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محكمة نيويورك: دعوى »القصيبي«  
ضد »سعد« دون أدلة أو براهين

استنتج قاضي محكمة نيويورك 
التي تنظر الن����زاع القانوني بني 
ش����ركة »أحمد حم����د القصيبي« 
ومجموع����ة »س����عد«، أن دعوى 
القصيب����ي ليس مكانه����ا محاكم 
نيويورك، مبديا اس����تغرابه من 
إصرار مجموع����ة القصيبي على 
الت����ي وصفها بأنها  رفع دعواها 
ال تس����تند إلى دالئل أو إثباتات 
صحيحة وواضحة وغير مدعومة 
بالشواهد ضد مجموعة »سعد« في 
غير اململكة العربية الس����عودية. 
وذلك بعد نظره في جميع حيثيات 

قضية سعد والقصيبي.
ويأتي رفع هذه القضية عقب 
دعوى بنك املش����رق والتي طالب 
فيها »القصيبي« بسداد 150 مليون 
دوالر حولت إلى حسابات املؤسسة 

املصرفية.
ووجه قاضي احملكمة حتذيره 
إلى محامي مجموعة القصيبي من 
رفع دعاوى ال تشتمل على دالئل أو 
إثباتات صحيحة وواضحة وغير 
مدعومة بشواهد، معلنا أن احملكمة 

س����تصدر بيانا كتابيا عن قرارها 
النهائي خالل شهر واحد.

وقال القاضي في رده حملامي 
القصيبي ان »س����يارة  ملجموعة 
مجموعة س����عد مليئة بالوقود«، 
في إش����ارة إلى اقتناعه باحلجج 
التي قدمت إل����ى احملكمة من قبل 
مجموعة س����عد، وذل����ك ردا على 
تعليق محامي مجموعة »القصيبي« 
بأن توجه احملكمة لرفض النظر 
الدعوى في محاكم نيويورك  في 
»مينح ملجموعة س����عد س����يارة 
للهروب«، وأضاف القاضي أنه ال 
يستطيع البت في هذه القضية نظرا 
لوجود جميع أطرافها في اململكة 
العربية السعودية، رافضا املبرر 
الذي تذرع ب����ه محامو القصيبي 
بأن نظر القضية في اململكة غير 
مناسب. كما أبدى القاضي استغرابه 
التي قدمها محامو  من احليثيات 
مجموعة القصيب����ي في رفضهم 
لدعوى بنك املش����رق على الرغم 
من أنهم يرفعون قضية مشابهة 

ضد مجموعة سعد. 

سجلت 121.44 ألف دينار أرباحًا صافية

الرومي: نتائج »الدولية للتمويل« تّجسد قوة 
تماسكها وتعكس سالمة سياستها في إدارة أصولها

أعلنت الشركة الدولية للتمويل 
نتائجها لعام 2009 محققة ارباحا 
صافية بلغت 121.446 ألف دينار 
بواقع ربحية للسهم بلغت 0.26 
فل����س مقارنة بخس����ائر قيمتها 
15.600مليون دينار مثلت خسارة 
34.5 للسهم الواحد عام 2008. 

بينم����ا بلغ مجم����وع حقوق 
املساهمني 82.795 مليون دينار 
عام 2009 مقارنة ب 83.18 مليون 
دينار في 2008 بانخفاض قدرة 

 %0.054
النتائج  تعقيبا على ه���ذه 
صرح نائب رئيس مجلس االدارة 

والعضو املنتدب خليفة يوسف الرومي بأنه على 
الرغم من االزمة املالي���ة والظروف االقتصادية 
الصعبة التي تشهدها اقطار العالم باثرها عموما 
وتعيشها املنطقة على وجه اخلصوص فقد جنحت 
»الدولية للتمويل« في حتقيق هذه النتائج التي 
تعكس قوة ومتانة وضعها املالي وجتسد نهجها 
السليم في ادارة اصولها واتباع سياسة ائتمانية 

متحفظة حكيمة تتناس���ب مع 
ظروف املرحلة. 

الرغم من  وأضاف: »وعل����ى 
تداعيات االزمة على اداء الشركة 
فقد عمدنا مع بداية العام 2009 
الى توس����عة نشاطنا على املدى 
احمللي بافتتاح فرع جديد للشركة 
في محافظة اجلهراء للعمل على 
خدم����ة عمالئنا بتل����ك املنطقة 
واملناطق احمليطة، كما استحدثنا 
ايضا طريق����ة الدفع »أون الين« 
على االنترنت وفق استراتيجية 
»الدولي����ة للتمويل« الرامية الى 
تطوير م����ا تقدمه م����ن خدمات 
للعمالء ترقى الى تطلعاتهم وتستجيب الى كل ما 

يتوقعونه منها«.
واختتم الرومي قائال: »تسعى »الدولية للتمويل« 
جادة خ����الل العام 2010 الى احلف����اظ على حقوق 
املساهمني وتعزيزها من خالل احلصول على مصادر 
التمويل اجلديد الذي من شأنه املساهمة في تفعيل 

وزيادة نشاطها التشغيلي«. 

خليفة الرومي

الطواري: إصدار منتجات مالية قابلة للتداول 
يوفر فرصاً استثمارية إسالمية جديدة

»أجيليتي« تربح 156 مليون دينار

»صناعات« تخسر 23.18 مليون دينار

محمد عبدالرحمن 
علم���ت »األنباء« من مصدر مطلع أن ش���ركة 
اجيليتي حققت أرباح���ا إجمالية عن عام 2009 

بلغت نحو 156 مليون دينار، بربحية 155.9 فلسا 
للسهم الواحد. وقالت املصادر إن مجلس اإلدارة 

قرر إرجاء مناقشة األرباح إلى األسبوع املقبل.

أعلنت ش���ركة مجموعة الصناعات الوطنية   
القابضة انها حققت خسائر قدرها 23.18 مليون 
دينار بواقع خسارة 18 فلسا للسهم مقارنة بخسائر 
قدرها 281.9 مليون دينار للعام 2008 أي خسارة 
224 فلسا للسهم. وقال بيان للبورصة ان اجمالي 
املوج���ودات املتداولة بل���غ 516.02 مليون دينار 
مقارن���ة ب� 723.68 مليونا للع���ام 2008 كما بلغ 
إجمالي املوجودات 1.574.814.000 دينار مقارنة 

ب� 1.733.150.000  دينار.
وقد بلغ اجمالي حقوق املساهمني نحو 544.328.000 
دينار مقارنة ب� 485.797.000  دينار كما بلغ إجمالي 
اإلي����رادات من التعامالت مع األط����راف ذات الصلة 
7.640.000 دينار في حني بلغ اجمالي املصروفات من 
التعامالت مع األطراف ذات الصلة 4.986.000 دينار. 
وقد أوصى مجلس ادارة الش����ركة بعدم توزيع اى 

ارباح عن السنة املالية املنتهية في 2009/12/31.

شريف حمدي
أش����اد رئيس مجل����س اإلدارة والعضو املنتدب 
لش����ركة رس����اميل للهيكلة املالية عصام الطواري 
باملعايير الشرعية اجلديدة التي تطرح موضوعات 
مثل مشروعية مخصص توقع املخاطر في البنوك 
االسالمية وتأثيره على حقوق املودعني والضوابط 
احلاكمة فيه، واحكام تعثر املؤسسات في سداد ديونها 
وآثارها ومخارجها الشرعية ومشروعية وآثار نقل 
عبء اإلثبات في املضاربة والوكالة واالستثمار الى 
األمناء عند اشتباه التعدي او التفريط، الفتا الى أن 
تطوير الفقه الشرعي هو أحد أوجه تطوير أسواق 
امل����ال وإيجاد الفرص البديلة، وهو ما تلتقي به مع 
هيئة احملاسبة واملراقبة للمؤسسات املالية اإلسالمية 

في جهدها إلطالق املعايير الشرعية اجلديدة.
وقال الطواري في كلمته خالل حفل إطالق املعايير 
الشرعية اجلديدة أول من أمس، ان شركة »رساميل« 
تسعى دائما إلى أن تكون متخصصة في إتاحة الفرص 
البديلة في س����ياق سعيها لتطوير أسواق املال في 
املنطقة من خ����الل تقدمي اصدارات ومنتجات مالية 
قابلة للتداول كفرص بديلة لالس����تثمار والتمويل، 
معربا عن س����عادته في رعاية الشركة حلفل إطالق 
الزمرة اجلديدة من املعايير الشرعية الصادرة عن 
هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 

)أيوفي( في البحرين.
وأشار إلى أن هذه املعايير الشرعية التي تصدر 
تباعا تظهر جهودا مشكورة في اللجان التي تعمل 
على إعدادها وصياغته����ا، الفتا إلى أنه ال ريب في 
أنها حصيلة مباحث����ات علمية جادة للوصول إلى 

مثل هذه اخلالصات النافعة.
واض����اف ان هذه املعايير متثل وجها من وجوه 
الش����ريعة الغراء، الس����يما األمة اليوم بحاجة إلى 
إبراز الوجوه احلسنة لهذه الشريعة العظيمة، من 
خالل تعاملن����ا مع هذه املعايير، وقب����ل ذلك إزالة 
معوقات كثيرة وإشكاالت عديدة كلها تنبع من غياب 
الصلة واالرتباط الوثيق بروح الشريعة ومقاصدها 

السامية.
وأكد الط����واري على اهتمام »رس����اميل« بهذه 
املؤمترات اجلادة والتي يأمل أن تس����اهم في تبيني 
األح����كام الفقهية اخلاصة بعدد م����ن القضايا محل 
االجتهاد، إضافة إلى العديد من القضايا املهمة املستجدة 
املرتبطة مبجاالت عمل الش����ركة في مجال الهيكلة 
املالية. ولفت إلى إن انطالق »رساميل« في رعايتها 
للمؤمتر من كونه يناقش قضايا مهمة متعددة تتعلق 

بالتمويل والتعثر، وهو ما نلمس احلاجة املاس����ة 
إلى مناقشته والبحث فيه نظرا للظروف التي متر 
بها منطقتنا ومواجهة العديد من املؤسسات املالية 
واالقتصادية اإلسالمية ملثل هذه القضايا في مجال 

عملها اليومي.
من جانبه استعرض الشيخ عبدالستار القطان 
خ����الل كلمته في حف����ل اطالق املعايير الش����رعية 
اجلدي����دة أنواع ومزايا وآلية اص����دار تلك املعايير 
الشرعية موضحا أن املقصود باملعيار الشرعي هو 
التوصيف املتضمن لش����رائط الصحة من الناحية 
الش����رعية للمنتجات واخلدمات املالية من ناحية 

الهيكل واالجراءات وخطوات التنفيذ.
وأش����ار إلى أن جهة اص����دار املعايير هي هيئة 
احملاس����بة واملراجعة للمؤسسات املالية االسالمية 
والتي تأسست عام 1990 من مجموعة من املؤسسني 
هم البنك االس����المي للتنمية ودار املال االس����المي 
وشركة الراجحي ومجموعة البركة وبيت التمويل 
الكويتي وبخارى كابيتال ومقرها مملكة البحرين 

وتتكون من 203 أعضاء من 38 دولة.
وذكر القطاع أن املعايير الش����رعية تنقسم إلى 
املعايير احملاسبية ومعايير املراجعة ومعايير ضبط 
فضال عن ميثاقني أخالقيني، الفتا إلى أن جهة اعتماد 
املعايير الشرعية هي املجلس الشرعي التابع لهيئة 
احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية االسالمية، 
ويتك����ون من اعضاء ال يزيد عددهم على عش����رين 
عضوا يعينهم مجلس االمانة في الهيئة ملدة خمس 
س����نوات من الفقهاء الذين ميثلون هيئات الرقابة 

الشرعية للمؤسسات املالية االسالمية.
وأوضح القطان أن املعايير جهد بشري جماعي 
يندر ان يقع فيه اخلطأ، ومع ذلك اذا ظهر للمجلس 
الشرعي أو للهيئات الشرعية للمؤسسات أو اداراتها 
م����ا يحتاج الى التعديل فان ذل����ك متاح، ويتم عبر 

االجراءات املذكورة في اصدار املعايير.
وأكد القط����ان على أهمية توحي����د املعايير بني 
املؤسس����ات املالية االسالمية، السيما في ظل النمو 
الكبير للمصرفية االسالمية، وهو ما يفرض االنضباط 
الشرعي كعنصر جودة حقيقي للمنتجات املصرفية 
االس����المية. أما عضو املجلس الش����رعي في هيئة 
احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية واإلسالمية 
مبملكة البحرين د.عبدالستار ابوغدة فتحدث خالل 
احلفل عن املعايير الش����رعية اجلديدة فيما يتعلق 
بضابط الغرر املفسد للمعامالت املالية، والتحكيم 

والوقف وإجارة األشخاص.

خالل حفل إطالق المعايير الشرعية الجديدة

عصام الطواري والشيخ عبدالستار القطان ود.عبدالستار أبوغدة خالل الندوة 

االحتفال بوصول أولى رحالت »فالي دبي« إلى الكويت غيث الغيث متحدثا في املؤمتر الصحافي

المضف: نتطلع لخارطة طريق لمستقبل الصناعة الخليجية

فيما بينها بحيث يقوم مصنع 
الكوي���ت بتصنيع أجزاء  في 
في صناعات أخ���رى في قطر 
والسعودية بشكل تكاملي بعيدا 
عن املنافسة وذلك عبر خطوط 
مفتوحة مباشرة بني املصانع 

اخلليجية وبعضها البعض. 
وبينت ان منظمة »جويك« 
قد تأسس���ت منذ 30 عاما قبل 
تأس���يس مجل���س التع���اون 
اخلليجي وذل���ك بهدف تقدمي 
استش���ارات صناعية للدول 
األعضاء واليمن التي انضمت 

مؤخرا الى املنظمة.

ال���دورة ال���� 79 للمنظمة في 
الكويت، مشيرة الى ان املنظمة 
تتجه لعمل مسوحات لقطاعات 
الصناع���ة الكثر م���ن 13 الف 
مصنع اغلبها صناعات صغيرة 

ومتوسطة.
وأكدت ان الهدف من ذلك هو 
التعرف على الفرص الصناعية 
ومش���اكلها في التشابك الذي 
نش���هده حاليا وأيضا بهدف 
عمل آليات جديدة تعتمد على 
االستفادة من التقنيات احلديثة 
اإلدارية  ملواجه���ة املعوق���ات 
والسياسية بحيث حتقق التكامل 

لها ضابط اتصال يقوم باعداد 
الدراسات والتسهيالت املطلوبة 

لتفعيلها.
م���ن جانبها قال���ت األمني 
العام باإلنابة ملنظمة اخلليج 
لالستشارات الصناعية »جويك« 
د.لولوة بنت عبداهلل املسند ان 
املنظمة تتبنى تنفيذ خارطة 
الطريق لتطوي���ر الصناعات 
اخلليجية بعد ان مت اعتمادها 
م���ن وزراء الصناعة في دول 

مجلس التعاون واليمن.
جاء ذلك خالل تصريحات 
صحافية عل���ى هامش انعقاد 

قدارتنا اإلنتاجية والتسويقية 
التكامل  التوجه نح���و  ودعم 
والتنس���يق الصناعي، وعلى 
وجه اخلص���وص دورها في 
البحث والدراسة من  مجاالت 
اجل حتقيق التنمية الصناعية 

الشاملة.
وأعرب املضف عن أمله في 
التطلع الى تكامل عبر اخلارطة 
التي  للتعرف على الصناعات 
ميكن تنفيذها الفتا الى انه ال 
توجد ورقة عمل في االجتماع 
بل سيتم بحث ما قامت به الفرق 
حيث تشكلت في كل دول وكان 

أحمد يوسف
قال املدير العام للهيئة العامة 
للصناع���ة د.عل���ي املضف ان 
االجتم���اع الذي عقد امس كان 
الدورية  في اطار االجتماعات 
التي تعقد أربع مرات في العام 
واملنظمة معنية بتطوير النشاط 

الصناعي.
وأشار الى ان الكويت ونظرا 
التعاون  لترؤس���ها مجل���س 
اخلليجي ف���ي الدورة احلالية 
فقد أقيم االجتماع لبحث ما مت 
في خارطة تطوير املش���اريع 
الصناعية اخلليجية وذلك بهدف 
حتقيق التعاون اخلليجي في 
مجال الصناعة خاصة في ظل 

التحديات التي تواجهها.
افتتاح  وقال في كلمته في 
التاس���عة  العادي���ة  ال���دورة 
والسبعني: »اننا جنتمع وكلنا 
امل وتطلع الى غد أفضل حيث 
ان املؤشرات تدل على تعاظم 
املنجزات وال اق���ول عاما بعد 
عام ولكن بني كل اجتماع وآخر 
ملجلس املنظمة مؤمال ان نرى 
منجزات الع���ام 2010 حتقيقا 
وجتسيدا لهذا النمط من النمو 
والتطور في االنتاجية ونطمح 
الى ان تكون املنجزات التي بني 
أيدينا أفضل من سابقتها واقل 

من املنجزات املقبلة«.
وأشاد أيضا بالدور الفعال 
الذي تقوم به املنظمة في تطوير 
الوطنية وتعزيز  صناعاتن���ا 

خالل الدورة الـ 79 لمنظمة الخليج لالستشارات الصناعية »جويك« برئاسة الكويت

الغيث: »فالي دبي« تدّشن رحالتها إلى الكويت 
واألسعار تبدأ من 13 ديناراً شاملة الضرائب

تخطط للوصول إلى أكثر من 25 محطة نهاية العام

أمانا  الطائ����رات األكث����ر  وهي 
التي حتلق في أيامنا هذه � كما 
الرحالت  أنها تنشط في سوق 
اجلوية من����ذ أكثر من 40 عاما. 
إن مما يعني انخفاضا في حجم 
املترتبة على  تكاليف الصيانة 
»فالي دب����ي«، وزيادة في الثقة 
واألمن والس����المة بالنسبة إلى 

املسافرين.
وأشار إلى أن منو شبكة فالي 
دبي سيفتح املجال امام الشعب 
الكويت����ي ومن خ����الل دبي، ان 
يسافر إلى وجهات متعددة كبيرة 
ودمشق واخلرطوم وباكو وعمان 

ومسقط واإلسكندرية.

فواز كرامي
قال الرئيس التنفيذي لشركة 
»فالي دبي«غيث الغيث إن الشركة 
تسلمت طائرتها السابعة بداية 
العام احلالي وهي تستعد لزيادة 
عدد احملطات لتصل إلى 25 محطة 
مع نهاية العام احلالي.معربا عن 
البالغة لوصول أولى  سعادته 
الكويت  إل����ى  الناقلة  رح����الت 
واالستقبال املميز الذي حظيت 
الكويت  الش����ركة في مطار  به 

الدولي.
الغي����ث في مؤمتر  وأضاف 
صحاف����ي عقد أمس مبناس����بة 
تدشني الناقلة اإلماراتية منخفضة 

الرحالت اليومية.
وبني الغيث ان »فالي دبي« 
هي أولى شركات الطيران ذات 
الكلفة املنخفضة في دبي، أطلقتها 
حكومة دبي ف����ي مارس 2008. 
وقد شهد األول من يونيو 2009 
تسيير أولى رحالتها. مشيرا الى 
أن الناقلة تبحث في كل وسيلة 
ممكنة خلفض تكاليف التشغيل، 
من خالل تقدميها لألساس����يات 

التي يحتاج إليها املسافر. 
وكش����ف الغيث ع����ن تعهد 
»فالي دبي« باس����تثمار مبلغ 4 
مليارات دوالر في شراء طائرات 
 .»800s – 737 من طراز »بوينغ

متوقعا زيادة عدد رحالت الناقلة 
بني الكويت ومطار دبي الدولي 
الرحلت����ني يوميا في  لتتجاوز 

املستقبل القريب.
وع����ن أس����عار التذاكر التي 
تبدأ من 13 دينارا كويتيا شاملة 
الواحدة أكد  للضرائب للوجهة 
الغيث أن »ف����الي دبي« تعتمد 
بأرباحها على اخلدمات املضافة 
األخرى التي تقدمها مشيرا إلى 
وجود أكثر من 20 رحلة يومية 
بني الكوي����ت ودبي يوميا دليل 
واضح عل����ى العالقات املتميزة 
بني البلدين وقدرة هذه احملطة 
على اس����تيعاب اعداد اكبر من 

التكاليف لرحلته����ا األولى إلى 
الكوي����ت إن فالي دب����ي تعمل 
بصورة مس����تقلة عن »طيران 
اإلمارات« رغم أن األخيرة ساهمت 
في تأس����يس الشركة وإنشائها 
معتب����را أن العالقة التي جتمع 
بني الناقلتني عالقة جتارية بحتة 
لتقدمي اخلدمات األرضية وغيرها 
من خدم����ات خاص����ة بالقطاع 

اجلوي.
الغيث وجود أي نية  ونفى 
للناقلة التابعة إلمارة دبي عن 
قيامها بتسيير رحالت مباشرة 
إل����ى محطات أخ����رى غير دبي 
انطالقا من مطار الكويت الدولي 
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أنتوني ستروفر ملقيا كلمته خالل الندوة

»برقان« يستضيف ندوة التواصل والمعلومات
للفرع المحلي التحاد تدقيق ورقابة نظم المعلومات

عملية نحو تبني ممارسات حوكمة 
نظم املعلومات«.

حيث اطل����ع احلض����ور من 
خاللها عل����ى أهمية حوكمة نظم 
املعلومات والفوائد املترتبة على 
تبنيه����ا واملتمثلة فيم����ا توفره 
العمل وتعظيم  من دعم ألهداف 
االستثمارات وكذلك حسن اإلدارة 
الفعالة للمخاطر والفرص املرتبطة 

بنظم املعلومات.

وتعزيز تواصلهم الفعال وإبقاؤهم 
على اطالع دائم على املستجدات 
في مجال نظم املعلومات والرقابة. 
وق����د كان بنك برقان على الدوام 
سباقا إلى دعم مثل هذه املنتديات 

الفنية الهادفة«.
كما حضر الن����دوة ممثل عن 
مؤسسة التدقيق العاملية دلويت، 
حيث قدم عرضا توضيحيا حول 
»حوكمة نظم املعلومات: مقاربة 

أقيمت ندوة التواصل الحتاد 
تدقيق ورقابة نظ����م املعلومات 
الخصائيي نظم املعلومات العاملني 
في القطاع املصرفي والصناعات 
األخرى حتت رعاية بنك برقان.

وقد هدفت هذه املبادرة، التي 
أقيمت بإشراف وإدارة قسم التدقيق 
الداخلي في »برقان«، إلى توفير 
ملتقى للبنوك وإعطائها فرصة 
ملشاركة اخلبرات واملعارف وتعزيز 
الوعي بني املوظفني وأعضاء اإلدارة 
فيما يتعلق بقضايا اإلدارة السليمة 

وحوكمة وأمن نظم املعلومات.
الندوة، عضو جلنة  وحضر 
أنتوني  مجلس اإلدارة للتدقيق 
ستروفر ورئيس املديرين العامني 
بالوكال����ة في بنك برق����ان رائد 

الهقهق.
وقد نوه س����تروفر في كلمته 
املبادرة  االفتتاحية بأهمية هذه 
قائال »إن الهدف من هذه اللقاءات 
هو العمل على تعزيز املعارف لدى 
األفراد وحتسني وتطوير قدراتهم 


