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املرزوق: 27% منواً بأصول »بيتك ـ تركيا« بنهاية الربع الثالث
عالقات التعاون والشراكة 
مع العديد م����ن الفعاليات 
االقتصادي����ة والتجاري����ة 
التركي، ودول  في السوق 
مجلس التعاون اخلليجى، 
ومتيز بطرح منتجات جديدة 
حققت جناح����ا كبيرا مثل 
حسابي الذهب والفضة، كما 
قدم خيارات عديدة تعكس 
خدم����ات بنكي����ة تتمحور 
حول العميل، بأدوات تقنية 
حديثة، مث����ل أجهزة إكس 
تي إم الت����ي تقدم خدمات 
الفروع وخدمات الصراف 
اآللي، للوصول إلى خدمات 
مصرفية ذاتي����ة من دون 
اذ تستخدم هذه  موظفني، 

األجهزة كأفرع رقمية.

االنتش����ار اإلقليمي، حيث 
البحرين  افتتح فروعا في 
ودبي. وأع����رب عن ثقته 
البنك على احلفاظ  بقدرة 
الريادة في الصناعة  على 
املصرفي����ة في الس����نوات 
القادمة من خالل العمليات 
املصرفية وتنفيذ اخلطط 
املوضوع����ة، واالنس����جام 
ب����ني االه����داف وتطورات 
االسواق، مما يؤكد املوقع 
املهم ل� »بيتك � تركيا« في 
سوق الصيرفة االسالمية 

في تركيا.
يذكر ان »بيتك � تركيا« 
نشط في العديد من األسواق 
املستهدفة في دول اجلوار 
التركي، وكذلك في تنمية 

ليرة ف����ي الربع الثالث من 
2014 مقارنة بنهاية 2013، 
كما منت حقوق املساهمني 
28% الى 2.948 مليار ليرة. 
وارتفع حجم الودائع %26 
ال����ى 21.518 مليار  ليصل 
ليرة، بينم����ا زاد التمويل 
بنس����بة 27% ال����ى 21.165 
ملي����ار ليرة خ����الل نفس 

الفترة الزمنية.
وأش����ار املرزوق الى ان 
البنك اس����تطاع احملافظة 
على النمو املستقر جلميع 
املؤش����رات، الفت����ا الى ان 
»بيت����ك � تركيا« متكن من 
زيادة عدد فروعه الى 300 
فرع في أهم وأكثر املناطق 
التركية متي����زا، مع زيادة 

قال رئيس مجلس إدارة 
الكويتي  التموي����ل  بي����ت 
)بيت����ك( ورئيس مجلس 
ادارة بيت التمويل الكويتي 
التركي »بيتك � تركيا« حمد 
ان  عبداحملس����ن املرزوق، 
»بيتك � تركيا« حقق أرباحا 
صافية حت����ى نهاية الربع 
الع����ام احلالي  الثالث من 
قدره����ا 284 مليون ليرة، 
مستكمال بذلك عامه ال� 25 
في قطاع البنوك االسالمية، 
حيث تظهر النتائج جناحا 
كبيرا في األداء العام لسنة 

.2014
وأضاف: زادت األصول 
اإلجمالية ل� »بيتك � تركيا« 
حمد املرزوق27% لتصل الى 32.768 مليار 

الشيخ د. مشعل اجلابر

أعلن املدير العام لهيئة تشجيع 
االستثمار املباشر الشيخ د.مشعل جابر 
االحمد إصدار الالئحة التنفيذية للقانون 

رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع 
االستثمار املباشر في الكويت ودخولها 
حيز التنفيذ. وقال الشيخ مشعل اجلابر 

ان اصدار الالئحة جاء عقب اعتمادها من 
قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
التجارة والصناعة د.عبداحملسن املدعج 
ونشرها في اجلريدة الرسمية بعددها 

االخير ودخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 
14 اجلاري.

وأضاف أن الهيئة عكفت طيلة الفترة 
املاضية على إجناز الالئحة التنفيذية 

املشار إليها والقرارات املتصلة بتنفيذ 
القانون املذكور بالتنسيق مع جلنة 
شكلها وزير التجارة والصناعة من 

أصحاب االختصاص واخلبرة والكفاءة 
والتعاون مع عدد من اجلهات املعنية 

واملختصة مستفيدة في ذلك من 
التجارب االقليمية والدولية.

وأوضح أن هذا القانون كان يخاطب في 
أحكامه املستثمر األجنبي كما الوطني، 

وتركز احلرص دائما على أن تخرج 
الالئحة التنفيذية للقانون بصورة 

مبسطة تتوخى الوضوح والسالسة مبا 
يتفق مع صحيح القانون.

وذكر أن الالئحة تضم 45 مادة 

موزعة على تسعة فصول هي على 
التوالي: التعاريف وهيئة تشجيع 

االستثمار املباشر والنافذة املوحدة 
والكيان االستثماري والطلبات التي 

تقدم الى الهيئة واالشتراطات اخلاصة 
بطلبات الترخيص واملزايا واالعفاءات 

والتظلمات والضبطية القضائية والسجل 
االستثماري.

وبني الشيخ مشعل اجلابر أن نصوص 
الالئحة التنفيذية خرجت على نحو 

يضمن احلرص ذاته الذي أتى به 
القانون رقم 116 لسنة 2013 بأخذ أفضل 

املمارسات احملددة لدور الهيئة ومبا 
يضمن تنفيذها املهام املطلوبة منها.

مشعل اجلابر: الالئحة التنفيذية
لقانون »االستثمار املباشر« دخلت حيز التنفيذ

أكبر من اإلنفاق على املنتجات الفاخرة

الكويتيون مولعون باإلنفاق على التجارب عالية الرفاهية

االنف���اق عل���ى تج���ارب 
عالية الرفاهية عوضا عن 
المنتجات الفاخرة، اال أنهم 
يواصلون اإلنفاق على كال 
األمرين بشكل متزن، حيث 
يفضل 32% منهم اإلنفاق 
على األزياء الراقية، ليأتي 
اقتن���اء األجهزة  تفضيل 
اإللكترونية بعدها مباشرة 
بنس���بة 31%، ثم تفضيل 
اإلنف���اق على المجوهرات 
بنسبة 29% حسب نتائج 
الدراس���ة. وأما بالنسبة 
لطريقة الشراء، فقد اتضح 
أن 74% م���ن العين���ة في 
الكويت يفضلون تجربة 
المتاجر عند  التسوق في 
شراء السلع الفاخرة على 
شرائها عن طريق االنترنت 
وذلك لرغبتهم في معاينة 
البضائ���ع والمقتني���ات 
بدقة قبل ش���رائها، وهو 
أمر جوهري عند التبضع 
لشراء المنتجات الفاخرة.

الكويت، فقد أظهرت الردود 
أن نم���ط التوجه االنفاقي 
يمي���ل بش���كل كبير نحو 
الغنية  الحي���اة  تج���ارب 
كالعطل بالمقارنة بما يتم 

انفاقه على أمور أخرى.
التي  الدراس���ة  وتبين 
أجريت أن ع���ددا متزايدا 
من سكان الكويت يفضلون 
اإلنف���اق عل���ى العطل او 
االنضام للنوادي او تجربة 
مطاعم راقية. بشكل عام، 
يتبين لنا أننا فيما تبقى 
من ع���ام 2014 وفي العام 
الجدي���د سنش���هد زيادة 
في اإلنف���اق على خدمات 
الرفاهية والسلع الفاخرة، 
االمر الذي يدعم ما شهدناه 
في النصف األول من عام 
2014 من ارتفاع في حجم 
اإلنفاق ألعض���اء بطاقات 

امريكان اكسبريس.
وبالرغم من أن س���كان 
إل���ى  الكوي���ت يميل���ون 

المنطقة  طفيفا عن ميول 
بشكل عام، حيث استقطبت 
بعض المناسبات االجتماعية 
كاالنشطة الرياضية النسب 

االعلى.
الكويت  وتظهر نتائج 
عموما نمط���ا متزايدا في 
مس���تويات اإلنفاق على 
الرفاهية وه���و انعكاس 
السائد في  واضح للنمط 
المنطقة، حيث ينوي معظم 
أصحاب الدخل العالي زيادة 
اإلنفاق على الرفاهية في عام 
2015، لقد الحظت الدراسة 
في السنوات األخيرة تغيرا 
كبيرا في طرق إنفاق الناس 
الدراس���ة  لدخلهم، وترى 
الكثير م���ن اإلنفاق على 
السلع والمنتجات الفاخرة، 
وإنما هن���اك ميول كبيرة 
لإلنفاق على التجارب عالية 
التي  الرفاهية والذكريات 
تحملها، ويظهر ذلك جليا 
عند االط���الع على نتائج 

اس���تمرار هذا االزدياد في 
ع���ام 2015. وفيما يخص 
الكويت، فقد أظهرت النتائج 
أن 41% من الذين شملتهم 
الدراسة يخططون إلنفاق 
المزي���د عل���ى المنتجات 
الفاخرة في األشهر القادمة 
ما يضع الكويت في طليعة 
المتفائلة بازدياد  ال���دول 
معدالت اإلنفاق بعد المملكة 
العربية السعودية، حيث 
المعدل 53%، وعمان  كان 

حيث بلغ %51. 
كما تبين الدراس���ة أن 
أول���ى اهتمامات س���كان 
الكويت عند االنفاق على 
الرفاهي���ة ه���و االنضمام 
النوادي بنسبة %50،  إلى 
، ويأتي بع���ده تفضيلهم 
االستمتاع بالعطالت بنسبة 
48%، ث���م تفضيل اإلنفاق 
على المطاعم الراقية بنسبة 
39%. ويجدر بالذكر أن هذه 
النس���بة تختلف اختالفا 

وفقا لنتائج دراسة عن 
التوج���ه اإلنفاقي أجرتها 
YouGov في منطقة الشرق 
األوسط وش���مال أفريقيا 
بالنيابة عن شركة أمريكان 
إكسبريس الشرق األوسط، 
يفضل ما يقارب ثلثي )%59( 
الدراسة  الذين ش���ملتهم 
إنفاق أموالهم على التجارب 
عالية الرفاهية عوضا عن 
السلع والمنتجات الفاخرة. 
تبين هذه األرقام تغييرا 
ملحوظا مقارنة بدراس���ة 
مماثل���ة أجرتها الش���ركة 
ف���ي 2012 والت���ي أظهرت 
أن المش���اركين يفضلون 
اإلنف���اق عل���ى المنتجات 
المادية الفاخرة مثل األزياء 

والمجوهرات وغيرها.
الدراسة  وقد كش���فت 
العام  أن اإلنفاق  بوضوح 
على الرفاهي���ة في ازدياد 
وتصاع���د حس���ب اآلراء 
ويتوق���ع  المس���تطلعة 

ارتفاع ملحوظ في االنفاق الشرائي داخل الكويت والفضل يعود إلى املجمعات الفاخرة التي استقطبت كبرى املاركات العاملية

سكان الكويت 
ضمن األكثر تفاؤاًل 

في املنطقة حيال 
مستويات اإلنفاق 

على الرفاهية

»منشآت« تربح 84 ألف دينار
من بيع أسهم »الكويت وآسيا«

»زين«: 25 اجلاري البدء في إجراءات 
النظر في حكم نقض »زين العراق«

»التجارة واالستثمار العقاري«:
ال نزاعات مع »الدولية لالستثمار«

أعلنت شركة منشات للمش���اريع العقارية عن ابرامها 
اتفاقية لبيع عدد 10 ماليني س���هم من أسهم رأسمال شركة 
الكويت وآسيا القابضة تعادل نسبة 3.3% بقيمة 73 فلسا 

للسهم الواحد. 
وذكرت الش���ركة في بيان لها على موقع سوق الكويت 
لألوراق املالية أنها حققت من هذه الصفقة أرباحا قدرها نحو 
84 ألف دينار، سيتم تسجيلها ضمن النتائج املالية للشركة 

خالل السنة املالية احلالية التي تنتهي في 2014/12/31.

أفادت ش���ركة االتصاالت املتنقلة )زي���ن( في كتاب إلى 
إدارة البورصة بأنها قد تس���لمت ي���وم 18-12-2014 قرار 
محكمة االستئناف البدء في إجراءات النظر في احلكم الذي 
مت نقضه وتبادل املرافعات بش���أن الدعوى املقامة من قبل 
إحدى شركات االتصاالت العاملة في العراق )الشركة املدعية( 
ضد شركة أثير لالتصاالت )العراق( احملدودة )شركة زين 
العراق(، مشيرة الى ان احملكمة حددت بتاريخ 2014/12/25 
البدء في هذه اإلجراءات، علما أن التاريخ املشار إليه سيكون 

إجرائيا بحتا.

قالت ش����ركة التجارة واالستثمار العقاري في كتاب الى 
س����وق الكويت لالوراق املالية انها قد أمتت عملية املقاصة 
والتسوية عن كل الدعاوى املتداولة بيننا وبني شركة املجموعة 
الدولية لالستثمار واألحكام التي صدرت مبوجب االستئنافني 
رقم »2290 و2005/2405« من جهة واحلكم االبتدائي للدعوى 
املقيدة برقم »2013/21 جتاري مدني كلي حكومة 9« من جهة 

أخرى.
واش����ارت في بيان على موقع البورصة انه لم تعد هناك 
أي نزاعات قائمة بهذا الشأن، األمر الذي نتج عنه استرجاع 
مخصص انتفت احلاجة إليه بقيمة 2.2 مليون دينار، والذي 

سينعكس أثره على بيانات الربع األخير لهذا العام.

»اجُلمان«: 3 مساهمني
»VIVA« ميلكون 5% من

أشار تقرير مركز اجُلمان الى انه لألسبوع الثالث على 
التوالي، مت رصد 6 حركات للملكيات املعلنة في قوائم كبار 
مالك الشركات املدرجة في س���وق الكويت لألوراق املالية 
خالل األس���بوع املنتهي في 2014/21/18، ثالث منها باجتاه 
اخلفض، واثنتان باجتاه الرفع، وحركة واحدة فقط للدخول 
في قوائم كبار املالك، ف���ي حني لم يتم رصد أي حركة في 

اجتاه اخلروج من القوائم املذكورة.
من ناحية أخرى، مبناسبة إدراج شركة االتصاالت الكويتية 
»VIVA« خالل األس���بوع املاضي، مت إدراج ثالثة مساهمني 
ميلكون أكثر من 5% من رأسمالها، وهم: شركة االتصاالت 
السعودية بنسبة 26%، املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
بنسبة 6%، والهيئة العامة لالستثمار بحصة 6% من رأس 
املال أيضا، علما أن هناك 3 مالك رئيسيني آخرين ميلكون 
4% من رأسمال الشركة املذكورة، وهم الهيئة العامة لشؤون 
القصر، األمانة العامة لألوقاف وبيت الزكاة، وذلك بنسبة 

4% من رأس املال لكل منهم.
وقد اقتصرت عمليات رفع امللكيات املعلنة خالل األسبوع 
املاضي املنتهي في 2014/12/18 على رفع »مشاريع« وشركاتها 
التابعة في ش���ركتني، األولى: »ص متحدة« مبقدار 2.920 
نقطة مئوية من 67.040 إلى 69.960%، حيث مت هذا الرفع 
للمرة الثانية قبل انسحاب »ص متحدة« من اإلدراج املقرر 
بتاريخ 2014/12/28، والثانية: »برقان« وش���ركتها التابعة 
مبقدار 0.600 نقطة مئوية من 45.120 إلى 045.72%، حيث 
مت استئناف تعزيز ملكية »مشاريع« في »برقان« بعد توقف 

ألسبوعني متاليني. 
أما عمليات خفض امللكيات املعلنة في الشركات املدرجة 
في سوق الكويت لألوراق املالية خالل األسبوع املنتهي في 
2014/21/18، فكانت ثالث، تصدرها استئناف خفض شركة 
طابة اخلير القابضة حصتها في »الس���الم« مبقدار 2.000 
نقطة مئوية من 48.300 إلى 46.300%، تلتها، خفض شركة 
إبرام حللول التقنية حصتها في »هيتس تلكوم« بواقع 1.664 
نقطة مئوية من 9.590 إلى 7.926%، وهو ما ميثل استئنافا 
خلفض »كتلة املدينة« حلصتها في »هيتس تلكوم«، حيث 
كان اخلفض الس���ابق من خالل ال���ذراع »املدينة« والذراع 
»اكتتاب«، وذلك بش���كل جذري خالل األسبوع املنتهي في 
2014/11/27، وقد جاء تخفيض شركة اإلقليم العقارية حصتها 
في »منشآت« في املرتبة الثالثة واألخيرة في عمليات اخلفض 
خالل األس���بوع املاضي، وذلك بتراجعها مبقدار 1.000 من 

6.650 إلى %5.650. 
أما عملية الدخول الوحيدة � كما أسلفنا � خالل األسبوع 
املاضي املنتهي في 2014/12/18، فقد متثلت في دخول شاكر 
هاشم سيد محمد العلوي وشركة بيكوك الدولية للتجارة 
العام���ة واملقاوالت -كطرف واح���د - في قائمة كبار مالك 

»سنام« بواقع 5.882% من رأس مالها.

)اسامة ابوعطية( نشاط محدود في حركة امللكيات باألسبوع املاضي 


