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املؤشر السعري

بتغير قدره

»نفط الكويت« توقع عقدًا بـ 25 مليون دينار
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في شركة نفط الكويت ان الشركة وقعت عقدا االسبوع املاضي 
بقيمة 25 مليون دينار مع شركة Expertest التابعة لشركة اس جي اس االسترالية للقيام بأعمال خدمات 
هندسية ملشاريع النفط والغاز، مشيرا الى ان الشركة ستوفر خدمات هندسية وتصاميم أولية لبعض 
املنشآت التابعة لنفط الكويت في شمال وشرق الكويت. وأوضح املصدر أن العقد يأتي ضمن مساعي 
نفط الكويت للوصول إلنتاج 4 ماليني برميل من النفط يوميا خالل عام 2020.
أحمد مغربي  ٭

»الدار«: منتلك أصواًل قادرة على سداد الديون وااللتزامات 
إذا مت اعتماد خطة إعادة الهيكلة املقترحة

قالت شركة دار االستثمار في 
بيان لها، ان مجلس اإلدارة يؤكد 
مجددا ويق����رر للجميع، دائنني 
ومساهمني، مسؤولني ومواطنني، 
مؤسسات حكومية وخاصة أن 
الشركة متتلك أصوال قادرة على 
سداد جميع الديون وااللتزامات 
إذا مت اعتماد خطة إعادة الهيكلة 

املقترحة.
وأكدت الشركة على متسكها 
باخلطة األولى املقدمة للمحكمة 
ذات اجلدولة على خمس سنوات، 
مؤك����دة على أنها لم تس����ئ إلى 
س����معة االقتص����اد الكويتي بل 
رفعت اسمه عاليا، إذ إنها الشركة 
الكويتي����ة الوحيدة التي متتلك 
شركة صناعات سيارات عاملية 

وهي شركة أوسنت مارتن.
وأش����ار البيان الى إن إدارة 
الشركة لم جتلس مكتوفة األيدي 
طوال الفترة املاضية وإمنا عملت 
على تطوير أصولها مبا يؤدي إلى 
زيادة قيمتها مما ميكن الشركة 
من سداد ديونها والوقوف على 

قدميها من جديد.
وفيما يلي نص البيان:

يهم ش����ركة دار االس����تثمار 
توضيح احلقائق التالية:

أن مجلس إدارة شركة دار 
االس����تثمار يؤكد مجددا 
ويقرر للجميع، دائنني ومساهمني، 
مسؤولني ومواطنني، مؤسسات 
حكومية وخاصة أن شركة دار 
االس����تثمار متتلك أصوال قادرة 
على سداد كل الديون وااللتزامات 
إذا مت اعتماد خطة إعادة الهيكلة 
الدائنني  املقترح����ة من جلن����ة 
والت����ي وافقت عليها الش����ركة 
الدائنني  والتي حرصت جلن����ة 
ومستشارها مكتب »ديللويت« 
لندن العاملي على أن تتوافق مع 
املعايير التي قررها بنك الكويت 
املركزي بتاريخ 2010/6/9 وألزم 
الدار بوجوب أن تتوافق اخلطة 
مع هذه املعايير وهو الس����بب 
الرئيسي الذي مت رفض اخلطة 

األولى على أساسه.
ان ش����ركة دار االستثمار 
كانت ومازالت متمسكة 
باخلطة األولى املقدمة للمحكمة 
ذات اجلدولة على خمس سنوات 
ولم تتراجع عنها في أي حلظة 
ونحن ندعو من خالل هذا البيان 
ال����ذي يرغبون  الدائنني  جميع 
في تطبي����ق اخلطة األولى ذات 
اخلم����س س����نوات أن يتقدموا 
بذلك لبن����ك الكوي����ت املركزي 
للموافقة عليها ونحن نعلن في 
البيان موافقتنا عليها وقد  هذا 
تقدمت الشركة بعدد من الكتب 
للبنك املركزي تطلب منه املوافقة 
على اخلطة األولى وعدم تطبيق 
املعايير اجلديدة عليها إال أن البنك 

املركزي رفض ذلك.
ان استخدام وسائل اإلساءة 
والتجريح واالتهامات التي 
ال تستند إلى حقائق وأدلة أصبح 
الكويت  يشكل قيما جديدة في 
دون رادع م����ن ضمير أو حس 
وطني أو قيم إسالمية، وقد جاء 
تصريح الش����يخ فهد اليوسف 
الصباح نتاجا لهذا النهج الذي 
استمرأه اإلعالم احمللي في اآلونة 
األخيرة وال����ذي هبط إلى أدنى 
مستوياته وبات يعمل على نشر 
األخبار الكاذبة املتضمنة اإلساءة 
إلى اآلخرين دون حتري الصدق 
واحلقيقة حتقيقا ملصالح خاصة 
ضيقة وإح����داث ضجة إعالمية 
دون سند قانوني وهو األمر الذي 
لم تعه����ده الكويت من قبل، وال 
نقول إال كفى، كفى، كفى يا كويت 

ويتضح مم���ا جاء بأحدث 
التصاري���ح حول ال���دار أنها 
أكاذيب باطلة بشأن  تضمنت 
خطة الشركة في إعادة الهيكلة 
وذل���ك للتأثير عل���ى القضاء 
العام  والبنك املركزي والرأي 
لتبرير اتخ���اذ البنك املركزي 
قرارا برفض اخلطة � مس���بقا 
� وبالتالي العمل على إفش���ال 
خطة الش���ركة وهدم قواعدها 
من خ���الل تكوين وإعداد رأي 
عام مس���بق يؤثر على س���ير 
الطلب أم���ام احملكمة وينتهي 
بها املطاف إلى رفض طلب إعادة 

الهيكلة.
أن معامالت ش���ركة دار 
االستثمار جميعها تتم 
وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية 
وجميع من يعمل في االقتصاد 
يعلم أن شركة دار االستثمار 
لديها جلنة شرعية تتكون من 
أكفأ وأجل املشايخ في العلوم 
الش���رعية ومن أكث���ر اللجان 
الرقابة  الشرعية تش���ددا في 
واملعايير، فضال عن أن الطعن 
بشرعية معامالت الشركة يعني 
الطعن بجميع معامالت البنوك 

والشركات اإلسالمية.
تؤكد شركة دار االستثمار 
متسكها بكامل حقوقها 
في مقاضاة كل من يسيء إليها 
أو يتعرض لسمعتها أو إدارتها 
وذلك باتخاذ جميع اإلجراءات 
القانونية سواء ما نص عليه 
في القوانني اجلزائية أو القانون 

املدني. 

شكر واعتذار

إن مجلس إدارة شركة دار 
االس���تثمار يعتذر من رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
أبو  عدنان املس���لم وعم���رو 
السعود � عن اإلساءة وتشويه 
السمعة التي صدرت لهما من 
الش���يخ فهد اليوس���ف � دون 
أي احترام لقواعد اإلنس���انية 
وحرمة األشخاص في سمعتهم 
ومالهم، والذي قام بكيل التهم 
جزافا خالية من احلقيقة غير 
عابئ بأبسط قواعد األخالق في 
احترام خصوصية األفراد، عمرو 
أبو السعود ال يوجد عليه منع 
سفر في الكويت ويستطيع أن 
يأتي ويذهب وال توجد عليه 
أي قضية في احملاكم، كما أنه 
شخص خدم الشركة ولم يتخل 
عنها في أس���وأ الظروف رغم 
العروض املغرية التي قدمت له 
من كبريات البنوك والشركات 
تتجاوز ما يتقاضاه من شركة 
دار االستثمار بكثير، إال أنه آثر 
البقاء في الشركة ملساعدتها على 
اجتياز األزمة التي متر بها خدمة 
للشركة ومساهميها ودائنيها 
على السواء والتزاما أدبيا منه 
جتاه الش���ركة وما بقاؤه في 
لندن إال إلدارة أصول الشركة 
الدائنني  هناك ومتابعة جلنة 
ومستشاري الشركة عن قرب 
وذلك ملتطلبات العمل، لذلك فإن 
مجلس اإلدارة ال يسعه إال أن 
يشكر عدنان املسلم وعمرو أبو 
السعود على جهودهما الكبيرة 
ملساندة الشركة الجتياز األزمة 

التي متر بها.
وأخيرا فإننا نؤكد على أن 
الشركة بإذن اهلل وعونه سوف 
تتعافى وتسدد جميع التزاماتها 
دون نقصان، وهناك من يأبى 
إال أن يعمل على سقوطها، فال 
نقول له إال حسبنا اهلل ونعم 

الوكيل.

يحاول البعض تصوير 
األزمة التي متر بها شركة 
الدار على أنها أزمة خاصة بشركة 
دار االستثمار ويصدق نفسه في 
ذلك ويصدقه من يريد أن يصدقه 
في ذل����ك، متعام����ني متصامني 
الرمال  وواضعني رؤوسهم في 
ع����ن احلقيقة اجللي����ة وهي أن 
األزمة التي متر بها الدار ما هي 
إال أزم����ة عاملية عصفت بالعالم 
أجمع وبشركات وبنوك عاملية 
وإقليمية، كما أنها أزمة محلية 
ضربت كل االقتص����اد الكويتي 

واجلميع يعاني من آثارها.
٭ ان ش����ركة دار االستثمار 
منذ تأسيسها ومنذ تسلم اإلدارة 
احلالية منذ التأسيس � التي قامت 
بتأسيسها � وذلك منذ أكثر من 
خمس عشر سنة وهي لم تتخل 
عن تنفيذ أي من التزاماتها وكانت 
مثاال للشركة الرائدة في مجال 
الش����ركات اإلسالمية،  صناعة 
ومشهود لها من اجلميع بالريادة 
العمل اإلسالمي،  والصدارة في 
حت����ى ان جميع البنوك احمللية 
واألجنبية كانت متنح الشركة 
متويالت دون تقدمي أي ضمانات، 
إال أن األزم����ة العاملية وما أدت 
إليه من وقوف خلطوط التمويل 
لدى البنوك وانهيار لقيم األصول 
وتوقف لشراء األصول أدت إلى 
توقف شركة دار االستثمار عن 
س����داد التزاماتها مثلما توقفت 

معظم الشركات.
ان الشيخ فهد اليوسف 
الصب���اح كان من أول 
من رفع قضية على شركة دار 
االس���تثمار محاوال استصدار 
حكم تنفيذي واستيفاء دينه 
الدائنني، وملا  قبل غيره م���ن 
فش���لت خطته وذلك بالتزام 
الدار مبعاملة الدائنني على قدم 
املساواة وعدم تفضيل أحد على 
آخر، امتأل جوفه حقدا وغضبا 
على شركة دار االستثمار، ومازال 
هو وبع���ض الدائنني اآلخرين 
يعتقدون أن إفشال خطة الدار 
في اعتماد خطة إلعادة هيكلة 
ديونها واستبعادها من قانون 
االستقرار املالي سيمكنهم من 
استيفاء ديونهم قبل اآلخرين 
باعتب���ار أن لديه���م قضاي���ا 
وأحكام���ا س���بقت غيرهم من 
الدائنني وسيكونون بذلك أول 
من يأخذ حكم���ا وينفذه على 
أصول الشركة ويستوفي دينه 
قبل اآلخرين، لذلك جتدهم أشد 
إعادة  املعارضني إلقرار خطة 
الهيكلة ويعملون على تأليب 
غيرهم من الدائنني على ذلك، 
لكننا نقول لهم إن ظنكم الذي 
ظننتم خاطئ، فالشركة ستعمل 
على معاملة الدائنني على قدم 
املساواة سواء في ظل قانون 

االستقرار املالي أو في غيره.
٭ ان أصول الشركة جميعها 
تقريبا خ���ارج الكويت ونحن 
نتساءل كيف سيتمكن الدائنون 
في الكويت من احلصول على 
أموالهم إذا أفلس���ت الش���ركة 
وجميع أصولها تقريبا خارج 
الكويت؟ لكن هناك من أعمى 
احلقد بصيرته���م وأصبح ال 
يريد إال أن يرى سقوط شركة 
دار االستثمار بغض النظر عن 
النتائج واآلث���ار املدمرة عليه 
بشكل خاص وعلى االقتصاد 

الكويتي بشكل عام.
أن الشركة تقدمت بطلب 
إعادة هيكلة ديونها، وقد 
قررت احملكمة أخذ رأي البنك 
املركزي بخطة إعادة الهيكلة.

هذا السلوك الدخيل علينا الذي 
سيدمر البالد والعالقات والقيم 

واألخالق.
أن شركة دار االستثمار لم 
تسئ إلى سمعة االقتصاد 
الكويتي بل رفعت اسمه عاليا، 
إذ إنها الشركة الكويتية الوحيدة 
الت����ي متتلك ش����ركة صناعات 
سيارات عاملية وهي شركة أوسنت 
مارتن لصناعة السيارات الفارهة 
وقامت شركة الدار مع شركائها 
على تطويرها وتطوير منتجاتها 
حتى أصبحت شركة أوسنت مارتن 
ش����ركة حتقق الربحية في ظل 
األزمة العاملي����ة متجاوزة بذلك 
مثيالتها من ش����ركات صناعة 
السيارات، واجلميع يعلم كيف 
السيادية  تتس����ابق الصناديق 
اخلليجية عل����ى متلك حصص 
في ش����ركات صناعة السيارات 

العاملية.
٭ ان جميع البنوك األجنبية 
الدائنة لشركة دار االستثمار قد 
تعاونت مع الشركة في اعتماد 
خطة إلعادة هيكلة ديون الشركة 
وال أدل على ذلك من أن اللجنة 
اجلديدة للدائنني تتكون من ستة 
بن����وك أجنبية، كما لم يرفع أي 
بنك أجنبي دعوى على ش����ركة 
دار االستثمار وجميعها تقريبا 
وافق على خطة إع����ادة هيكلة 
ديون الشركة ولم يقف أي منها 
موقفا عدائيا من الشركة، بل على 
العكس من ذلك ابدوا تعاونا تاما 
مع الشركة إدراكا منهم لسالمة 
موقف الش����ركة وق����وة ومتانة 
أصولها وإن ما متر به الشركة 
ما هو إال من تأثير األزمة العاملية، 
ولكن شركة دار االستثمار تطعن 
وتضرب في داخل الكويت من بني 
وطنها وليس من خارجه والكل 
يعرف أسباب ذلك في الكويت.

دار  ش���ركة  إدارة  ان 
االس���تثمار لم جتلس 
مكتوفة األي���دي طوال الفترة 
املاضية وإمنا عملت على تطوير 
أصولها مب���ا يؤدي إلى زيادة 
قيمتها مما ميكن الش���ركة من 
س���داد ديونها والوقوف على 
قدميها من جديد وذلك إميانا 
م���ن اإلدارة بأصول الش���ركة 
العاملية والواعدة  القيمة  ذات 
وإميانا بقدرتها على سداد ديون 
الشركة وفاء اللتزاماتها جتاه 
الدائنني واملساهمني في الشركة، 
فشركة أوسنت مارتن لصناعة 
السيارات بعد أن كانت تنتج 
ثالث���ة موديالت أصبحت اآلن 
تنتج أحد عشر موديال وحققت 
أرباحا في ميزانياتها لس���نه 
2009 و2010، وعقار جروفنر 
هاوس في وسط لندن سيتم 
افتتاحه في أوائل الصيف املقبل، 
وعقار أرض البالد في البحرين 
بعد أن كان قطعة من املاء قبل 
سنة ونصف أصبح اآلن أرضا 
وصدرت له وثائق متلك، وتلك 
أمثلة على ما مت إجنازه خالل 
الفترة املاضية والذي أدى إلى 
تعظيم أصول الشركة وزيادة 

قيمتها.

»املركز« يدرس حتويل برنامج املركز لالستثمار
 في الديون األميركية املتعثرة إلى صندوق استثماري 

علمت »األنباء« من مصادر 
مطلعة ان شركة املركز املالي 
الكويتي تدرس تطوير وحتويل 
برنامج »املركز لالستثمار في 
الديون االميركية املتعثرة« الى 
صندوق استثماري يتم طرحه 
للمستثمرين خالل العام احلالي، 
مبينة ان البرنامج يس���تهدف 
العقار  االس���تثمار في رهون 
التجاري املتعثرة في الواليات 
املتحدة األميركية واالستفادة 
من الفرص التي يوفرها سوق 

الدين العقاري املتعثر.

املمت���ازة عائدا بل���غ %22.8 
كما في نهاي���ة 2010، وحقق 
»صندوق املركز لالستثمار 
والتطوير � ميداف«، وهو أحد 
اكبر الصناديق االستثمارية 
في الكويت عائدا بلغ %20.5 
للفترة نفسها، وحقق »صندوق 
املركز العربي«، وهو صندوق 
املركز اخلليجي سابقا، عائدا 
بلغ 14.9% في عام 2010، وحقق 
»صندوق املركز االسالمي« أداء 
بلغ 8.6% مقابل 25.31% حققها 

مؤشر املدار االسالمي.
محمود فاروق  ٭
 ٭

ونيفادا، بسعر خصم كبير 
القيم االسمية لقروض  على 
هذه العق���ارات وفي خالل 7 
شهور مت التس���ييل بعالوة 
جيدة على سعر االستحواذ، 
ان الشركة جتري  الى  الفتة 
دراسة على عدد من العروض 
اجلذابة االخرى لالس���تثمار 

اخلاص بذلك الشأن.
الى ان  جت���در االش���ارة 
صناديق »املرك���ز« مازالت 
تواصل حتقيق عوائد متفوقة 
على مؤش���راتها، فقد حقق 
املرك���ز للعوائد«  »صندوق 

وأف���ادت املص���ادر ب���أن 
»املركز« استحوذ على سبعة 
العقار  ق���روض برهن ف���ي 
التج���اري بضم���ان عقارات 
في كاليفورني���ا، وأريزونا، 

في تقرير  خاص لـ »األنباء«

»اجلمان«: 
41% متوسط 

نسبة اقتطاع 
املخصصات من 

أرباح البنوك 
خالل 2010

قال مركز اجلمان 
لالستشارات االقتصادية 

في حتليل خاص لـ »األنباء« 
حول اثر مخصصات 

القروض على نتائج قطاع 
البنوك الكويتية للعام 2010، 

ان قطاع البنوك الكويتية 
حقق عن السنة املنتهية 
في 2010 صافي ارباح 

بلغ 548.7 مليون دينار، 
وذلك بعد استقطاع 388.6 
مليون دينار كمخصصات 
عامة وخاصة، وذلك مقابل 

ارصدة القروض نهاية 
السنة املذكورة، وبذلك تكون 
ارباح البنوك قبل استقطاع 
املخصصات 937.3 مليون 

دينار، حيث بلغت نسبة 
استقطاع املخصصات %41 

من االرباح، علما ان االرباح 
اعاله، خاصة بالشركات االم 
دون استبعاد حقوق االقلية.
وقد تذبذبت نسبة اقتطاع 

املخصصات من ارباح قطاع 
البنوك العام 2010، حيث 

بلغت تلك النسبة 50% في 
الربع االول، ثم ارتفعت 
بشكل طفيف الى %56 

خالل الربع الثاني، بينما 
انخفضت بشكل ملحوظ 
في الربع الثالث الى %33، 

وواصل االنخفاض في الربع 
الرابع بفارق شاسع لتصل 

نسبته الى 13%، في حني 
كان متوسط االقتطاع خالل 

العام 2010 ما نسبته %41.
وقد كان اقل نسبة 

استقطاع للمخصصات 
من االرباح عن السنة 

املنتهية في 2010 في كل 
من »الوطني« و»الدولي« 

بنسبة 4% لكل منهما، تالهما 
ـ بفارق واسع ـ »األهلي« 

و»املتحد« بنسبة 18% و%22 
على التوالي، ثم »التجاري« 
بنسبة 52%، اما اعلى نسبة 

في هذا املضمار، فيتصدرها 
»اخلليج« و»برقان« بنسبة 

86% و82% على التوالي، 
تالهما »بيتك« و»بوبيان« 

بنسبة 61% و69% على 
التوالي من االجمالي، وذلك 
قبل احتساب املخصصات.

الشركة كانت 
ومازالت متمسكة 

باخلطة األولى 
املقدمة للمحكمة 
ذات اجلدولة على 

خمس سنوات ولم 
تتراجع عنها في أي 

حلظة

استخدام وسائل 
اإلساءة والتجريح 
واالتهامات التي 

ال تستند إلى حقائق 
وأدلة أصبح يشكل 

قيمًا جديدة في 
الكويت دون رادع 
من ضمير أو حس 

وطني أو قيم 
إسالمية

جميع البنوك 
األجنبية الدائنة 

لشركة دار االستثمار 
قد تعاونت مع 

الشركة في اعتماد 
خطة إلعادة هيكلة 

ديون الشركة
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نسبة اقتطاع املخصصات من أرباح قطاع البنوك ل� 2010

املخصصات املقتطعة من أرباح البنوك ل� 2010

مقارنة ارباح البنوك قبل وبعد املخصصات ل� 2010

رسم بياني ألرباح قطاع البنوك ومخصصاتها  ألرباع العام 2010


