
اقتصادالثالثاء  3  اغسطس  2010   22
العمر: منتج مبتكر يحقق قيمة مضافة للسوق التركي ويؤكد الثقة فيه »الوول ستريت جورنال«: وزارة النقل األميركية 

»بيتك ـ تركيا« يدرج رسميًا صندوق االستثمارتمنع نشر تقرير يؤكد براءة »تويوتا«
فى الذهب ببورصة إسطنبول كأول صندوق من نوعه

»األهلي المتحد« يطرح خدماته ومنتجاته 
وعروضه المميزة في »المعلومات المدنية«

أعلن البنك األهلي املتحد أنه قام 
بعرض خدماته املصرفية اإلسالمية 
ل����رواد وموظفي الهيئ����ة العامة 
للمعلومات املدنية في الفترة من 
18 الى 26 يوليو اجلاري، مبشاركة 
فريق املبيعات املباشرة والعالقات 

العامة في البنك.
وأوضح البنك في بيان صحافي 
أن هذه اخلط���وة تأتي في إطار 
التي يقوم  الترويجية  احلمالت 
بها البن���ك األهلي املتحد لتقدمي 
خدمات���ه وعروض���ه املصرفية 
واإللكترونية بهدف الوصول إلى 
أكبر شريحة من األفراد للتعريف 
بخدماته وعروضه املميزة التي 

يقدمها.
وأش����ار البنك ال����ى ان فريق 
املباش����رة اس����تعرض  املبيعات 
الت����ي يقدمها  مختلف اخلدمات 

البن����ك للعمالء ومنه����ا تعريف 
األفراد باحلسابات االستثمارية 
التي يقدمها األهلي املتحد ومنها: 
التوفير االستثمارية  حس����ابات 
»حساب الصفا« و»حساب الثروة« 
والودائع االس����تثمارية »بشاير 
التي  اليسر«  الضحى« و»بشاير 
يتم استثمار أموال العمالء فيها 
وفق عقد املضاربة، باإلضافة إلى 
وديعة »اخلير« االستثمارية التي 
يتم اس����تثمارها وفق عقد وكالة 
باالستثمار بربح متوقع متفق عليه 

عند إنشاء الوديعة أول مرة.
وقام الفريق بشرح تفصيلي 
عن حس���اب مميز يقدمه البنك 
وهو: حساب التوفير االستثماري 
»احلصاد االس���المي« الذي يتم 
استثمار كامل رصيد العمالء فيه 
مبوجب عقد الوكالة باالستثمار، 

حيث يطرح البنك ألصحاب هذا 
احلساب االس���تثماري برنامج 
جوائز متوافق مع أحكام الشريعة 
االس���المية حيث يق���دم 6000 
العام  جائزة نقدية على م���دار 
يبلغ مجموعها 10 ماليني دينار، 
وتشمل للمرة األولى سحوبات 
على جائ���زة مليون دينار تقدم 
على هيئة »راتب مدى احلياة« 
بقيمة 4000 دينار ش���هريا على 

مدى 250 شهرا.
الفري���ق معلومات  كما قدم 
هامة عن اخلدمات التمويلية التي 
يوفرها »املتحد« لتمويل شراء 
السيارات وبيوت السكن اخلاص 
والسكن االستثماري والتجاري 
وغيرها من مجاالت التمويل، وقام 
الفريق أيضا بالتعريف بعرض 
»امتلكها من املتحد« الذي قدمه 

»املتحد« مؤخرا لتمويل ش���راء 
سيارة كامري GL ابتداء من 80 

د.ك شهريا.
وق���ام الفريق بع���رض أهم 
اخلدمات املميزة واملقدمة للعمالء 
واخلاصة بخدمة تداول املتحد 
عب���ر االنترن���ت كأول بنك قام 
بتقدميه���ا في الكوي���ت إلتاحة 
الفرصة لعمالئنا الكرام للتداول 
في مختلف االسواق املالية احمللية 
منها والعاملي���ة من خالل تأمني 
املباش���ر م���ن خالل  وصولهم 
حس���ابات تداولهم االلكترونية 
النش���طة حاليا  الى االس���واق 
عبر االنترنت ومن دون وسيط 
وبالتال���ي احلصول على جميع 
املعلومات واألخبار والتحليالت 
التي تؤيد توجهاتهم االستثمارية 

اليومية.

أدرج بي���ت التمويل الكويت���ي التركي 
»بيتك – تركيا« أمس في س���وق اسطنبول 
لألوراق املالية صندوقه اجلديد لالستثمار 
في الذهب، وذلك بعد فترة اكتتاب قصيرة، 
ويعتبر الصندوق األول من نوعه بني البنوك 
اإلسالمية هناك وعلى صعيد السوق التركي، 
وتتاح املش���اركة في الصندوق للشركات 
واألفراد من داخل وخارج تركيا حيث يعتبر 
فكرة مبتكرة ومتميزة، يوفر سيولة سريعة 
ملستثمريه وسهولة في تسييل حصصهم، 
باإلضافة إلى فرصة االستفادة من الزيادة في 

أسعار الذهب وميزة االحتفاظ بالقيمة.
وقال رئيس مجلس إدارة »بيتك – تركيا« 
محمد س���ليمان العمر خ���الل حفل اإلدراج 
في مقر بورصة اسطنبول بحضور رئيس 
البورصة حسني أركان، ونائب رئيس مجلس 
االدارة عبداهلل تفنيكلي، والرئيس التنفيذي 
لبيتك تركيا أفق إيوان ورئيس مجلس إدارة 
»بيتك – البحرين« عبداحلكيم اخلياط، إن 
إدراج الصندوق في بورصة اسطنبول بعد 
االكتتاب الذي مت في فترة قياسية يؤكد قدرة 
البنك على طرح منتجات مالية جديدة وفق 
الشريعة تناسب الطلب املتزايد في السوق 
التركي واملكانة املتميزة لبيتك � تركيا، ويعد 
بيتك � تركيا بذلك أول بنك اس���المي يقوم 
بتأسيس صندوق استثماري يتم تداوله في 
بورصة اسطنبول، مقدما الشكر للحكومة 
التركية واجلهات التنفيذية التابعة التي أبدت 
قدرا كبيرا من التعاون والتفهم لطبيعة عمل 
الصندوق ودعم���ت جهود »بيتك – تركيا« 
من خالل تذليل بعض العقبات، وهذا ليس 

بغريب على حكومة أنقرة التي تولي أهمية 
كبرى للملف االقتصادي وتدعم بكل االشكال 
األنشطة االستثمارية، خاصة تلك التي حتقق 
قيمة مضاف���ة لالقتصاد التركي ومنها هذا 
الصندوق الذي يع���د عالمة مهمة وخطوة 
متقدمة في مس���يرة تطور »بيتك – تركيا« 
تؤكد ريادت���ه وقدرته على ابتكار منتجات 

تالئم تطلعات عمالئه.
وأضاف العمر: نحن سعداء أن يتم إطالق 
صندوق »جولد بلس« االستثماري و»بيتك � 
تركيا« يحتفل مبرور عقدين على تأسيسه، 
حقق البنك خاللهما جناحا متواصال ومركزا 
متقدما بني البنوك العاملة في السوق التركي 
بفضل قوة الشراكة بني مساهميه التي قام 
عليها منذ نش���أته، ولدين���ا ثقة كبيرة في 
الس���وق التركي ونرى أن هناك منوا قويا 
مقارنة بأس���واق أخرى، وتشير تقديراتنا 
إلى انه س���يحتل حصة كبي���رة من عوائد 
استثماراتنا اخلارجية على املدى الطويل، 
إننا نتطلع إلى تطبيق منوذج هذا الصندوق 
من قبل بنوكنا في ماليزيا والبحرين خالل 

املرحلة املقبلة.
واش���اد العمر بالنمو الكبير ل�»بيتك – 
تركيا« في الس���وق احمللي حيث يستهدف 
200 فرع بنهاية العام ستكون بخدمة العمالء 
محليا ودوليا، مما س���يمثل قوة تسويقية 
وانتشارا كبيرا في سوق واعد، كما أن انطالقة 
البنك إلى آفاق خارجية بإنش���اء بنوك في 
البحرين ودبي وأملانيا وتوسعه في الدول 
املجاورة لتركيا مثل كازاخستان وغيرها، 
سيضيف بعدا عامليا مهما لعملياته وأنشطته، 

وقد جتاوزت نسب النمو خالل الفترة املاضية 
في الودائع واألصول واألرباح أكثر من %40، 
في تأكيد جناح االستراتيجيات املوضوعة 

واجلاري تنفيذها حاليا.
م���ن جانبه، قال أفق إيوان إن البنك من 
خ���الل هذا الصندوق يقدم مس���ارا جديدا، 
مش���يرا إلى س���عى البنك لتوفير منتجات 
جديدة لعمالئه وان إنشاء صندوق يستثمر 
في الذهب يتم تداوله في البورصات مينح 
الفرصة للعمالء وغيرهم لالس���تفادة من 
الفرص املتاحة في السوق باالستثمار في 
الذهب من خالل سوق رأس املال، ونحن على 
ثقة أنه سيكون لنا دور رائد في سد الفجوة 
في هذا املجال من خالل منتجات استثمارية 

جديدة ومختلفة، ومنتجات اخلزانة.
وقال إيوان ان طرح الصندوق ينسجم مع 
املركز الرائد لبيتك � تركيا وسعيه البتكار 
خدمات مصرفية متميزة وتقدمي منتجات 
استثمارية جديدة مطابقة للشريعة، وتثمينا 
للذهب كأداة مالية رائجة يقبل عليها العمالء 
مستهدفني حتقيق عوائد استثمارية جيدة 
من وراء حركة النمو االيجابي في أس���عار 

الذهب في األسواق العاملية.
وسيتم تداول األسهم في صندوق جولد 
 GOLDP بلس االستثماري للذهب حتت رمز
في بورصة اسطنبول وستديره شركة »بيزمي 
ديجرلر منكل«، وميثل كل سهم قيمة غرام 
واحد من الذهب تقريبا، ويتوقع أن يكون 
هناك اهتمام دول���ي بصندوق جولد بلس 
نظرا لالعتراف الدولي بالصناديق القابلة 

للتداول في البورصات عموما. 

ندرس طرح صناديق مماثلة في أسواق البحرين وماليزيا 
»بيتك – تركيا« يستهدف 200 فرع تخدم عمالءه محليًا ودوليًا

من بني 40 سيارة من صنع 
»تويوت���ا« أخضعتها اإلدارة 
الوطنية حلماي���ة املرور على 
 NHTSA الطرق���ات الس���ريعة
للفحص الكامل بفحوى تسارعها 
من دون قصد قبل اصطدامها، 
توصل���ت التحقيقات إلى عدم 
وجود عيوب في نظام اخلانق، 
وأن كل احلوادث التي تعرضت 
لها السيارات ال� 23 كانت بسبب 
الذين  لبس أصاب س���ائقيها 
ضغطوا باخلطأ على دواس���ة 

البنزين بدال من الفرامل.
هذه النتائ���ج هي جزء من 
حتقيقات أكدها جورج بيرسون 
الذي تقاعد في 3 يوليو املاضي 
 NHTSA بعد 27 عاما من العمل في
وكان آخر منصب ش���غله هو 

رئيس دائرة االستدعاءات.
وأكد بيرسون في لقاء مع 
صحيفة الوول ستريت جورنال 
 NHTSA أن وزارة النقل منعت
من نشر نتائج هذه التحقيقات 
الت���ي بدأت منذ م���ارس 2010 
خش���ية أن تكون ف���ي صالح 

»تويوتا«.
وقال بيرسون: »املعلومات 
مت جمعها، وانتهى التقرير ومت 
تس���ليمه«، وأضاف »وعندما 
سألت ملاذا لم يتم نشره؟ قيل 
ل���ي ان مكتب الوزير ال يرغب 
في نشره«، والوزير املقصود 
هنا هو رييه حلود الذي ادعى 
سابقا أن »تويوتا« تلكأت في 
التسارع  االستجابة ملش���كلة 
غير املقصود، وها هو يتنصل 
من مسؤوليته في إطالع عامة 
التحقيق  الناس على نتائ���ج 

احلكومي.
وتعليق���ا على م���ا أورده 
بيرسون في لقائه مع الصحيفة، 
قال���ت أوليفيا ألي���ر الناطقة 
النقل ان  ل���وزارة  الرس���مية 
NHTSA مازالت تراجع املعلومات 
املسترجعة من سيارات تويوتا، 

وأن التحقيق مازال مستمرا.
ورفض ناطق رسمي بإسم 
»تويوتا« التعليق على اخلبر، 
الرس���مي  الناطق  فيما رفض 
بإسم NHTSA الرد على املكاملات 

الهاتفية والرسائل اإللكترونية 
الت���ي اس���تهدفت اس���تجالء 

احلقائق.
البالغ من  وقال بيرس���ون 
العمر 67 عام���ا، والذي تتبع 
له اإلدارة التي ترأس���ها مكتب 
التحقيق في العيوب املصنعية 
التابع ل� NHTSA بأنه أطلع على 
نتائج التحقيقات عن سيارات 
تويوتا فيم���ا يخص ادعاءات 

التسارع غير املقصود.
وقال���ت ألير ان بيرس���ون 
ل���م يش���ارك ف���ي التحقيقات 
املستمرة واخلاصة بالتسارع 
غير املقصود. وهو بالفعل أكد 
أنه  على هذه احلقيق���ة وذكر 
أطلع على التقرير ولم يقل انه 

شارك فيه.
وتأتي تعليقات بيرس���ون 
بع���د تقرير نش���رته صحيفة 
الوول ستريت جورنال في 14 

يوليو املاضي أكدت فيه على أن 
NHTSA جمعت معلومات عن 
حوادث التسارع غير املقصود 
لسيارات تويوتا وتوصلت إلى 
أن الس���ائقني تسببوا في تلك 
احلوادث عبر ضغطهم، وعن 
طريق اخلطأ، على دواس���ات 

البنزين بدال من الفرامل.
وكانت »تويوتا« قد استدعت 
أكثر من 8.5 ماليني سيارة حول 
العالم إلصالح عيب مصنعي 
ميكن أن يؤدي إلى التس���ارع 
غير املقصود. وكانت احلكومة 
األميركية بقيادة الرئيس باراك 
أوبام���ا املقرب من احتاد عمال 
السيارات UAW الداعم جلنرال 
موتورز ق���د وجهت النقد إلى 
NHTSA واعتبرته���ا متراخية 
نحو مصانع الس���يارات فيما 
يخص حثها على القيام بعمليات 

االستدعاء.

وقامت »تويوتا« باستبدال 
غطاء الس���جاد في بعض من 
السيارات املستدعاة والذي ميكن 
أن يؤدي إلى انحباس دواسة 
البنزي���ن، فيم���ا قدمت عالجا 
لدواس���ة البنزين في سيارات 
أخرى لضمان ارتدادها كليا بعد 

رفع القدم عنها مباشرة.
وأكد بيرس���ون أن أنظمة 
التس���جيل اإللكتروني���ة في 
السيارات ال� 23 التي تبني أنها 
التصادم  تسارعت بشدة قبل 
كش���فت أن دواسة الفرامل في 
جميع تلك الس���يارات لم يتم 
توظيفها قبل احلوادث كما ادعى 
سائقوها، بل على العكس كشفت 
عن ضغطهم الكامل وعن طريق 

اخلطأ على دواسة البنزين.
وقال بيرس���ون »جتاهلت 
NHTSA وعل���ى م���دى فت���رة 
طويلة جذر مش���كلة التسارع 
غي���ر املقصود وال���ذي أعتقد 
أنه بس���بب خطأ من السائق، 
وهذا ما تؤك���د عليه البيانات 

اإللكترونية«.
وأضاف: »لقد أخذ األمر منحى 
سياس���يا كامال، فهناك الكثير 
من الغضب عل���ى »تويوتا«، 
ويأمل املس���ؤولون في وزارة 
النقل وبشدة في التوصل إلى أي 

خلل في سيارات تويوتا«.
ومن جهتنا لسنا نستبعد 
أن يتم نش���ر نتائج التحقيق 
بع���د اكتمال عملي���ات الطرح 
املبدئي ألسهم جنرال موتورز 
لكي تضمن احلكومة احلصول 
على عوائد مالية تبرر حزمة 
اإلنقاذ املالية الضخمة واملثيرة 
للجدل والتي قدمتها للشركة 

األميركية العام املاضي.
فظهور »تويوتا« كمنافس 
قوي لن يكون في صالح أسهم 
جنرال موتورز التي تعرضت 
لالنتق���ادات في األيام املاضية 
حول س���يارتها للدفع الهجني 
شفروليه فولت والتي قررت 
طرحها بسعر يبدأ من 41 ألف 
دوالر م���ا يجعله���ا في وضع 
تنافس���ي صعب ضد »تويوتا 

بريوس« و»نيسان ليف«.

العمر ورئيس بورصة إسطنبول يطلقان إشارة بدء تداول الصندوق 

موظفو »املتحد« في الهيئة العامة للمعلومات املدنية


