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جوزيف جوزيف

العاملي  أعلن بيت االستثمار 
»جلوب����ل« أم����س أن مؤسس����ة 
ق����د صنفت  »باركلي����ز هيدج« 
صندوق جلوبل للشركات املتعثرة 
في املركز السادس في فئة صندوق 
الصناديق أو األس����هم املتعثرة/

الصناديق املتأثرة بأحداث الشركة 
لشهر مايو من العام 2010 احلالي، 
العوائد السنوية  إلى  اس����تنادا 
للشركة، ومعدل عوائدها، تقديرا 
منها لألداء املتميز الذي س����جله 
الصندوق على مدى عمر الصندوق 

الذي يصل إلى ثماني سنوات. 
وف����ى مع����رض تعليقه على 

أداء الصندوق قال رئيس إدارة صناديق التحوط 
ف����ي جلوبل جوزيف جوزي����ف: »يواصل صندوق 
جلوبل للشركات املتعثرة تسجيل أداء يفوق أداء 
الصناديق املماثلة له، كما أن التقدير الذي يحظى 
به باستمرار من مؤسسة »باركليز هيدج« الرائدة 
واملتخصصة في قواعد بيانات االستثمارات البديلة 

يعتبر اجنازا كبيرا«.
ولفت الى ان »صندوق جلوبل للشركات املتعثرة« 
يعد واحدا من املنتجات الرائدة التي ابتكرها فريق 
جلوبل لصناديق التحوط، ونحن فخورون باألداء 
الذي سجله طوال فترة عمر الصندوق املمتدة إلى 

ثماني سنوات. 
وق����د كان صندوق جلوبل للش����ركات املتعثرة 
ضمن أفضل الصناديق أداء في فئته على املستوى 

العاملي. 
وأضاف أن األداء املمتاز لصندوق جلوبل للشركات 
املتعثرة، الذي أش����ادت بأدائه مؤسس����ة »باركليز 
كالبيتال« ومن قبلها مؤسسة »يوريكاهيدج«، ميكن 
أن يعزى إلى العناية الواجبة املكثفة التي توختها 
جلوبل وإلى البحوث الدقيقة التي أتاحت لها تعيني 

أكفأ املديري����ن املتخصصني في 
إستراتيجيات االئتمان/الشركات 

املتعثرة على مستوى العالم.
 الفتا الى أن هوامش الربح في 
االس����تثمارات التي كانت متاحة 
خالل الع����ام 2009 وبداية العام 
2010 لم تعد موجودة بأس����عار 
مغرية، مش����يرا ال����ى ان تقدير 
الصندوق ارتفع حاليا بنس����بة 
3.2% كما ف����ي نهاية مايو 2010، 
وتعتبر هذه النس����بة أعلى من 
مس����تويات األداء املعيارية في 
إستراتيجية صندوق الصناديق 
املتعثرة، إضافة إلى ذلك، حقق 
الصندوق عوائد بنس����بة بلغت حوالي 11% طوال 
الثمانية عشر شهرا املاضية، وهي الفترة التي حقق 

خاللها املؤشر عوائد مبعدل 6.1% فقط.
مبين����ا أن هذا األداء، حتقق في وقت طبقت فيه 
احلكومات على مس����توى العالم تدابير ترمي إلى 
تخفيض الفائض في السيولة، وإدارة حاالت العجز 
املالي الكبير، ومواجهة املخاوف من االنكماش، إضافة 
إلى احملافظة على استمرار سير االقتصادات املعنية 

في طريق االنتعاش. 
من جانبه، قال رئيس إدارة االستثمارات البديلة 
ف����ي جلوبل راجيف نكاني: »حتقق إس����تراتيجية 
صناديق الش����ركات املتعثرة جناحا خالل الفترة 
التي تعقب االنكماش االقتصادي أي حينما تشهد 
اقتصادات العالم عمليات كب����رى إلعادة الهيكلة، 

والتمويل والدمج«. 
واض����اف: »ونحن نرى أن البيئتني االقتصادية 
واملالية مازالتا غير مستقرتني على مدى املستقبل 
املنظور، وأن هذه الظروف تهيئ مناخا ممتازا لشراء 
موجودات متعثرة عالية النوعية عن طريق االستثمار 

في صندوق الصناديق«.

حسب تصنيف »باركليز هيدج« 

صندوق »جلوبل للشركات المتعثرة« 
ضمن أفضل 10 صناديق على مستوى العالم

»تكييف ومصاعد الغانم« تعلن أسماء
 الفائزين بالسحب األسبوعي األخير

أعلنت شركة يوسف أحمد الغامن وأوالده 
� مجموعة الهندسة، أسماء الفائزين ال� 14 في 
السحب األسبوعي األخير الذي مت في 18 يوليو 
اجلاري في معرض تكييف الغامن، ضمن حملتها 
التسويقية »جوائز فورية وسحوبات ال مثيل 
لها«. واش���ارت الشركة الى عمالئها عن موعد 
السحب الكبير على سيارات »شفروليه تاهو 
وكابريس وكروز 2010« في األول من أغسطس 
املقبل في معرض السيارات � الري الساعة 10:30 

صباحا، حيث سيعلن عن أسماء الفائزين.
ومتثل هذه احلملة التس���ويقية من شركة 
يوسف أحمد الغامن وأوالده � مجموعة الهندسة، 
فرصة ذهبية ألصحاب القسائم اجلديدة والڤلل 
اخلاصة الراغبني في تركي���ب أجهزة تكييف 

مركزي ومصاعد وأنظمة املنزل الذكي ملنازلهم، 
وال تقتصر احلملة على أصحاب القسائم والڤلل 
اخلاصة اجلدد فحسب، بل تشمل جميع ممن 
هم بحاجة الستبدال أجهزتهم القدمية بأخرى 

جديدة من تكييف الغامن.
 وبهذه املناسبة، قال نائب الرئيس »ملجموعة 
الهندسة« أحمد قاسم حمود: انه بفضل الدعم 
املتواصل لعمالئنا، أكملت شركة يوسف أحمد 
الغامن وأوالده � مجموعة الهندسة خمسني عاما 
حافلة باإلجن���ازات الباهرة، ونحن إذ نتوجه 
بجزيل الشكر إلى جميع عمالئنا، جندد التزامنا 
الراس���خ باحملافظة على أدائنا املتميز بتوفير 
املنتجات العالية اجل���ودة واخلدمات التي ال 

تضاهى«.

تسعى للحصول على تنفيذ أحد مشروعات المدن اإلسكانية الجديدة ضمن خطة التنمية

»الموارد العقارية« تخطط لإلدراج خالل عامين 
و100 مليون دينار حجم أعمالها بالكويت

محمود فاروق
كشف رئيس مجلس اإلدارة في شركة 
املوارد العقارية غسان الصالح عن حجم 
أعمال الشركة داخل السوق الكويتي البالغ 
100 مليون دينار، مشيرا إلى سعي الشركة 
للحصول على تنفيذ احد مشروعات املدن 
اإلسكانية اجلديدة التي تدخل ضمن اخلطة 
التنمية حيث يحتوى املشروع الواحد على 
10 آالف وحده سكنية بتكلفة تتراوح بني 

450 و500 مليون دينار.
وحول التسهيالت االئتمانية للتمويل 
أكد الصالح في تصريحات صحافية عقب 
انعقاد اجلمعية العمومية العادية للشركة 
التي عقدت امس بنسبة حضور %87.39 
ان هن���اك تعاونا مع البنك االهلي املتحد 
باعتباره شريكا إستراتيجيا في عمليات 
التمويل، الفتا الى ان البنوك تتعاون مع 
الشركات التي تتقدم مبشاريع ذات جدوى 

اقتصادية فقط.
وقال ان شركته تخطط خالل العامني 
املقبلني لإلدراج في سوق الكويت لالوراق 
املالية، متوقعا أن السوق سيكون افضل 

بعد عامني أي بحلول عام 2012.
واستعرض مشاريع الشركة التي منها 
مش���روع برج »اوملبيا« املقام في منطقة 

الساملية حيث استعدت الشركة الفتتاح 
املجمع التجاري قبل نهاية العام احلالي 
والذي يحتوي على برجني إداريني ومجمع 
جتاري وفندق 5 جنوم، مبينا ان التكلفة 
اإلجمالية للمشروع في حدود 43 مليون 

دينار. 
واضاف ان ما حققته ش���ركة »املوارد 
العقاري���ة« من اجن���ازات وجناحات في 
العام السابق ميكن رده الى عوامل عديدة 
اهمها تواجد فريق عمل متميز اس���تطاع 
قدر االمكان االلت���زام باجلداول الزمنية 
لالجناز برغم األزمة املالية العاملية والتي 

مت استيعاب تأثيرها.
واشار الى انه مت استقطاب نخبة من 
كبريات الشركات التي قامت باالستئجار 
في برجي املكاتب وقد بدأت أنشطتها فعليا 
في أرقى بيئة عمل تعكس اجلهد املبذول 
في اإلنشاء والتش���ييد والتخطيط الذي 
أدى الى هذا املس���توى الرائع من االجناز 

املعماري الفريد من نوعه.
وبني ان الش���ركات املتواج���دة حاليا 
في البرج هي ش���ركة »ڤيڤا« لالتصاالت 
والتي استحوذت على احد البرجني بالكامل 
)البرج الغربي( والشركة الثانية هي شركة 
»ايكويت« التي استحوذت على غالبية ادوار 

البرج الثاني )البرج الشرقي( باإلضافة الى 
بعض الشركات االخرى املتميزة.

وقال انه مت التعاقد خالل 2009 مع شركة 
متتلك عدة عالمات جتارية عاملية في مجال 
تسويق األزياء الفتتاح فروع لها في مجمع 
اوملبيا التجاري مما يساعد على حتقيق 
توازن نسبي مطلوب لرواد املجمع اضافة 
الترفيهية االخرى،  الى املطاعم واملرافق 
الفتا الى تسليم الشركة لكافة الوحدات 
املؤجرة والبالغ نسبتها 90% من املساحة 

االجمالية للمجمع الى املستأجرين.
وحول النواحي املالية ملشروع »اوملبيا« 
أوض���ح ان ابراج املكات���ب التي مت البدء 
بتسليمها للمستأجرين نهاية العام 2008 
قد حققت ايرادات للشركة خالل 2009 ما 
يعادل 1.4 ملي���ون دينار مما اثر ايجابيا 
على الدخل اإلجمالي للمش���روع وساهم 
في كلفة اجناز املشروع وسداد االلتزامات 

املالية املستحقة على الشركة.
واضاف ان امليزانية العمومية في الفترة 
ارتفاعا في موجودات  الس���ابقة تعكس 
الش���ركة لتبلغ 47 مليون دينار مقارنة 
ب���� 42 مليونا للفترة الس���ابقة، هذا وقد 
وافقت اجلمعية العمومية على جميع البنود 

الواردة على جدول االعمال.

197 مليون دينار حجم القروض الممنوحة للقطاع العقاري

»الوطني«: ارتفاع الموجودات اإلجمالية للبنوك المحلية 
بمقدار 93 مليون دينار  في يونيو  وانكماش االئتمان ٪1

ارتفاع الودائع تحت الطلب مع »المركزي« بـ 68 مليون دينار
القروض الممنوحة إلى المؤسسات المالية من غير البنوك ارتفعت 67 مليون دينار

أشار بنك الكويت الوطني إلى 
أن االئتمان شهد تراجعا حادا خالل 
ش����هر يونيو املاضي، وانخفض 

مبقدار 253 مليون دينار.
ف����ي املوج����ز  البن����ك  ورأى 
االقتصادي الشهري، أن هذا التراجع 
يعزى بش����كل رئيسي إلى توجه 
عدد من املدينني إلى س����داد جزء 
من القروض املترتبة عليهم بعد 
صفقة بيع أصول زين األفريقية 
والتي بلغت قيمتها 10.7 مليارات 
دوالر، فق����د قام����ت ش����ركة زين 
بسداد قرض مجمع ضخم ساهمت 
البنوك احمللية بجزء أساسي منه، 
أرباح استثنائية  وقامت بتوزيع 
على مس����اهميها، اقتربت قيمتها 
اإلجمالية من 650 مليون دينار، 
والتي رمبا توجه جزءا منها إلى 
سداد بعض القروض. ونظرا إلى 
الوطني  هذه االعتب����ارات، توقع 
أن يكون ه����ذا التراجع في حجم 
االئتمان خالل يونيو استثنائيا، 
ليعود إلى حتقيق منو معتدل في 

شهر يوليو.
ونتيجة لهذا التراجع، انكمش 
منو االئتمان خالل يونيو بواقع %1 
مقارنة مع الشهر السابق، بعدما كان 
قد سجل منوا مستقرا، ولو بطيئا، 
خالل الشهرين السابقني. أما النمو 
على أساس س����نوي، فقد واصل 

التباطؤ إلى 2.7% في يونيو.
من جهة ثانية، حلظ »الوطني« 
أن الودائع لم تشهد تغيرا يذكر في 
يونيو، إذ ان املبالغ الضخمة املتأتية 
من صفقة زين قد قابلتها سحوبات 
كبيرة إلى اخلارج مرتبطة مبوسم 
العطالت. وفيم����ا ارتفعت ودائع 
القطاع اخلاص بالدينار بنحو 162 
الودائع  مليون دينار، انخفضت 
بالعملة األجنبية باملقدار نفس����ه 
تقريبا. ونتيجة لذلك، حافظ عرض 
النقد على مستواه للشهر السابق. 
وأش����ار »الوطني« إلى أن أسعار 

الفائدة على ودائع القطاع اخلاص 
بالدينار قد تراجعت ملختلف اآلجال 
بنحو نقطة إلى نقطتني أس����اس، 
ما يعكس مس����تويات الس����يولة 
املريحة الت����ي تتمتع بها البنوك. 
وبلغ متوسط سعر الفائدة %1.07 
ألجل شهر واحد، و1.25% ألجل 3 
أش����هر، و1.48% ألجل ستة أشهر، 

و1.77% ألجل 12 شهرا.
ورأى »الوطني« أن التراجع بدا 
واضحا في حجم القروض املمنوحة 
إلى القط����اع العقاري في يونيو، 
وبلغ 197 مليون دينار مقارنة مع 
الشهر السابق. ويشير حجم هذا 
التراج����ع إلى أنه نتج عن عوامل 
القطاع  استثنائية وليس ضعف 
العقاري نفسه. وبدورها، شهدت 
التسهيالت الشخصية انخفاضا 
ملحوظا مدفوعا بتراجع التسهيالت 
املمنوحة بغرض شراء أوراق مالية.  
وباستبعاد تلك، الحظ »الوطني« أن 
التسهيالت الشخصية قد حافظت 

إلى أن ه����ذا التراج����ع في حجم 
املزيد  إل����ى حترير  االئتمان أدى 
من الس����يولة إلى الس����وق الذي 
يتمتع أصال مبستويات مرتفعة 
من السيولة.  وبهدف امتصاص هذا 
الفائض، أصدر بنك الكويت املركزي 
سندات بقيمة 149 مليون دينار، 
فيما ارتفعت الودائع حتت الطلب 
مع البنك املركزي 68 مليون دينار.  
وبشكل عام، ارتفعت املوجودات 
اإلجمالية للبنوك احمللية مبقدار 

93 مليون دينار في يونيو.
أما بالنسبة ألسعار الصرف، 
فلحظ »الوطني« أن اليورو يواصل 
ارتفاعه مقابل الدينار بعدما كان قد 
بلغ في بداية يونيو أدنى مستوى 
له خالل عامني، وذلك على خلفية 
حتس����ن درجة الثقة نس����بيا في 
منطقة الي����ورو مؤخرا، وضعف 
الدوالر. وفي الوقت نفسه، مازال 
إلى  الدينار مستقرا  سعر صرف 

حد ما مقابل الدوالر.

على مس����تواها للش����هر السابق، 
ما يش����ير إلى اس����تقرار اإلنفاق 

االستهالكي. 
وفي املقابل، ارتفعت القروض 
املمنوحة إلى املؤسس����ات املالية 
من غير البنوك بواقع 67 مليون 

إلى قطاع  دينار، وتلك املمنوحة 
التجارة مبقدار 60 مليون دينار. 
بينما بقيت القروض املمنوحة إلى 
القطاع األخرى من دون تغيير أو 
تراجعت بشكل طفيف مقارنة مع 
الشهر السابق.  وأشار »الوطني« 

خالد احلسن

بواقع 25.5 فلسًا للسهم وبقيمة دفترية بلغت 410 فلوس

4.2 ماليين دينار أرباح »الخليج للتأمين« بالنصف األول
قال العضو املنتدب والرئيس 
التنفيذي لشركة اخلليج للتأمني 
خالد سعود احلسن ان النتائج 
املالية التي حققتها الشركة عن 
املنتهية في 2010/6/30  الفترة 
تعتب����ر ممتازة في ظل ظروف 
املالي����ة واالقتصادية  األزم����ة 
احلالية واس����تطاعت الشركة 
من خالل هذه النتائج أن حتقق 
منوا متواصال ومستمرا في حجم 
التشغيلية  اإلنتاج واإليرادات 
الفنية وحقوق  واالحتياطيات 
املساهمني.  وأوضح أن أقساط 

الش����ركة املكتتبة ارتفعت عن 
الفترة بنسبة 4.2% لتصل إلى 
55.2مليون دين����ار، باملقارنة 
مع 52.9مليون دينار عن نفس 
الفترة من الع����ام املاضي، كما 
بلغ����ت اإليرادات التش����غيلية 
للش����ركة 33.6 مليون دينار، 
وبلغ صافي ربح االكتتاب 4.4 
ماليني دينار بزيادة مقدارها 1.6 
الفترة  مليون دينار عن نفس 
من العام السابق ونسبتها %56 
وميثل صافي ربح االكتتاب %8 

من األقساط املكتتبة.

أنه تدعيما ألعمال  واضاف 
الشركة التشغيلية وحقوق حملة 
وثائقها متت زيادة االحتياطيات 
الفنية للشركة من 69.8 مليون 
دينار في 2009/12/31 الى 71.2 
ف����ي 2010/6/30  مليون دينار 
أي بزيادة نسبتها 2% وهو ما 
يعزز قدرة الشركة على حتمل أي 
مخاطر طارئة مستقبلية، وهو ما 
ميثل 25.5 فلسا ربحية للسهم، 
كما بلغت حقوق املساهمني 68 
مليون دينار في 2010/6/30 ما 
يعني ان القيمة الدفترية للسهم 

في ذات التاريخ تبلغ 410 فلوس، 
وعليه فقد بلغ صافي الربح 4.2 

ماليني دينار. 
وأكد ان الشركة سوف تستمر 
إلى  الهادفة  في إستراتيجيتها 
التوس����ع االقليمي لتحس����ني 
اإلي����رادات وتنوي����ع مخاطر 
االستثمار والتركيز على األرباح 
التشغيلية، كما تعمل على زيادة 
وتقوية نشاط الشركات التابعة 
لها لزيادة حصصها السوقية 
وزيادة نسبة مس����اهمتها في 

أرباح الشركة.

جورجيت جاندري تفوز بـ 125 ألف دينار
 الجائزة األولى من »جوهرة الوطني«

أعلن بنك الكويت الوطني أسماء الفائزين في سحب حساب 
اجلوهرة لشهر يوليو 2010 والذي أجراه البنك في الفرع الرئيسي، 
وقد ف��ازت جورجيت جاندري مببلغ 125 أل��ف دينار، اجلائزة 

األولى لسحب حساب اجلوهرة الشهري.
كما فاز يوس��ف عبدالوهاب القطان باجلائزة الثانية وقدرها 
7500 دين��ار، فيما فازت غادة غالب الصف��دي باجلائزة الثالثة 
وقدرها 3000 دينار، كما حصل الفائزون اآلخرون على 97 جائزة 

نقدية أخرى قيمة كل منها 400 دينار.

البيانات النقدية ـ يونيو 2010
التغيير

عن مطلع العام الحاليعن األشهر الـ 12 السابقةعن الشهر السابقيونيو 2010
٪مليون دينار٪مليون دينار٪مليون دينارمليون دينار

40.949930.21.8994.96331.6موجودات البنوك احمللية
-1.8-35-17.6-403-0.4-1.8878املطالب على احلكومة

-0.5-6682.7125-1.0-24.982253التسهيالت االئتمانية للمقيمني
-5.8-429-12.3-6.927390.6976املوجودات األجنبية
)M2( 25.26800.01170.53721.5عرض النقد

24.454100.0640.33341.4ودائع القطاع اخلاص
4.755370.851312.181620.7ودائع حتت الطلب

1465.128210.4-0.5-3.00515ودائع االدخار
14.7761401.05794.1700.5ودائع ألجل وشهادات اإليداع

-30.3-834-38.0-1.174-7.3-1.919152ودائع بالعمالت األجنبية


