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الكويت � أ.ش.أ: اس���تبعد وزير النفط ووزير 
اإلعالم الش���يخ أحمد العب���داهلل أن تتجه منظمة 
الدول املصدرة للنفط )أوپيك( في اجتماعها املقبل 
يوم التاسع من سبتمبر إلى تخفيض إنتاجها أمام 
مستويات األسعار احلالية للنفط. وقال العبداهلل في 
تصريح صحافي أمس إن النيه تتجه على العكس 
إلى الدعوة ملزيد من االلتزام مبعدالت اإلنتاج التي 

قررتها املنظمة سابقا ووصف السعر احلالي لبرميل 
النفط بأنه جيد بالنسبة للكويت، وقال انه يغطي 
مس���تلزمات الدولة املالية كم���ا يحقق فائضا في 
املستقبل. ولفت العبداهلل في نظرة شاملة إلى أن 
العراق يقوم بزيادة إنتاجه بينما تقوم دول أخرى 
بدعوة الشركات األجنبية للتنقيب لديها وأن حصة 

أوپيك حتدد قدرة كل من دولها على اإلنتاج.

العبداهلل: اتجاه »أوپيك« لخفض اإلنتاج أمر مستبعد

أكدت أن قوة األساسيات االقتصادية لها تضعها في موقع جيد لمواجهة تحديات األزمة المالية

عموميتها وافقت على زيادة رأس المال إلى 78.56 مليون دينار

)AA( فيتش« ُتبقي التصنيف السيادي للجدارة االئتمانية للكويت عند«
وسط احتماالت اكتتاب الحكومة في تعزيز رسملة البنوك المحلية

256 مليار دوالر قيمة صافي األصول السيادية الخارجية للكويت بنهاية 2008
توقعات ببلوغ متوسط سعر البرميل 55 دوالرًا وأن تحقق المالية العامة فائضًا بنسبة %19

مستوى نصيب الفرد من االحتياطيات النفطية يعتبر ثالث أعلى مستوى في العالم
المركز المالي الخارجي للكويت أحد أقوى المراكز بين الدول التي تصنفها المؤسسة

العقيل: استحواذ »مدينة األعمال« على »الزمردة« 
بنسبة 100% يمكّنها من استكمال مشاريعها

ستباش�ر الش�ركة اإلج�راءات القانوني�ة الخاص�ة باالس�تحواذ ف�ي 9 الج�اري

كونا: قال بنك الكويت املركزي 
امس ان مؤسسة )فيتش ريتنغز( 
لتصنيف اجلدارة االئتمانية قررت 
تأكيد تصنيفها السيادي للجدارة 
 )AA( االئتمانية للكويت عند املرتبة
وابقاء النظرة االيجابية ملستقبل 

ذلك التصنيف.
وأوضح البنك في تعقيبه على 
بيان صحافي أصدرته املؤسسة 
امس بينت فيه ان االنخفاض في 
اسعار النفط والتراجع في أسواق 
املال العاملية قد أصاب الكويت اال أن 
ذلك أوقف بشكل مؤقت فقط منو 
األص����ول اخلارجية للدولة ولكن 
القطاع املالي يعاني من تداعيات 
األزمة املالية العاملية وتبعات فورة 

االئتمان املاضية.
وقالت مؤسسة فيتش ان قوة 
األساس����يات للكويت تضعها في 
موقع جيد ملواجهة تلك التحديات 
حيث ان املرك����ز املالي اخلارجي 
للكوي����ت هو أحد أق����وى املراكز 
بني أي من ال����دول التي تصنفها 
املؤسس����ة. وتقدر املؤسسة قيمة 

صافي األصول السيادية اخلارجية 
للكويت بنحو 256 مليار دوالر في 
نهاية عام 2008 او ما يعادل %174 
من قيمة الناجت احمللي االجمالي ومبا 
يفوق الوضع في اململكة العربية 
السعودية ومياثل الوضع المارة 
أبوظبي وأن االصول الس����يادية 
اخلارجي����ة بخ����الف احتياطيات 
البنك املركزي تغطي ستة أضعاف 
مصروفات املوازنة العامة للسنة 

املالية 2009/2008.
وأضافت املؤسسة أن الكويت 
هي رابع أكب����ر مصدر للنفط في 
العالم وتقدر احتياطياتها النفطية 
بنحو 100 مليار برميل أو ما يعادل 
نحو 100 عام انتاج ويعتبر مستوى 
نصيب الفرد من تلك االحتياطيات 
ثالث أعلى مستوى في العالم بعد 

أبوظبي وقطر.
وأوضحت مؤسسة فيتش في 
بيانها أن املالي����ة العامة للكويت 
تعتبر األكثر قدرة من بني جميع 
الدول املنتجة للنفط التي تصنفها 
املؤسسة على مواجهة انخفاض 

أسعار النفط حيث تقدر املؤسسة 
السعر الذي تتوازن عنده امليزانية 
املالي����ة احلالية  العامة للس����نة 
)باحتساب الدخل من االستثمار( 
عند نحو 30 دوالرا لبرميل النفط 

الكويتي.
وتقدر املؤسسة أن يبلغ متوسط 
سعر البرميل للسنة املالية احلالية 
نحو 55 دوالرا وتتوقع أن حتقق 
املالية العامة فائضا تعادل نسبته 
نحو 19% من قيمة الناجت احمللي 
االجمالي وكذلك فائض احلساب 
اجلاري مليزان املدفوعات كما تقدر 
املؤسس����ة أن تواص����ل احلكومة 
مراكم����ة األصول اخلارجية حتى 

خالل عام 2011.
وترى مؤسسة فيتش في بيانها 
احتماال كبيرا في أن تكتتب احلكومة 
في تعزيز رسملة البنوك احمللية 
اذا دعت احلاجة لذلك وقد ضمنت 
احلكومة في نوفمبر 2008 الودائع 
لدى البنوك احمللية واكتتبت الهيئة 
العامة لالس����تثمار في ديس����مبر 
2008 ف����ي اجلزء غير املغطى من 

ان نحو نصف االئتمان املصرفي 
موجه لقطاعات ذات مخاطر مثل 
املتاجرة باألوراق املالية والعقار 
وشركات االستثمار، وقد تراجعت 
قيمة الصفقات العقارية الى النصف 
ف����ي العام احلالي كما أن مؤش����ر 
س����وق األوراق املالية يقل بنحو 
50% عن اعلى مستوى له واملسجل 

في يونيو 2008.
وقال����ت ان التع����رض لقطاع 
شركات االستثمار الذي يستحوذ 
على نحو 11% من محفظة القروض 
لدى البنوك يشكل اهتماما خاصا 
وقد عجزت اثنتني من الش����ركات 
االستثمارية البارزة )بيت االستثمار 
العاملي ودار االستثمار( عن الوفاء 
بديونهم����ا اخلارجية وصدر في 
م����ارس املاضي مرس����وم قانون 
االستقرار املالي الذي يوفر آليات 
البنوك وشركات  عديدة ملساندة 
االس����تثمار وقطاع الشركات اال 
ان االقب����ال على االس����تفادة منه 

محدود.
انه لتسهيل تدفق  واوضحت 

االئتمان يوفر املرس����وم بقانون 
ضمان����ا حكومي����ا نس����بته %50 
للتمويل اجلديد للقطاعات املنتجة 
التي ينبغي  وشركات االستثمار 
أن تثب����ت مالءتها من خالل جهة 
استشارية يوافق عليها بنك الكويت 

املركزي.
وقالت مؤسسة فيتش في بيانها 
الصحافي ان املناخ السياسي في 
الكويت من����ذ فترة طويلة يؤخر 
االصالح����ات االقتصادية ويعوق 
االستجابة لالزمة املالية ويعتبر 
النظام السياسي في الكويت األكثر 
انفتاحا في منطقة اخلليج وتخضع 
احلكومة للمساءلة من قبل برملان 
نشط اال أن الفاعلية السياسية أقل 

من النظراء في التصنيف.
واضافت ان حل مجلس االمة في 
مارس املاضي يجسد غياب التعاون 
بني أعض����اء البرملان والس����لطة 
التنفيذية وهناك مساحة لتفاؤل 
حذر بتحسن تلك العالقة على أثر 
نتائج انتخابات املجلس في مايو 

املاضي.

قبل املساهمني في زيادة رأسمال 
بنك اخلليج بعد تعرضه خلسارة 
غير متكررة في التعامل باملشتقات 

املالية حلساب العمالء.
وذكرت املؤسس����ة أن البنوك 
التجارية تواجه تراجعا في جودة 

األصول لديها مع تباطؤ النشاط 
االقتصادي عقب سنوات من النمو 
القوي ف����ي االئتمان وقد ارتفعت 
نسبة الديون غير املخدومة لتصل 
الى 5% م����ن اجمالي األصول في 
ديسمبر 2008 وقد ارتفعت خالل 

النصف األول للعام احلالي وبالرغم 
من ذلك ترى املؤسس����ة ان تكلفة 
تعزيز رسملة البنوك اذا ما بات ذلك 
ضروريا ستكون ضئيلة باملقارنة 

بالثروة السيادية.
واش����ارت مؤسسة فيتش الى 

»املركزي« أحد العوامل املؤثرة في تعزيز التصنيف السيادي للدولة

منى الدغيمي
ق���ال رئيس مجل���س اإلدارة 
املنتدب لشركة مدينة  والعضو 
األعمال الكويتية العقارية أحمد 
العقيل ان صفقة االستحواذ على 
الزمردة للتجزئة تعتبر مهمة نظرا 
لألصول اجليدة للشركة، مشيرا 
إلى أن هذا سيفس���ح املجال أمام 
الشركة لتمويل مجموعة مشاريعها 
في الكويت ودبي التي توقفت نظرا 
النقطاع اخلطوط االئتمانية من 
طرف البنوك الكويتية واإلقليمية 

في فترة األزمة املالية العاملية.
وأضاف ف���ي تصريح خاص 
للصحافي���ني عقب عقد عمومية 
الش���ركة العادية أمس بنس���بة 
حض���ور 79.49%، أن مجل���س 
اإلدارة ق���د وافق على احلصول 
على التمويل في حدود 10 ماليني 
دينار، مشيرا إلى أن االستحواذ 
على الزمردة بنسبة 100% وانتقال 
كل كل أصولها إلى »مدينة األعمال« 
سيمنح فرصة للشركة لتنويع 
أصولها واحلصول على متويل 
يبلغ نحو 10 ماليني دينار يسهم 
في اس���تمرار الشركة في اجناز 

مشاريعها.
ولفت إل���ى أن البنوك كانت 

سهم من أسهم الشركة بواقع 100 
فلس للسهم الواحد بقيمة إجمالية 
قدرها 23.968 مليون دينار بواقع 
واحد من اس���هم ش���ركة مدينة 
األعمال الكويتية الى 1.25 سهم 
من أسهم شركة الزمردة للتجزئة 
القابض���ة مع تنازل  واخلدمات 
املساهمني احلاليني عن حقهم في 

االكتتاب بزيادة رأس املال.
من جانب آخر، وافقت اجلمعية 
العمومية ل� »مدينة األعمال« في 
اجتماعها غير العادي على زيادة 
رأسمال الشركة من 54.6 مليون 
إلى 78.568 مليون دينار  دينار 
وذل���ك مقابل إص���دار 239.688 
مليون س���هم من أسهم الشركة 
الواحد،  بواقع 100 فلس للسهم 
إضافة إلى موافقتها على تعديل 
القانونية اخلاصة  النص���وص 
بعقد التأسيس والنظام األساسي 

لتوافق التغييرات اجلديدة.
هذا واعنت الشركة انه سيتم 
حتويل جميع األصول اخلاصة 
لشركة الزمردة للتجزئة واخلدمات 
القابضة إلى شركة مدينة األعمال 
مش���يرة إلى انه ستتم املباشرة 
في اإلجراءات القانونية اخلاصة 

باالستحواذ في 9 اجلاري.

متحفظ���ة إزاء طل���ب الش���ركة 
احلصول على متويل قبل عملية 
البنوك  االستحواذ، فيما فتحت 
أبوابه���ا أمام »مدين���ة األعمال« 
إبرام صفقة االستحواذ مع  بعد 
»القرين« متوقعا أن يتم احلصول 
البنوك  على متوي���ل من اح���د 

اإلسالمية.
وبني ان هذه اخلطوة تفسح 
املجال أمام »مدينة األعمال« للرهن 

بهدف احلصول على ما حتتاجه 
من متويل، مشيرا الى ان صفقة 
االستحواذ س���تؤدي الى تعزيز 
اصول الشركة واملضي قدما في 

املشاريع واخلطط املستقبلية.
وذكر ان مستشار عملية الدمج 
أو االس���تحواذ هو شركة الدانة 

لالستثمار.
من جهة ثانية، وافقت اجلمعية 
العمومية لشركة مدينة األعمال 

الكويتي���ة العقارية على عملية 
استحواذ الشركة على نحو 299.6 
مليون س���هم من أس���هم شركة 
الزم���ردة للتجزئ���ة واخلدمات 
القابضة من املالك احلالي شركة 
القرين القابضة وذلك مقابل إصدار 

األسهم املذكورة.
كما وافقت اجلمعية العمومية 
للشركة على زيادة رأس املال عن 
طريق إصدار نحو 239.688 مليون 

)أسامة البطراوي(احمد العقيل يتوسط عمومية الشركة

إبراهيم املشعل

محمود فاروق
أكد نائب رئيس مجلس إدارة 
العقارية  الدولية  ش����ركة عمار 
إبراهيم املشعل في تصريح خاص 
ل� »األنب����اء« أن العقار بالكويت 
يعاني بش����كل عام على اختالف 
قطاعاته االستثماري والتجاري 
والصناعي والس����كني جملة من 
املشكالت والعوائق التي تعترض 
طريقه، مما جعله يش����هد ركودا 
خالل الفترة املاضية، خاصة في 
ظل األزمة املالية العاملية التي كانت 
العقارية  شرارتها األولى األزمة 
متمثلة في أزمة الرهون العقارية 
التي سادت ولم تنحسر بعد في 

الواليات املتحدة وأوروبا. 
وأضاف املش���عل أن من أبرز 
املشكالت التي تواجها الشركات 
العقارية شح التمويل والسيولة 
الذي فاقمه إغالق أبواب التمويل 
أمام الشركات التي كانت تلجأ اليها 
في تسيير أمور مشاريعها على 
اختالف حجمها. وشدد املشعل 
على ضرورة أن تبادر احلكومة إلى 
إجراء العديد من التعديالت على 
القوانني العقارية خاصة قانون 
»بي أو تي« الذي بدوره سيشجع 
القطاع اخلاص على التوجه إلى 
املشاريع الضخمة مما سينعكس 
على التنمية االقتصادية للبالد، 
موضح���ا أن أولى دورات عجلة 
االقتصاد، التي ستظهر مباشرة 
بعد أخ���ذ هذا القان���ون طريقه 
إلى التنفيذ، هي عودة ش���ركات 
املقاوالت إلى العمل بذات النشاط 

اخلاص س���يؤدي إلى كثير من 
التق���دم واالزدهار في الس���وق 
احمللى، مبينا أنه على احلكومة 
أن تعط���ي املزيد م���ن االهتمام 
لذوي االختصاص واخلبرة التي 
ميتلكها القطاع اخلاص بشرائحه 
الدور  كافة للمشاركة في قيادة 
الريادي للكويت واحملافظة عليه 
في املشاركة العاملية واإلقليمية 
خللق اآلليات والقوانني املسؤولة 
الكويت عوائد  التي ستدر على 

اقتصادية. 
وطالب املشعل احلكومة بطرح 
أراض من قبل احلكومة س����واء 
كانت أراضي جتارية او صناعية 
او سكنية للمستثمرين حتى لو 
مت ذلك من خ����الل مزاد للحفاظ 
عل����ى املال الع����ام وكذلك طالب 
بتعديل القوانني السابق صدورها 
على عجالة ودون دراسة وافية 
الحتياجات ووضع السوق، كما دعا 
الى اهمية مراجعة القوانني املتعلقة 
باإليجارات وزيادة االهتمام بها 
ألنها تخص ش����ريحة كبيرة من 
التجار وأصحاب العمارات، وأشار 
املشعل الى ضرورة العمل على 
التوسع خارج النطاق التنظيمي 
للكويت من خالل انشاء مدن جديدة 
وخصوصا في املنطقة الشمالية 
والتي من ابرز مشاكلها عدم توفر 
بني����ة حتتية لها وع����دم اهتمام 
احلكومة بتوفيرها لهذه املنطقة 
مع العلم انها مبجرد التلفت اليها 
فسيكون من املمكن حل جزء كبير 

من االزمة اإلسكانية.

ورمبا بأكثر من ذاك النشاط الذي 
كانت عليه قبل أن تثبط األزمة 
االقتصادي���ة من حركتها، حيث 
ستعود شركات مواد البناء الى 
ارتباط  القانون له  نشاطها ألن 
وثيق باحلركة العمرانية في البالد 
س���واء كان شركات األسمنت أو 
املتخصصة في م���واد البناء أو 
أو احلديد،  ش���ركات الصلبوخ 
فضال عن حتقيق الهدف الرئيسي 
من هذه املشاريع أال وهو التنمية 
احلضارية وخلق فرص تنافسية 
بني الشركات وخاصة في مجال 
املشاريع العقارية وانشاء املدن 
السكنية التي تسهم وبشكل كبير 
في حل مشكلة ازمة السكن التي 
تعاني منها الغالبية العظمى من 
املواطنني. وفي ذات السياق، قال 
املشعل ان توسيع رقعة األرض 
الراهن  الوق���ت  املس���تغلة في 
م���ن 7% إلى 30% أم���ام القطاع 

شدد على أهمية إجراء تعديالت على القوانين العقارية

المشعل ل� »األنباء«: ضرورة توسيع رقعة األرض 
المستغلة من 7% إلى 30% أمام القطاع الخاص

إلعادة تبويب بعض الخسائر المحتجزة في حقوق المساهمين ومقابل صفقة االستحواذ على »الزمردة«البدء بتوزيع الشيكات المرتجعة  لمساهمي »النخيل«

»القرين« تحصل على 239.68 مليون سهم من »مدينة األعمال«
منى الدغيمي 

كشف عضو مجلس إدارة شركة القرين القابضة 
د.علي حسني عبداهلل عن استحواذ مدينة األعمال 
الكويتية العقارية على ش���ركة الزمردة للتجزئة 
واخلدمات القابضة واململوكة بنسبة 99% لشركة 
القري���ن القابضة وذلك مقابل احلصول على عدد 
239.68 مليون سهم من أسهم مدينة األعمال الكويتية 
العقارية. ولفت عبداهلل الذي ترأس االجتماع العادي 
لشركة القرين القابضة أمس بنسبة حضور %61.97 
الى أن هذه الصفقة ستس���فر ع���ن إعادة تبويب 
بعض اخلس���ائر احملترزة في حقوق املساهمني 
وحتقيق ربح وصفه بغير االعتيادي مبا يحفظ 
حقوق املساهمني.  وأوضح في بيان صحافي أن 
هذه اخلطوة تدل على الشفافية في اإلفصاح عن 
اخلسائر الناجتة عن هبوط السوق احمللي، وهذا 

التنوع في املخاطر - حسب قول عبداهلل - يدخل 
ضمن اخلطة اإلستراتيجية املوضوعة من قبل إدارة 
الشركة لتجنب أسعار السوق والدخول في شركة 
عقارية واعدة مثل شركة مدينة األعمال الكويتية 
العقارية. وأش���ار إلى أن هذا التنوع في املخاطر 
يدخل ضمن اخلطة اإلستراتيجية املوضوعة من 
قبل إدارة الشركة واملدير التنفيذي لتجنب أسعار 
السوق احلالي والدخول في شركة عقارية واعدة 
مثل مدينة األعمال، الفت���ا الى ان هذه اخلطورة 
تعتبر إيجابية نحو التقدم مستقبال للعام القادم. 
ومن ناحية أخرى، أعلن س���وق الكويت لألوراق 
املالية، اعلنت الش���ركة انه نتج عن هذه الصفقة 
اعادة تبويب بعض اخلسائر احملتجزة في حقوق 
املساهمني كما في 2009/6/30 وحتقيق ربح غير 
اعتيادي مبقدار 11.36 مليون دينار متثل خسارة 

»االتحاد العقارية« تربح 646 ألف دينار

مليون دينار أرباح »المعامل«

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن شركة 
النخيل لإلنتاج الزراعي أفادته بأنه سيتم البدء 
بتوزيع الشيكات املرجتعة نتيجة تخفيض 

رأسمال الشركة للمساهمني املسجلني بتاريخ 
اجلمعية العمومية املنعق���دة في 28 يوليو 

املاضي وذلك اعتبارا من يوم االحد املقبل.

اعتمد مجلس إدارة شركة االحتاد العقارية 
البيانات املالية املرحلية للش���ركة للفترات 
املنتهية في 30 يوني���و 2009 حيث جاءت 
نتائج أعمال الشركة لتحقق ربحا بلغ 646 

أل���ف دينار ما يعادل 3.48 فلوس للس���هم، 
مقارنة مع ربح بلغ 1.1 مليون دينار ما يعادل 
6.11 فلوس للسهم للفترة املقارنة من العام 

املاضي.

اعتمد مجلس إدارة الشركة الكويتية لبناء 
املعامل واملقاوالت البيانات املالية املرحلية 
للشركة للفترات املنتهية في 30 يونيو 2009 
حيث جاءت نتائج أعمال الش���ركة لتحقق 

ربحا بلغ مليون دينار ما يعادل 21.5 فلسا 
للسهم مقارنة مع ربح بلغ 1.4 مليون دينار 
ما يعادل 28.79 فلسا للسهم للفترة املقارنة 

)أسامة البطراوي(د.علي عبداهلل مترئسا عمومية »القرين« من العام املاضي.


