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 يفضل ربطها برئاسة مجلس الوزراء 

أبعدوا هيئة سوق املال عن التسييس.. وامنحوها استقاللية

 مــع ان هــيــئــة ســـوق املــــال جــــاءت مــتــأخــرة، ولكن 

اقــرارهــا الــيــوم فــي املــداولــة االولـــى فــي مجلس االمــة 

يعطي االمل العادة ثقة املتداولني لدخول السوق مرة 

ثانية، فامام اعضاء هيئة سوق املال تحديات كثيرة 

الصـــالح بعض املــثــالــب الــتــي حــدثــت فــي االقتصاد 

البورصة، حيث  التداول في  آليات  الكويتي وتطوير 

ان آالف املواطنني مرتبطون يوميا بها، فعلى سبيل 

املثال اجراءات عمليات االجل الحالي ضعيفة، وليس 

بها عدالة لكل من يرغب الشراء باآلجل، وايضا يجب 

باملحافظ  التالعب  من  تحد  قوانني  هناك  تكون  ان 

في السوق وتعاقب مسربي االخبار غير الصحيحة 

وتحمي صغار املتداولني من تالعب كبار املتداولني.

االسبوعية ملجموعة  الــتــجــاوزات  نــرى  ولــالســف 

شركات في سوقنا الحالي وال نالحظ اي اجراءات 

تــتــصــدى وتـــحـــد مـــن الــــتــــجــــاوزات فـــي املـــحـــافـــظ او 

املتداولني.

أمـــا األمـــر املــهــم فــهــو الــخــالف حـــول تبعية هيئة 

سوق املال، فالبعض يطالب ان تكون تابعه ملجلس 

الــوزراء واآلخــرون يطالبون بان تتبع وزارة التجارة 

البنك  الى  ومجموعة أخرى تطالب بأن تكون تابعة 

املركزي.

 وفي الحقيقة أنا أرى ان األزمة الحالية كشفت لنا 

املركزي في متابعة تجاوزات بعض  البنك  تقصير 

الشركات االستثمارية وبعض البنوك، واذا تم ضمه 

الـــى وزيـــر الــتــجــارة فـــإن األزمــــة الــحــالــيــة كشفت لنا 

تراخي وقصور وزارة التجارة في مالحقة عمليات 

الــــوالة (الــتــفــريــخ) لــلــشــركــات الــوهــمــيــة الــتــي خالفت 

القوانني التجارية ونشاطها. 

والــتــأثــيــر  الــســيــاســيــة  الـــخـــالفـــات  كـــثـــرة  ان  إال 

ألصـــحـــاب الــنــفــوذ عــلــى اســتــقــاللــيــة قـــــرارات وزارة 

التجارة يجعلها غير مهيأة ليكون سوق املال تحت 

إدارتها.

 ومــن اجــل نــجــاح هيئة الــســوق فــي عملها بقي 

يعطيها  الـــذي  ــــوزراء  ال مجلس  مظلة  تحت  تظل  ان 

الضغط  عن  واالبتعاد  القرار  اتخاذ  في  االستقرار 

السياسي الذي يمارس في أغلب وزارات الدولة. 

الــبــنــوك،  أم  يعتبر  املــركــزي  الــبــنــك  ان  يعلم  الــكــل 

وهيئة ســوق املــال تعتبر أم الــشــركــات املــدرجــة في 

الــبــورصــة وعــمــودا مــن أعــمــدة املــركــز املــالــي، فكلما 

زادت الشفافية واالستقاللية في قرارات الهيئة زادت 

ثقة ومتانة القرارات املتخذة.

وفي الحقيقة، يجب ان نضع الضوابط لعضوية 

أعضاء السوق لتكون مدة عضوية األعضاء ال تزيد 

على خمس سنوات وال تقل عن ثالث سنوات، وكلما 

اتخاذ  في  االستقرار  من  نوعا  أعطتهم  املــدة  زادت 

لديه  أي عضو  اختيار  عــدم  ثانيا  العادلة،  الــقــرارات 

املدرجة  الشركات  إدارة في احدى  عضوية مجلس 

أو يعمل في احدى الشركات التي تتعامل بالتداول 

أو يكون في إدارة البورصة، الن هذا يعني تضارب 

املصالح في اتخاذ القرار. 

لــذلــك يــجــب إقــــرار هــيــئــة ســـوق املــــال فــي املــداولــة 

الثانية، واال يكون هذا املشروع االقتصادي ضحية 

لــلــجــدل الــســيــاســي الــطــاغــي عــلــى الـــســـاحـــة، والــــذي 

يمارسه بعض النواب مما ساهم في تعطيل حركة 

التنمية االقتصادية وعرقلة الكثير من املشاريع. 

بقي أمر مهم من اجل نجاح الهيئة أن يتم إبعادها 

هذه  على  نحافظ  ان  نستطيع  التسييس حتى  عن 

املؤسسة االقــتــصــاديــة الــتــي تــدعــم اقــتــصــادنــا، فــإذا 

هنا نستطيع  املؤسسة  أبــواب  في  السياسة  دخلت 

القول على هيئة سوق املال السالم، ولذلك فإن اختيار 

أعضاء هيئة سوق املال يجب ان يتم وفق مقاييس 

املحاصصة  عن  بعيدا  ومالية  اقتصادية  ومعايير 

فان  ولــهــذا  واملناطقية،  والقبلية  والطائفية  الفئوية 

الثانية نكون قد ركزنا وثبتنا  املداولة  الهيئة  إقــرار 

احدى الوسائل لضبط وتنمية االقتصاد الكويتي.

 الشايع بني أبرز 50 رجل أعمال 
في األسواق الناشئة 

 

والهند والصني  البرازيل  التي تضم   BRICs البريكس  دول 

الناشئة األخــرى تقدمت بقوة على الصعيد  ومعها األســواق 

املــاضــي، لتسجل تحوال متميزا  العقد  مــدى  االقتصادي على 

فــي مــيــزان الــقــوى الــعــاملــي. ويــمــكــن لـــدول الــبــريــكــس مجتمعة 

العالم بحلول 2039  في  اقتصادات  أكبر ستة  تتفوق على  أن 

ويمكن للصني وحدها أن تقصي الواليات املتحدة عن عرشها 

بحلول 2041. 

مرة أخرى تختار صحيفة فايننشال تايمز قائمة تضم 50 

من أبرز رجال األعمال في 

الذين  الناشئة  األســــواق 

تمكنوا من رسم وتشكيل 

فــي  االقـــــتـــــصـــــادي  األداء 

مناطقهم. 

وشــــمــــلــــت الــــقــــائــــمــــة 7 

رجــــال أعـــمـــال مـــن الــعــالــم 

العربي ممن ساهموا في 

رســــم مــعــالــم اقــتــصــادات 

بـــــالدهـــــم وانــــطــــلــــقــــوا فــي 

أنــشــطــتــهــم وتــوســعــاتــهــم 

وطموحاتهم الى العاملية، 

ومن أبرزهم رجل األعمال 

مــحــمــد الــشــايــع الــرئــيــس 

محمد  لشركة  التنفيذي 

حـــمـــود الـــشـــايـــع واألمـــيـــر 

للقائمة في جزئها  الوليد بن طــالل. وفــي ما يلي استعراض 

العربي: 

ومــــن الـــكـــويـــت جــــاء فـــي الــقــائــمــة مــحــمــد الـــشـــايـــع، الــرئــيــس 

التنفيذي لشركة محمد حمود الشايع. وقالت عنه: قاد محمد 

الشايع، الرئيس التنفيذي لشركة محمد حمود الشايع، الشركة 

الـــى أســــواق مــتــنــوعــة بــصــورة مــتــزايــدة ودفــــع بــهــا الـــى بــلــدان 

متباينة ومختلفة مــن روســيــا الــى قــبــرص. ووســعــت الشركة، 

التي تعد واحــدة من أكبر شركات تجارة التجزئة في الشرق 

األوســـط، نطاق عملياتها لتشمل 15 دولــة. وقــد عملت شركة 

محمد حمود الشايع، وهي 

شركة عائلية، خالل العقود 

الــــــثــــــالثــــــة املــــــاضــــــيــــــة عـــلـــى 

بــــنــــاء شـــــراكـــــات مــــع بــعــض 

التجارية  الــعــالمــات  أفــضــل 

الغرب. وتحت  املعروفة في 

قـــــــيـــــــادة مــــحــــمــــد الـــــشـــــايـــــع، 

أســــــــواق  أهــــمــــيــــة  ازدادت 

بالنسبة  الــشــرقــيــة  أوروبـــــا 

الــــــــى الـــــشـــــركـــــة، وقــــــــد تــــوج 

مــقــهــى  أول  بـــافـــتـــتـــاح  ذلـــــك 

في  روسيا  في  لستاربكس 

هــي  وســــتــــاربــــكــــس   ،2007

الــــعــــالمــــة الــــتــــجــــاريــــة الـــتـــي 

تــديــرهــا فــي الــعــالــم العربي 

منذ أكثر من عشر سنوات. 

الشايع الذي يحمل درجة 

املــــاجــــســــتــــيــــر مــــــن جـــامـــعـــة 

وارتــــون الدارة األعــمــال في 

بدأ حياته  كان  بنسلفانيا، 

املهنية في «وول ستريت»، 

مــســيــرتــه  يـــبـــاشـــر  أن  قـــبـــل 

ويصبح  العائلة  شركة  في 

الــتــنــفــيــذي لقطاع  الــرئــيــس 

تجارة التجزئة في 1990. 

 من 2% على الوديعة 
ً

 ستحصل على 5% عائدا بدال

صندوق االستقرار: 2.5 مليار من هيئة االستثمار
انشاء  مقترح  «الــقــبــس»   تنشر 

صـــنـــدوق االســـتـــقـــرار املـــالـــي الـــذي 

قــدمــتــه رئـــاســـة بــنــك الــخــلــيــج الــى 

عدد من الجهات املعنية الخاصة 

والرسمية.

صــنــدوق االســتــقــرار املــالــي هو 

صــنــدوق خــاص، بــرأســمــال يحدد 

حجمه في مرحلة الحقة وحسب 

املتوقع  ومــن  لــه،  الفعلية  الحاجة 

ان يــصــل الــــى 5 مـــلـــيـــارات ديــنــار، 

وتـــــشـــــارك فــــي تـــأســـيـــســـه الــبــنــوك 

الـــراغـــبـــة وهــيــئــة  او  الــعــالقــة  ذات 

االســـتـــثـــمـــار، وتــــدعــــى اي اطـــــراف 

اخــــرى ذات عــالقــة الـــى االشـــتـــراك 

فيه عند الحاجة، ويتم سداد رأس 

املـــــال عــلــى دفـــعـــات حــســب حــاجــة 

الصندوق.

الكويتية  البنوك  فيه  وتــشــارك 

تــقــل  ال  بـــحـــصـــص  الــــعــــالقــــة  ذات 

مـــن   
ً
مــــــثــــــال  %50 عـــــــن  قــــيــــمــــتــــهــــا 

الـــتـــحـــصـــيـــالت الــــتــــي قــــد تــحــصــل 

عــلــيــهــا مــــن مــديــنــيــهــا الــــذيــــن قــد 

يــتــمــولــون مـــن او يــتــعــامــلــون مع 

الصندوق.

االستثمار  هيئة  فيه  وتــشــارك 

بقدر  الراغبة  الحكومة  والهيئات 

قد ال يقل عن 50% من رأسماله.

ويسمح للصندوق باالقتراض 

من البنوك عند الحاجة.

ويديره فريق مكون من الهيئة 

والــبــنــوك املــشــاركــة، وتــكــون مدته 

في حدود 10 سنوات.

الــراغــبــني  للمشاركني  ويــســمــح 

بــــتــــداول حــصــصــهــم الحـــقـــًا فــيــمــا 

بينهم او البيع الى اطــراف اخرى 

راغبة.

يــــــســــــعــــــى الــــــــــصــــــــــنــــــــــدوق الـــــــى 

املــدرجــة  الــشــركــات  االستثمار فــي 

بــــمــــا يــــحــــقــــق تــــوفــــيــــر الـــســـيـــولـــة 

السوق  يحتاجها  التي  االضافية 

مــن خـــالل تملكه لحصص  وذلــــك 

الـــشـــركـــات  مـــــن  فـــــي حـــــــدود %10 

الــجــيــدة، وســتــمــثــل هـــذه املحفظة 

الدعامة الرئيسية لتحقيق العائد 

املــنــاســب لــلــمــشــاركــني مـــع انــتــهــاء 

مدة الصندوق.

يــــقــــوم الـــــصـــــنـــــدوق بــتــأســيــس 

مــــحــــفــــظــــة فـــــرعـــــيـــــة لــــــــه تــــشــــتــــري 

التسييل حاليا  الصعبة  االصــول 

مـــــن الــــشــــركــــات املـــــدرجـــــة (اســـهـــم 

مدرجة + عــقــارات مــدرة للدخل + 

ترغب  التي  مباشرة)  استثمارات 

تـــلـــك الــــشــــركــــات فــــي بــيــعــهــا الــيــه 

الــالزمــة  الــســيــولــة  للحصول عــلــى 

البنوك  تجاه  بالتزاماتها  للوفاء 

وذلـــك بــالــثــمــن الـــعـــادل وبــاســلــوب 

الريبو املعدل املقترح.

بــــــاخــــــتــــــصــــــار يـــــــهـــــــدف مــــــشــــــروع 

الصندوق الى تحقيق فائدة ملموسة 

لــلــبــنــوك ولـــلـــدولـــة وهــــي الـــتـــي كفلت 

ودائــــع تــلــك الــبــنــوك، وتتلخص هــذه 

الــفــائــدة فــي نــهــايــة املــطــاف بتحويل 

الـــبـــنـــوك لـــلـــجـــزء االكــــبــــر مـــمـــا تــمــلــكــه 

حاليا من ديون مشكوكة الى حصص 

استثمارية - مسعرة وقابلة للتسييل 

عند الحاجة وال تتطلب مخصصات 

- فــــي صــــنــــدوق اســـتـــثـــمـــاري مــتــنــوع 

يحقق درجــة مخاطرة اقل بكثير من 

وضع تلك املحافظ االئتمانية حاليا 

لدى البنوك.

وســيــســاعــد املـــشـــروع عــلــى تفكيك 

جـــــزء مـــلـــمـــوس مــــن املـــصـــاعـــب الــتــي 

تتعرض لها حاليا البنوك واملدينون 

والشركات املدرجة.

وال يــتــطــلــب تــأســيــس الــصــنــدوق 

او استثمارات جديدة ال  امــوال  ضخ 

مــن الــبــنــوك وال مــن الــدولــة، فالبنوك 

فـــــي الــــنــــهــــايــــة ســـتـــســـتـــبـــدل قــــروضــــا 

راكــــدة بحصص جــيــدة فــي صــنــدوق 

استثماري ضخم، والدولة ستستبدل 

ا من ودائعها الحالية لدى البنوك  جزء

املحلية، التي تدر حوالي 2% سنويا 

الى حصص في صندوق استثماري 

ان يصل  املتوقع  مــن  ضخم ومتنوع 

العائد منه الى 5% سنويا او اكثر. 

 يتضمن أسلوب الريبو املعدل قيام 

الصندوق بشراء أصــول مناسبة من 

احتفاظه،  مــع  العالقة  ذات  الــشــركــات 

اعــادة  بحق  عليها،  متفق  ولــســنــوات 

بيعها، إن رغب، إلى الشركات البائعة 

بــثــمــن يــحــدد مــقــدمــا. ويـــرافـــق ذلــك 

بــشــكــل مــقــابــل احـــتـــفـــاظ الــشــركــات 

الــبــائــعــة ايـــضـــا بــحــق اعـــــادة شـــراء 

تلك األصول من الصندوق، ولفترة 

مـــحـــددة، ان رغــبــت، وبــثــمــن محدد 

يتم االتفاق عليه مقدما.

وتــــــلــــــتــــــزم الــــــشــــــركــــــات الــــبــــائــــعــــة 

هذه  مبيعاتها  حصيلة  باستخدام 

عليها  املستحقة  بــالــقــروض  للوفاء 

تجاه البنوك، وكذا الوفاء بمتطلبات 

خطط إعادة الجدولة املعتمدة.

ال تحتاج الهيئة إلى ضخ أموال 

الصندوق،  فــي  للمساهمة  جــديــدة 

ا من  حــيــث انــهــا ســتــســتــخــدم جــــزء

ودائــعــهــا الــحــالــيــة لـــدى املــصــارف 

لــــدفــــع حـــصـــتـــهـــا فـــــي الــــصــــنــــدوق، 

ولــــن يـــؤثـــر هــــذا االســـتـــخـــدام على 

الـــســـيـــولـــة  أو  الـــــــودائـــــــع  مـــــعـــــدالت 

لــــدى الــجــهــاز املـــصـــرفـــي، بــاعــتــبــار 

أن غــالــبــيــة األمـــــوال املــصــروفــة من 

ايداعها  الصندوق يتوقع ان يعاد 

او ستستخدم لسداد  البنوك  لــدى 

قروض العمالء الذين تعاملوا مع 

الصندوق.

الـــبـــنـــوك  تــتــطــلــب مـــشـــاركـــة  وال 

في رأســمــال هــذا الصندوق تدبير 

مـــبـــالـــغ نـــقـــديـــة اضـــافـــيـــة مــنــهــا او 

حــــــدوث انـــكـــشـــاف اكـــبـــر لـــهـــا عــلــى 

مــوجــودات محلية اضــافــيــة، حيث 

ان تــمــويــل الــجــزء األكــبــر مــن قيمة 

تــلــك املـــشـــاركـــة ســيــكــون مـــن خــالل 

اســتــرجــاع قــروضــهــا الــحــالــيــة من 

املدينني.

ســـيـــتـــطـــلـــب األمــــــــر قــــيــــام الــبــنــك 

املركزي بإجراءات خاصة لتسهيل 

قــــيــــام ذلــــــك الــــصــــنــــدوق وتــســهــيــل 

مــشــاركــة الــبــنــوك فــيــه، مـــن أهــمــهــا 

اعـــطـــاء مـــوافـــقـــات خـــاصـــة لــلــبــنــوك 

األعلى  الحد  لتجاوز  العالقة  ذات 

الـــحـــالـــي لــالســتــثــمــار فــــي االســـهـــم 

والــــــصــــــنــــــاديــــــق االســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة. 

كـــمـــا يـــقـــتـــرح ان يـــخـــفـــض مــعــامــل 

املــخــاطــر الــخــاص بــهــذا الــنــوع من 

االســــتــــثــــمــــارات الــــــى أدنـــــــى درجـــــة 

مــمــكــنــة، وذلـــــك لــتــشــجــيــع وتــمــكــني 

البنوك من املشاركة.

مـــــال  رأس  يـــــصـــــل  أن  يـــــتـــــوقـــــع 

الــصــنــدوق إلـــى حـــوالـــي 5 مــلــيــارات 

ديــنــار، تــشــارك فــيــه الهيئة بــحــدود 

نــقــدا، وتــشــارك  2500 مليون ديــنــار 

البنوك بالباقي وبقدر يتناسب مع 

االئتمانية  ملحافظها  الكلي  الحجم 

أو الــــجــــزء الـــــراكـــــد مـــنـــهـــا. وتـــلـــتـــزم 

الـــبـــنـــوك بــاســتــخــدام 50% من  تــلــك 

ســداد  لتمويل  مدينيها  تــســديــدات 

ويتوقع  الــصــنــدوق.  فــي  حصصها 

هنا أن تكون حصة كل بنك بحدود 

االئتمانية  محافظه  قيمة  من   %10

الحالية.

عــلــى  املــــــــال  ويــــتــــم ســــــــداد راس 

دفـــعـــات تــتــنــاســب مـــع احــتــيــاجــات 

الـــــصـــــنـــــدوق، ويـــــوفـــــر املــــشــــاركــــون 

الدفعة األولــى بحدود 500 مليون 

دينار تدفع نقدا عند البداية، ويتم 

ضــــخ الــــدفــــعــــات الـــالحـــقـــة بــحــســب 

الحاجة وحسب معدل التسديدات 

التي تحصلها أو تتوقع تحصيلها 

البنوك من عمالئها. 

 املقاصة: إنجاز «تنظيف» سجل 
ملكيات الشركات املدرجة 

بيانات قديمة تــعــود الكــثــر مــن 25 

عاما، باالضافة الى تعدد وتشعب 

التنسيق  وضــــرورة  امللكيات،  هــذه 

مـــع جـــهـــات اخـــــرى خـــــارج املــقــاصــة 

مــشــيــرة  املــــالــــيــــة،  االوراق  وســـــــوق 

فــــي هـــــذا الــــصــــدد الـــــى ان عــمــلــيــات 

الــتــحــديــث تــمــت بــــكــــوادر املــقــاصــة 

القائمة لتوفر الشركة نحو مليوني 

دينار على االقل كانت ستتقاضاها 

اي جهة استشارية تقوم على هذا 

املشروع. 

 البنوك تحّول 

إلى الصندوق 

الجز ء األكبر من 

الديون املشكوك 

في تحصيلها

على البنك 

املركزي تسهيل 

قيام الصندوق 

ومشاركة البنوك 

فيه بموافقات 

خاصة

 انتهت الشركة الكويتية للمقاصة 

من تجهيز مشروع تحديث بيانات 

امللكيات الرسمية للشركات املدرجة 

فــي ســـوق الــكــويــت لــــالوراق املــالــيــة، 

الـــتـــي تـــتـــجـــاوز املـــلـــيـــون مــســاهــمــة، 

واصبحت جميعها جاهزة للدخول 

ضـــمـــن الـــحـــفـــظ املـــــركـــــزي، لــتــنــتــهــي 

بذلك الكثير من املشاكل التي كانت 

الــبــيــانــات التي  تنتج اخــطــاء وقـــدم 

عشرات  ملكيات  بيانات  تضمنتها 

الشركات املدرجة.

وقالت املــصــادر: ان ما تبقى من 

اجـــراءات الستيفاء هــذا املــشــروع ال 

تعدو كونها اجراءات ادارية وليست 

فـــنـــيـــة، حـــيـــث ســـيـــتـــم رفـــــع مـــشـــروع 

تــعــديــل وتــحــديــث املــســاهــمــات الــى 

باعتبار  العتماده،  البورصة  ادارة 

املقاصة ليست سلطة تتخذ القرار.

واضـــافـــت مــصــادر مــســؤولــة: ان 

تمت  السجالت  «تنظيف»  عمليات 

فـــي وقـــت قــيــاســي عــلــى الـــرغـــم مما 

انـــطـــوت عــلــيــه هــــذه الــعــمــلــيــات من 

عــوائــق كثيرة فــي ظــل عــدم وضــوح 

مالمح الكثير من امللكيات ووجود 

 األزمة كشفت تقصير 

البنك املركزي وتراخي 

وزارة التجارة.. وقصورها

• محمد الشايع

ــــقــــروض املـــقـــدمـــة إلـــى   مـــلـــيـــار ديــــنــــار هــــو حـــجـــم ال

املؤسسات املالية غير املصرفية في الكويت كما في 

نهاية ديسمبر 2009، ارتفاعًا من 2.76 مليار دينار 

في نهاية 2008. 
 ٢٫٨ 

بــلــغــت قــــروض األفـــــراد املــقــدمــة مــن مــصــارف 

الكويت 8.3 مليارات دينار كما في نهاية 2009، 

ارتفاع بنسبة 6.6% فقط من 7.8 مليارات  بعد 

دينار كما في نهاية 2008.
٨٫٣

ارتفع حجم القروض املقدمة من البنوك املحلية 

الى قطاع العقار أكثر من 631 مليون دينار في 

2009 بنسبة نمو10.5%عن 2008، ليبلغ حجم 

القروض العقارية 6.59 مليارات دينار.
٦٣١

مــلــيــون ديـــنـــار هـــو حــجــم الــــقــــروض  املــقــدمــة مـــن قبل 

مصارف الكويت لشراء أوراق مالية في 2009، والرصيد 

كان 2.79 مليار دينار في نهاية 2008.   ١٠٠ 

 6% نمو االئتمان 
و13.4% للودائع 

الكويت  بنك  ارقـــام  اظــهــرت 

القروض  اجمالي  ان  املــركــزي 

املـــقـــدمـــة مـــن الـــبـــنـــوك املــحــلــيــة 

ارتفعت من 23.6 مليار دينار 

كما في نهاية 2008 الى 25.1 

مليار دينار في 2009 بنسبة 

نــمــو 6%. وقـــد تــراجــعــت هــذه 

النسبة من 17.5% في 2008 

و%26.2  و34.8% في 2007 

قــروض  تـــزال  فــي 2006. وال 

االفــــــراد والــــقــــروض الــعــقــاريــة 

تشكل النسبة االكبر من كتلة 

ملصارف  االئتمانية  املحفظة 

الكويت.

في املقابل، نما حجم الودائع 

املــاضــي  الــعــام  13.4% خـــالل 

مــن 24.77 مــلــيــار ديــنــار الــى 

الــنــمــو  ونــســبــة  مـــلـــيـــارا.   28.1

هذه هي اقل من نسبة 2008 

عندما سجلت الودائع ارتفاعا 

ـــ21.9%. والــالفــت ان الودائع  بـــ

 2009 في  ارتفعت  الحكومية 

حوالي 12.7% مقابل %13.5 

لودائع القطاع الخاص.

امــــا اجــمــالــي حــجــم اصـــول 

بنسبة  اال  يرتفع  فلم  الــبــنــوك 

2.8% خالل 2009 من 39.2 

الى 40.3 مليارا،  مليار دينار 

بـــعـــد ان كـــانـــت شـــهـــدت هـــذه 

االصــول نموا بنسبة %10.3 

في 2008 و31.7% في 2007 

و24.8% في 2006.

•  عبدالله نجيب املال  نائب رئيس «املال العاملية للتمويل واالستثمار»

أهداف الصندوق

شراء 10% في شركات جيدة 
لتحقيق عوائد مناسبة

للوفاء بالتزاماتها.. بالسعر العادل شراء أصول من شركات متعثرة 
وبنظام الريبو

50% من املصارف 

(10% من قيمة محفظة 

قروض كل بنك (ال سيما 

القروض املتعثرة)

50% من هيئة 

االستثمار (تحويل 

ودائع الهيئة إلى 

حصص في الصندوق).

7
فايننشال  قائمة  تضمنت 

اعمال  رجال  البرز  تايمز 

 6 الناشئة  االسواق  في 

الى  عربية  شخصيات 

جانب محمد الشايع، وهم:

- االمير الوليد بن طالل.

- الشيخ حمد بن جاسم آل 

ثاني.

الرئيس  الشيباني  محمد   -

دبي  ملؤسسة  التنفيذي 

لالستثمارات.

الرئيس  املبارك  خلدون   -

مبادلة  لشركة  التنفيذي 

الطبيانية.

- واالخوان نجيب وناصيف 

(اوراسكوم  ساويرس 

املصرية).

5 مليارات واملدة 10سنوات

تراكمات 25 عامًا


