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أعلنت شركة نور لالتصاالت عن انتخاب 5 أعضاء جدد 
في مجلس إدارة الش����ركة، مشيرة في بيان صحافي الى أنه 
مت انتخ����اب أعضاء مجل����س اإلدارة اجلديد من قبل غالبية 
املساهمني، وذلك على النحو التالي: الشيخ نواف جابر اخلالد 
اجلابر الصباح رئيسا ملجلس اإلدارة، وناصر عبد احملسن 
املري نائبا للرئيس، وعضوية كل من: عبد اللطيف عبداهلل 

العصفور، وحسني رفاعي، وطالل بدر املسلم.

واجلدير بالذكر أن شركة نور لالتصاالت هي شركة مساهمة 
كويتية مقفلة مت تأسيس����ها عام 2007، وتقوم باالستثمار 
في قطاع االتصاالت، وفي عام 2008 قامت الش����ركة بزيادة 
رأسمالها إلى 100 مليون دينار، وتسعى إلى تكوين محفظة 
لشركات اتصاالت رائدة متنامية من شأنها حتقيق عائدات 
استثمارية عالية، وقد حددت الشركة منطقة الشرق األوسط 

وآسيا وأفريقيا كأسواق رئيسية مستهدفة.

انتخاب مجلس إدارة جديد لـ »نور لالتصاالت«

البنك العربي الوحيد في القائمة وللمرة الثالثة على التوالي

»الوطني« ضمن قائمة »جلوبال فاينانس« ألكثر 50 مصرفًا أمانًا في العالم لـ 2010

اخت���ارت »جلوبال فاينانس« العاملية، وللمرة الثالثة على التوالي، بنك 
الكويت الوطني ضمن أكثر 50 بنكا أمانا في العالم للعام 2010، حيث احتفظ 
مبوقعه في املرتبة ال� 38 ضم���ن القائمة ليكون البنك األول والوحيد على 

مستوى الشرق األوسط والعالم العربي فيها.
وقالت ان »الوطني« استطاع ان يحتفظ مبوقعه في هذه القائمة التنافسية 
الت���ي تضم أكثر بن���وك العالم أمانا، ليتقدم على بن���وك عاملية كبرى مثل 
»دويتشه بنك« و»جي بي مورغان« ومجموعة لويدز املصرفية و»سوسيتيه 

جنرال« و»ويلز فارغو«.
وأضافت ان االستقرار واألمان يعتبران اليوم على رأس أولويات املستثمرين 
حول العالم، ومعيارا أساسيا لنجاح بنوك دون أخرى، مشيرة الى ان بنوكا 
قليلة حول العالم اس���تطاعت ان حتافظ على تصنيفاتها املالية وأن حتقق 
منوا في أرباحها خالل األزمة العاملية التي أقصت العديد من املصارف الكبرى 
ع���ن التصنيف، ومن هنا تأتي أهمي���ة القائمة التي تضم أكثر البنوك أمانا 
في العالم والتي استطاعت احلفاظ على متانتها املالية وجدارتها االئتمانية 

وأموال املودعني واملستثمرين.
وأك���دت »جلوبال فاينانس« ان بني هذه البن���وك، بنك الكويت الوطني 
الذي جنح في حتقيق منو في أرباحه وفي حقوق مس���اهميه واحلفاظ على 
تصنيفاته االئتمانية طويلة املدى األعلى بني جميع بنوك األسواق الناشئة، 
وذلك رغم الظروف االقتصادية الصعبة في الكويت واملنطقة، كما جنح بفضل 
سياس���ته املتحفظة ان ينمي قاعدته الرأسمالية القوية وجودة أصوله، ما 
جنبه االضطرابات التي عانت منها املؤسس���ات املالية األخرى في املنطقة، 
وبالتالي، استطاع »الوطني« أن يحافظ على ثقة املستثمرين به وأن يحتل 
ه���ذه املرتبة املتقدمة بني أكثر البنوك أمانا ف���ي العالم، ليكون البنك األول 

والوحيد في الشرق األوسط والعالم العربي ضمن هذه القائمة.
وق���ال رئيس مجموع���ة »جلوبال فاينان���س« ج���وزف جيارابوتو ان 
التصنيف يش���مل البنوك التي عززت من مس���تويات السيولة لديها ومن 

جودة رأسمالها.
وأضاف: »وفي نظر العمالء، تشكل اجلدارة االئتمانية في املدى الطويل، 
الي���وم أكثر من أي وقت مضى، امليزة األساس���ية للبن���وك التي يتعاملون 

معها«.
اجلدي���ر بالذكر انه يتم اختيار قائمة البنوك اخلمس���ني األكثر أمانا في 
العالم وف���ق معايير عديدة، منها إجمالي أصول أكب���ر 500 بنك في العالم 
ومقارنة التصنيف���ات االئتمانية طويلة املدى من قب���ل وكاالت التصنيف 
العاملية »موديز« و»فيتش« و»ستاندرد آند بورز«، التي يحتفظ »الوطني« 

منها بأعلى تصنيف بني جميع بنوك األسواق الناشئة.

البنوك الخمسون األكثر أمانا في العالم للعام 2010
الدولةالبنكالترتيب

فرنساصندوق الودائع واالمانات1
هولندابنك جيميتيني الهولندي2
سويسرازوير شر كانتونالبنك3
املانياالندوير شافتليش ريتينبنك4
هولندارابوبنك5
املانياالندس كريديت بادن بنك6
هولنداواترشاب بنك7
املانياكي اف دبليو8
املانياان آر دبليو بنك9
كندارويال بنك اوف كندا10
استراليابنك استراليا الوطني11
استرالياويستباك كوربوريشن12
استرالياكومنولث بنك اوف استراليا13
اسبانيابانكو سانتاندير14
كنداتورونتو دومينيان بنك15
استراليامجموعة استراليا ونيوزيلندا16
نيوزيلندااي اس بي بنك17
فرنسابي ان بي باريبا18
اململكة املتحدةاتش اس بي سي هولدنغ19
فرنساكريديه اغريكول20
اسبانيابنكو بيلباو فيزكايا ارجنتينا21
كنداسكوتيا بنك22
سنغافورةدي بي اس بنك23
اسبانيابنك كريديه اسبانيول24
كنداكيس سنترال ديجردان25
سويسرامجموعة كريديه سويس26
السويدنورديا بنك27
اسبانياال كايكسا28
السويدسفنسكا هندلسبنك29
الواليات املتحدة االميركيةنيويورك ميلون30
سنغافورةاو سي بي سي31
سنغافورةيونايتد اوفرسيس بنك32
فنلندابوجوال بنك33
اململكة املتحدةباركليز بنك34
ايطالياانتيسا سان باولو35
كندامجموعة بي ام او املالية36
كنداسي اي بي سي37
الكويتبنك الكويت الوطني38
املانيادويتشه بنك39
الواليات املتحدة االميركيةجي بي مورغان تشايس40
اململكة املتحدةمجموعة لويدز املصرفية41
فرنساسوسيتيه جنرال42
الواليات املتحدة االميركيةويلس فارغو43
فرنسافدراتيف دو كريديه موتويل44
املانياالندسبنك بايدن45
فرنساالبنك الصناعي والتجاري46
اململكة املتحدةنايشن وايد بلدنغ سوسايتي47
الواليات املتحدة االميركيةيو اس بنكورب48
املانياالندسبنك هاسن49
اليابانشيزوكا بنك50

»الوطني« احتفظ بالمرتبة الـ 38 متفوقًا على بنوك كبرى مثل »دويتشه بنك« و»جي بي مورغان« و»سوسيتيه جنرال«

البنك نجح رغم األزمة في تحقيق نمو في أرباحه وحقوق مساهميه والحفاظ على تصنيفاته االئتمانية

أعادت هيكلة قطاعاتها الداخلية عبر ترتيب وتوزيع أعمالها وخفض تكاليفها

رغم ظروف السوق الصعبة

»أصول لالستثمار« نجحت في إعادة جدولة 
التزاماتها مع البنوك المحلية

الثاقب: »الخليجية المغاربية« تتخارج من حصتها 
في بروة الخور بقيمة 1.4 مليون دينار

محمود فاروق 
علم���ت »األنباء« من مص���ادر ذات صلة »ان 
شركة أصول لالستثمار جنحت في إعادة جدولة 
التزاماتها مع البنوك احمللية بتواريخ استحقاقها 
خالل العام احلالي سعيا منها لالحتفاظ مبستويات 
جيدة للسيولة لديها واحملافظة قدر اإلمكان على 
حقوق املساهمني، مبينة ان الشركة قامت مؤخرا 
بإعادة هيكلة قطاعاتها عبر ترتيب وتوزيع األعمال 

وخفض التكاليف وزيادة كفاءة العاملني.
وأفادت املصادر ب���أن »أصول« تتفاوض مع 
بنوك ومؤسس���ات مالية لفتح قنوات متويلية 

جديدة القتناص املزيد من الفرص االستثمارية 
اجليدة واملدرة للدخل التي تساعد على تنويع 
وتوسيع قاعدة استثماراتها سواء بالكويت او 
خارجها، هذا وقد استطاعت »أصول« أن تقلص 
خس���ائرها إلى 3.8 ماليني دين���ار بنهاية العام 
املاضي وتكوين مخصصات إضافية متثل %80 
من خسائرها، وقد بلغت خسارة »أصول« 468 
الف دينار لل� 6 أشهر املنتهية في 30 يوينو 2010، 
بواق���ع 1.35 فلس للس���هم بإجمالي املوجودات 
املتداولة 8.3  ماليني دينار واملطلوبات املتداولة 

2.6  مليون دينار. 

الكويت لألوراق املالية، وتشكل 
القابضة  اخلليجية املغاربي���ة 
حتالفا لعدد من كبرى الشركات 
الكويتية هي مجموعة اخلرافي 
وش���ركة مينا العقارية وشركة 
االمتياز لالستثمار وبيت األوراق 
املالية وشركة عقار لالستثمارات 
العقارية وبيت التمويل اخلليجي 
وآخرين، وتتخصص اخلليجية 
املغاربية القابضة في االستثمار 
العقاري والسياحي واخلدمي في 
دول املغرب العربي، وتهدف عبر 
سلسلة مشاريعها في املنطقة إلى 
أن تتبوأ مكانة عالية وتكون إحدى 
كبريات شركات االستثمار العاملة 
وفق أحكام الشريعة اإلسالمية في 
املغرب العربي، تعمل اخلليجية 
القابضة وفق فلسفة  املغاربية 
استثمارية تهدف إلى حتقيق عائد 
مميز للمستثمرين، مع االهتمام 
باجلدوى االقتصادية للبلد املراد 
االستثمار به، حيث تسعى إلى 
حتقيق عائد مباشر للمجتمع عن 
طريق فتح مجاالت االس���تثمار 
وفرص العمل في مشاريع الشركة 

لألفراد واملؤسسات احمللية.

اخلور )األرجوان حاليا(. وأضاف 
أن املساهمة في شركة بروة اخلور 
كان استثمارا اس���تراتيجيا آمنا 
يهدف إلى حتقيق نسبة ربحية 
التخارج  مجزية للش���ركة عبر 
منه في الوقت املناسب وبالسعر 
املناسب، وقد جنحت اخلليجية 
املغاربية في تنفيذ التخارج رغم 
ظروف السوق الصعبة وانعكاسات 

األزمة االئتمانية العاملية. 
يذكر أن الش���ركة اخلليجية 
املغاربية القابضة مدرجة في سوق 

أعلن الرئيس التنفيذي للشركة 
اخلليجية املغاربية القابضة م.وليد 
الثاقب عن جناح الشركة في تنفيذ 
عملية تخارج من إحدى مساهماتها 
االستثمارية وذلك بصفقة بلغت 

قيمتها 1.4 مليون دينار. 
الثاق���ب أن اخلليجية  وذكر 
املغاربية قام���ت في إطار عملية 
التخارج ه���ذه ببيع حصتها في 
ش���ركة بروة اخلور )قطر( إلى 
إحدى الش���ركات االس���تثمارية 
بنفس قيمتها االس���مية مما يدل 
على جدوى االستثمار في شركة 
بروة اخلور، وقد حققت املغاربية 
عوائد مجزية من استثمارها في 
تلك الشركة خالل السنوات الثالث 
املاضية بلغت نسبتها 22.8% حيث 
مت تسجيلها بالكامل في ميزانيات 
الش���ركة للس���نوات الس���ابقة، 
وس���يظهر أثر هذه العملية على 
نتائج الش���ركة في الربع الثالث 
من هذا العام وذل���ك عبر زيادة 
نس���بة الس���يولة املتاحة لديها.  
وجتدر اإلش���ارة إلى أن ش���ركة 
بروة اخلور )قطر( هي الشركة 
املسؤولة عن إجناز مشروع بروة 

وليد الثاقب

»كريدي سويس«: سوقا السعودية ومصر أفضل 
وجهتين لالستثمار األجنبي

دبي � األسواق.نت: أظهر تقرير لبنك »كريدي سويس« 
حول استراتيجية املستثمرين األجانب في أسواق املال 
بالشرق األوسط، أن سوقي اململكة العربية السعودية 
ومصر هما الس���وقان املفضالن لدى مديري الصناديق 

في مختلف أنحاء أوروبا.
وأشار التقرير إلى أن وجهات النظر من املستثمرين 
متضاربة حول أسواق اإلمارات، على الرغم من اإلجماع 

العام على أن قيم األسهم متدنية. 
وأضاف أنه للمرة األولى منذ عامني، يبدي املستثمرون 

توقعات أكثر إشراقا بالنسبة لألسهم الكويتية.
ولفت بنك »كريدي سويس« إلى أن البنوك السعودية 
وقطر تسجل أفضل البيانات املالية في منطقة الشرق 
األوسط. ورجح البنك أن تسجل هذه البنوك منوا قويا 
في ربحية أسهمها خالل الفصول القليلة القادمة، نتيجة 
تقليص املخصصات والتوسع في االنتشار، عدا عن منو 

اإلقراض وارتفاع عوائد األصول. 
أما بالنسبة للبنوك اإلماراتية، فقد أوضح التقرير أن 
انعدام الشفافية واملخاطر االئتمانية، نتيجة التعرض 

إلى الشركات املتعثرة ماليا، من املرجح أن تكبح جماح 
املستثمرين عن القطاع لفترة طويلة. 

وبني التقرير أن رؤوس أموال جديدة تتطلع للدخول 
إلى الشركات العقارية املصرية، مثل بالم هيلز، وسوديك 

ومجموعة طلعت مصطفى. 
وأضاف أن بعض املستثمرين كانوا يدرسون التعرض 
ألسهم »الدار« بعد التصحيح األخير، لكن مديري صناديق 
االستثمار أصيبوا بخيبة أمل، غير أنهم ليسوا مستعدين 

للتخلي عن مراكزهم وتسجيل خسائر في دفاترهم.

فل غاندير

الكويت واألردن ومصر والسعودية أكثر األسواق نشاطًا

المستثمرون يبدون توقعات أكثر إشراقًا لألسهم الكويتية

»إرنست ويونغ«: 15% نسبة انخفاض قيمة صفقات 
االندماج واالستحواذ بالمنطقة في النصف األول

العام، مسجلة 9.1 مليارات دوالر 
ومستحوذة على 76% من إجمالي 
قيمة الصفق����ات املعلنة، وكانت 
الصفقات احمللية في الربع الثاني 
من العام املاضي سجلت تفوقا من 
حيث القيمة على الصفقات الواردة 
والصادرة، مستحوذة على حوالي 
47% م����ن إجمالي قيمة الصفقات 

املعلنة آنذاك.
واس����تقطب قطاع املنتجات 
الصناعية املتنوعة أكبر عدد من 
الصفقات الواردة في الربع الثاني 
من عام 2010 بواقع 3 صفقات، تبعه 
قطاع املنتجات االستهالكية بواقع 
صفقتني، إال أن قطاع التعدين تفوق 
باالستحواذ على النشاط األعلى 
قيمة من الصفقات الواردة، محققا 
صفقات بقيمة 464 مليون دوالر، 
تبعه قطاع املنتجات الصناعية 
املتنوعة بقيمة 57.5 مليون دوالر 
املالية  البنوك واألسواق  وقطاع 

بواقع 30 مليون دوالر.

املتحدة 3 صفقات لكل منها.
وتصدرت مصر أسواق املنطقة 
من حيث قيمة صفقات االندماج 
واالس����تحواذ املعلن����ة في الربع 
الثاني من عام 2010، حيث انفردت 
بنسبة قاربت 28% من قيمة إجمالي 
الصفقات في املنطقة، بواقع 624 
مليون دوالر، تبعتها سلطنة عمان 
بنسبة 23% وبواقع 525 مليون 
دوالر، ثم دولة اإلمارات العربية 
املتحدة بنسبة 16% وبواقع 372 

مليون دوالر.
من جهة اخرى، شكلت الصفقات 
احمللي����ة 45% م����ن مجم����ل عدد 
الصفقات املعلنة في الربع الثاني 
لعام 2010، متفوقة على الصفقات 
الصادرة والواردة من حيث العدد، 
على غرار ما حصل في الربع الثاني 
من العام املاضي، بينما استحوذت 
الصفقات الص����ادرة على القيمة 
األكبر من إجمالي قيمة الصفقات 
الثاني لهذا  الرب����ع  ف����ي  املعلنة 

العديد من صفقات  س���جلت 
االندماج واالس���تحواذ وكان 
للصفقات احمللية نصيب األسد 
منها، حيث سجلت الكويت 7 
صفقات، بينما شهدت األردن 5 
صفقات، وسجلت كل من مصر 
والسعودية واإلمارات العربية 

استشارات الصفقات في إرنست 
ويونغ الش����رق األوسط وشمال 
أفريقيا فل غاندير »رغم إبرام عدد 
أقل من الصفقات خالل الربع الثاني 
من عام 2010 مقارن����ة مع الربع 
األول من العام نفسه، إال أن قيمة 
تلك الصفقات ارتفعت مبعدالت 
كبيرة. كما أن����ه ورغم انخفاض 
عدد الصفقات خالل األرباع الستة 
املاضي����ة، إال أن قيمتها ارتفعت 
إلى ثاني أعلى معدالتها منذ الربع 
األول من عام 2009، وفي املقابل 
تراجع عدد وقيمة الصفقات احمللية 
والصفقات الواردة في الربع الثاني 
من ع����ام 2010 مقارنة مع الفترة 
نفسها من عام 2009، بينما ارتفع 
عدد وقيمة الصفق����ات الصادرة 
إقبال مس����تثمري  نظرا الزدياد 
املنطقة على االس����تثمار في تلك 

األسواق«.
وقد اش���ار تقرير »إرنست 
ويونغ« ال���ى أن دول املنطقة 

كشف تقرير لشركة إرنست 
ويونغ ح����ول نش����اط صفقات 
االندماج واالستحواذ في منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا، أن 
القيمة اإلجمالية لصفقات االندماج 
واالس����تحواذ املعلنة في املنطقة 
هبطت في النصف األول من العام 
احلالي بنحو 15%، لتسجل 18.5 
مليار دوالر مقارنة مع 21.7 مليار 
دوالر ف����ي النصف األول من عام 

.2009
واش����ار التقرير إلى أن الربع 
الثاني من العام احلالي شهد ارتفاعا 
كبيرا في قيمة إجمالي الصفقات 
الربع األول  املعلنة مقارنة م����ع 
بنسبة 85%، من 6.5 مليارات إلى 
12 مليار دوالر، وذلك رغم انخفاض 
عدد الصفقات بنسبة 12% حيث 
بلغت 67 صفق����ة مقارنة مع 76 

صفقة في الربع األول.
وفي سياق تعليقه على نتائج 
التقاري����ر، قال رئي����س خدمات 


