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االربعاء 8 يوليو 2015

آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Business

االقتصادية

على البنك إعطاء 
تفاصيل كاملة 

للعميل عن أسعار 
الفائدة واألقساط 
وتاريخ االستحقاق

ميكن للعميل إعادة 
جدولة قرضه في أي 

بنك وبأي وقت

ال تغيير على القسط 
الشهري بنسبة %40 

من الراتب و%30 
للمتقاعدين

ال تغيير: احلد 
األقصى للقروض 

املقسطة 70 ألف 
دينار.. واالستهالكية 

15 ألفًا

ال حاجة اآلن إلغالق 
القرض قبل الذهاب 

لبنك آخر.. ميكن 
اجلدولة مباشرة

»مجموعة الصناعات« تنفي التسوية مع أحد البنوك الدائنة
أرسلت مجموعة الصناعات الوطنية القابضة )صناعات( كتابا الى سوق الكويت لألرواق املالية 
تنفي به ما ذكر في أحد وسائل التواصل االجتماعي بشأن تسوية املجموعة مع أحد البنوك الدائنة 
باستدخال حصة املجموعة في شركة املباني، وما نتج عن تلك التسوية ربح بأكثر من 35 مليون 
دينار، حيث اوضحت »صناعات« انه ليس هناك أي اساس من الصحة للخبر املنشور في وسائل 
االتصال االجتماعي. وأكدت املجموعة على أنه لم تكن هناك أي تطورات حدثت مؤخرا من شأنها أن 
تؤدي إلى حدوث نشاط تداول غير اعتيادي على أسهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ليوم 
اخلميس 2 يوليو اجلاري، الفتة الى أنه ليس لديها أي معلومات عن أسباب هذا التداول.

العميل.
3ـ  أن يتم االلتزام باحلدود 
القصوى املقررة بهذه التعليمات 
لكل من أجل القرض، القيمة 
اإلجماليـــة للقض، ونســـبة 
القسط الشهري، وذلك وفقا 
لألوضـــاع املالية للعميل في 

تاريخ التعاقد اجلديد.
وفي حالة رغبة العميل في 
احلصول على التمويل اجلديد 
من بنك/ شـــركة أخرى وفق 
الشروط اعاله، يلتزم البنك/ 
الشركة مانحة التمويل القائم 
بقبول السداد املبكر من البنك/ 
الشركة االخرى. ويراعى أن 
يتم التعاقد اجلديد وفقا لصيغ 
التمويل املعمول بها لدى البنك/ 

الشركة اجلديدة.

شروط القرض الجديد

أو  القروض االستهالكية 
املقسطة املقدمة له، مبا ميكنه 
من احلصول على قرض جديد 
القائم  القرض  بنفس نوعية 
)استهالكي أو مقسط(، وذلك 

وفقا للشروط اآلتية:
1 ـ أن يكـــون العميـــل قد 
انتظم في سداد ما ال يقل عن 
30% من عدد األقساط احملددة 
للقرض االستهالكي أو املقسط 
في تواريخ استحقاقها وفقا 
لشروط العقد املبرم معه، دون 

االعتداد بالسداد املبكر.
2 ـ أن يتـــم منح القرض 
اجلديد مبوجـــب عقد جديد 
حسب الشـــروط والضوابط 
املقررة في هـــذه التعليمات، 
والغـــاء العقـــد القائـــم مع 

العميل.
3ـ  أن يتم االلتزام باحلدود 
القصوى املقررة بهذه التعليمات 
لكل من أجل القرض. القيمة 
اإلجمالية للقرض، ونســـبة 
القسط الشهري، وذلك وفقا 
لألوضـــاع املالية للعميل في 

تاريخ التعاقد اجلديد.

تمويل جديد

وفي حالة رغبة العميل في 
احلصول على التمويل اجلديد 
من بنك/ شـــركة أخرى وفق 
الشروط أعاله، يلتزم البنك/ 
الشركة مانحة التمويل القائم 
بقبول السداد املبكر في البنك/ 
الشركة األخرى. ويراعى أن 
يتم التعاقد اجلديد وفقا لصيغ 
التمويل املعمول بها لدى البنك/ 

الشركة اجلديدة.
سابعا: قروض املوظفني:

يتـــم االلتـــزام باحلدود 
املقـــررة للقروض  القصوى 
االستهالكية واملقسطة وفقا 
لهذه التعليمات وذلك بالنسبة 
للقـــروض املقدمة للموظفني 
ألغراض استهالكية ومقسطة، 
بخالف القروض املمنوحة لهم 
وفقا لقانون العمل في القطاع 

األهلي.
العمـــل بهـــذه  ـ يتـــم   4
التعليمات اعتبارا من تاريخه، 
باستثناء البندين )1، 2( فيتم 
العمل بهما بعد ثالثة شهور 

من تاريخه.

ـ  إضافة البندين »سادسا   3
وســـابعا« وترحيـــل البنود 

التالية حسب الترتيب:
سادســـا: ضوابط تعديل 
أجل القـــرض وإعادة ترتيب 
شروط التعاقد للحصول على 

متويل جديد:
أ ـ تعديـــل أجـــل القرض 

وقيمة القسط الشهري:
ميكن للعميل املنتظم في 
السدادـ  في أي وقت خالل أجل 
إعادة ترتيب  ـ طلب  القرض 
شروط التعاقد املبرم مع البنك 
الشركة الدائنة، بنفس نوعية 
القرض القائم )استهالكي أو 
مقســـط(، وذلك فيما يتعلق 
القسط  القرض وقيمة  بأجل 
الشهري دون االخالل باحلد 
األقصى املقرر بهذه التعليمات 
ألجـــل القرض اعتبـــارا من 
تاريـــخ املنح األساســـي )5 
سنوات للقرض االستهالكي 
و15 ســـنة للقرض املقسط(، 
القســـط الشهري  ونســـبة 
)40% مـــن صافـــي الراتـــب 
و30% للمتقاعدين(. ويتعني 
مراعاة ألجل القرض اعتبارا 
من تاريخ املنح األساسي )5 
سنوات للقرض االستهالكي 
و15 ســـنة للقرض املقسط(، 
القســـط الشهري  ونســـبة 
)40% من صافي الراتب و%30 
للمتقاعدين(. ويتعني مراعاة 
عدم تعديل سعر الفائدة على 
القرض االســـتهالكي، وعدم 
تغييرها بالنســـبة للقرض 
املقسط إال كل خمس سنوات 
من تاريخ منح القرض األصلي 
ليتماشى مع السعر املعلن عن 
بنك الكويت املركزي في نهاية 
كل خمس ســـنوات من أجل 
القرض املقســـط وبشرط أال 
يتجاوز مقدار التغيير في معدل 
الفائدة 2% )ســـواء بالزيادة 
أو النقص( عن سعر الفائدة 
االتفاقية املطبق مبقتضى عقد 

القرض قبل التغيير.
ب ـ إعادة ترتيب شروط 
التعاقد للحصول على متويل 

جديد؟

شروط التعاقد

يجوز للبنك/ الشركةـ  بناء 
على طلب العميلـ  إعادة ترتيب 
العميل  التعاقد مع  شـــروط 
بشأن القروض االستهالكية أو 
املقسطة املقدمة له، مبا ميكنه 
من احلصول على قرض جديد 
القائم  القرض  بنفس نوعية 
)استهالكي أو مقسط(، وذلك 

وفقا للشروط اآلتية:
1 ـ أن يكـــون العميـــل قد 
انتظم في سداد ما ال يقل عن 
30% من عدد األقساط احملددة 
للقرض االستهالكي أو املقسط 
في تواريخ استحقاقها وفقا 
لشروط العقد املبرم معه، دون 

االعتداد بالسداد املبكر.
2 ـ أن يتـــم منح القرض 
اجلديد مبوجـــب عقد جديد 
حسب الشروط  والضوابط 
املقررة في هـــذه التعليمات، 
وإلغـــاء العقـــد القائـــم مع 

لـــه والشـــروط التعاقديـــة 
وااللتزامـــات املترتبة عليه 
وفقا للعقد الذي سيتم ابرامه 
بشأن القرض، واحتفاظ البنك 
الدالة على ذلك،  باملستندات 
مع تسليم العميل ـ في بداية 
فترة املراجعةـ  جدول احصائي 
واضح ومبسط يبني ما يلي:

٭ قيمـــة وعـــدد اقســـاط 
القرض.

٭ مكونـــات كل قســـط مع 
الفائدة واملبلغ املسدد من اصل 
القرض بافتراض االنتظام في 

السداد.
٭ قيمـــة وعـــدد أقســـاط 

القرض.
٭ مكونـــات كل قســـط من 
الفائدة واملبلغ املسدد من أصل 
القرض بافتراض االنتظام في 

السداد.
٭ إجمالي قيمة الفوائد واملبالغ 
التي سيتم سدادها حتى نهاية 

أجل القرض.
٭ بيان التغيـــرات احملتملة 
في أعباء التمويل بالنســـبة 
للقروض املقسطة باقتراض 
زيادة ســـعر الفائـــدة باحلد 
األقصى املقرر )2%( كل خمس 

سنوات.
٭ توفير جميـــع املعلومات 
القـــروض  عـــن  الالزمـــة 
االستهالكية واملقسطة على 
احلسابات اإللكترونية للعمالء 
املشـــتركني فـــي اخلدمـــات 
 .)Online Services( اإللكترونية
ويراعى فـــي هذا اخلصوص 
أن تتضمن كشوف حسابات 
القروض املعلومات التفصيلية 
املتعلقة بعدد وقيمة األقساط 
املسددة واملتبقية حتى تاريخ 
االســـتحقاق مفصلـــة وفقا 

للفائدة وأصل املبلغ.
٭ االحتفاظ بجميع مستندات 
القروض االستهالكية واملقسطة 
طوال أجل القرض وحتى متام 
السداد بالكامل وانتهاء فترة 
القانونية، ويراعى  التقـــادم 
استمرار احلفظ اإللكتروني 

لهذه املستندات.

الفائـــدة على  ز ـ ســـعر 
القرض وطريقة استيفائها، 
ومبا يتفـــق مع ما تقضي به 
تعليمات بنك الكويت املركزي 
في هذا اخلصـــوص، بحيث 
يكون اجمالي تكلفة التمويل 
)الفائدة( واضحا امام العميل 
قبل منح القرض مع االحتفاظ 
مبا يثبت اطالع العميل على 

ذلك.
حـ  حصـــول العميل على 
نسخة من العقد وتوقيعه مبا 

يفيد ذلك.
2ـ  يضاف الى البند ثالثا 

ما يلي:
- احلصول على تفويض 
من العميل يرفق بعقد القرض 
لالستعالم عن بيانات بطاقات 
القروض/  االئتمان وبيانات 
التمويل االستهالكي واملقسط 
الذي حصل عليه من البنوك 
وشركات االستثمار وشركات 
التمويل واجلهات االخرى، كما 
يتطلـــب االمر احلصول على 
بيان موقع من العميل برصيد 
القروض/ التمويل الذي حصل 
عليه من اجلهات املذكورة اعاله 
القرض  والقائمة وقت طلب 

اجلديد.
القروض  - اعطاء عمالء 
االستهالكية واملقسطة فترة 
للمراجعة ومدتها على االقل 
يومي عمل )ويســـتثنى من 
فترة املراجعة القروض املقدمة 
لغرض العـــالج( بحيث يتم 
تزويدهم بنسخةـ  غير موقعة 
وغير نهائيةـ  من عقد القرض 
لدى تقدمهـــم بطلب القرض 
وعلى ان يقدم العمالء اقرارا 
كتابيا باســـتالم نسخة من 
عقد القرض لغرض املراجعة 
دون ان يترتب على العمالء اي 
التزامات خالل فترة املراجعة، 
بحيث يتم توقيع العقد بعد 
انتهاء تلك الفتـــرة في حال 

موافقة الطرفني.
ويراعى اطالع العميل على 
جميع اآلثـــار املالية املترتبة 
علـــى القرض الذي ســـيقدم 

محمود فاروق

وجه بنك الكويت املركزي 
تعميمـــا الى جميـــع البنوك 
وشركات االستثمار وشركات 
التمويل التقليدية بشأن إدخال 
تعديالت على قواعد وأسس 
القروض االســـتهالكية  منح 
وغيرها من القروض املقسطة 

جاء فيه: .
الســـماح للبنوك احمللية 
وشركات االستثمار وشركات 
التمويل - بنـــاء على طلب 
العميل - بإعادة ترتيب شروط 
التعاقد القائم مع العميل مبا 
ميكنه من احلصول على قرض 
جديد مبوجب عقد جديد، هذا 
باالضافة الى قبول الســـداد 
املبكر في حالة رغبة العميل في 
حتويل مديونيته واحلصول 
على قرض جديد من بنك أو 

شركة أخرى.
مرفق بيان بهذه التعديالت 
والتي يبـــدأ العمل بتطبيقها 
اعتبارا مـــن تاريخه، وذلك 
باستثناء البندين 1و2 واللذين 
العمل بهما بعد ثالثة  سيتم 

شهور من تاريخه.
وجاء نص التعديالت على 
تعليمات بنك الكويت املركزي 
للبنوك وشركات االستثمار 
التقليدية  التمويل  وشركات 
فـــي شـــأن قواعد واســـس 
القروض االســـتهالكية  منح 
وغيرها من القروض املقسطة 

كالتالي:
1 ـ يعـــدل البند ثالثا/ 9 
ليصبح علـــى النحو التالي: 
يجب ان حتدد حقوق والتزامات 
كل من البنك/ شركة االستثمار/ 
شركة التمويل والعميل مبوجب 
عقود واضحة الصياغة مفهومة 
املعنـــى ومتوافقة مع احكام 
القوانني احمللية والقرارات ذات 
الصلة، وتعليمات بنك الكويت 
املركزي، ويجب ان تتضمن 
القروض االستهالكية  عقود 
واملقسطةـ  كحد ادنىـ  البنود 

اآلتية:
أ ـ البيانـــات االساســـية 
للعميل )عنوان املراســـالتـ  
املهنة/ الوظيفة ومحل العمل 

ـ ارقام الهواتف ـ ..الخ(.
بـ  نوع القرض )استهالكي 

ـ مقسط )اسكاني(.
ج ـ قيمة القرض.

القرض  ـ الغرض مـــن  د 
والكيفية التي يتم بها التحقق 
من استخدامه في هذا الغرض، 
واملستندات املطلوبة من العميل 
والتي تؤيد استخدام القرض 
في الغرض املمنوح من اجله، 

وموعد تقدميها.
هـــــ  اجل القـــرض وعدد 
االقساط الشـــهرية ومواعيد 
سدادها، وقيمة القسط الشهري 
ونســـبته الى صافي الراتب 
الشهري )بعد االستقطاعات( 
او الدخل الشـــهري املستمر 

للعميل.
و ـ احلســـاب الـــذي يتم 
اخلصم عليه بقيمة االقساط 

الشهرية.

محافظ بنك الكويت املركزي د. محمد الهاشل يغير قواعد اللعبة في ملف القروض االستهالكية واملقسطة داخل املصارف الكويتية

يبدأ العمل به بعد 3 أشهر .. ال زيادة في أسعار الفائدة عن 2% بالزيادة أو النقصان كل 5 سنوات

»األنباء« تنشر نص تعميم »املركزي« للبنوك عن جدولة القروض
»املركزي« ينصف ذوي االحتياجات 
اخلاصة: ال فوائد وال رسوم وأجهزة 

سحب خاصة بكل بنك
قال محافظ بنك الكويت املركزى د.محمد الهاشل 
إن التعليمـــات الصـــادرة إلى البنـــوك الكويتية 
بشـــأن اخلدمات التي تقدمها لـــذوي االحتياجات 
اخلاصة تشـــمل مجموعة من املبادئ واملمارسات 
املتعلقة باخلدمات املصرفية املقدمة جلميع ذوي 
االحتياجات اخلاصة بشـــكل عـــام ومجموعة من 
املبادئ واملمارســـات اخلاصة بالعمالء املكفوفني 

وضعاف السمع والبصر.
وأوجز احملافظ اهم ما جاء في تلك التعليمات 
من مبادئ بانها حتدد فرعا في كل محافظة )كحد 
أدنى( لتقدمي اخلدمات املصرفية لذوي االحتياجات 
اخلاصة إلى جانب العمل االعتيادي للفرع على أن 
يخصص كل بنك في هذا الفرع جهاز ســـحب آلي 
واحدا على األقل يكون مبيزات خاصة مثل أن تكون 

متحدثة ومزودة بلوحة املفاتيح )برايل(.
وقال ان هذه التعليمات تشمل تقدمي ذات اخلدمات 
املاليـــة للعمالء ذوي االحتياجات اخلاصة مبا في 
ذلك التسهيالت االئتمانية والتمويل والتي تقدمها 
البنـــوك ألي عميل آخر وذلك دون زيادة أي أعباء 
عليهم من »فوائد/عوائد« أو ورســـوم وغيرها مع 
مراعاة قيام البنوك بتعريف وإرشـــاد العمالء من 
هذه الفئـــة باملخاطر التي قد ينطوي عليها تقدمي 
هذه التســـهيالت أخذا باالعتبار الطبيعة اخلاصة 

بأوضاعهم مقارنة بالعمالء اآلخرين.
كما شملت التعليمات ضمان حق املساواة للعمالء 
ذوي االحتياجات اخلاصة في إدارة شؤونهم املالية 
واملســـاواة في احلصول على اخلدمات املصرفية 
والتسهيالت االئتمانية وغيرها من أشكال اخلدمات 
املالية فضال عن تســـهيل وصـــول العمالء الذين 
يستخدمون الكراسي املتحركة إلى أجهزة السحب 
اآللي وفروع البنوك وتدريب بعض موظفي البنوك 
على لغة اإلشارة أو تعيني مختصني بهذه اللغة في 
الفرع املخصص لذوي االحتياجات اخلاصة وذلك 
من أجل تقدمي املســـاعدة الالزمة إلجراء معامالت 

هؤالء العمالء مع البنك.
وذكـــر ان التعليمات اجلديدة تنص على تقدمي 
تســـهيالت إضافية مثل قيام موظف الفرع بقراءة 
الضوابط والشروط واألحكام املتعلقة باملعامالت 
التي يجريها البنك مع عمالئه من املكفوفني وضعاف 
البصر ومراعاة أن تكون خدمات وكشوف احلسابات 
واإلشعارات املرسلة لهذه الفئة من العمالء مطبوعة 
وفقا لطريقة »برايل« والتأكد من أن العميل تسلم ما 
يخصه من مناذج فتح احلسابات وعقود التسهيالت 

وما يبرمه العميل من عقود أخرى مع البنك.
وقال ان التعليمات تنص على ضرورة توفير 
تسجيالت صوتية آلية سواء في املوقع االلكتروني 
للبنك أو من خالل جهاز مزود بسماعات داخل البنك 
تشرح أهم الشروط والقواعد التي تتضمنها العقود 
والنماذج واملســـتندات التي يوقـــع عليها العميل 
املكفـــوف مع تالوة نصوص هذه العقود بشـــكل 
كامل للعميل قبل توقيع العقد والســـماح لهؤالء 
العمالء بفتح احلسابات املصرفية وتوفير إمكانية 
الســـحب النقدي من داخل الفرع دون اقتضاء أي 
رسوم وإصدار بطاقات االئتمان لهم وتوفير خزائن 

األمانات عند الطلب وبوجود موظفني اثنني.
وأضاف الهاشل انه يتعني على البنوك مباشرة 
تطبيق ما جـــاء في كل من دليـــل حماية العمالء 
املقدمة لذوي  والتعليمـــات اخلاصة باخلدمـــات 
االحتياجات اخلاصة اعتبـــارا من تاريخه بحيث 
يتم االلتزام بها بشكل كامل خالل مدة أقصاها نهاية 
ديســـمبر 2016 على أن تقوم البنوك مبوافاة بنك 
الكويت املركزي بتقرير متابعة ربع سنوي اعتبارا من 
نهاية سبتمبر املقبل متضمنا اخلطوات واإلجراءات 

التي متت في سبيل االلتزام بهذه التعليمات.

»نفط الكويت«: 110 ماليني دينار
لصيانة منشآت الغاز ومرافق جنوب الكويت

علمــــت »األنبــــاء« من 
مصادر نفطية مسؤولة أن 
شركة نفط الكويت متضى 
قدمــــا في توقيــــع عقدين 
ضخمني بقيمة 110 ماليني 
دينار لصيانة منشآت الغاز 
ومرافق اإلنتاج في جنوب 
الكويت خالل عامي 2015 
بالتزامن مع  و2016 وذلك 
صيانــــة اخلطوط الكبرى 
للغاز الواصلة إلى الصبية 

والدوحة والزور.
التفاصيل قالت  وفــــي 
املصــــادر: إن مجموعــــة 
املشاريع في نفط الكويت 
مــــن يومني على  حصلت 
موافقة جلنــــة املناقصات 
املركزيــــة على ترســــية 
العقدين على شركة سيبك 
اخلليــــج، متوقعة أن يتم 
توقيع العقدين بعد عطلة 
عيد الفطر، مشيرة إلى أن 
العقد اخلاص مبنشآت الغاز 
تبلغ قيمتــــه 76.8 مليون 

دينار فيما تبلغ قيمة العقد 
الثاني 32.6 مليون دينار.
إلى  وتطرقت املصادر 
أن الشركة وضعت مواعيد 
أوليــــة لصيانــــة محطات 
التعزيز، حيث مت تقسيم 
صيانــــة احملطــــات وفقا 
للمنطقة، مشــــيرة إلى أن 
محطات التعزيز في منطقة 
جنوب الكويت وخط غاز 
EPF-50 ســــيكون موعد 

صيانتهم في بداية العقد، 
علــــى أن تكــــون صيانة 
محطــــات شــــمال الكويت 
وغرب الكويت في منتصف 

.2016
وذكــــرت املصــــادر أن 
التي ستتم  الغاز  محطات 
أرقام 131  صيانتها حتمل 
و132 و170 و171 و140 و150 
و160 و180، مشيرة إلى ان 
الشــــركة وضعت جدول 
الصيانة في الشتاء، حيث 
ينخفض استهالك محطات 
الكهربــــاء واملــــاء للغــــاز 
الطبيعي الالزم لتشغيل 
احملطــــات وجتنب توقف 

ضخ الغاز.
وحول الصيانة الضخمة 
التي ســــتجريها الشركة 
ملرافــــق جنــــوب الكويت 
وفقا للعقــــد الثاني، فإنه 
ستتم صيانة ضخمة حلقل 
برقــــان الكبير لكل مرافق 

اإلنتاج.

..وعقد مع »شلمبرجير« بـ 86 مليون دينار
وقعت شركة نفط الكويت عقدا مع كبرى شركات 

اخلدمات النفطية وهي شركة شلمبرجير بقيمة 86 
مليون دينار لتنفيذ أعمال حفر من بينها عمليات 
احلفر املائل في عدد من حقول الشركة املختلفة.

وقالت مصادر لـ »األنباء« إن مجموعة عمليات احلفر 
وقعت العقد مع شركة شلمبرجير مؤخرا وسيتم 

البدء في عمليات احلفر وتنفيذ العقد قريبا.

»OSN«بنهاية النصف األول من 2015 وبفضل التركيز على قطاعات قوية أهمها »برقان« و

كيبكو.. أكبر مجموعة بالبورصة الكويتية بـ1.5 مليار دينار
شريف حمدي

مع نهاية النصف األول من 
2015 تصدرت كتلة مشاريع 
القابضـــة »كيبكو«  الكويت 
قائمة أكبر الكتل االستثمارية 
في بورصة الكويت من حيث 
احلجم مبلكيات معلنة تبلغ 

1.45 مليار دينار تقريبا.
ووفقا ملعلومات على موقع 
البورصة وجدول أعده مركز 
»اجلمان« فإن »املشـــاريع« 
جـــاءت بالصـــدارة رغم أن 
نسبة ملكياتها تراجعت في 
النصف األول من العام احلالي 
بنحو 83 مليون دينار بنسبة 
انخفـــاض 5.5% مقارنة مع 
اقفاالت عام 2014، حيث بلغت 
لـ »املشاريع«  امللكيات  قيمة 
بالسوق بنهاية العام املاضي 

نحو 1.54 مليار دينار.

تطور القيمة منذ األزمة المالية

وشهدت كتلة »املشاريع« 
امللكيات  تطور فـــي قيمـــة 
املعلنة في السنوات األخيرة 
بعد التراجع الالفت في 2008 

عام األزمة املالية، حيث كانت 
قيمة امللكيات بنهاية ذاك العام 
1.42 مليار دينار، انخفضت 
بشده في نهاية 2009 إلى 1.04 
مليار دينار بنسبة 26%، ولكن 
الوضع حتسن كثيرا في نهاية 
2010، حيـــث ارتفعت القيمة 
إلى 1.39 مليار دينار بنسبة 

.%33
وفي نهاية 2011 تراجعت 
مجددا بنسبة 17% لتصل إلى 
1.15، ثم عادت لالرتفاع مجددا 
بنسبة 7.5% في نهاية 2012 
لتصل إلى 1.24 مليار دينار، 

وواصلـــت االرتفاع في 2013 
بنســـبة 19% لتصل إلى 1.47 
مليار دينار، وفي نهاية 2014 
ارتفعت بنسبة 4% لتصل إلى 

1.54 مليار دينار.
ويشير تصدر »املشاريع« 
للكتل في بورصة الكويت إلى 
املالءة املاليـــة املرتفعة التي 
تتمتـــع بهـــا املجموعة التي 
متتلـــك شـــبكة ضخمة من 
املنتشـــرة في كل  الشركات 

القطاعات االستثمارية.
وبقراءة حتليلية ألسباب 
تصدر »املشاريع« فإن الكتلة 

صعدت بسبب استثماراتها 
في قطاعات مهمة، أبرزها ما 

يلي:
٭ االســـتثمار في القطاع 
البنكي ممثال في بنك برقان، 
حيـــث تبلغ ملكية شـــركة 
القابضة  الكويت  مشـــاريع 
وشـــركتها التابعة في البنك 
47.3% )وفقـــا ملا معلن على 
موقع البورصة(، ويعد برقان 
الذراع املصرفية للمجموعة 
وهو يضم مجموعة من البنوك 
الشـــرق  التابعة في منطقة 

األوسط وشمال افريقيا.
٭ االســـتثمار في قطاع 
اإلعـــالم املرئـــي ممثـــال في 
شركة OSN، حيث تبلغ ملكية 
»املشاريع« فيها 60.5%، وكما 
أعلنت مجموعة »املشاريع« 
على لســـان مســـؤوليها في 
 OSN عموميتهـــا األخيرة أن
ضاعفت عدد مشتركيها مرتني 
ونصف املـــرة، فيما ارتفعت 
ارباحها 66%، مع توقعات بأن 
توزع شركة OSN أرباحا بقيمة 
مليار دوالر خالل السنوات 

اخلمس املقبلة.


