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الشيخ خليفة: اإلمارات احتوت اآلثار السلبية 
لألزمة المالية وتجاوزت تداعياتها

الكوي����ت � يو.بي.آي: قال رئيس دولة االم����ارات العربية املتحدة 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ان بالده احتوت اآلثار السلبية لألزمة 

املالية العاملية وجتاوز نتائجها وتداعياتها.
ونقلت »كونا« امس عن الش����يخ خليفة ف����ي مقابلة اجرتها معه 
مبناس����بة انعقاد القمة اخلليجية في 14 ديسمبر اجلاري في الكويت 

أن اإلمارات جتاوزت األزمة العاملية وتداعياتها.
وقال الش����يخ خليفة »إننا بفضل متانة األسس التي يقوم عليها 
اقتصادنا واإلدارة الواعية ملؤسس����اتنا العامة واخلاصة، اس����تطعنا 
احتواء اآلثار السلبية لألزمة وجتاوز الكثير من نتائجها وتداعياتها 
ولدينا القدرة والعزمية ملواصلة العمل بهذا االجتاه الستكمال اخلطوات 
التي اتخذناها في هذا املجال وصوال إلزالة كافة العقبات التي حتول 

دون استمرار زخم عملية التنمية وقوة دفعها«.
وأضاف انه من الطبيعي أن يكون لقمة الكويت مراجعة ملا اتخذته 
دول املجلس م����ن خطوات تتعلق بقضية االزمة االقتصادية العاملية 
وتداعياتها ودراسة أي خطوات تكميلية من شأنها حتصني اقتصادات 

دول املجلس وجتنيبها أي مضاعفات محتملة.
وتابع »دول مجلس التعاون ليست جزيرة معزولة وارتباطها بالعالم 
يجعلها في موقع التأثير والتأثر باألحداث السياس����ية واالقتصادية 
العاملية. وقال الش����يخ خليفة »إن دول املجلس تداعت ملناقشة هذه 
املسألة بشقيها الفني املتصل بكيفية العمل على احتواء اآلثار احملتملة 
لها في بلداننا وش����عوبنا والسياسي من خالل بلورة موقف خليجي 
موحد خالل املنتديات واملؤمت����رات اإلقليمية والدولية التي تصدت 

لألزمة وحاولت تشخيص أسبابها ووسائل عالجها«.
وأضاف أن دول مجلس التعاون اخلليجي »اس����تطاعت بفضل ما 
تتمتع به اقتصاداتها من مرونة وما متلكه من قاعدة اقتصادية قوية، أن 
تتجاوز الكثير من الصعوبات التي أفرزتها األزمة واستطاعت احملافظة 

على مس����توى منو مقبول«. ولفت الى ان قمة الكويت تعقد »في ظل 
حتديات إقليمية ودولية عديدة.. واننا حريصون على أن تكون قراراتنا 
مبستوى التحديات التي نواجهها ومتناسبة مع املتغيرات واملستجدات 
اإلقليمية احمليطة بنا«. واشار الى أن العمل اخلليجي املشترك مثل في 
جانب من جوانبه »استجابة لتحديات مشتركة واجهت دول املجلس 
وبالتال����ي فإن التعامل مع تل����ك التحديات كان يقتضي حدا أدنى من 

التنسيق والتعاون الذي يضمن مواجهة أي حتديات«.
وقال ان التكامل »هو أح����د األهداف التي يعمل املجلس على لكن 
التكام����ل ال يتم إال بتوفير مس����تلزماته وعوامل جناحه... من خالل 
إجراء تعديالت هيكلية وتغيير في التش����ريعات واس����تقصاء شامل 

آلثار كل خطوة«.
من جهة اخرى أكد أمني عام احتاد املصارف العربية على س����المة 
ومتانة املركز املالي للبنوك السعودية وأنها في مأمن من أزمة ديون 
دبي وتتمتع بس����المة املالءة املالية إلى جانب قوة ومتانة االقتصاد 

السعودي.
وانتقد أمني عام االحتاد د.فؤاد شاكر في تصريح لصحيفة »اجلزيرة« 
السعودية امس حجم الضجة اإلعالمية التي صاحبت قرار تأجيل سداد 
ديون مجموعة دبي العاملية وش����ركة النخيل، مش����يرا إلى أنه إجراء 
طبيعي وليس أزمة كما حاول أن يفتعلها اإلعالم الغربي موضحا أن 

هناك قلة وراء اإلثارة التي حدثت.
وأوضح أن مجموعة دبي وإحدى ش����ركاتها النخيل تتمتع مبالءة 
مالية كبيرة ولديها أصول قادرة على س����داد ديونها وما تعانيه هو 
قصور في الس����يولة دعاها إلى طلب إرجاء سداد ديونها التي تقترب 
م����ن 60 مليار دوالر مع إعادة جدولتها باتف����اق مع الدائنني ونصف 
هذه الديون لش����ركات وبنوك إجنليزية وافقت على طلب الش����ركة 

إرجاء السداد.

بفضل متانة األسس التي يقوم عليها اقتصادها واإلدارة الواعية لمؤسساتها العامة

»الوطنية لالتصاالت« تختار نوكيا سيمنز للشبكات 
لتزويدها بمحطات »فلكسي«

الى  الطاقة باالضافة  باس����تهالك 
سهولة التطبيق«.

إلى ذلك، فإن الوطنية تسعى 
من خالل هذا املش����روع الى إلقاء 
الضوء على جهودها في مسؤوليتها 
البيئ����ة  االجتماعي����ة حلماي����ة 
واحملافظة على الصحة العامة على 
املدى الطويل للش����عب الكويتي 
واملقيمني في ربوع الكويت السيما 
في وقت باتت البيئة تتعرض فيه 
الى الكثير من امللوثات. وقد بدأت 
نوكيا سيمنز حتت بنود هذا العقد 
بتسليم احملطات الى الوطنية منذ 
منتصف 2009 كما ستعمل على 
توفير خدمات الصيانة الضرورية 
لكي تستمر شبكة الوطنية على 

فاعليتها وتطورها.

وعن توسعات أعيان اإلجارة 
العتيبي  ب����ني  القابضة خارجيا 
أن هناك اهتماما كبيرا بالس����وق 
السعودي حيث انه يعتبر األكبر 
في املنطقة وذلك عبر تأس����يس 
ش����ركة لإلجارة وفتح معارض 
في كل من جدة والرياض وسيتم 
افتتاح معرض ثال����ث قريبا في 

املنطقة الشرقية.
وأش����ار إلى حمل����ة الوكاالت 
اخلاصة التي بدأتها أعيان اإلجارة 
من بداية الش����هر اجلاري والتي 
تعتبر األولى في س����وق وكاالت 
السيارات من ناحية الفكرة، حيث 
يتم تخصيص اسبوع كامل لكل 
وكالة سيارات لعرض سياراتها في 
معرض أعيان اجلديد في منطقة 
الري لكي يستطيع عمالء أعيان 
التعرف اكثر على هذه النوعية من 
السيارات وتأجيرها وبذلك وفرنا 
للعمالء امكانية انتقاء سيارات لم 
التأجير  تكن موجودة في قائمة 

التشغيلي من قبل.

بكفاءة عالية مع تخفيض نسبة 
الكربون في النقل والتطبيق. ولقد 
مت تطوير »فلكسي« لتعمل من دون 
احلاجة الى جهاز تبريد خارجي مما 
مينحا القدرة على تخفيض استهالك 
الطاقة بنسبة 30%. ومن مميزات 
»فلكسي« أيضا عدم حاجتها الى 
التشغيل اليدوي بواسطة تقنيني 
بل ميكن تشغيلها عن بعد. وقال 
تيو تويوم����اس هيرفونني، مدير 
الوطنية،  العمل حلس����اب  فريق 
في نوكيا س����يمنز للشبكات: »ان 
ريادتنا في توفي����ر WCDMA مع 
محطاتنا »فلكسي« صديقة البيئة 
تعتبر حل����وال كاملة لعمالئنا من 
ش����ركات النقال عبر العالم. فهي 
تخولهم حتقيق الفعالية مبا يتعلق 

يعتبر احلل األمثل ملن يريد التمتع 
بالس����يارة اجلديدة على الدوام، 
دون أن يتحم����ل أعب����اء بيعه����ا 
وتصريفها في س����وق املستعمل 
أو أعب����اء الصيانة أو البحث عن 
بدائل عندما تكون الس����يارة في 
مركز اخلدمة، كما أن التأجير ملدة 
س����نة أو سنتني يعني أن سيارة 
العميل جديدة وبحالة ممتازة على 
الدوام، واحتمال تعرضها ألعطال 

رئيسية ضعيف.
وذكر العتيبي: الشركة فازت 
الش����هر املاضي بثالث مناقصات 
التربي����ة واإلع����الم  ل����وزارات 
والداخلية، وجميع السيارات هي 
من الفئة املتوسطة احلجم وهي 
ما تركز عليه أعيان في الدخول 
في هذه املناقصات. وكانت أعيان 
قد متكنت في بداية هذه السنة من 
الفوز مبناقصة وزارة الكهرباء ومت 
تس����ليم عدد 500 سيارة تويوتا 
وجي ام س����ي ونيسان متوسطة 

احلجم.

الذي ميتاز مبعايير متيزه، أبرزها 
أن حجمه هو أقل بنسبة 20% من 
احملط����ات التقليدي����ة وهي تعمل 

لتقدمي خدمات اإلصالح واألعطال 
الفني����ة. كما تعاق����دت أعيان مع 
شركة خدمة التابعة ملجموعة املال 
للسيارات لتوفير خدمات تغيير 
الزيت وفحص السيارة في أفرع 
شركة خدمة املوزعة على مناطق 
الكويت في محطات الوقود لتوفير 
الوقت واجلهد على عميل أعيان.

وأوضح أن التأجير التشغيلي 

70%. وحول مبادرة الوطنية، حتدث 
املدير الع����ام والرئيس التنفيذي 
سكوت جيجنهامير قائال: »ان مسألة 
حماية البيئة حتتل حيزا كبيرا في 
اهتمامات الشركات والسيما هنا في 
الوطنية. لقد اخترنا أن نتشارك مع 
نوكيا سيمنز ألننا نتحد في رؤيتنا 
الرامية إلى ضرورة احملافظة على 
البيئة وحمايته����ا، ومن هنا كان 
اختيارنا لهذه احملطات اس����تنادا 
أنها  أبرزها  على معايير عدي����دة 
تتمتع بصغر احلجم، وتساعد على 
تخفيض فواتير الكهرباء كما تسمح 
باحملافظ����ة على البيئة«. وتتمتع 
نوكيا سيمنز بتاريخ من االجنازات 
مع ابتكارات اجلي����ل الثالث التي 
تعتمد على خط إنتاج »فلكسي« 

اجمالي إلى 100 سيارة تقريبا.
 وأفاد العتيبي بأن حصة أعيان 
اإلجارة القابضة في سوق التأجير 
الكويتي تبلغ حوالي  التشغيلي 
15% وهي األكبر محليا وذلك بفضل 
اهلل ثم اخلطوات املدروس����ة في 
انتقاء األسواق والعمالء املميزين، 
حيث اننا من أولى الشركات التي 
دخلت في مجال التأجير التشغيلي 
ونعمل على أن نكون األكبر خليجيا 

خالل السنوات املقبلة.
 وأش����ار إل����ى أن اإلقبال على 
التأجير التشغيلي من قبل العمالء 
يأتي لعدة أسباب أبرزها معرفتهم 
مبيزات التأجير، فالشركة حترص 
على توفير أفضل املنتجات ليختار 
العميل منها ما يناسبه، كما تلحق 
ذل����ك بأفضل اخلدمات طوال مدة 
التعاق����د مبا في ذلك الس����يارات 
البديلة والصيانة املجانية وسرعة 
اخلدمة واملس����اعدة على جانب 
الطريق والتأمني الذهبي الشامل. 
ويوجد لدى أعيان كراج خاص بها 

الوطني����ة  الش����ركة  وقع����ت 
لالتصاالت م����ع نوكيا س����يمنز 
للش����بكات عقد تطوير لشبكتها 
 HSDPA �املعتمدة على تقني����ة ال
تهدف من خالل ذل����ك الى تعزيز 
خبرات العمالء عبر تزويدهم باملزيد 
من املنتجات واخلدمات املميزة وفي 
الوقت نفسه حتافظ فيه أيضا على 
البيئة وحتميها من التلوث. وفي 
إطار حرصها االجتماعي على توفير 
منط حي����اة صحي ألبناء املجتمع 
الكويتي عبر اتباع وسائل تؤدي 
هذه الغاية، فإن »الوطنية« ستعمل 
على استخدام محطات من نوعية 
ال� »فلكس����ي« من نوكيا سيمنز 
للشبكات والتي متتاز بتوفيرها 
الستهالك الطاقة بنسبة ال تقل عن 

 بني مساعد الرئيس التنفيذي 
في شركة أعيان اإلجارة القابضة، 
عبداهلل العتيبي، أن انفصال أعيان 
اإلجارة القابضة عن الشركة األم 
س����اهم في تقدمي خدمة التأجير 
التشغيلي بش����كل أوسع وأكبر 
وتطوير اخلدمات التابعة للتأجير 
البديلة  من الصيانة والسيارات 

وخدمات إضافية.
 وأضاف العتيب����ي أن أعيان 
اإلج����ارة القابضة متتلك معرضا 
مساحته 4000 متر مربع في منطقة 
الري شارع محمد بن القاسم، ويعد 
أكبر معرض لتأجير السيارات في 
الرئيسي  الكويت، وهو املعرض 
لنشاط الشركة ويتضمن املعرض 
س����احة عرض خاصة للسيارات 
اجلديدة للتأجير التشغيلي متنوعة 
املاركات واألحجام، ليجد العميل 
ما يناسبه من سيارات التأجير، 
ويوجد في املعرض فرع لشركتي 
السيارات املدللة وسهالة للسيارات 
املستعملة، ويتسع املعرض بشكل 

سكوت جيجنهامير

عبداهلل العتيبي 

الشيخة شيخة العبداهلل وماجد العجيل وجوناثان ليون يقطعون كيك احلفل

.. وفي لقطة جماعية مع الفائزين بجوائز أملاس

»أعيان اإلجارة« تدشن حملة خاصة  مع وكاالت السيارات

معرض اإلسكان الـ »13« ينطلق 21 الجاري
ينطلق معرض اإلس����كان الثالث عشر 
يوم االثنني احلادي والعشرين من ديسمبر 
اجلاري في قاعة الراية بفندق كورت يارد 
ماريوت حتت رعاية نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية وزير الدولة 
لشؤون اإلسكان وزير الدولة لشؤون التنمية 
الشيخ أحمد الفهد وتقيمه جمعية املهندسني 
الكويتية وتعده وتنظمه الشركة املتحدة 
 UNIEXPO للتس����ويق وتنظيم املع����ارض
للسنة الثالثة عشرة على التوالي ويشارك 
في املعرض أكثر من س����تني جهة وشركة 
متخصصة واكتمل بذلك عقد املشاركني في 
املعرض. ويرعى معرض اإلس����كان الثالث 
عشر عدد من اجلهات احلكومية واألهلية 
من بينها املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
ووزارة األش����غال ووزارة الكهرباء واملاء 
وبلدي����ة الكويت كما يرع����اه مجموعة من 
شركات الكبرى من بينها مجموعة اخلرافي 
وشركة الصناعات الوطنية وشركة سدمي 

الكويت وش����ركة يوس����ف أحم����د الغامن 
وأوالده وس����يراميك رأس اخليمة وشركة 
اخلليج العربي القابضة وش����ركة اخلليج 
الكهربائية ومصنع  للكابالت والصناعات 
الجني للمعادن وش����ركة مجموعة معرفي 
الهندسية وشركة ألوسول وشركة الروابط 
الكويتية البريطانية وشركة الغامن للمواد 

اخلصوصية.
ويشارك في املعرض أكثر من ستني جهة 
مش����اركة بينها جهات حكومية وشركات 
ومؤسس����ات أهلية متخصصة في جميع 
قطاعات اإلسكان مما جعل معرض اإلسكان 
أكب����ر جتمع تش����هده الكويت للش����ركات 
واملؤسس����ات العاملة في مجال التش����ييد 
والبناء والتمويل العقاري، ويضم معروضات 
لش����ركات متخصصة في املواد اإلنشائية 
من حديد التس����ليح واألسمنت والطابوق 
واألرضي����ات وكيماوي����ات املباني واملواد 
اخلصوصية، كذل����ك معروضات لآلليات 

واملعدات املس����تخدمة في املقاوالت العامة 
وآلي����ات التكييف املركزي واملش����غوالت 
احلديدي����ة وأحواض الس����باحة واألدوات 

الصحية والتمديدات الكهربائية.
ويضم كذلك معرض اإلس����كان الثالث 
عشر معروضات لشركات متخصصة في 
مجال التشطيب وأعمال الديكور من أملنيوم 
وجنارة وأصباغ وإضاءة ومصاعد وأجهزة 
تكييف واملظالت وأعمال الزجاج والديكور 

الداخلي والتكسيات اخلارجية.
ومن ب����ني القطاعات التي تش����ارك في 
معرض اإلسكان سنويا قطاعات اخلدمات 
اإلسكانية سواء اخلدمات التمويلية والبنكية 
واخلدمات االس����تثمارية واالستش����ارات 
الهندس����ية واخلدمات العقارية واخلدمات 
األمنية وإطفاء احلريق والصيانة وخدمات 

التنظيف.
وقال مدير عام ش����ركة مصنع الكويت 
للعبوات اخلفيفة هيثم ميخائيل حنا، والتي 

تشارك في املعرض، ان الشركة ستعرض 
قوالب لصب اخلرسانية العازلة، وأشكال كتل 
سابقة التركيب، وأشكال لألرضية واألسقف 
اخلرسانية، والبالطات املفرغة )الهوردي(، 
والقوالب البالستيكية )الكرتونال(، وصناعة 

التشكيالت الزخرفة في واجهات املباني.
وأضاف اننا في مصنع الكويت للعبوات 
اخلفيفة نبتكر ونصمم ونحسن منتجاتنا 
بشكل مستمر خلدمة عمالئنا ولدينا الرؤية 
والتصميم والتحس����ني م����ن اجل تطوير 
املنتجات لتناسب جميع االستخدامات ونهدف 
إلى تعريف املستهلك بالكويت بالعائد الذي 
سيعود عليه عند استعمال منتجاتنا فهي 
تقلل تكاليف البناء، وتقلل انتقال الصوت، 
وتقلل في تكاليف التدفئة والتبريد كما أن 
منتجنا صديق للبيئة العامة مشيرا إلى أن 
السوق الكويتية من أقوى األسواق مبنطقة 
الشرق األوس����ط، سوق مفتوح للشركات 

للمنافسة الشريفة. 

العام احلالي.الشركة تمتلك أكبر معرض سيارات للتأجير في الكويت
وأكد التزام البنك بتقدمي جميع 
املس���اعدات واملعونة ألصحاب 
احلاج���ات اخلاص���ة وذلك من 
منطلق الت���زام البنك مبجتمعه 

وأبناء مجتمعه.
وفي س���ؤال عن الشيك الذي 
سبب العاصفة األخيرة والتوتر 
بني احلكومة ومجلس األمة قال 
العجيل ان األمر أصبح برمته في 
أيدي النياب���ة العامة التي تقوم 
بواجبها في هذا املوضوع دون أن 

يذكر املزيد من التفاصيل.
وتال الكلم���ة توزيع اجلوائز 
على الفائزين حيث قامت كل من 
الشيخة شيخة العبدهلل وماجد 

العجيل بتوزيع اجلوائز.

قدراته���م الهائلة لالجناز املذهل 
وتخطيهم للصعاب في حتقيق 
النتائج املبه���رة ضمن مختلف 
مجاالت احلياة. وها نحن نلتقي 
مج���ددا بهم الي���وم لنعرب لهم 
عن سعادتنا ولنشاركهم فرحة 

جناحهم.
هذا وكشف نائب رئيس مجلس 
إدارة بنك برقان ماجد العجيل في 
تصريح ل� »األنباء« ان »برقان« 
غير منكش���ف على شركتي دبي 
»مجموعة دبي ونخيل« ان كان 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة، 
مشيرا الى ان البنك قام باإلعالن 
عن ذلك حال ب���روز أزمة ديون 
دبي ومتوقع���ا ان تنتهي عملية 
زيادة رأس���مال البنك مع نهاية 

فواز كرامي
بحضور رئيسة نادي املعاقني 
الكويتي الشيخة شيخة العبدهلل 
الصباح ونائ���ب رئيس مجلس 
ادارة بنك برق���ان ماجد العجيل 
وممثلي عن جمعي���ات املجتمع 
املدني واملؤسسات املهتمة بذوي 
االحتياج���ات اخلاصة، أقام بنك 
برقان امس االول احتفاله السنوي 
الثامن جلوائز املاس حيث وزع 
البنك اجلوائز على املتميزين في 
النشاطات املختلفة وبحسب نوع 

اإلعاقة.
واستهل احلفل بآيات من القران 
الكرمي تاله النشيط الوطني وكلمة 
للعجيل اكد فيها التزام »برقان« 
مبسؤولياته جتاه املجتمع وابنائه 
السيما ذوي االحتياجات اخلاصة 
الفتا ال���ى ان جائزة املاس دليل 
ملموس على هذا االلتزام من خالل 

سنواتها السبع املاضية.
وقال نيابة عن مجلس إدارة 
بنك برقان وجميع موظفي البنك 
أرحب بكم في حفلنا الس���نوي 
الثامن جلوائز املاس. و»املاس« 
عبارة عن كلمة يونانية مشتقة 
وتعنى »الش���يء الذي ال يقهر« 
وقد كانت والتزال وستظل تأسر 
إعجاب اإلنس���ان ملا لهذا املعدن 
األصيل من صفات نوعية رائعة 
مثل الصالبة والصفاء والبريق 

الشفاف.
وتاب���ع »انه وم���ن هنا جاء 
اختيارنا لهذا االسم في تسمية 
جائزتنا السنوية، حيث أطلقنا 
االسم بهدف وصف بناتنا وأبنائنا 
الذين نسعد بتكرميهم  باألملاس 
اليوم، ونفتخر ونعتز مبشاهدة 

»برقان« ينظم حفله السنوي الثامن
 لجائزة ألماس ألصحاب االحتياجات الخاصة

العجيل لـ »األنباء«: البنك غير منكشف بشكل مباشر أو غير مباشر على ديون دبي 

)أحمد باكير(

»ڤيڤا«: نتعامل مع الجميع بأخالقياتنا
وأوفينا بالتزاماتنا بخصوص تقاسم البنية التحتية

مع اجلميع انطالقا من مبدأي الشفافية والتواصل، 
وتس����عى ما أمكن إلرضاء عمالئه����ا وتأمني جميع 

احتياجاتهم.

أصدر مكتب العالقات العامة في شركة االتصاالت 
»ڤيڤا« بيانا أكد فيه التزام الشركة املطلق بجميع العقود 
وااللتزامات التي وقعتها مع جميع الشركات، وذلك في 
إطار إميانها الراسخ بضرورة الوفاء مبا وعدت به منذ 

انطالقتها في السوق احمللية 3 ديسمبر 2008.
وجاء في البيان ان »ڤيڤا«كشركة رائدة في مجال 
االتصاالت حتترم جميع شركائها باعتبارها شركة 
لها أخالقياتها التي انطلقت منها، وقد أوفت بوعودها 
والتزاماتها مع شركتي االتصاالت »زين« و»الوطنية« 
بخصوص تقاس����م البنية التحتي����ة، وهي تتعامل 

»األمانة العامة لألوقاف« تعلن عدم
تكبدها أي خسائر مالية في استثماراتها

قالت االمانة العامة لالوقاف انها لم تتكبد اي خسائر مالية فعلية 
في استثماراتها، ألنها ال تخضع ملعايير احملاسبة اخلاصة مبعياري 
39 و40 التي تخضع لها الش���ركات التجارية الهادفة للربح، حيث 

انها تصنف من ضمن اجلهات غير الربحية.
واوضحت االمانة العامة لالوقاف في بيان تلقت »األنباء« نسخة 
منه تعقيبا على ما نش���ره مركز اجلمان لالستشارات االقتصادية 
انها تعد في نهاية كل سنة مالية حسابا ختاميا مدققا ومعتمدا من 

مكاتب التدقيق العاملية.
وفيما يلي نص الرد:

تعقيبا على ما نشر مؤخرا وحتديدا بتاريخ 2009/12/4 في الصحف 
احمللية من حتليل مركز اجلمان والذي تناول فيه استثمارات االمانة 
العامة لالوقاف واخلسائر التي تكبدتها، تود االمانة العامة لالوقاف 

توضيح اآلتي:
� ان جميع التحليالت الواردة في تقرير مركز اجلمان عارية عن 
الصحة، حيث ان االمانة العامة لالوقاف لم تتكبد اي خسائر مالية 

فعلية في استثماراتها املشار اليها في تقرير اجلمان.
� ما غف���ل عنه محللو مركز اجلم���ان ان االمانة العامة لالوقاف 
وفقا لطبيعة انشطتها التي متارسها تصنف ضمن فئة اجلهات غير 
الربحية، فهي ال تخضع ملعايير احملاسبة اخلاصة مبعياري 39 و40 
التي تخضع لها الشركات التجارية الهادفة للربح، امنا تخضع ملبدأ 
التكلفة التاريخية، وبالتالي فمن اخلطأ الفادح حتليل نسب امللكية 

املعلنة في سوق الكويت لالوراق املالية على هذا االساس.
� تعد االمانة العامة لالوقاف في نهاية كل س���نة مالية حس���ابا 
ختاميا مدققا ومعتمدا من مكاتب التدقيق العاملية )مكتب ديلويت آند 
توش � مكتب KPMG( الذي يعكس نتائج اعمال استثمارات االمانة 

وعوائدها املتنامية والتي ال تشوبها اي اخطاء.
� من منطلق احملافظة على االصول الوقفية وتنمية ريعها، انتهجت 
االمانة العامة لالوقاف سياس���ة املس���تثمر طوي���ل االجل املتحفظ 
وليس املستثمر املضارب، واذ نشير الى ان معظم استثماراتها متت 
بالتأسيس ويحظى بيت التمويل الكويتي فيها بالنسبة االكبر من 

محفظتها املالية بدءا من عام 1977 حتى تاريخه.


