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االقتصادية

قال بيان لسوق الكويت لألوراق املالية ان شركة 
اعيان العقارية افادته مبوافقة مجلس االدارة على 
استقالة سليمان عبداهلل الوقيان ممثل شركة اعيان 
لالجارة واالستثمار عن رئاسة وعضوية مجلس 
االدارة وتعيني احمد عبداللطيف الدوسري ممثال 
عن شركة اعيان لالجارة واالستثمار بدال من العضو 
املس���تقيل، وعليه فقد متت اعادة تشكيل مجلس 

االدارة ليصبح على النحو التالي: 
احمد عبداللطيف الدوس���ري )رئيس مجلس 
االدارة( واحم���د دعيج الدعي���ج )نائب الرئيس( 
ويوسف يعقوب العمر )عضو مجلس ادارة ورئيس 
تنفيذي( وعضوية كل من منصور حمد املبارك، 
صالح عبدالعزيز اخلميس، عادل س���عد الدعيج 

ومحمد خليفة العدساني.

الدوسري رئيسًا جديدًا لمجلس إدارة »أعيان العقارية«

عموميتها تخفض رأسمالها 17 مليون دينار جديدة

الوزان: »كي جي إل لالستثمار« تستكمل
مشاريعها بالحصول على تسهيالت ائتمانية

عمر راشد
وافقت اجلمعية العمومية غير العادية لشركة كي 
جي ال لالستثمار على تخفيض رأسمال الشركة من 
40 مليونا إلى 17 مليون دينار، وتعديل املادة رقم 
6 من عقد التأسيس واملادة 5 من النظام األساسي، 
ليصبح رأسمال الشركة 17 مليون دينار، موزعة على 
170 مليون سهم، قيمة كل سهم 100 فلس وجميع 
األسهم نقدية. وبهذه املناسبة، أشار رئيس مجلس 
اإلدارة يعقوب الوزان الى ان أنش����طة الشركة لن 
تتأثر بعدم إمتام عملية زيادة رأس املال بشكل كبير، 
مستدركا بأن الشركة تسعى الستكمال مشاريعها، 

من خالل احلصول على تسهيالت ائتمانية جديدة، 
مشيرا إلى أن عالقة الشركة مع البنوك جيدة.

وقال الوزان ان تخفيض رأس املال جاء نتيجة 
لعدم اكتمال زيادة رأس املال بش����كل نهائي، حيث 
كانت الشركة تنوي زيادة رأسمالها إلى 40 مليون 
دينار، وتخصيص نسبة ملساهم استراتيجي، وأخرى 
للمساهمني احلاليني، إال أن املساهم االستراتيجي 
انسحب، نظرا لس����وء األوضاع الراهنة املرتبطة 
بتداعيات األزمة احلالية، مشيرا إلى أن املساهمني 
األساسيني ساهموا في زيادة رأس املال عن طريق 

االكتتاب في أسهم تعادل قيمتها مليوني دينار.

جانب من اجلمعية العمومية

أصول الصناديق السيادية ترتفع %18
لتسجل 3.9 تريليونات دوالر في 2008

لن����دن � رويترز: قال خبير اقتصادي ف����ي لندن إن اجمالي األصول 
التي تديرها صناديق الثروة السيادية في العالم ارتفع بنسبة 18% في 
ع����ام 2008 إلى 3.9 تريليونات دوالر حي����ث عوضت التدفقات النقدية 

اخلسائر التي نتجت عن استثماراتها وفاقتها.
 وقال����ت هيئة اخلدمات املالية الدولية في لندن في تقرير حديث إن 
قنوات استثمار سيادية أخرى مثل صناديق معاشات التقاعد وصناديق 
التنمية كانت لديها أصول إضافية تبلغ قيمتها 5.5 تريليونات دوالر.

 ويأتي الرقم الذي صرحت به الهيئة عند احلد األعلى لنطاق تقديرات 
حجم الصناديق الس����يادية الذي يبلغ متوس����طه 3 تريليونات دوالر. 
وتتوقع الهيئة تباطؤ وتيرة النمو خالل السنوات القليلة القادمة ولكنها 
ترجح تضاعف إجمالي األصول املدارة عن مستواها احلالي بحلول عام 
2015. وقال����ت »إن معدل النمو الذي بلغ 18% س����نويا على مدى الثالث 
س����نوات املاضية من املرجح أن يتباطأ خالل السنوات القليلة القادمة 
بس����بب التراجع في الفترة األخيرة في أس����عار السلع وخاصة أسعار 
النفط وأيضا بسبب األزمة االقتصادية العاملية التي قد تؤدي إلى بطء 

تراكم احتياطي العمالت األجنبية في البلدان اآلسيوية«.

»األزمة« تؤجل زيادة رؤوس أموال 
شركات الوساطة ألجل غير مسمى

عمر راشد
نفت مصادر مطلعة ل� »األنباء« نية ش��ركات الوساطة 
املالية رفع رؤوس أموالها خالل الفترة املقبلة، مس��تندة 
الى ان 12 من اجمالي 14 شركة في السوق تابعة لشركات 
اس��تثمارية وبنوك والتي حتول ظروفها حاليا دون البدء 

في اجراءات زيادة رؤوس اموالها. 
واضاف��ت ان اجراءات زيادة رؤوس اموال الش��ركات 
متت مناقشتها بشكل شفهي قبل اندالع االزمة املالية بني 
ممثلي الشركات وادارة السوق للبدء التدريجي في زيادة 
رؤوس اموالها حتى 2015 للوصول بها الى 10 ماليني دينار 
الي من ش��ركات الوساطة العاملة في السوق، مضيفة ان 
النقاش جاء بس��بب عدم تخطي رؤوس اموال اي شركة 

عن مليون دينار. 
واشارت املصادر الى ان الفكرة لم يتم الغاؤها ولكنها 
اجل��ت حلني انته��اء االزمة وتعافي االقتص��اد من ازمته 

الراهنة.
واس��تدرك بان هناك شركات بلغت رؤوس اموالها 10 
ماليني دينار. واشارت املصادر الى ان زيادة رؤوس االموال 
غير واردة في الفترة الراهنة، مس��تدركة بان الزيادة تتم 

بشكل اختياري وليس اجباريا.

بحضور ممثلها في لجنة السوق طارق األيوب ويتناول تدريب الوسطاء

»الوساطة« تجتمع مع إدارة السوق األربعاء المقبل 
وتناقش دورها في نظام التداول الجديد 

سفرهم إلى بورصة لندن للحصول 
عل����ى دورات مكثفة.  وأش����ارت 
املص����ادر الى أن ممثل ش����ركات 
الوساطة في جلنة السوق طارق 

األيوب سيحضر االجتماع. 

إدارة الس����وق باختيار مجموعة 
من خريجي اجلامعات الذين يتم 
تدريبهم كل عام ضمن برنامجها 
التدريبي وتوزيعهم على 4 شركات 
وساطة للتدريب فيها، وبعدها يتم 

عمر راشد 
علمت »األنباء« من مصادرها أن 
شركات الوساطة ستجتمع األربعاء 
مع إدارة الس����وق لبحث عدد من 
امللفات على رأسها نظام التداول 
اآللي اجلديد وإحلاق الوس����طاء 

للتدريب في اخلارج. 
 وفي التفاصيل أشارت املصادر 
أن شركات الوس����اطة ستناقش 
التداول اجلديد  دورها في نظام 
الذي سيتم التوقيع عليه خالل أيام 
بدءا لتنفيذه مع الشركة املعنية 

بالتنفيذ. 
الش����ركات   وأوضح����ت أن 
ستطالب بتطبيق بعض املالحظات 
عند تنفيذ النظام حتقيقا لالستفادة 
املطلوبة وتالفيا لألخطاء املوجودة 

في النظام احلالي.
 وأضافت أن من بني املوضوعات 
التي سيتم طرحها تدريب الوسطاء 
على نظم الت����داول اجلديدة في 
اجتماع وشيك لشركات الوساطة مع إدارة السوقالبورصات العاملية، حيث ستقوم 

تقديرًا لما يحققه من نمو وتوسع وحلول مبتكرة

»بيتك« يفوز بجائزتي أفضل بنك إسالمي في الخليج والكويت من »جلوبال فايننس«
أهمي�ة  تكت�س�ب  الجائ�زة 
خاص�ة كونه�ا تأت�ي ف�ي ظ�ل 
ت�وج���ه اس�ت��راتيجي م�ن 
بيت�ك نح�و الس�وق الخليج�ي

ش�ارك  »بي�ت�ك«  العم��ر: 
ف�ي تموي�ل مش�اريع بمنطق�ة 
الخليج خالل الس�نوات العش�ر 
دوالر ملي�ار   15 بقيم�ة  األخيرة 

15 مليار دوالر ممثلة في مشاريع 
اتصاالت وبني حتتية ومشاريع 
في مج���االت الطاقة والتطوير 
العقاري ومتويل الشركات من 
خالل إصدار صكوك أو ترتيب 
صفقات ملشاريع مهمة في مجاالت 
حيوية مث���ل الصحة والتعليم 
والنقل وق���د كانت في معظمها 
أفكارا جديدا  مش���اريع حتمل 

وتتطرق ملجاالت مستحدثة. 
واعتبر العمر أن فوز بيتك 
بجائزتي أفضل بنك اس����المي 
ف����ي اخلليج وفى الكويت معا، 
يعبر عن العمل املتسق املتوافق 
مع اخلط����ط املوضوعة والذي 
يأتي ضمن إستراتيجية واحدة 
تستفيد من كل خطوة ايجابية 
الدفع قدما  ناجحة تتحقق في 
نحو جناح آخر والبناء عليه، 
بحيث يستفيد بيتك من عمله 
على أكثر من مستوى وفى عدة 
أس����واق لتنويع مصادر الربح 
وتقلي����ل املخاط����ر واقتناص 
الفرص في املجاالت املختلفة. 

في حتوي����ل بنك تقليدي وهو 
مصرف الش����ارقة الوطني إلى 
بنك اس����المي بالكامل، قام بها 
بيتك ومتت بنج����اح في دولة 
خليجية، مم����ا يؤكد الثقة في 
القطاع اخلاص الكويتي، إذا ما 
أعطى الفرصة وتوفر له مناخ 
املناس����ب حيث تتعدد  العمل 
مساهماته وإضافاته االيجابية 

للمجال الذي يعمل فيه«. 
وأكد العمر بان بيتك يعمل 
على توثيق العالقات التجارية 
اخلليجية وبناء اطر للتعاون 
وجس���ور للتواصل مع العديد 
من الدول التي لديه بنوك فيها 
مثل تركيا وماليزيا وسنغافورة 
واألردن وغيره���ا، في مجاالت 
االقتص���اد احلقيقي والتنموي 
الت���ي تفيد الش���عوب وتعزز 
العالقات بني الدول وتقرب بني 
احلضارات، مشيرا إلى أن »بيتك« 
قد ش���ارك في متويل مشاريع 
مبنطقة اخلليج خالل السنوات 
العشر األخيرة بلغ إجماليها نحو 

نظمت����ه املجموعة على هامش 
اجتماعات صندوق النقد والبنك 
الدوليني في اسطنبول أمس ان 
هذه اجلائزة إضافة مهمة للعديد 
من اجلوائز التي حصل عليها 
»بيتك« مؤخرا، وهي تكتسب 
أهمية خاص����ة كونها تأتي في 
ظل توجه استراتيجي من بيتك 
نحو السوق اخلليجي وذلك بعد 
أن دعم مكانت����ه محليا وجنح 
بشكل كبير في التوسع في عدد 
كبي����ر من دول العالم، كما أنها 
تعبر عن التزام بيتك بالتقاليد 
املصرفية واملعايير العاملية، وقد 
أصبح رم����زا مهما في صناعة 
املالية اإلسالمية في  اخلدمات 

الكويت والعالم.
 وأض����اف العم����ر ان البعد 
اخلليج����ي يحتل أهمية كبيرة 
ف����ي إس����تراتيجيتنا للنم����و 
والتوسع، انه سوق واعد، لدينا 
ثقة كبيرة ف����ي حتقيق جناح 
ومنو في����ه مماثلني ملا حققناه 
في السوق، حصلنا على رخصة 

منحت مجموع����ة جلوبال 
فايننس بيت التمويل الكويتي 
)بيت����ك( جائزت����ي أفضل بنك 
اس����المي في اخللي����ج وأفضل 
بنك اسالمي في الكويت تقديرا 
لنجاحات����ه وتوس����عاته على 
املستويني احمللى والعاملي بشكل 
عام، واخلليجي بشكل خاص، 
وقدرته الكبيرة على املواءمة بني 
مخاطر وفرص االستثمار من 
ناحية ومتطلبات العمل والنمو 
من ناحية أخرى، باإلضافة إلى 
النمو في األصول والتنوع في 
مجاالت العمل، والوفاء الكامل 
لطموحات عمالئ����ه من حيث 
املنتج����ات املبتك����رة واخلدمة 
املتميزة الت����ي تعبر عن دوره 
امللموس����ة  الريادي وإضافاته 

للعمل املالي االسالمي. 
وق����ال الرئي����س التنفيذي 
العمر خالل  ل�»بيتك« محم����د 
تس����لمه اجلائزة من جوزيف 
غترابوتو ناشر ورئيس مجموعة 
جلوبال فايننس في احلفل الذي 

مستوى اخلليج، ونفتخر بان 
التجربة األولى واالهم في تاريخ 
الصيرفة اإلسالمية واملتمثلة 

مهمة س����واء في مشاريع »درة 
البحرين« أو »ديار احملرق« وهما 
من اكبر املشاريع العقارية على 

أخرى مهم����ة باململكة، كما أن 
بيتك البحرين حقق منذ إنشائه 
قبل نحو 7 س����نوات اجنازات 

بنك استثماري في السعودية 
وننفذ مشاريع تطوير عقاري 
كبرى في املنطقة الشرقية ومدن 

العمر يتسلم شهادة أفضل بنك إسالمي في الكويت واخلليج

الوقيان: عدم المصادقة على قانون االستقرار 
سيؤدي إلى أزمة قانونية لشركات االستثمار 

تشكيل مجلس إدارة  »المشروعات العقارية«
افاد بيان للبورصة بأن ش����ركة املشروعات الكبرى العقارية افادته بأن مجلس ادارة الشركة اجتمع يوم 
االثنني املوافق 2009/10/5  واعاد تشكيل مجلس اإلدارة ليصبح على النحو التالي: د. بدر عبدالرزاق عبداهلل 
املاص )رئيس املجلس( ود. عبدالعزيز بدر حسني اجلناعي )نائب الرئيس - الرئيس التنفيذي( وعضوية 

كل من خالد ايوب خالد االيوب، هدى سليمان حسني البدر ومحمود عبدالوهاب سيد عبداملجيد الرفاعي.

منى الدغيمي 
قال احملامي جنيب الوقيان ان األزمة املالية العاملية قد كشفت العديد 
من التجاوزات للشركات االستثمارية وعلى إثرها مت استنطاق العديد 
م����ن أعضاء مجالس إدارته����ا من طرف النيابة العام����ة وعرضوا على 
احملكمة اجلزائية. وتوق����ع الوقيان في تصريح خاص ل�»األنباء« على 
هامش ندوة إعادة الهيكلة املالية التي عقدت مؤخرا أن نس����بة القضايا 
ضد الشركات االستثمارية سترتفع وسيحاسب مسؤولو الشركات على 
سوء إدارتهم املالية وعن الضرر الذي أحلقوه بحقوق املساهمني وذلك 
في حال عدم املصادقة على قانون االس����تقرار املالي من طرف املجلس 
في دورته القادمة، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى أزمة قانونية جزائية 
حادة للشركات االستثمارية وسينتج عنها تسجيل حاالت إفالس على 
ارض الواقع مدعومة بأحكام قضائية لم يس����بق لها مثيل. وأضاف أن 
املدينني س����يتحولون إلى شرسني بعد أش����هر قليلة حني يكتشفون أن 

جنيب الوقيانفترة ترقبهم إلنقاذ الشركات قد باءت بالفشل.


