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قال بيان لسوق الكويت لألوراق املالية واستنادا إلى قرار جلنة السوق بجلستها 
رقم 4/97، والذي يلزم جميع الش���ركات والصناديق املدرجة في السوق بتقدمي 
البيانات املالية املرحلية في موعد أقصاه 45 يوما من تاريخ انتهاء الفترة، فان 
شركة األبراج القابضة لم تقدم البيانات املالية املرحلية للربع الثالث املنتهي في 
2009/7/31 في املوعد احملدد، وعليه فانه يتم إيقاف  اسهم الشركة عن التداول، 
في حال عدم تقدمي البيانات املالية املذكورة في املوعد النهائي احملدد في الساعة 

10:15 من صباح اليوم االربعاء املوافق  2009/9/16. 

»األبراج القابضة« معرضة لإليقاف عن التداول اعتبارًا من اليوم

قضت السنوات القليلة الماضية في التوسع في أنحاء العالم وإنجاز عمليات االستحواذ

الفرع الرابع لبنوك دول الخليج العاملة في الكويت وسابع فرع لبنك أجنبي

»المركزي« يسجل فرع بنك المشرق اإلماراتي في سجالته

»الفاينانشيال«: »أجيليتي« حققت نجاحات باهرةإقليميًا وعالميًا
أشادت جريدة الفاينانشيال تاميز البريطانية بالتطور 
الكبير الذي أحرزته شركة أجيليتي الرائدة إقليميا وعامليا 

في مجال النقل واخلدمات اللوجستية.
وذكرت اجلريدة في مقالة عن »الطموحات والتركيز 
احمللي« أن هناك شركات في منطقة اخلليج حققت جناحات 
باهرة على املس���تويني اإلقليمي والدولي ومازالت لديها 
طموحات عاملية ومنها شركة أجيليتي. وأشار جو سادي 
رئيس مجلس إدارة بوز آند كومباني »أن التحدي الرئيسي 
بالنسبة للشركات اإلقليمية التي تريد أن تصبح شركات 
منافسة عامليا هو أنها يجب أن حتصل على املهارات اإلدارية 
الصحيحة وهو يعتبر ذلك مبثابة عنق الزجاجة بالنسبة 
لها غير أن عددا من الشركات الصاعدة في املنطقة متكنت 

حاليا من التغلب على تلك الصعوبة .»
ويذكر فادي غندور وهو رجل أعمال عربي ومستثمر 
ومؤسس شركة أرامكس في األردن أن شركة »أجيليتي« 
والتي تتمركز في الكويت وتنش���ط في مجال التخزين 

والنقل واخلدمات اللوجستية والتي تعتبر أحد املوردين 
الرئيسيني خلدمات الغذاء واللوجستية للجيش األميركي 
أثناء ح���رب العراق عام 2003 متكن���ت من حتقيق منو 

واضح في أعمالها . 
وأش���ارت اجلريدة إلى أن أجيليتي استفادت وبقوة 
من عقودها مع اجليش األميرك���ي حيث قفزت إيراداتها 
اإلجمالية من 79 مليون دوالر قبل احلرب إلى حوالي 6.3 
ملي���ارات دوالر خالل عام 2008 وذلك بعد أن متكنت من 

الفوز بعقود مربحة م���ع اجليش األميركي مبا فيها عقد 
املورد الرئيسي للغذاء ملدة خمس سنوات بقيمة 14 مليار 

دوالر، فضال عن توسيع نطاق عملياتها.
وأضافت اجلريدة أن أجيليتي قضت السنوات القليلة 
املاضية في التوسع في أنحاء العالم سواء بزيادة انتشارها 
وحجم عملياتها وأنشطتها أو عن طريق عمليات االستحواذ 
في مختلف مناطق العالم مس���تغلة ف���ي ذلك الظروف 
االقتصادية الراهنة والتراجع االقتصادي العاملي لتحقيق 

تلك األهداف بأقل التكاليف.
وأوضحت اجلريدة أن أجيليتي س���عت أيضا لتنويع 
أنشطتها إضافة إلى عملياتها الرئيسية مع اجليش األميركي 
خصوصا ان عقد الغذاء الرئيسي من املتوقع أن ينتهي في 
نهاية هذا العام. وذكرت اجلريدة أنه بينما تتصف العديد 
من الش���ركات التي تسيطر عليها احلكومات في اخلليج 
بالبيروقراطية واجلدية، إال أن هناك شركات قليلة تبرز 

كشركات وطنية قوية على الساحة الدولية. 

الشيخ سالم العبدالعزيز

شعار أجيليتي

ابراهيم دبدوب

كونا: قال محافظ بنك الكويت املركزي 
الشيخ سالم العبدالعزيز انه بناء على القرار 
الصادر عن وزير املالية بتاريخ 2009/7/29 
بشأن تس���جيل فرع بنك املشرق من دولة 
االمارات العربية املتحدة في سجل البنوك 
لدى بنك الكويت املركزي فقد مت تس���جيل 
الفرع املذكور في سجل البنوك اعتبارا من 

ذلك التاريخ.
وأضاف العبدالعزيز في تصريح ل� »كونا« 
ان تسجيل فرع بنك املشرق يأتي استنادا 
الى أحكام القانون رقم 32 لس���نة 1968 في 
شأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم 
املهنة املصرفي���ة واملعدل بالقانون رقم 28 
لسنة 2004 الذي مت مبوجبه السماح بتواجد 
البنوك األجنبية في الكويت من خالل افتتاح 

فروع مصرفية لها.
وأوضح محافظ البنك املركزي ان الفرع 
املذكور سيقوم بأعمال املصارف التقليدية 
وضمن نطاق ما هو مصرح به من أنشطة 

للبنوك التقليدي���ة العاملة في الكويت في 
اط���ار املادة 54 من القانون رقم 32 لس���نة 

1968 املشار اليه.
وذكر أن فرع بنك املشرق هو الفرع الرابع 
لبنوك دول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية الذي يتم تسجيله في سجل البنوك 
حيث سبق ذلك تسجيل فرع لبنك أبوظبي 
الوطني وفرع لبنك قطر الوطني وفرع لبنك 
الدوحة، ويعتبر الفرع املذكور س���ابع فرع 
لبنك أجنبي يتم تسجيله في سجل البنوك 
لدى البنك املركزي منذ صدور التشريعات 
األخيرة التي سمحت بوجود البنوك األجنبية 

في ساحة العمل املصرفي في الكويت.
وقال محافظ البن���ك املركزي ان تواجد 
البنوك األجنبية في الكويت س���يؤدي الى 
توسيع قاعدة اجلهاز املصرفي وترسيخ مبدأ 
املنافس���ة ومبا يؤدي الى مزيد من االرتقاء 
في العمل املصرفي ملا هو في صالح البنوك 

واملتعاملني واالقتصاد الوطني.

.. ويصدر سندات خزانة 
بقيمة 75 مليون دينار

ــت ـ رويترز: قال بنك  الكوي
الكويت املركزي امس انه سيصدر 
سندات خزانة بأجل عام قيمتها 
ــار )261.9 مليون  75 مليون دين

دوالر( بعائد %1.5.
وأظهرت بيانات البنك املركزي 
ان طلبات الشراء لهذه السندات 
ــون  ــا 391.5 ملي ــت قيمته بلغ

دينار.
ــك الكويت املركزي  ويزيد بن
عدد السندات التي يصدرها هذا 
العام الستيعاب السيولة الفائضة 
وكان أحدث إصدار في 19 اغسطس 
املاضي وبلغت قيمته 100 مليون 

دينار وبالعائد نفسه.

»الوطني« يزيد حصته في »بوبيان« إلى %40
اشترى 107 ماليين سهم بقيمة إجمالية 65 مليون دينار

ــم بنك  ــتـ  رويترز: قال متحدث باس الكوي
ــس إن البنك زاد حصته في  الكويت الوطني ام
بنك بوبيان اإلسالمي إلى 40% بعد شرائه حصة 
ــة. وقال املتحدث »بلغت  مجموعة األوراق املالي
حصتنا في بوبيان 40%«، وكانت مجموعة األوراق 
املالية متلك حصة 7.165% من اسهم بوبيان حسب 

بيانات البورصة.  وافادت مصادر لـ »األنباء«: أن 
قيمة عدد األسهم التي مت شراءها يقدر بنحو 107 
ماليني سهم بقيمة إجمالية تصل إلى  65 مليون 
ــترى بنك الكويت  دينار وفي يوليو املاضي اش
الوطني ومجموعة األوراق املالية حصة الهيئة العامة 

لالستثمار الكويتية في بوبيان في مزاد.

دبدوب: األزمة المالية في الكويت تنتهي
بنهاية العام الحالي أو بداية المقبل

توقع الرئي����س التنفيذي ملجموعة بنك الكويت 
الوطني ابراهيم دبدوب ان تنتهي االزمة املالية في 
الكويت بنهاية الربع االخير من العام احلالي او الربع 
االول من العام املقبل اذا ما اس����تمرت احلكومة في 
طرح املزيد من املشاريع.  وقال دبدوب في لقاء مع 
قناة العربية امس ان »االنفاق العام سيظل احملرك 
الرئيسي لالقتصاد والقطاعات االقتصادية املختلفة« 
مشيرا الى ان احلزمة املالية التحفيزية التي قامت 

بها الدولة قد بدأت تؤتي ثمارها االيجابية.
 واوضح دبدوب ان دول املنطقة كانت اقل تأثرا 
باالزم����ة مقارنة باوروبا وأمي����ركا اال ان غالب هذا 
التأثر جاء نتيجة انخفاض اسعار النفط وهو ما اثر 
بالتالي على عوائدها وميزانياتها السنوية. وحول 
رأيه فيما وصلت اليه االزمة العاملية بعد عام على 
انهيار مصرف )ليمان براذرز( األميركي قال دبدوب 
ان ابرز اسباب االزمة يرتبط بغياب او ضعف الرقابة 
الى جانب متادي املؤسسات املالية في منح القروض 
مضيفا انه لو كان هناك تش����دد في االئتمان لكانت 
االزم����ة اقل حدة.  واضاف ان الس����لطات االميركية 
وغيرها من الس����لطات املسؤولة في العالم متكنت 
من تفادي »االنهيار الكبير في ظل وجود انهيارات 
صغيرة« من خالل اتخاذ إجراءات حتفيزية جنحت 
من خاللها في تفادي مرحلة االنهيار التي كان اجلميع 

يتخوف منها في اعقاب انهيار البنك.
 وبس����ؤاله عن االجراءات الرقابية بعد عام على 
االزمة قال دبدوب »اعتقد اننا بحاجة الى املزيد من 
االجراءات حتى ال يتكرر ما حدث« مشيرا الى تخوفه 

في الوقت نفسه من ان تلجأ السلطات احلكومية في 
دول العالم الى تشديد رقابتها مما »قد يخنق التطورات 

املستقبلية لالقتصاد« وذلك كرد فعل ملا حدث.
 واض����اف ان العالم بحاجة ال����ى امكانيات اكبر 
للسلطات الرقابية وان تكون لديها اجراءات وقائية 

قبل حدوث املشكالت.
وحول مشكلة شركات االستثمار في الكويت قال 
دبدوب انه معروف للجميع ان ش����ركات االستثمار 
اقترضت اكثر من الالزم واصبحت لديها نسب ائتمان 

اكثر مما حتتمل.


