وت��راج��ع��ت ث����روة ع��ائ��ل��ة ب���ن الدن 
ح��ي��ث  دوالر  م���ل���ي���ون   600 ب���م���ق���دار 
ت��ش��ي��ر ال���ت���ق���دي���رات إل����ى أن���ه���ا بلغت 
7.5 مليار دوالر نزواًل من 8.1 مليار 

دوالر عام 2012.
وك����ان����ت ك�������وارث ال���ط���ي���ران ع��الم��ة 
ف����ارق����ة ف����ي ت����اري����خ ع���ائ���ل���ة ب����ن الدن 
منذ ظهورها. ففي عام 1968 توفي 
الوالد إثر اصطدام طائرته املروحية 
ى ابنه البكر 

َّ
بجبل في الطائف، وتول

سالم اإلشراف على املجموعة إلى أن 
وفي أيضًا أيضًا في ح��ادث طائرة 

ُ
ت

ث��الث��ة من  ع���ام 1988. وأخ��ي��رًا مقتل 
أفراد العائلة بحادث تحطم الطائرة 
السعودية الخاصة جنوب إنجلترا، 
هم والدة رجل األعمال سعد بن الدن 

وأخته وزوجها.

االق���ت���ص���ادي  اإلرث  وج������ود  وم�����ع 
للعائلة كان لها أيضًا إرث سياسي 
م���ع���روف دول���ي���ًا ع���ن ط���ري���ق أس���ام���ة، 
ب��ن الدن،  السابع عشر ملحمد  االب���ن 
الجبال والكهوف  الذي اختار حياة 
توفي  ال��ق��ص��ور. فعندما  ح��ي��اة  على 
وال�����ده ك����ان ف���ي ال���ح���ادي���ة ع��ش��رة من 
ع��م��ره، وب��ل��غ نصيبه م��ن ال��ت��رك��ة ما 
يعادل 300 مليون دوالر، استثمرها 
ف����ي امل�����ق�����اوالت واألع�����م�����ال، وم��ك��ن��ت��ه 
ثروته وعالقاته من =دعم املجاهدين 
األفغان ضّد الغزو السوفييتي، قبل 
أن يؤسس تنظيم القاعدة الذي نفذ 
دار  إرهابية كبرى في عقر  عمليات 
الدول الغربية، لكن نشاطات أسامة 
ال���س���ي���اس���ي���ة، ال���ت���ي ص��ن��ف��ه��ا ال��ع��ال��م 
»ب��اإلره��اب��ي��ة«، ل��م ت��ؤث��ر على أعمال 
الثروة  واستمرت  امل��زده��رة،  العائلة 
وال���ع���ائ���ل���ة ب���ال���ت���م���دد وال���ت���وس���ع ف��ي 
ال��س��ع��ودي��ة وف���ي ال�����دول األوروب���ي���ة، 
حتى بعد أحداث 11 سبتمبر 2011.

|  إعداد عالء نصرالدين  |

رافعات مجموعة بن الدن تحيط بالحرم في موسم الحج املاضي

الخالد: تخارج »نور« من »ميزان« يتوقف على وجود العرض املغري
ف��ي  اإلدارة  م���ج���ل���س  رئ����ي����س  أف��������اد 
الدكتور  امل��ال��ي  ن��ور لالستثمار  ش��رك��ة 
امل���ال���ي���ة  أن األوض�������������اع  ال�����خ�����ال�����د  ف����ه����د 
واالستثمارية الخاصة بالشركة تشهد 

تحسنًا واضحًا منذ فترة.
وق�������������ال ع������ل������ى ه�������ام�������ش ال����ج����م����ع����ي����ة 
بنسبة  ام���س  ان��ع��ق��دت  ال��ت��ي  العمومية 
امل��ئ��ة إن »ن��ور  ف��ي   58.5 ح��ض��ور بلغت 
ل��الس��ت��ث��م��ار ل���دي���ه���ا اس���ت���ث���م���ارات ذات 
ع����وائ����د ج����ي����دة س�������واء ع���ل���ى امل���س���ت���وى 
على سبيل  منها  االقليمي،  او  املحلية 
امل��ث��ال ب��ن��ك م��ي��زان ف��ي دول����ة باكستان 
والذي تملك فيه حصة كبيرة تبلغ 49 

في املئة«.

م��ي��زان يشهد نموًا  ان بنك  واوض���ح 
الف���ت���ًا وب���وت���ي���رة م��ت��ص��اع��دة م���ن حيث 
مقارنة  السوقية،  والقيمة  امل��وج��ودات 
للشركة،مبينا  األخ���رى  ب��االس��ت��ث��م��ارت 
ف����رع في  ب���ح���دود 600  ل���دي���ه  ال��ب��ن��ك  أن 
باكستان بل ويخطط في التوسع أكثر 

.
ً
مستقبال

وح�����ول إم��ك��ان��ي��ة ال���ت���خ���ارج م���ن تلك 
مانع 

ُ
الحصة قال الخالد ان الشركة ال ت

شريطة أن يكون عرضًا جيدًا، مضيفا: 
»ال ن����رف����ض ب���ي���ع م����ي����زان ون��������درس أي 
لشرائه  مقدمة  ج��ي��دة  رسمية  ع���روض 
ش���ري���ط���ة أن ي����ك����ون ال����ع����رض م��ن��اس��ب��ا 

ومغريا«.

وح��ول دي��ون الشركة أوض��ح الخالد 
أي صعوبات في  ت��واج��ه  ال  الشركة  أن 
ه��ي��ك��ل��ة دي��ون��ه��ا ال��ق��ائ��م��ة م���ع ال��ج��ه��ات 
الدائنة، موضحا أنه ال يوجد أي تأخير 
في دفع األقساط املتعلقة بأصل الدين 
مواعيدها  ف��ي  عليها  املتفق  وال��ف��وائ��د 
للبنوك الدائنة، مبينا أن ديون الشركة 
يقابلها  دي��ن��ار  مليون   100 نحو  تبلغ 
موجودات تقدر قيمتها بما يزيد على 
200 م���ل���ي���ون دي����ن����ار ح���س���ب ال��ب��ي��ان��ات 
املالية املدققة للعام 2014، الفتا إلى أن 
عالقة الشركة مع البنوك الدائنة جيدة 

جدا وال يشوبها أي مشاكل.
وذك���ر أن ال��وض��ع ال��ع��ام غير مشجع 

األمنية  نظرًا لالضطرابات  لالستثمار 
ال��ش��رك��ة  أن  ب��ال��ك��وي��ت، مبينا  امل��ح��ي��ط��ة 
ت��ن��ت��ظ��ر ال���وق���ت امل���ن���اس���ب ل���ل���دخ���ول في 

استثمارات جديدة.
البند  على  وافقت  العمومية  وكانت 
الوحيد الوارد على جدول أعمالها وهو 
ل��ل��ث��الث  ان��ت��خ��اب م��ج��ل��س إدارة ج��دي��د 
سنوات اآلتية وهم فهد الخالد مرشحا، 
ف��ي��ص��ل ال��ن��ص��ار م��م��ث��ال ش��رك��ة ال��ل��ؤل��ؤة 
ال���وط���ن���ي���ة ال���ق���اب���ض���ة، ري�������اض ادري������س 
م��م��ث��ال ش���رك���ة ال��ت��خ��ص��ي��ص ال��ق��اب��ض��ة، 
درة  الغني بهبهاني ممثال شركة  عبد 
الوطنية العقارية، وبدر الربيعة ممثال 

شركة نور الكويت القابضة.

تراجيديا الثراء وحوادث الطيران تكتمل بسقوط الرافعة وسحب تصنيف املجموعة!

... وفي 11 سبتمبر لعب القدر لعبته مع »بن الدن«!

فهد الخالد

»الخارجية« األميركية: تحّسن ملموس 
في البيئة االستثمارية الكويتية

الكويت  إن  األميركية  الخارجية  وزارة  تقرير صادرعن  قال  كونا- 
حققت ت��ق��دم��ًا م��ل��م��وس��ًا ف��ي تحسني ال��ب��ي��ئ��ة االس��ت��ث��م��اري��ة ب��ال��س��ن��وات 
االستثمار  لقانون تشجيع  التنفيذية  الالئحة  بإصدار  توجت  األخيرة 
األعمال  ممارسة  على  القيود  لتخفيف   2013 لسنة  املباشر  األجنبي 

التجارية بالكويت. 
وأض������اف ال��ت��ق��ري��ر ال�����ذي أص���درت���ه ال�������وزارة أخ���ي���رًا ب��ع��ن��وان »م��ن��اخ 
الكويتية ماضية قدمًا  الحكومة  أن  الكويت في 2015«  االستثمار في 
امل��ال��ي��ة )ال��ب��ورص��ة( إض��اف��ة إلى  ب��س��وق األوراق  ب��خ��ط��وات التخصيص 
البريد  وخ��دم��ات  واالت��ص��االت  ال��ط��ي��ران  بقطاعات  تخصيص  عمليات 

لزيادة الفرص االقتصادية املتاحة في السنوات املقبلة. 
 وأش���ار إل��ى أن بنك ال��ك��وي��ت امل��رك��زي أع��ل��ن ال��ع��ام امل��اض��ي سماحه 
للبنوك األجنبية بافتتاح أكثر من فرع لها في الكويت بعد أن كان لديها 
الحق بفرع واحد فقط الفتًا في السياق ذاته إلى قيام مؤسسة البترول 
لتطوير  أجانب  على مستثمرين  مناقصات ضخمة  بإرساء  الكويتية 

مصافي التكرير في الكويت. 
غسل  بمكافحة  املعنية  )ف��ات��ف(  امل��ال��ي  العمل  مجموعة  أن  وذك���ر   
األموال وتمويل اإلرهاب استبعدت الكويت خالل العام الحالي من قائمة 

املراجعة لتلبيتها التعهدات واملعايير الخاصة بهذه املجموعة الدولية. 
 وقال إنه على الرغم من االنخفاض الكبير في أسعار النفط خالل 
العام املاضي فإن القطاع املالي والنفطي الكويتي والصندوق السيادي 
في  الفكرية  امللكية  انتهاكات حقوق  أن  قوتها موضحًا  على  حافظوا 
الكويت تتسق مع باقي دول املنطقة عامة وال تختلف معها وأن قوانينها 

في هذا الشأن ال تتناسب مع متطلبات منظمات التجارة العاملية. 
 وأوضح أن العديد من الشركات األميركية فازت بعقود مجزية في 
تعد  الكويت  أن  عن   

ً
فضال بنجاح  نشاطها  بممارسة  وتقوم  الكويت 

واحدًا من بني أكبر 40 مصدرًا لالستثمار األجنبي املباشر في الواليات 
املتحدة بقيمة أسهم تبلغ 1.3 مليار دوالر أميركي. 

الكويتية أعلنت عن 8 مشروعات  العديد من الشركات  ب��أن   وأف��اد 
الفترة املمتدة من  الواليات املتحدة األميركية وذلك في  استثمارية في 
2003 وحتى العام الحالي إذ تركزت هذه املشروعات في قطاع النقل 

الذي حصل على أكبر نسبة من هذه االستثمارات. 
اس��ت��ث��م��ارات أجنبية  ع���ام 2013  ف��ي  ال��ك��وي��ت استقطبت  أن   وذك���ر 

متقدمة على كل من  مليار دوالر   2.3 بحوالي  قيمتها  تقدر  مباشرة 
البحرين وعمان قطر في حجم تدفقات االستثمارات األجنبية بني دول 
األول��ى  املرتبة  السعودية  فيها  احتلت  التي  الخليجي  التعاون  مجلس 

تلتها اإلمارات العربية املتحدة. 
االستثمار  ق��ان��ون  ديسمبر 2014  ف��ي  عدلت  الكويت  أن  وأض���اف   
األجنبي املباشر وصاغت قانونًا جديدًا في سياق خطة تنموية طويلة 
امل���دى ح��ت��ى ع���ام 2035 ت��ه��دف إل���ى ت��ح��وي��ل ال��ك��وي��ت إل���ى م��رك��ز مالي 
وتجاري حيث تم تقسيم هذه الخطة إلى خطط متوسطة األجل لفترات 

تبلغ خمس سنوات لكل منها. 
 )2020 /2015( الحالية  اإلج��ل  متوسطة  اإلنمائية  الخطة  إن  وق��ال   
رصدت نحو 116 مليار دوالر أٍميركي لعدد من املشروعات تتضمن 
إلى  املترو وسكك حديدية إضافة  أل��ف وح��دة سكنية ونظام  بناء 45 

مشروع تشييد مصفاة تكرير جديدة. 
 وبنينّ أن الخطة الحالية تسعى إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في 
الحالية  الحصة  من  املئة  في   41.9 إل��ى  للبالد  املحلي  اإلجمالي  الناتج 
البالغة نحو 26.4 في املئة معتبرًا أن من املؤشرات الرئيسية لتشجيع 
االستثمار  تشجيع  هيئة  إنشاء  للكويت  املباشر  األجنبي  االستثمار 

األجنبي املباشر في البالد.
نشئت في ديسمبر من العام املاضي 

ُ
 وأشار إلى أن هذه الهيئة التي أ

األجنبية  ال��ش��رك��ات  وترخيص  تأسيس  إج����راءات  تسهيل  إل��ى  تهدف 
في البالد حيث حصلت شركة )اي.ب��ي.ام( في أبريل املاضي على أول 
ترخيص استثماري من الهيئة يسمح لها بتأسيس شركة مملوكة لها 

بنسبة 100 في املئة. 
 وعن القطاع البنكي في الكويت قال التقرير إن حجم أصول البنوك 

الكويتية بلغ نحو 180 مليار دوالر في يناير املاضي. 
 وأوضح إن الكويت تحتل املرتبة األولى خليجيًا لجهة االستثمارات 
مباشرة  استثمارات خارجية  استقطبت  إذ   2013 عام  في  الخارجية 
بنحو 2.3 مليار دوالر في حني بلغ حجم استثماراتها الخارجية في 

الخارج 8.4 مليار دوالر. 
الكويت  ف��ي  األميركية  الشركات  استثمارات  أن حجم  إل��ى  وأش���ار   
بلغ 331 مليون دوالر في سنة 2012 مرتفعًا من 158 مليون دوالر 

في سنة 2011.

توّزع 12 في املئة نقدًا للمساهمني

)تصوير سعد هنداوي( بودي متوسطًا مسؤولي الشركة ومدقق الحسابات   مرزوق جاسم بودي

|   كتب موسى دياب   |

»موديز« تثّبت تصنيف »التجاري«:
القروض املتعثرة 0.8 في املئة

البنك  موديز تصنيف  وكالة  ثبتت 
التجاري عند ba1 مع نظرة مستقبلية 

مستقرة.
وأرج��ع��ت م��ودي��ز دواف���ع التصنيف 
���ع���ط���ي���ات، م��ن��ه��ا، ق��وة 

ُ
ال����ى ع����دد م���ن امل

ال��ب��ن��ك ع��ل��ى م��س��ت��وى األداء ال��ك��ل��ي، و 
زيادة  نتيجة  االئتمان  ارتفاع مخاطر 
م��ع��دل ال��ت��رك��ز االئ��ت��م��ان��ي ع��ل��ى ال��رغ��م 
م����ن ان����خ����ف����اض امل����ش����اك����ل ال����ت����ي ك��ان��ت 
موجودة في السابق واملتعلقة بجودة 
ال��ى تحسن معدل  األص���ول، باالضافة 
الربحية الصافية مع األخذ باالعتبار 
امل���خ���ص���ص���ات امل����رت����ف����ع����ة. وذك���������رت أن 
رأس  لقاعدة  الوقائية  املصدات  متانة 

الخسائر  املال والقدرة على استيعاب 
في  دور  لها  املتوقعة  غير  االئتمانية 
إص����دار ال��ت��ق��ي��ي��م، ال���ى ج��ان��ب اس��ت��ق��رار 
ق����اع����دة ال�����ودائ�����ع وت����واف����ر م��س��ت��وي��ات 

سيولة جيدة. 
تقدمًا  البيان  بحسب  البنك  وحقق 
ملحوظًا في ما يتعلق بتنظيف دفتر 
ق��روض��ه م��ن ال���ق���روض امل��ت��ع��ث��رة خ��الل 
ثم  وم����ن  إل����ى 2010   2008 م���ن  ال��ف��ت��رة 
القروض  نسبة  في  الكبير  االنخفاض 
ال��ق��روض  إل���ى إج��م��ال��ي  غ��ي��ر املنتظمة 
إل����ى 0.8 ف���ي امل���ئ���ة ك��م��ا ب��ن��ه��اي��ة 2014 
مقارنة بنسبة قدرها 15.4 في املئة في 

نهاية 2010. 
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