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تنظيف الشركات االستثمارية عبر »اإلفالس« أو »االندماج« أحد احللول

طالل النصف 

»األوسط« يطلق عرضًا جديدًا على الوديعة الثابتة

أطلق بنك الكويت والشرق األوسط عرضه 
اجلديد على الوديعة الثابتة حتت شعار »عيديتك 
مبچر مع األوسط« والذي من خالله ينال العميل 
فرصة للربح الفوري والذي ميثل عيدية األوسط 
املبكرة له باإلضافة الى تس���لم أرباح وديعته 

مقدما.
وبهذه املناسبة قال نائب الرئيس التنفيذي 
الش���خصية بالوكالة في  للخدمات املصرفية 
البنك شريف اخلولي انه مت تقدمي هذا العرض 
بالتوافق مع شهر رمضان الكرمي ملنح الفرصة 
للتواقني إلى زيارة املش���اعر املقدسة عمرة أو 
حجا من خالل توفير فرصة أسبوعية للسحب 
على كل وديعة خاصة جديدة قيمتها ال تقل عن 

5 آالف دينار.
وأوضح اخلولي ان سكينة بدر عبدالعزيز 
القط���ان أول م���ن حالفها احلظ في الس���حب 

األس���بوعي األول بتاريخ 30 أغسطس 2009، 
وقد حالف احلظ أيضا الرابح في السحب الثاني 
خالد أحمد االنصاري، حيث فازا برحلة عمرة/

حج باإلضافة الى تس���لمهما أرباح وديعتهما 
مقدما.

وأشار اخلولي الى أنه مبجرد فتح العميل 
حساب الوديعة الثابتة في أي من فروع األوسط 
ال� 25 املنتش���رة في مختل���ف أرجاء الكويت، 
ف���إن للعميل فرص���ة واحدة تؤهل���ه لدخول 
الس���حب األس���بوعي عن كل خمسة آالف من 
قيم���ة وديعته، حيث تتضاع���ف هذه الفرص 

بتضاعف قيمتها.
وأكد اخلولي أن بنك الكويت والشرق األوسط 
يسعى دائما الى تقدمي كل ما هو جديد لتلبية 
احتياجات العمالء بشكل يعود عليهم مبردود 

مالي وقيمة مضافة.

تحت شعار »عيديتك مبچر مع األوسط«

 »المقاصة العقارية« ستقدم مقترحًا للهارون
لرفع نسبة الداللة للمستويات المطبقة بالخليج

التعاون  العامة لدول مجلس 
اخلليج���ي عب���ر »التجارة«، 
مس���تدركا بان مقت���رح رفع 
الداللة سيكون جاهزا  نسبة 

فور تلقي الرد.
وح��ول نسب الداللة املطبقة 
ف�����ي دول اخللي���ج، اوضح 
الهويدي ان النس���بة املطبقة 
ف���ي البحرين تص���ل الى %1 
على البائع و1% على املشتري 
وتبلغ 3% في س���لطنة عمان 
على البائع او املشتري حسب 
االتفاق، وتصل الى 2.5% في 

عمر راشد
كش���ف امني س���ر مجلس 
ادارة شركة»املقاصة العقارية« 
وعضو احتاد السماسرة صالح 
الهويدي عن توجيه »املقاصة 
العقاري���ة« كتاب���ا الى وزارة 
التجارة للمطالبة بتطبيق نسب 
العمولة على العقار املطبقة في 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
وذلك على اساس مبدأ املعاملة 

باملثل.
واوضح الهويدي ل� »األنباء« 
الذي مت توجيهه  الكت��اب  ان 
ل�� »التجارة« طالب مبساواة 
عمولة السمسرة املطبقة في 
الكويت مع نظيرتها اخلليجي��ة، 
العامة  ان االمانة  ال��ى  الفت��ا 
لدول مجلس التعاون اخلليجي 
سترس�����ل ردوده���ا عب���ر 
»التجارة«، وبعده��ا يتم ارسال 
مقترح لوزير التجارة يعيد ما 
مت طلبه من احتاد السماسرة 
برفع نسبة الداللة الى 2% بدال 

من 1% احلالية.
وبني الهويدي ان »املقاصة 
العقاري���ة« لم تتلق ردا حول 
طلبه���ا املرفوع ال���ى االمانة 

الس���عودية على البائع فقط 
او املشتري حس���ب االتفاق، 
مستدركا بان النسبة املطبقة 
في االمارات تصل الى 2% على 

البائع او املشتري.
وانتقد الهويدي عمل جلنة 
اداء  التجارة املشكلة لتنظيم 
انه  العقاري، مبينا  الس���وق 
ال ميك��ن مناقش�����ة تنظي��م 
الس���وق العق���اري بعيدا عن 
السماس���رة  ممثل���ني الحتاد 
العقار، مستدركا بأن  واحتاد 
اعضاء االحتاد اصيبوا بخيبة 
امل ح���ول تش���كيلة اللجنة 
التي خلت من ممثلني الحتاد 

السماسرة.
وفي الس���ياق ذاته اوضح 
الهويدي ان خالفات بني رئيس 
احتاد السماسرة وأحد مسؤولي 
»التجارة« جعلت وضع االحتاد 
مغيب��ا الى حد كبير في العم��ل 
العق�����اري بص���ورة عامة، 
مطالب��ا بالعمل على وضع حد 
للخالفات ووضع قواعد واضحة 
لالختصاصات بني االحتادات 
والهيئ���ات احلكومية العاملة 

في القطاع العقاري.

انتقد عمل لجنة »التجارة« بعد ورود رد األمانة العامة لدول »الخليجي« على طلبه

صالح الهويدي

اجتماعات مكثفة لـ »لجان االئتمان« في بنوك محلية 
التخاذ إجراءات حاسمة بشأن ملفات عمالئها المتعثرين

عمر راشد
علمت »األنباء« أن بعض 
البنوك احمللية عقدت اجتماعات 
داخلية للجان االئتمان بها، 
وذلك التخاذ إجراءات بشأن 
بعض العمالء من الشركات 
واألفراد ف����ي الفترة املقبلة. 
وأش����ارت مصادر مصرفية 
مطلعة  الى أن تلك االجتماعات 
تأتي مع اقتراب الربع الثالث 
من نهايته وتخوف البنوك من 
حتول املبالغ املستحقة على 
الشركات إلى مخصصات تزيد 
من خسائر البنوك في الربع 
الثالث. وقالت: إن تعليمات 
التعامل  محافظ املركزي في 
مع امللفات االئتمانية للعمالء 
املتعثرين من األفراد والشركات 
باللجوء إلى خيار التسييل 
كانت واضحة، مش����يرة إلى 
أن البن����وك ال تفضل اللجوء 
إلى هذا اخليار وذلك حفاظا 
على أموال وحقوق مساهميها 
وعدم الدخول ف����ي متاهات 
القضاء، الفت����ة إلى أن خيار 
اإلج����راءات القضائية يظل 
قائما وب����دأت بعض البنوك 
فيه. وأشارت املصادر إلى أن 
القطاع املصرفي يواجه حلقة 
مفرغ����ة تتمثل في احلصول 

على مستحقاته والتي تصطدم 
بتعثر العمالء وعدم قدرتهم 
على الس����داد في ظل تذبذب 
السوق حاليا، والذي يعاني 
من عثرة مجلس األمة الذي 
يقف باملرصاد للحكومة عندما 
تقوم بشراء أسهم قيادية في 
السوق يتم اتهامها مبحاباة 
جهات معين����ة، وعند قيامها 
بشراء أس����هم رخيصة يتم 
اتهامها بأنها تقوم بهدر املال 
العام. وتعجبت املصادر من 
إصرار ش����ركات استثمارية 

على عدم اللجوء إلى قانون 
االستقرار، مؤكدة على سالمة 
موقفها املالي في الوقت الذي 
باتت قاب قوسني أو أدنى من 

اإلفالس.
إل����ى أن تنظيف  ولفتت 
الشركات االستثمارية ألدائها 
من خ����الل التواضع وإعالن 
إفالسها طواعية أو الدخول 
ف����ي اندماجات قد يكون أحد 
احللول املطروحة والفعالة 
للعالج في ظل غياب احللول 

احلكومية.

أشارت إلى أن ربحيتها في الربع الثالث قد تشهد تراجعاً مع احتمالية زيادة المخصصات

النصف: 6% العائد السنوي المتوقع لمحفظة بيتك للعقار المحلي

قال مدير إدارة اخلدمات املالية 
اخلاصة في بيت التمويل الكويتي 
)بيتك( طالل النصف إن صناديق 
بيتك العاملة في السوق احمللي 
والدولي واصلت حتقيق نتائج 
جيدة وتقدمي توزيعات متميزة 
ملس���تثمريها معبرة عن جناح 
سياس���ة بيتك في التركيز على 
العوائد  األصول اجلي���دة، ذات 
املرتفعة، مع الدراس���ة الشاملة 
واملتأنية لكل نشاط استثماري، 
وفق معادلة حتقيق أفضل العوائد 
بأقل املخاطر، حيث بلغت األرباح 
اإلجمالية الت���ي قدمها صندوق 
بيتك للعقارات اآلسيوية خالل 
3 سنوات 40%، بعد توزيع %6 
اخيرا عل���ى املس���تثمرين فيه 
عقب تس���ييله، فيما يتوقع أن 
توزع محفظة بيت���ك للعقارات 
في السوق احمللي أرباحها الربع 
سنوية بواقع 6% سنويا نهاية 
الش���هر اجلاري، وقد مت متديد 
صندوق بيت���ك العقاري بتركيا 
بعد أن اثبت جدوى استثمارية 
كبيرة بتوزيعات وصلت إلى %10 

سنويا.
وأوضح النصف في تصريح 
صحافي أن محفظة بيتك العقارية 
التي تأسست نهاية الربع الثاني 
من العام احلالي، ومت اس���تثمار 
رأسمالها البالغ 50 مليون دينار 

قبل مدير الصن���دوق، لتغطية 
أي مصاريف قد تترتب نتيجة 

تصفية الصندوق.
واعتبر أن ه���ذه التوزيعات 
والنتائج تعبر بش���كل واضح 
عن األداء املتميز لصناديق بيتك 
التي عرف عنها تقدمي أفضل عائد 
ممكن على مستوى السوق، مع 
احتفاظ املستثمر بقيمة إضافية 
وهى ج���ودة األص���ل الذي يتم 
تسييله في نهاية عمل الصندوق، 
حيث يزداد األمر أهمية في ظل 
الظروف التي متر بها األس���واق 
إقليميا وعامليا، مش���يرا  املالية 
الى ان صن���دوق النبراس- 2، 
الذي يوزع ما يعادل 8% سنويا، 
يأتي أيضا في هذا السياق، وقد 

في عقارات استثمارية وجتارية 
الكويت، م���ن املتوقع أن  داخل 
توزع نهاية الشهر اجلاري أرباحا 
ربع سنوية بنسبة 6% سنويا، 
وتضم احملفظة التي تبلغ مدتها 
5 س���نوات 70 عقارا استثماريا 
وجتاريا موزع���ة على مختلف 
مناطق الكويت، مما يوفر ميزة 
التنوع في اإليرادات، مع تدفقات 
جيدة من عقارات متميزة مدرة 
للدخل، ومؤجرة بش���كل كامل 

تقريبا.
وأضاف النصف »مت توزيع 
نس���بة 6% كأرباح رأس���مالية 
لصندوق بيتك للعقارات اآلسيوية 
الذي مت تس���ييله اخي���را وبلغ 
رأسماله 100 مليون دوالر، بعد 
اس���تثمار امتد ملدة 3 س���نوات، 
وزع فيها الصن���دوق ما يعادل 
9% سنويا، وحقق عند التخارج 
ربحا رأسماليا يعادل 16% وهو ما 
يعني أن الصندوق قدم ملساهميه 
أرباح���ا إجمالية تصل إلى %40 
خالل فترة عمله وبعد تسييله، 
وأنشئ الصندوق بهدف تطوير 
اكبر مجمع جتارى وسكني في 
ماليزيا وهو مش���روع بافليون 
العم���الق ف���ي قل���ب العاصمة 
كواالملبور. ومتث���ل التوزيعات 
األخيرة مجموع املبالغ التي مت 
االحتفاظ بها في وقت سابق من 

تأسس الصندوق لالستثمار في 
مشروع تطوير مدينة اسكندر، 
وهو من أكبر املشاريع العقارية 
في ماليزيا ومنطقة جنوب شرق 
آسيا ومن املتوقع استمرار حتقيق 
عوائد مجزية للمستثمرين في 
املشروع خالل مدة عمل الصندوق 
التي تصل إلى 5 س���نوات قابلة 

للتجديد.
وأشار إلى أن بيتك قرر متديد 
فترة عم���ل صن���دوق )بيتك( 
العقاري في تركيا والبالغ رأسماله 
15 ملي���ون دوالر، حيث يواصل 
توزي���ع أرباح على املس���اهمني 
بواقع 10% س���نويا، مما يجعله 
استثمارا ممتازا في الوقت الراهن، 
ويستثمر الصندوق في تأجير 
مخازن تزيد مساحتها على 60 
ألف متر مربع، ويرتبط بعقود 
ايجارية مع شركات لوجستية ذات 
مالءة ال تقل مدتها عن 5 سنوات، 
مبا يضمن تدفقات نقدية منتظمة 
من إيجار املخازن وبعض املكاتب 

اإلدارية اخلاصة بالشركات.
وبني ان الصندوق مت تصميمه 
كمنتج استثماري متميز بالتعاون 
مع بيتك � تركيا، لالستفادة من 
احتياج السوق التركي لهذا النوع 
من االس���تثمار العق���اري املدر 
للدخل، مما يجعل الصندوق قيمة 
مضافة حقيقية شأنه شأن معظم 

اس���تثمارات بيتك في األسواق 
اإلقليمية والعاملية.

وقال إن عق���ارات الصندوق 
تقع بالقرب م���ن مطار اتاتورك 
الدولي في موقع حيوي يشغل 
ملتقى طرق رئيس���ية عدة مما 
جعله���ا مميزة ومناس���بة جدا 
للشركات املس���تأجرة لعقاراته 
النقل  واملتخصصة في مجاالت 
والتخزين، معتبرا ان العوائد التي 
يحققها الصندوق واالحتياطات 
اجليدة التي يحتفظ بها هي نتيجة 
مؤكدة للتخطيط السليم واملتابعة 
الدقيقة الحتياجات السوق التركي 
وتطورات���ه وتصمي���م املنتج 

االستثماري املناسب لذلك.
وأكد اس���تمرار بيتك في بذل 
العوائد  اجلهود لتحقيق أفضل 
لعمالئه املستثمرين، من خالل 
ف���رص متمي���زة ذات مخاط���ر 
محدودة، وعوائد قيمة، وأصول 
نوعية ممتازة، تعبر عن االستثمار 
األمثل الذي يطمح إليه كل عميل، 
وتس���عى إدارة اخلدمات املالية 
إدارة ثروات  إلى  اخلاصة دائما 
العم���الء وتثمير ممتلكاتهم مبا 
أرباحا  يحق���ق للمس���تثمرين 
جيدة، وميث���ل في نفس الوقت 
ايجابية ومساهمة نوعية  قيمة 
متميزة في األس���واق التي يتم 

االستثمار فيها.

التوزيعات والنتائج المحققة تعبر بشـكل واضح عـن األداء المتميز لصناديق »بيتك«

صندوق »بيتك« للعقارات اآلسيوية وّزع 40% أرباحًا إجمالية في 3 سنوات

املؤشر 
السعري 

7651.7
بتغير قدره

- 28.4

ذكر س���وق الكويت لألوراق املالية أن مجلس ادارة شركة االمناء 
العقاري���ة )اإلمناء( قد اجتمع أول من أم���س واعتمد البيانات املالية 
املرحلية للش���ركة للفترات املنتهية في 31 يوليو 2009، حيث حققت 
الش���ركة لفترة ال� 9 شهور خس���ائر بلغت 503.5 االف دينار وبلغت 
خسارة الس���هم 1.12 فلس لتلك الفترة، مقارنة مع الفترة املقارنة من 
العام 2008 حيث حققت الش���ركة لفترة ال� 9 شهور لهذه الفترة ربحا 

قدره 9.05 ماليني دينار بربحية سهم بلغت 20.10 فلسا.

503.5 آالف دينار خسارة »اإلنماء« لـ 9 أشهر


