
  إجمالي حقوق المساهمين إلى ٨٢٥ مليون دوالر استغرب تضليل «الهيئة» وااللتفاف غير القانوني

 خالل الربع األول

 القويضي: قدمت استقالة مسببة
   ولم يتم إعفائي من تمثيل «القصر» في «المدار»

 العمر: أصول «بيتك ـ تركيا» قفزت ٤١٪ بنهاية ٢٠١٠

 «االستثمارات الصناعية» ستوقع 
  عقود إعادة هيكلة ديونها 

 «أعيان لإلجارة» تعتمد بياناتها للربع الرابع 
األسبوع الجاري بأرباح تشغيلية

 صندوق «جلوبل» للشركات الخليجية الرائدة  
أفضل الصناديق أداء في الخليج لـ ٢٠١٠

 أعلن بيت االستثمار العاملي 
(جلوبل) أمس أن صندوق جلوبل 
للشركات اخلليجية الرائدة سجل 
أداء قويا محققــــا عوائد بلغت 
نســــبتها ٢٣٫١٪ في عــــام ٢٠١٠ 
ليصبح بذلــــك أفضل صندوق 
يستثمر في منطقة اخلليج وفقا 
لقاعدة بيانات «زاويا» للصناديق 
أداء  التي تراقب  االســــتثمارية 
صناديق االستثمار في املنطقة.

  وأشــــار «جلوبــــل» في بيان 
صحافي انه عقب العرض الناجح 
الذي تقدمت به قطر الستضافة 
كأس العالم وحتســــن العوامل 

االقتصادية األساسية في املنطقة مدعومة باالنتعاش 
الكبير الذي شهدته أسعار النفط مقارنة مبستوياتها 
في العام املاضي، أغلقت أسواق األسهم اخلليجية 
تعامالتها لهذا العام مســــجلة نتائــــج إيجابية، إذ 
حقق مؤشر «ســــتاندرد آند بورز» للشركات ذات 
القيمة الســــوقية الكبرى عوائــــد بلغت ١٥٫٨٪ في 

عام ٢٠١٠.
  وفي املقابل حقق صندوق «جلوبل» للشركات 
اخلليجيــــة الرائدة أداء بلغ ٢٣٫١٪ في نفس الفترة 
متفوقا على أداء مؤشر القياس، وتصدرت أسواق 
الكويت والدوحة والسعودية أسواق املنطقة من حيث 
األداء في العام ٢٠١٠ مســــجلة عوائد بلغت ٢٥٫٥٪ 
و٢٤٫٨٪ و٧٫٨٪ على التوالي، ومع اســــتمرار األداء 
الضعيف على صعيد االقتصاد الكلي في إمارة دبي، 
فقد أغلق سوق دبي املالي تعامالته لهذا العام بوصفه 

أسوأ األسواق أداء متراجعا بنسبة 
٩٫٦٪ خالل الفترة ذاتها.

  وفــــي هذا اخلصــــوص، قال 
رئيس إدارة األصول لدول مجلس 
التعاون اخلليجي في «جلوبل» 
شــــاهد حميــــد: «إننا ســــعداء 
بالنتائج التــــي حققها صندوق 
جلوبــــل للشــــركات اخلليجية 
الرائدة، ويبني استمرار تصنيف 
الصندوق ضمن أفضل الصناديق 
اخلليجيــــة أداء طوال عام ٢٠١٠ 
مدى التزامنا بخدمة عمالئنا على 

املدى الطويل».
  وأوضح أن صندوق «جلوبل» 
للشركات اخلليجية الرائدة يهدف إلى حتقيق منو 
في رأس املال على املدى الطويل من خالل االستثمار 
في محفظة متنوعة من أســــهم الشــــركات الرائدة 
املدرجة في أسواق دول مجلس التعاون اخلليجي، 
مشيرا الى ان صناديق جلوبل تتبع نهجا استثماريا 
مدروسا مبني على أساس انتقاء األسهم من القاعدة 
إلــــى القمة إضافة إلى فهم وحتليل االقتصاد الكلي 
لتحديد فرص النمو في جميع أنحاء منطقة اخلليج. 
ويقوم الصندوق باالستثمار في قطاعات متعددة 

وفي الفئات التي حتقق النمو والعوائد.
  وأضاف قائال: «لقد حققت أسواق منطقة اخلليج 
انتعاشا كبيرا منذ أزمة الديون التي شهدتها منطقة 
اليورو في مايو ٢٠١٠ نتيجة لتحسن الظروف العاملية، 
وتدابير التيســــير الكمي التي اتخذها االحتياطي 

الفيدرالي األميركي، وارتفاع أسعار النفط.  

 شريف حمدي
  علمــــت «األنباء» من مصادر مطلعة ان شــــركة 
االستثمارات الصناعية وصلت الى مرحلة متقدمة من 
التفاوض مع البنوك احمللية الدائنة وعددها ٥ بنوك، 
الفتة الى ان املرحلة املاضية شهدت انفراجة كبيرة 

من املفاوضات التي وصفتها املصادر بااليجابية.
  وتوقعت املصادر ان يتم االنتهاء من املفاوضات 
خالل الربع األول من العام احلالي، الفتة الى ان الشركة 
حصلت على موافقات كل البنوك الدائنة، وان املرحلة 

القليلة املقبلة ستشهد وضع اللمسات النهائية على 
جدولة ديون الشركة البالغة ٦٥ مليون دينار.

  واوضحت ان الشركة تسعى إلجناز ملف الديون في 
اسرع وقت ممكن كي يتسنى لها العودة الى نشاطاتها 

االستثمارية لتعويض جزء من خسائرها.
  وقالت املصادر ان الشركة في طور اعداد امليزانية 
املجمعة لعام ٢٠١٠ متوقعة ان تشهد تقليصا حلجم 
اخلسائر التي حتققت حتى نهاية التسعة اشهر األولى 

من ٢٠١٠ والتي جتاوزت الـ ٦٫٢ ماليني دينار. 

 عمر راشد 
   كشــــف مصدر مسؤول في 
شركة أعيان لالجارة القابضة لـ 
«األنباء» ان مجلس إدارة الشركة 
سيجتمع خالل االسبوع اجلاري 
العتماد البيانــــات املالية للربع 
الرابع من ٢٠١٠، متوقعا حتقيق 

أرباح تشــــغيلية جيــــدة ناجتة 
عن زيــــادة إيرادات قطاع تأجير 
السيارات والذي تنوي الشركة 
ضخ اســــتثمارات جديــــدة فيه 
خالل العام احلالي. وبني املصدر 
أن الشركة تسعى للتركيز على 
قطاع السيارات من خالل زيادة 

كمية السيارات والتي من املتوقع 
أن تزيد من اإليرادات املتولدة عن 
قطاع اإلجارة في الفترة املقبلة.

   ولفت املصدر الى أن الشركة 
حتاول من خالل إعادة هيكلتها 
اإلدارية والفنية إلى زيادة أرباحها 

خالل املرحلة املقبلة. 

 قال الرئيــــس التنفيذي لبيت 
التمويل الكويتي (بيتك) ورئيس 
مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي 
التركي «بيتك ـ تركيا» محمد سليمان 
العمر إن البنك حقق نموا ملحوظا 
في جميع مؤشراته المالية بنهاية 
الســــنة المالية ٢٠١٠، األمر الذي 
يؤكد قوة ومتانــــة مركزه المالي 
وقدرته على التكيف مع مختلف 
األوضاع، مشــــيرا إلى أن اجمالى 
أصول البنك شهدت نموا بنسبة 
٤١٪ خالل هذه الفترة لتصل إلى 
نحو ١٠ مليارات ليرة تركية (ما 
يعادل ٦ مليارات دوالر)، مقارنة 
بنهاية العــــام المالي ٢٠٠٩، حيث 
بلغ إجمالي قيمة األصول نحو ٧ 
مليارات ليرة تركية (٤٫٥ مليارات 
دوالر)، بينما بلغ إجمالي حقوق 
المســــاهمين أكثر مــــن ١٫٢ مليار 
ليرة تركية (٨٢٥ مليون دوالر)، 
في الوقت الذي شهدت فيه األرباح 
المحققة وودائع العمالء نموا سنويا 
يالئم طموحات العمالء والسوق.

   وأضاف العمــــر في تصريح 
صحافي، أن هذا النجاح امتد ليشمل 
كل جوانب إستراتيجية «بيتك ـ 
تركيا»، حيث تلقت سياسة االنتشار 
الجغرافــــي المحلــــي واإلقليمي 
المدروس دفعة قوية بوصول عدد 
الفروع المنتشرة في مختلف أرجاء 
السوق التركي إلى ١٥٠ فرعا تقدم 
خدمات مصرفية شاملة ومتكاملة 
منها ٩ فروع تــــم افتتاحها خالل 
الفترة القصيرة منذ بداية العام، 
باإلضافة لتواجدنــــا في عدد من 

األسواق اإلقليمية المجاورة التي 
انطلقت من القاعدة الرئيسية في 
تركيا ومنها البحرين ودبي وألمانيا، 
مؤكــــدا في هذا الصدد أن شــــبكة 
الفروع عززت أداء البنك ومكنتنا 
من بناء عالقات إستراتيجية وثيقة 

مع العمالء في دول المنطقة.
  وأكد العمر ان «بيتك ـ تركيا» 
نجح في توطين العمل المصرفي 
االســــالمي في تركيا انطالقا من 
مرتكــــزات خبرتــــه في الســــوق 
الكويتــــي، وفي ذات الوقت تمكن 
من بناء كــــوادر مصرفية محلية 
تصبح قادرة على إدارة دفة االمور 
في البنك على مر األجيال، مشيرا إلى 
أن عدد موظفي البنك بلغ نحو ثالثة 

آالف بنهاية العام الماضي.

  وشــــدد العمر على اســــتمرار 
استراتيجية البنك المستقبلية التي 
تقوم على التوسع في السوق التركي 
نوعيــــا وجغرافيا لمقابلة الطلب 
المتزايد على الخدمات المصرفية 
اإلسالمية من جانب المؤسسات 
واألفراد، حيث يهدف البنك ليصبح 
من أكبر البنوك العاملة في تركيا في 
غضون السنوات القليلة المقبلة، 
إضافة الى استمرار سياسة االنتشار 
في األسواق المجاورة السيما منطقة 
الخليج تأصيال الستراتيجية البنك 
الرامية الى تنمية وتوثيق العالقات 
بين تركيا والكويت من جهة، وبين 
تركيا وبقية دول الخليج من جهة 
أخرى، منوها بأهمية السوق التركي 
في حد ذاته حيث زادت صادرات 

الدولــــة إلى نحو ١٥٠ مليار دوالر 
في غضــــون الســــنوات الخمس 
الماضية، تتوجه إلى أكثر من ١٨٠ 
دولة في العالم، كما ارتفع االستثمار 
الخارجي في تركيا بحوالي خمسة 
أضعاف، وتبلغ نســــبة مساهمة 
القطاع الصناعي في الناتج القومي 
اإلجمالي أكثر من ٢٥٪ مما يعبر 
عن نهضة صناعية قوية توازيها 
قدرة شرائية عالية نتيجة االرتفاع 

في دخل الفرد.
  وأشار العمر إلى مبادرات «بيتك 
ـ تركيا» في ابتكار وطرح منتجات 
جديدة تالئم طموحات المؤسسات 
والمستثمرين في تركيا واألسواق 
المجاورة، والتــــي كان من بينها 
إصدارات ناجحة للصكوك، فضال 

عن صندوق االستثمار في الذهب 
الذي يعد األول من نوعه وتم طرحه 

في بورصة اسطنبول.
  تجدر اإلشارة إلى أن الرئيس 
التنفيذي لـــــ «بيتك ـ تركيا» أفق 
إيوان سيقدم عرضا ضمن انشطة 
مؤتمر العالقات العربيةـ  التركية 
الذي ينطلــــق اليوم بالتزامن مع 
زيارة يقوم بها رئيــــس الوزراء 
التركــــي رجب طيــــب أردوغان، 
حــــول تجربــــة «بيتــــكـ  تركيا» 
الذي يجســــد أحد دعائم العالقة 
االقتصادية الوطيدة بين الكويت 
وتركيا، التجربة التي تمتد لنحو 
عقدين والنجاحات التي حققتها 
هذه التجربة الفريدة، وإستراتيجية 

البنك للمرحلة المقبلة. 

 قال نائب المدير العام 
للشؤون اإلدارية والمالية 
العامة لشؤون  بالهيئة 
القصر مبارك القويضي 
إنه تقدم باستقالة مسببة 
ولم يتم اعفاؤه من تمثيل 
الهيئة بعضوية مجلس 
إدارة شركة المدار للتمويل 

واالستثمار.
القويضي    واوضـــح 
في بيان تلقت «األنباء» 
نســـخة منه ردا على ما 
نشر في بعض الصحف 
المحلية بتاريخ ٤ يناير 
الجـــاري تحـــت عنوان 
(«القصر» تعفي ممثلها 
في «المدار» من مهامه)، 
انه رفـــع للجنة «تنمية 

امـــوال القصر» عن طريق مدير عام الهيئة من 
تاريخ ٢٢ نوفمبر ٢٠١٠ مذكرة يطلب فيها االعتذار 
عن عدم االستمرار واالستقالة من تمثيل الهيئة 
المدار للتمويل واالستثمار  بعضوية شـــركة 
بسبب عدم تزويده باالجراءات القانونية المتخذة 
حيال انضمـــام الهيئــــــة بعضـــوية مجلس 
إدارة الشـــركة ومخالفة المـــادة ٧ من القانون 
رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن انشاء الهيئة العامة 

لشؤون القصر.
  وبين القويضي أن لجنة تنمية أموال القصر 
وهي إحدى لجان مجلـــس إدارة الهيئة العامة 
لشؤون القصر عقدت اجتماعا رقم ٢٠١٠/٥ بتاريخ 
١٣ ديســـمبر ٢٠١٠ وناقشـــت المذكرة الخاصة 
باالستقالة وقررت الموافقة على قبول استقالة 

ممثـــل الهيئة بعضوية 
مجلس ادارة شركة المدار 
للتمويـــل واالســـتثمار 

مبارك القويضي.
القويضي    واستغرب 
بشـــدة عملية التضليل 
التي مورست من الهيئة 
جراء االلتفاف غير المبرر 
وغير القانوني على قرار 
لجنة تنمية اموال القصر 
رقـــم ٢٠١٠/٥ وتعطيله 
وعدم ارســـاله لشـــركة 

المدار.
ان  القويضي    وبيـــن 
الهيئة استعاضت عن هذا 
األمر بكتاب ال أساس له من 
الصحة ومخالف للقانون 
رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن 
إنشـــاء الهيئة العامة لشؤون القصر ومخالفة 
قـــرارات مجلس إدارة الهيئة ولجانه، حيث تم 
االدعاء بأن الهيئة اعفت ممثلها بعضوية مجلس 

إدارة شركة المدار للتمويل واالستثمار.
  وأكد القويضي في الوقت نفسه أن الرسالة 
الشرعية واالنسانية لعمل الهيئة العامة لشؤون 
القصر اكبر واسمى من محاولة طرف ان يعبث 
بالقرار هنا.. والتضليل هناك. قائال: رغم االساءة 
البالغة التي تعرضت لها جراء هذا العمل العبثي 
غير القانوني فإنني اعتبرها ضريبة الن السير 
نحو طريق االصالح يتطلب تقديم التضحيات 
ويحتاج صبرا وتحمال، ولن تثنيني محاوالت 
البعض رغم ابتعادهم عن شرف المواجهة من 

اداء مهام عملي تجاه الكويت وأهلها. 

 مبارك القويضي

 محمد العمر 
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املؤشر 
السعري 

٦٩٤٦٫٩
بتغير قدره 

-١٩٫٥

 أعلنت شركة أصول لالستثمار أنه قد مت حجز الدعوى القضائية رقم ٥٥١١/٢٠١٠ 
املرفوعة من شركة أصول  لالستثمار ضد شركة املجموعة اخلليجية للمال في 
احملكمة دائرة جتاري كلي/٢٤  للمطالبة مبديونية مستحقة وقدرها ٢٨٢٫٧ الف 
دينـــار للحكم يوم االربعاء املقبل، مشـــيرة الى انه في حال صدور حكم نهائي 
وحتصيل املبلغ املذكور سينعكس ذلك ايجابيا على امليزانية  بالقيمة االجمالية 
للمبلغ ٢٨٢٫٧ الف دينار، حيث ان الشركة قامت بتكوين مخصص  بنسبة ١٠٠٪ 

من املبلغ خالل عامي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ حسب تعليمات اجلهات  اإلشرافية. 

 «أصول»: حجز القضية المرفوعة ضد «الخليجية للمال» للحكم األربعاء المقبل

 شاهد حميد

 إجمالي أصول «بيتك ـ تركيا» بالمليون دوالر 


