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27
االقتصادية

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس إدارة 
شركة االتصاالت املتنقلة »زين«  سيجتمع اليوم ملناقشة 
البيانات املالية املرحلية للربع الثاني  للفترة املنتهية 

في 30 يونيو 2009.
وذكر السوق أن مجلس إدارة شركة مجموعة النقل 
والتخزين  سيجتمع أيضا اليوم ملناقشة البيانات املالية 
املرحلية للربع الثاني  للفت���رة املنتهية في 30 يونيو 

2009، مش���يرا الى ان مجلس إدارة ش���ركة مجموعة 
اخلصوصية  القابضة سيجتمع في 26 اجلاري ملناقشة 
البيانات املالية املرحلية للربع الثاني  للفترة املنتهية 
في 30 يونيو 2009. وأوضح الس���وق أن مجلس إدارة 
شركة املس���تقبل العاملية  لالتصاالت سيجتمع في 27 
اجلاري ملناقشة البيانات املالية املرحلية للربع الثاني 

 للفترة املنتهية في 30 يونيو 2009.

املؤشر اجتماع مجالس إدارات »زين« و»المستقبل« و»النقل« و»الخصوصية«
السعري 

7538.4
بتغير قدره

- 6

هشام أبوشادي
تواص���ل وكاالت التصنيف العاملية حاليا مراجعاتها الدورية 
لتصنيفات اكبر البنوك العربية ومن بينها البنوك الكويتية وذلك 
في ظل تزايد آثار االزمة املالية العاملية على املنطقة وتعثر عدد 
من الشركات والبنوك االقليمية خاصة في ظل انكشافات بعض 
البنوك اخلليجية بقروض ضخمة على شركتي سعد والقصيبي 
ضمن مجموعة شركات معن الصانع التي قدرت املصادر اجمالي 

قروضها بأكثر من 15 مليار دوالر.
 وكانت ثالثة بنوك كويتية قد اعلنت عن حجم انكشافاتها على 

شركتي سعد والقصيبي مبا يقدر بنحو 22.8 مليون دينار.

تصنيفات البنك الوطني

وكانت هذه الوكاالت ق���د اكدت احتفاظ بنك الكويت الوطني 
بأعلى التصنيفات االئتمانية على مستوى بنوك الشرق االوسط 
وايضا على مس���توى الكويت، مما يبرز حصافة سياسة البنك 
التحفظية وحتوطه ف���ي ادارة االزمات محلي����ا واقليميا، وتعد 
ه����ذه الوكاالت هي الكبرى عامليا في مجال التصنيف االئتماني 
وحتظى باحترام وتقدير جميع الدول واملصارف على مست�����وى 

العالم.
وابرز حتديث اخير للتصنيفات االئتمانية على مستوى املنطقة 
 B- حصول البنك الوطني على اعلى تصنيف عربي للقوة املالية
من وكالة »موديز« وهو ايضا اعلى تصنيف على مستوى بنوك 

االسواق الناشئة.
 كما حصل عل���ى تصني���ف ائت����ماني فردي بدرج���ة B من 
وكالة فيت���ش وتصنيف +A من وكالة ستاندارد آند بورز، مبا 
يؤكد سجل البنك املتمي���ز من االداء امل���الي واملص����رفي ط���وال 
السن��وات املاضية، خ���اصة في الفت���رة االخي���رة التي استطاع 
فيها الثبات في وج���ه االزمة املالي���ة العاملي���ة وازم���ة ش��ركات 
االستث���مار احمللي���ة واخي���را ازمة مجم���وعت���ي سعد والقصيبي، 
وهو م���ا يؤكد وفق وكاالت التصنيف العاملية جودة اص��ول البنك 
ومتانة ق����اعدته الرأسمالي��ة وسياسة ادارة املخاطر احلصي��فة 
للبنك واستراتيجيته الواضح���ة والتوس���ع االيجابي واملدروس 

الذي شهده البن����ك خالل الفترة االخيرة.

»الوطني« احتفظ بأعلى تصنيف ائتماني بالشرق األوسط

صورة من اخلطاب املوجه من مجلس الوزراء لوزير التجارة 
بطلب التقرير عن املمارسات غير السليمة لـ »بوبيان«

50 مليون دينار ربحيته المتوقعة عن 2009

السميط لـ »األنباء«:  أرباح البنك األهلي 
في النصف األول مرضية وممتازة

إدارة الخبراء تبدي الرأي في إدراج
 »جبلة القابضة« بالبورصة غدًا

أحمد يوسف
توقعت مصادر متابعة لشركة جبلة القابضة 
ل� »األنباء« أن يتم احلكم لصاحلها في قضيتها 
املرفوعة ضد سوق الكويت لألوراق املالية غدا 

وذلك النها استكملت كل شروط اإلدراج.
وقالت املصادر ان احملكمة كانت قد أرسلت 
أوراق القضية إلي إدارة اخلبراء من اجل إبداء 
الرأي فيها، لكن ومع اس����تكمال الش����ركة لكل 
ش����روط اإلدراج أصبح موفقه����ا قويا ومعززا، 
مما يرجع كفة الش����ركة للحصول على احلكم 

اخلاص بإدراجها.
وأكدت املصادر أن الوق����ت الراهن رغم انه 
ليس مناسبا لعملية اإلدراج إال أن الرغبة القوية 
من املساهمني هو ما يعزز متسك إدارة الشركة 

باملضي قدما نحو اإلدراج.
وأضافت ان الشركة كانت قد استأنفت القضية 
ضد سوق الكويت لألوراق املالية، وألغت احملكمة 
احلكم القدمي الصادر ملصلحة س����وق الكويت 
لألوراق املالية فيما يخص قضية إدراج »جبلة« 

في السوق الرسمي.

بفلترة ادارة املخاطر لديه الجراء 
اختبارات الضغط املالي، نفى 
السميط ذلك بشدة، موضحا ان 
لقاء احملافظ االخير مع القيادات 
التنفيذية في القطاع املصرفي 
للبنوك احمللية شدد فيه على 
ادارات املخاطر  اهمية تدعيم 
بالكف���اءات املطلوبة  ورفدها 

الجراء االختبارات.
وبني ان البنك سيقوم باجراء 
تلك االختبارات وفق االسس 
واملعايير التي يتطلبها البنك 

املركزي.
يذكر ان البن���ك قام بأخذ 
مخصص���ات قدرها 3 ماليني 
دينار في الربع االول و13 مليونا 
في الربع الثاني باجمالي بلغ 

16 مليون دينار.
هذا وقد اعلن البنك االهلي 
 امس ارباح���ه للنصف االول

 ب� 20.1 مليون دينار بواقع 18 
فلسا للسهم.

العام احلالي.
وح���ول توقعات���ه الرباح 
الس���نة في عام 2009، اشار 
الى ان البنك يسعى لتحقيق 
ربحية تقترب من 50 مليون 

دينار.
وفيما اذا كان البنك سيقوم 

عمر راشد
املديرين  قال نائب رئيس 
العام���ني ف���ي البن���ك االهلي 
عبداهلل الس���ميط ان االرباح 
التي حققها  البنك في النصف 
20.1 مليون  االول والبالغ���ة 
دينار مرضية وممتازة وذلك 
بعد اخذ مخصصات قدرها 16 
مليون دين���ار منها 7 ماليني 
تخص مديوني���ة البنك على 

مجموعة سعد.
الس���ميط، في  واوض���ح 
تصريح خاص ل���� »األنباء«،  
ان البنك لم يقم بوقف متويل 
الشركات او العقود احلكومية، 
الفتا الى ان البنك مستمر في 
متويل العقود والشركات وفقا 

لتعليمات البنك املركزي.
البن���ك  وح���ول خط���ط 
البنك  ان  ق���ال  التوس���عية، 
يس���عى لفتح اف���رع جديدة، 
افتت���اح فروع خالل  متوقعا 

عمر راشد
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان وزارة 
التجارة تتجه لتوقيع عقوبات على الشركات 
التي لم تتقدم مبيزانياتها عن عام 2008 وذلك من 
خالل وقف جتديد التراخيص اخلاصة بالشركة، 
مشيرة الى ان عدد تلك الشركات يصل الى 300 
ش���ركة تقريبا. وبّينت ان تلك العقوبات تأتي 
بعد مخالفة تلك الشركات للقوانني التي أقرتها 
الوزارة في الفت���رة األخيرة بضرورة االلتزام 

بتقدمي امليزانيات في موعدها ودون تأخير.
وأشارت املصادر إلى ان إجراءات أخرى تتجه 
»التجارة« التخاذها في حق الشركات املتأخرة 
وذلك بجانب وقف جتديد الترخيص ومنها تعديل 
في الترخيص أو تقدمي شهادات ملن يهمه األمر 

أو تغيي���ر عنوان، الفتة الى ان تلك اإلجراءات 
قد تتحول إلى إلغاء الترخيص للش���ركة في 
حال اس���تمرارها في عدم تقدمي بيانات مالية. 
وبّيت املص���ادر ان »التجارة« لن تقوم بإلغاء 
عقوباتها اال بتقدمي الش���ركة البيانات املالية 

وعقد جمعيتها العمومية.
وأوضح���ت املص���ادر ان القان���ون احلالي 
للش���ركات ال يخول الوزارة الرقابة احلقيقية 
على البيانات املالية للش���ركة، وامنا يقتصر 
دوره على ابداء املالحظات وحتويل املخالفات 
للنيابة مستدركة بان قانون الشركات التجارية 
اجلديد، واملتوقع متريره من قبل مجلس األمة، 
راعى هذه اجلزئية من خالل منح الوزارة دورا 

أكبر في الرقابة والتدقيق واملتابعة.

بسبب تأخير بياناتها المالية لعام 2008

»التجارة« تتجه لوقف تجديد تراخيص 300 شركة

عبداهلل السميط

مجلس الوزراء يطالب الهارون بموافاته بتقرير شامل
حول الممارسات غير السليمة لمجلس إدارة »بوبيان«

التجارة والصناعة احمد الهارون مبوافاته 
بتقرير شامل في شأن ما مت اتخاذه من اجراءات 
حول املمارس���ات غير السليمة من مجلس 

ادارة بنك بوبيان السابق.

هشام أبوشادي
طالب مجل���س الوزراء وزي���ر التجارة 
والصناعة احمد اله���ارون مبوافاته مبا مت 
اتخاذه ازاء املمارس���ات غير السليمة لدى 

بنك بوبيان.
وجاء في كتاب حصل���ت »األنباء« على 
نسخة منه والذي ارسل الى وزير التجارة 
والصناعة األسبوع املاضي: انه إحلاقا بكتاب 
مجلس الوزراء املؤرخ في 2009/5/10 واملرقم 
)2501( املتعلق بقرار مجلس الوزراء رقم 35 
املتخذ في اجتماعه رقم 2009/24 الذي عقد 

في 2009/5/4 والتالي نصه:
ان مجلس الوزراء أحيط علما مبا ورد في 
تقرير عن املمارسات غير السليمة لدى بنك 
بوبيان وقرر تكليف كل من وزير املالية من 
خالل بن���ك الكويت املركزي والهيئة العامة 
لالستثمار ووزير التجارة والصناعة باتخاذ 
جميع االجراءات واخلطوات الكفيلة بضمان 
التطبيق السليم للقانون في شأن ما نسب 
ملجل���س ادارة بن���ك بوبيان م���ن مخالفات 
وجتاوزات وموافاة مجلس الوزراء بتقرير 

شامل في هذا الشأن.
وطالب مجلس ال���وزراء في كتابه وزير 

احتفاظ البنك الوطني بأعلى تصنيف ائتماني في الشرق األوسط

وكاالت التصنيف العالمية تراجع تصنيفات البنوك الكويتية

وكالة »موديز«
القوة المالية

وكالة »ستاندارد آند بورز«
طويل المدى

وكالة »فيتش«
التصنيف الفردي

B-A+Bبنك الكويت الوطني
C-A-C/Dبيت التمويل الكويتي

C-A-Fبنك اخلليج
CA-C/Dالبنك التجاري

-+C-BBBبنك برقان
C-BBB+C/Dالبنك األهلي الكويتي

C--Cبنك الكويت والشرق األوسط
--Dبنك بوبيان


