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أعلنت مؤسسة البترول الكويتية أمس أسعارا جديدة 
لغاز البترول املسال )البروبان والبيوتان( لشهر اكتوبر 

اجلاري.
وقالت املؤسس����ة ل� »كونا« ان س����عر غاز »البروبان« 
س����يباع ب� 575 دوالرا للطن املتري الواحد خالل الش����هر 
اجلاري بارتفاع يصل الى نحو 10 دوالرات مقارنة بسعره 
في شهر سبتمبر املاضي البالغ 565 دوالرا للطن املتري.

وأضافت ان سعر غاز »البيوتان« سيكون 595 دوالرا 
للطن املتري الواحد خالل شهر اكتوبر اجلاري وهو نفس 
السعر الذي بيع فيه في شهر سبتمبر املاضي دون تغيير 
يذكر. وكان س����عر غاز البروبان قد بلغ 490 دوالرا للطن 
املتري الواحد في ش����هر اغسطس املاضي بينما بلغ سعر 
غاز البيوتان 520 دوالرا للطن املتري الواحد خالل نفس 

الشهر.

»مؤسسة البترول« تعلن أسعار غاز البترول المسال ألكتوبر الجاري

اجتماع لـ »اتحاد الشركات« األسبوع الجاري 
لالتفاق على أجندة عمل لقاء محافظ المركزي

»التجارة« وجهت كتابًا إلدارة »الشبكة« 
النعقاد عموميتها خالل أسبوعين

.. ولجنة العقار بـ»التجارة« تجتمع اليوم 
لمناقشة قانون السمسرة

»الزمردة االستثمارية« و»الدانة« ينتهيان
من عملية الدمج الشهر الجاري

عمر راشد
كشف مصدر مطلع ل� »األنباء« ان مجلس ادارة 
احتاد الشركات االستثمارية سيلتئم خالل االسبوع 
اجل����اري وذلك لالتفاق على أجن����دة العمل املتوقع 
طرحها في لقاء ممثلي مجلس ادارة احتاد الشركات 

االستثمارية بعد أسبوعني. وقالت ان االجتماع يهدف 
لوضع استراتيجية عمل محددة جتاه قضايا الشركات 
االستثمارية، خاصة فيما يتعلق مبوقف الشركات 
م����ن قانون تعزيز االس����تقرار املالي ووضع حلول 

محددة جتاه موقف الشركات منه.

عمر ابو الفتوح
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان ادارة الشركات 
املساهمة في وزارة التجارة أرسلت كتابا الى مجلس 
ادارة الشبكة القابضة لتحديد موعد النعقاد عمومية 
الش����ركة العادية في مدة ال تتجاوز اسبوعني وذلك 
النتخاب مجلس ادارة جديد للشركة. وافادت املصادر 
بأن الكتاب الذي وجهته ادارة الش����ركات املساهمة 
جاء بناء على توجيه من وكيل الوزارة وبناء على 

مقابلة مع كبار مالك الشركة، مستدركا بأن عمومية 
الشركة ستكون موجهة في األساس الختيار مجلس 
ادارة جديد للعمل على تنفيذ استراتيجية الشركة 

في املرحلة املقبلة.
واشارت املصادر الى ان عرضا تقدمت به مجموعة 
من املساهمني لشراء حصة نايف العنزي البالغ نسبتها 
40% على اس����اس 100 فلس للسهم، اال انه مت رفض 

العرض وتنفيذ برنامج عمل الشركة مستقبال.

عاطف رمضان
علمت »األنب����اء« من مص����ادر مطلعة ان جلنة 
دراس����ة تطوير وتنظيم سوق العقار املشكلة لدى 
وزارة التجارة والصناعة برئاس����ة الوزي��ر احم��د 
اله��ارون ستجتم��ع اليوم الثالث��اء ملناقشة بعض 
االم�ور املتعلق�ة بقط�اع العق�ار بالكويت »من الناحية 
االدارية«. واضافت املصادر ان اللجنة ستناقش في 

اجتماعها قانون تعديل مهنة السمسرة، مشيرة الى 
انه بخصوص موضوع املطالبات بشأن زيادة نسبة 
السمسرة بالكويت عن 1%، فإن اللجنة لن توافق بزيادة 
النسبة مستندة في ذلك الى أنه في حال حتقيق هذا 
املطلب س����يكون هناك ارهاق على املشتري خاصة 
ان هناك مصاري��ف او رسوما حكومية اخرى تثقل 

على كاهل املشتري.

أحمد يوسف
توقعت مص���ادر مقربة من ش���ركة الزمردة 
االستثمارية االنتهاء رسميا من عملية الدمج مع 

شركة الدانة لالستثمار خالل الشهر اجلاري.
وأكدت املصادر في تصريحات خاصة ب� »األنباء« 
ان عملية الدمج قد حظيت بجميع املوافقات الرسمية 

مبا فيها موافقات البنك املركزي.
وقالت: نح���ن بصدد اعتماد امليزانية من بنك 
الكويت املركزي، الفت���ة الى ان إجمالي االصول 
اململوكة للشركة اجلديدة بعد الدمج تقدر ب� 65 
مليون دينار، فيما تبلغ حجم االستثمارات املدارة 

حوالي 700 مليون دينار.
وقال���ت ان الهدف من الدمج ه���و خلق كيان 
اس���تثماري قوي وكبير برأسمال وأصول جيدة 

لتتمكن الش���ركة من اقتناص عدة فرص متاحة 
في السوقني احمللي واالقليمي ورمبا العاملي، وهو 
ما تقوم الشركة به اآلن حيث تقوم بدراسة عدة 

فرص قائمة حاليا.
يذكر ان رأس���مال الزمردة االستثمارية وهي 
احدى الش���ركات التابعة للزمردة القابضة يبلغ 
نحو 20 مليون دينار فيما يبلغ رأس���مال شركة 
الدانة لالس���تثمار نحو 15 مليون دينار. كما ان 
مساهمي الشركتني، وهم مجموعة الزمردة وبعض 
املس���اهمني في الزمردة االستثمارية واملساهمني 
الرئيسيني في الدانة لالستثمار هم البنك التجاري 
والزمردة االستثمارية وش���ركة املزايا، متفقون 
عل���ى ان تكون عملية الدمج في الربع الثالث من 

العام احلالي.

لوضع حلول محددة للتعامل مع قانون االستقرار 

الختيار مجلس إدارة جديد لها وبناًء على تكليف من وكيل الوزارة

700 مليون دينار إجمالي االستثمارات المدارة في الشركة الجديدة

»A -« فيتش« تؤكد التصنيف االئتماني لـ »األوسط« عند مستوى«

أعلن بنك الكويت والش����رق األوسط أن 
مؤسسة فيتش العاملية للتصنيف االئتماني 
قد أكدت تصنيف البنك بدرجة -A مستقرا 
لاللتزامات طويل����ة األجل مع توفر الدالئل 
واملعطيات على اس����تمرار متتعه بالثبات 
واالستقرار املالي املس����تقبلي، وقد حصل 
البن����ك في االلتزامات قصي����رة األجل على 
درجة F2، والتصني����ف الفردي للبنك عند 
C ومس����توى الدعم على مس����توى 1، وظل 
مس����توى دعم التصنيف االئتماني للبنك 

.A- مستقرا عند مستوى
وفي هذا السياق قال رئيس مجلس اإلدارة 
والعض����و املنتدب لبنك الكويت والش����رق 
األوسط حمد املرزوق ان تقييم فيتش يعكس 
جودة أصول البنك واس����تقرار مستويات 

الربحية بالرغم من انعكاسات وتأثير األزمة 
املالية العاملية وتداعياتها بش����كل عام على 
الكويت. وأوضح املرزوق في بيان صحافي 
أمس أن هذا التصنيف العاملي يثبت مجددا أن 
البنك يسير على خطى متحفظة في معامالت 
البنك مع احملافظة على تنمية أصوله مؤكدا 
على ان ادارة املخاطر في البنك تعمل وفق 
كفاءة عالية وه����و األمر الذي انعكس على 
احملافظة على متتعنا بالتصنيف االئتماني 
املتميز واملستقر حسب تقرير وكالة فيتش 
العاملية. وبني ان مؤسسة التصنيف قد أشادت 
بتعامل البنك مع الق����روض غير املنتظمة 
حيث تبلغ نسبة تغطية املخصصات لتلك 
القروض ما يفوق ال� 100% وهي شهادة أخرى 
بأن »األوسط« يسير وفق استراتيجية ثابتة 

تعزز ثقة املودعني والعمالء في ادارة البنك 
لعملياته املصرفية. وأشار الى ان التصنيف 
املرتفع للبنك يعكس أيضا اطمئنان مؤسسة 
فيتش العاملية إلستراتيجية البنك بالتحول 
وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية. وعن ودائع 
العمالء قال التقرير انها تتصف باالستقرار 
وفي الوقت ذاته تتوافر السيولة للبنك من 
خالل محفظة تضمنت سندات حكومية وودائع 
مصرفية وتسهيالت من جانب مجموعة من 
الهيئات واملصارف األخرى وقال: وفي نهاية 
يونيو ارتفعت النسبة اإلجمالية لكفاية رأس 
املال وبلغت 13.3% للشريحة األولى و%15.1 
بالنس����بة لرأس املال الكل����ي وهي معدالت 
مرتفعة وتتجاوز احلد األدنى املطلوب من 

السلطات الرقابية.

المرزوق: التقييم يعكس جودة أصول البنك واستقرار مستويات الربحية رغم األزمة

البنك حصل على درجة F2 لاللتزامات قصيرة األجل ومستوى C للتصنيف الفردي

حمد املرزوق

العلي: االنتهاء من اندماج »الخليجي« 
و»األولى لالستثمار« في بدايات 2010

عمر راشد
توقع الرئيس التنفيذي لشركة بيت االستثمار اخلليجي بدر العلي 
في تصريح خاص ل� »األنباء« االنتهاء من اندماج الش����ركة مع ش����ركة 

األولى لالستثمار مع بدايات 2010.
واضاف أن املقّيم انتهى تقريبا من تقييم اصول الشركتني والتي سيتم 
عقد عمومية للشركتني للموافقة عليها متهيدا لرفعها الى اجلهات املعنية 
ألخذ موافقات عليها. وأوضح العلي ان عملية التقييم تتم بشكل طبيعي 
دون معوقات نافيا اي نية لدى اي من الشركتني لتأجيل قرار االندماج. 
وفيما يتعلق باملشروعات املستقبلية التي تنوي الشركة تنفيذها، اشار 
العلي إلى انه ال نية لدى الشركة لتنفيذ مشروعات جديدة وان التركيز 
في الفترة املقبلة ينصب بش����كل رئيسي على ترتيب التزامات الشركة 
وأوضاعها في الفترة املقبلة. هذا، وكان العلي قد اش����ار الى ان الشركة 
توصل����ت الى اتفاق نهائي مع 3 جهات خارجية من دائنيها من ضمن 6 
جهات يتضمن سداد بيت االستثمار اخلليجي 20% من مديونياتها لهذه 

اجلهات الثالث واعادة جدولة النسبة املتبقية ملدة عام.

نفى نية تأجيل إجراءات تقييم الشركتين

or


