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 %80من قياديي «التجارة» تنطبق عليهم اإلحالة للتقاعد نهاية العام الحالي
عاطف رمضان

أكدت مصادر لـ «األنباء» ان  %80من عدد
القياديني في وزارة التجارة والصناعة تنطبق
عليهم توصيات سمو رئيس مجلس الوزراء
الش����يخ ناصر احملمد التي أمر فيها جميع
الوزراء بإحالة كل القياديني ممن جتاوزت
خدمتهم الـ  30عاما الى التقاعد.

االقتصادية

وأضافت املصادر انه في حال العمل بهذه
التوصيات فإن «التجارة» س����تكون لديها
وظائف ش����اغرة للوكالء املساعدين بنهاية
العام احلالي .وأشارت املصادر الى ان خطط
برنامج احلكومة «ال يعلم» بها اال القياديون،
كما ان املشاريع التنموية حتتاج من كل قيادي
أن يقوم بالدور املناط به ،اضافة الى تركيز

األنظار حاليا عل����ى موضوع اخلصخصة.
ولفتت املصادر الى ان الوزارة يتطلب منها
اعداد برنامج س����ريع لتهيئة الصف الثاني
من القيادي��ي�ن «املديرين» واش����راكهم الى
جانب رؤساء األقسام واملراقبني في تنفيذ
هذه اخلطط ليكون خلفا للقياديني في حال
تقاعدهم.

تركز على تنويع مصادر الدخل وتهتم بالتعامل مع المشتقات المالية العالية المخاطر

بما ينعكس إيجاب ًا على الشركة وأدائها في المرحلة المقبلة

البنوك تستعد لتطبيق اتفاقية «بازل  »3بحلول 2011

بنك محلي مهتم بالدخول

محمود فاروق

كشفت مصادر مصرفية ذات
صلة لـ «األنباء» عن توجه بنك
الكويت املركزي لتطبيق اتفاقية
«ب����ازل  »3على البنوك احمللية
بحلول العام املقبل ،مشيرة الى
ان االتفاقية تؤكد على وجوب
تنويع مصادر الدخل ،وحتديدا
من األنش����طة غير األساس����ية
للبنك ،كما انها ترتبط بكفاية
رأسمال املصارف ،وتهتم بآلية
التعامل مع املش����تقات املالية
العالية املخاطر.
وأفادت بان «بازل  »3ستهتم
بآلية التعامل مع املشتقات املالية
العالية املخاط����ر ،والعمليات
احملاس����بية التي تت����م خارج
ميزانية الش����ركات ،مبينة ان
هذه اخلطوة جاءت بعد أن توقع
تقرير عاملي «مورغان ستانلي»
انخفاض منو القروض في النظام
املصرفي بدرجة كبيرة ،مع اتباع
البنوك طريقة حذرة في اإلقراض،
وتوقع ايضا أن تستمر جودة
األصول في التدهور ،بس����بب
انكشاف بعض البنوك بنهاية
ع����ام 2009على فئ����ات أصول
خطي����رة ضمن بيئة تش����غيل
أضعف من السابق.وأوضحت
املصادر أن أغلب البنوك احمللية

عمر راشد

البنوك احمللية تستعد لـ «بازل »3

مضيفة ان إجمالي قيمة زيادة
رؤوس األموال قد تصل إلى 1.5
مليار دين����ار ،وأن زيادة رأس
املال هي أحد املتطلبات اخلاصة
باحتياطي����ات البنوك جتاه أي
أزمة مالية قد حتدث في املستقبل

تعي ض����رورة زي����ادة رؤوس
أمواله����ا ،نظرا إلى حاجتها إلى
تلك الزي����ادات لتعزيز متانتها
ووضعها املالي للفترة القادمة،
خصوصا بعد ان استقطعت مبالغ
كبيرة كمخصصات حتوطية،

وذلك حسب اتفاقية «بازل .»2
وتظه����ر بيانات صادرة عن
بنك الكويت املركزي ان  %60من
قروض النظام املصرفي ممنوحة
لقطاع����ات اقتصادية ،مبا فيها
العقار واالنشاء ومؤسسات مالية

غير مصرفية خصوصا شركات
االس����تثمار ،وبالتال����ي جلأت
البنوك الى زيادة املخصصات
على القروض واالستثمارات مما
ينعكس على الربحية بالنتائج
السنوية في .2010

بيانات الربع األول خالل أيام دون أرباح

«التجاري» ال ينوي الدخول في زيادة رأسمال «أعيان»
عمر راشد

أف���ادت مص���ادر مطلعة
«األنب���اء» بأن بن���ك الكويت
التج���اري ف���ي انتظ���ار رد
«املركزي» على بياناته املالية
عن الربع األول خالل األسبوع
اجل���اري ،وذلك بعد إرس���ال
مالحظات املركزي عليها نهاية
األسبوع املاضي ،متوقعة أن
تأتي النتائج خالية من األرباح
وذلك بسبب املخصصات التي
قام البنك بأخذها وفقا للمعايير
احملاسبية اجلديدة التي أقرها

املركزي ،مستدركة بأن البنك قد
يتكبد خسائر إذا طلب املركزي
مزيدا من املخصصات.
وفيما يتعل���ق بتطورات
خطة إعادة هيكلة أعيان ،قالت
املصادر إن خطة إعادة الهيكلة
والتي رفعت إلى الدائنني منذ
أسبوعني لم يتم البت فيها من
قبل اللجنة املعنية في البنك
بها حتى اآلن ،حيث ان أعيان
التزال ف���ي مرحلة مفاوضات
حول بع���ض النقاط فيها مع
الدائن�ي�ن اخلارجي�ي�ن والتي

ستتجه بعدها الى النقاش مع
الدائنني احملليني.
وعن احتمال دخول البنك
بنسبة مديونيته على «أعيان»
في زيادة رأسمالها إذا فكرت
في أخذ هذا االجتاه ،قالت إنه
ال توج���د أي نية لدى اإلدارة
العليا ف���ي البنك للدخول في
تلك الزيادة ،وأن التركيز يدور
في الفترة املقبلة حول تعزيز
قدرات البنك من حيث اإليرادات
التشغيلية وتنويع اخلدمات
املصرفية املقدمة لعمالئه.

السويدي لـ «األنباء» :اعتذاري من عضوية «الدولي»
منع ًا للتعارض مع «العربية لالستثمار»
منى الدغيمي

استحواذ «المدينة» على «صرح المدينة»
بالكامل قبل نهاية مايو الجاري
علمت «األنباء» من مصادر مطلعة ان شركة املدينة
للتمويل واالستثمار شارفت على االنتهاء من امتام عملية
الدمج ألسهمها مع أسهم شركة صرح املدينة العقارية،
مشيرة الى الشركة ستبلغ ادارة البورصة رسميا عن
امت���ام عملية الدمج قبل نهاي���ة مايو اجلاري ،وبذلك
تكون شركة املدينة قد استحوذت بالكامل على شركة
صرح املدينة العقارية.وقالت املصادر ان عملية الدمج
تتم وفق ما مت التوصل اليه من تقييم لألصول ،حيث
مت في وقت سابق حتديد قيمة سهم صرح املدينة مبا
يعادل  %52من قيمة سهم املدينة للتمويل واالستثمار،
أي انه مقابل كل سهم للمدينة  1.9سهم من أسهم صرح
املدينة العقارية.

جناة السويدي

«غزال» ّ
وقعت عقد ًا مع الجيش األميركي
بالعراق بـ  6ماليين دوالر
شريف حمدي

بنكان محليان يتجهان إلى التحفظ
على أصول شركة صناعية مدرجة
محمود فاروق

أبلغت مصادر ذات صلة «األنباء» ان بنكني محليني
بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد ش���ركة صناعية
مدرجة بهدف التحفظ على أصولها ،بعد ان فشلت في
س���داد ما قيمته  70مليون دينار اقترضتها ،مبينة أن
الشركة بالغت بشكل غير مدروس في احلصول على
تس���هيالت مالية من البنكني للدخول في استثمارات
خارجية.
وأوضحت املصادر أن الشركة تلقت خطابا رسميا
من البنكني نهاية شهر أبريل املاضي يطالبان فيه بكف
يدها عن تنفيذ مشاريعها التي لم تنجز فضال عن انتهاء
املدة املتفق عليها لسداد أولى دفعات الدين.

 5فلوس خسائر «بيان لالستثمار»
شريف حمدي

عقد جديد إلمداد اجليش األميركي من «غزال»

أفادت مص����ادر مطلعة «األنباء» بأن أحد البنوك
احمللية الدائنة لشركة بيت االستثمار العاملي (جلوبل)
ابدى رغبته في الدخول بزيادة رأسمال الشركة وذلك
سعيا من البنك لتحقيق عوائد جيدة وملا تتمتع به
«جلوبل» من مركز مال����ي مميز وعوائد من األعمال
التشغيلية في إدارة األصول واالستثمارات املصرفية
والوساطة املالية.
وقالت املصادر إن اكتتاب املس����اهمني في زيادة
رأس املال يعني قناعتهم باس����تمرارية الشركة في
عملها مع إعادة جدولة مديونياتها.
وبينت أن قرار الدخول في زيادة الرأسمال هو قرار
استثماري ناجت عن وضع الشركة املالي ومدى قدرتها
على سداد مستحقات بقية مديونيتها للشركات .وقد
أقرت «جلوبل» في عموميتها األخيرة على توصية
مجلس اإلدارة بزيادة رأسمال الشركة مببلغ  100مليون
دين����ار كويتي ليصبح رأس املال اجلديد  231مليون
دينار م����ع تفويض مجلس اإلدارة بوضع الضوابط
والشروط والقواعد الستدعاء رأس املال.
كما أوضحت رئيسة مجلس اإلدارة مها الغنيم أن
جميع اخليارات مفتوح����ة أمام زيادة رأس املال مبا
فيها دخول البنوك الدائنة بنسبة مساهماتهم في رأس
املال.يذكر أن ترحيب أحد البنوك الدائنة باملساهمة

ابلغت مصادر مطلعة «األنباء» ان شركة بيان لالستثمار
ستعلن عن خسائر تقدر بـ  5فلوس عن الربع االول من
العام احلالي ،وهي نتائج جيدة في ظل ما حققته الشركة
من خسائر في الفترة ذاتها من العام املاضي ،حيث بلغت
خسائرها في الربع االول من  2009اكثر من  17فلسا.
وقالت املصادر ان الشركة تواصل تقليص اخلسائر
الناجتة عن انعكاسات االزمة املالية والتي امتدت آثارها
السلبية الى االقتصاد احمللي بشكل عام والبورصة بشكل
خاص.

يعد دعما قويا وواضحا للشركة مبا ينعكس ايجابا
على ادائها في املرحلة املقبلة ،خاصة بعد خطة اعادة
اجلدولة التي وصفت من قبل شركات استشارية عاملية
وإقليمية بأنها مبتكرة وخالقة ،والتزام الشركة بخدمة
ديونها وتسديد أول السندات املستحقة عليها عقب
توقيع إعادة اجلدولة وأيضا تسديد  30مليون دوالر
للدائنني في أواخر ابريل كدفعة أولى من املس����تحق
عليها في .2010

أكدت أن السعر الحالي للسهم ال يعكس أي صورة عن مستقبل الشركة

خاجة لـ «األنباء»« :إستراتيجيا» وضعها ممتاز

وزيادة رأس المال ستكون بداية االنطالقة

زيادة رأسمال الشركة قريبة بعد موافقة «المركزي»
ومخاطباتنا تنتظر موافقة إدارة البورصة ووزارة التجارة
ماضي الهاجري

شريف حمدي

عزت رئيس����ة مجلس اإلدارة في الش����ركة العربية لالستثمار جناة
السويدي اعتذارها عن عضويتها في مجلس ادارة بنك الكويت الدولي
بـ «منعا للحساسية» نظرا الى ان طبيعة عملها في «العربية لالستثمار»
تتعارض ونشاط البنك.وأوضحت في تصريح خاص لـ «األنباء» انها
فضلت االعتذار الن عضويتها ضمن مجلس إدارة البنك تتطلب مجهودا
كبيرا منها والس����يما ان «الدولي» يستعد الى مرحلة تعديالت حتتاج
الى التفرغ التام ،مش����يرة الى ان البنك اعد استراتيجية عمل للمرحلة
املقبلة وبدأ باحلملة التسويقية جلزء منها وهو يسعى الى التخلص من
عباءته التقليدية متاما وذلك عن طريق دعم عمل هيئة الفتوى الشرعية
والتكثيف من الدورات التدريبية للكوادر واملوظفني.
وأشارت السويدي الى انها لوال ارتباطها بعملها اخلاص لكانت تفضل
االنضمام الى مجلس ادارة «الدولي» والعمل معه كون ذلك س����يضيف
اليه����ا الكثير خاصة في ظل االس����تراتيجية اجلديدة التي اعدها البنك
واخلبرات التي يتمتع بها اعضاء مجلس االدارة.

علمت «األنب����اء» من مصادر
مطلعة أن شركة غزال للخدمات
اللوجس����تية والتخزين (جلوبل
لوجستيك س����ابقا) وقعت خالل
االي����ام القليل����ة املاضية عقدا مع
اجليش األميركي بالعراق بقيمة
 6ماليني دوالر.وقالت املصادر ان
مدة العقد ال����ذي يقضي بتوفير
برادات ثابت����ة للجيش األميركي
ستكون ملدة  6اشهر جتدد تلقائيا
ملدة سنتني.ولفتت املصادر الى ان
هذا العقد كانت الشركة قد فازت
به من قبل ولكن اجليش األميركي
حاول اسناد العقد لشركات عراقية
غير انه عاود ووقع العقد اجلديد
مع الشركة.واوضحت املصادر ان
شركة غزال لديها نشاطات متعددة
في العراق ،الفتة الى ان الشركة
مستمرة في تقدمي خدمات النقل
والتخزين ملشروع رصيف ميناء
ام القصر.

في زيادة رأسمال «جلوبل»

أكدت رئيس����ة مجل����س إدارة
شركة اس����تراتيجيا هتاف خاجة
ان املوافق����ة على زيادة رأس����مال
الشركة ستكون قريبا وسيشارك
في زيادة رأس امل����ال كبار املالك
واملستثمرين بالشركة.
وقالت خاجة لـ «األنباء»« :لقد
قمن����ا مبخاطب����ة إدارة البورصة
وننتظ����ر منها املوافقة على طلب
الزيادة ،مشيرة الى ان الشركة قد
قامت أيضا بإرسال كتابها لوزارة
التجارة والصناعة لتكسب مزيدا
هتاف خاجة
من الوقت بعد موافقة البورصة،
معتبرة ان عملية زيادة رأس املال ستكون إيجابية
وستنعكس على أوضاع الشركة ،خصوصا ان هناك
العديد من الشركات املتعثرة التي مرت بالظروف نفسها
ومبجرد إمتام عملية زيادة رأس املال وتوفير السيولة
جنحت في تخطي األزمة التي أملت بجميع الشركات
في دول العالم».وأكدت خاجة ان وضع الشركة املالي
ممتاز وأصول الشركة جيدة وبزيادة عما كانت عليه
في السابق ،مضيفة ان سعر سهمها اآلن في البورصة
ال يعكس اي صورة عن مستقبل الشركة ومؤكدة ان
هناك خططا إستراتيجية وضعتها الشركة للمرحلة
املقبلة والتي من ش����أنها ان حتسن من أداء الشركة،
خصوصا بعد إكمال عملية الزيادة لرأس املال بنجاح

في املرحلة املقبلة.
وأضاف ان الشركة تعتبر واعدة
مبشاريعها املستقبلية وخدماتها
املالية املتخصصة التي تستهدف
العمالء ذوي املالءة املالية القوية
والشركات.
وبينت خاجة ان الش����ركة لم
تلمس مس����اهمة احلكومة بشكل
واضح في معاجلة األزمة االقتصادية
عكس بقية الدول التي س����اهمت
بشكل حقيقي في الوقوف بجانب
الشركات واملؤسسات املالية لتخطي
هذه املرحلة الصعبة ،مستغربة
اإلجراءات التي اتخذتها احلكومة
في معاجلة األزمة االقتصادية في املرحلة الس����ابقة
واحلالية ،حيث لم يتم الضخ املالي الكافي في البورصة
احمللية ملساندة السوق احمللي عكس الدول األخرى
وبعض الدول اخلليجية التي ساهمت في شراء األسهم
واحلفاظ على مستوى أسواق املال التي عجزت عنها
حكومتنا في الفترة املاضية.
وختمت خاجة تصريحها بالتشديد على ان وضع
الشركة ممتاز وستكون زيادة رأس املال بادرة خير على
الشركة ،ما له أثر كبير على أداء الشركة في املستقبل
وتعتبر هذه الزيادة فرصة جيدة جدا ملن يرغب في
االستثمار بالشركة ،خصوصا ان سعر السهم بهذه
القيمة احلالية ال يعكس أداء الشركة املتوقع.

أعطتها مهلة زمنية محددة وإال شطب نشاطها التجاري

البورصة تنذر و«التجارة» تحذر الشركات المدرجة

من مخالفات تداول وعدم تطبيق لوائح «سي.نت»
محمود فاروق

علمت «األنباء» من مصادر
ذات صلة ان إدارة الرقابة على
احملافظ بسوق الكويت لألوراق
املالية س���جلت مخالفات ضد
شركات استثمارية قامت بفتح
محافظ لديها حلس���اب رؤساء
وأعضاء مجالس إدارتها لتتاجر
لهم في أسهم الش���ركات التي
يرأسونها ضمن االستثمار في
بقية األسهم األخرى املدرجة.
وبينت ان تلك اخلطوة مخالفة
صريحة كون هؤالء املسؤولون
األقدر على الوصول للمعلومات
اخلاصة بشركاتهم قبل غيرهم
مما يعتبر تضاربا في املصالح
وتعديا على حقوق اآلخرين.
وأوضحت املصادر ان إدارة
البورصة وجهت إنذارا ش���ديد
اللهج���ة ،مطالبة في���ه بتقدمي
إيضاحات كاملة حول جلوء هذه
الشركات الى تلك السلوكيات،
باعطائها مهل���ة زمنية محددة
للرد عل���ى ان تتخذ البورصة
بعدها اإلجراء املناس���بة بحق
هذه الش���ركات ،مشيرة إلى أن
هذه اخلطوة تأتي ضمن عمليات
التفتيش الدورية التي جتريها

متداول ينتظر قرارات جلنة السوق ضد املخالفني

البورص���ة بالتعاون مع دائرة
الرقابة على احملافظ وسجالت
الش���ركات املدرجة ،خصوصا
التي تدير محافظ مالية حلساب
الغير .
وعلى صعيد متصل حذرت
وزارة التجارة والصناعة العديد
من الشركات املدرجة بتباطئها
ح���ول االنضم���ام إلى ش���بكة
املعلوم���ات االئتمانية (س���ي

نت) ،والتقيد بأحكام القانون
والقرارات الوزارية اخلاصة بهذا
الش���أن ،وذلك بقصد السيطرة
على عمليات التمويل ،وتقدمي
البيانات املالية املتعلقة بالعمالء،
مبينة انه ف���ي حالة مخالفتها
فس���يؤدي ذلك الى منعها من
مزاولة نشاطها التجاري ومن
ثم ش���طب ترخيصها في حال
تكرار املخالفة.

