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زكي عثمان
أكد رئي���س مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة منازل 
القابض���ة عدن���ان النصف ان 
الوضع العام لالقتصاد الكويتي 
في 2010 يتجه إلى جتاوز عثراته 
في 2009 وذل���ك بفضل نظره 
التفاؤل التي تسيطر حاليا على 

عموم السوق.
وبينّ النص���ف في تصريح 
خاص ل���� »األنباء«  ان عنصر 
التف���اؤل الذي يس���يطر على 
الس���وق  حاليا قائم بالدرجة 
األولى على تعاون السلطتي 

 وه���و ما ترجم عل���ى ارض الواق���ع حاليا بعد 
 إق���رار خطة التنمية اجلديدة والتي ستس���اهم 
بش���كل كبير في إنعاش احلركة االقتصادية في 
البالد بعد توقف دام سنوات طويلة السيما أنها 

تتضمن إنفاقا ماليا يصل إلى 37 مليار دينار.
وأوضح النصف ان ظاهرة االنسجام السياسي 
احلالية ستكون من األمور الفاعلة في استقرار 
السوق خالل 2010، مبينا ان تلك الظاهرة جاءت 

بعد جتاوز رئيس مجلس الوزراء 
عملية االستجواب في جلسة 
االس���تجوابات الشهيرة فضال 
عن إقرار خطة التنمية اجلديدة 
من املداولة األولى ملجلس األمة، 
مشيرا إلى أن الثقة التي سيطرت 
القط���اع االقتصادي في  على 
أعقاب تل���ك املرحلة قد أعطت 
قوة دفع إضافية للس���وق هذا 
إلى جانب التفاؤل الكبير الذي 
يعيشه مجتمع رجال األعمال 

حاليا مع بدايات 2010.
وأكد ان الوضع السياس���ي 
يش���هد حاليا عملية استقرار 
نسبي خالل العام احلالي ما سينعكس باإليجاب 
على السوق بشكل عام والقطاع العقاري بشكل 
خاص ه���ذا الى جان���ب األداء اجليد للبورصة 
وتداوالته���ا وذلك من خالل تفعيل عنصر الثقة 
م���ن جديد ومما يؤك���د من جديد عل���ى أن هذا 
االنسجام سيكون له مردود ايجابي للغاية على 
أداء االقتصاد الكويتي ككل والسوق احمللي على 

وجه اخلصوص.

عمر راشد
علمت »األنباء« ان محامي أحد البنوك احمللية 
أرسل إنذارا على يد محضر ألكثر من 5 شركات 
بعضها مدرج في سوق الكويت لألوراق املالية، 
يطالبهم فيها بسداد األقساط املستحقة عليهم 
بعد ان تعثرت في س����داد التزاماتها، مستدركة 
بان موعد اس����تحقاق بعضا من تلك االلتزامات 

ينتهي في 2011. وقالت املصادر انه في الوقت الذي 
تطالب فيه البنوك الشركات بسداد التزاماتها، 
التزال تلك الش����ركات تعاني من أزمة حقيقية 
سببها في واقع األمر ضيق االئتمان الذي تعطيه 
البنوك للشركات، األمر الذي سبب لها ضغطا 
حقيقيا ملواجهة التزاماتها من ناحية وتسيير 

أعمالها التشغيلية من ناحية أخرى.

بنوك محلية أرسلت إنذارًا على يد محضر لشركات متعثرة بعضها »مدرج«

مصنع العطريات يبدأ العمل اليوم بعد إصالح الخلل الفني 

بدأ أعماله منتصف الشهر الجاري في المنامة وهدفه تنموي غير ربحي

»إيكويت« ملتزمة بتلبية احتياجات العمالء
 من مادتي »البارازيلين« و»البنزين« 

7.64% مساهمة »بيتك« في »األسرة البحريني« 
و10% مساهمة بنك البحرين والكويت

أحمد مغربي
قالت مصادر مسؤولة في شركة ايكويت 
للبتروكيماويات ان الشركة ملتزمة بتلبية 
احتياجات العمالء من االمدادات من مادتي 
البارازيلي والبنزي����ن اثر توقف املصنع 
خالل االسبوع املاضي نتيجة انزالق أحد 
الفالت����ر في أحد االنابيب مما تس����بب في 
اغالق املصنع بالكامل، موضحة ان املصنع 
س����يعاود العمل فيه بطريقته الطبيعية 
اليوم االحد بعد االنتهاء من اعمال الصيانة 
والتشغيل التجريبي للوحدة التي استمرت 

ليومي متتاليي.
وأوضحت املصادر ل� »األنباء« ان الشركة 
ملتزمة بتلبية احتياج����ات العمالء، وإذا 
تأثرت اإلمدادات هذا الش����هر فان الشركة 
ستخطط لتعويض هذا التأثر خالل االشهر 
املقبلة، مش����يرة الى ان املصنع كان يعمل 

بطاقة تتجاوز ال� 96% قبل احلادث.
اجلدير بالذكر ان إنتاج مادة البارازيلي 
التي ينتجها املجمع تتولى شركة صناعة 
الكيماويات البترولية تسويقه في حي ان 
مادة البنزول تستخدم على الصعيد احمللي 
النتاج مادة س����تايرين مونومير من قبل 

»الشركة الكويتية للستايرين«.

فواز كرامي 
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في بيت التمويل الكويتي 
»بيتك« أن البنك يس����اهم بنس����بة تبلغ 7.64% في بنك األسرة 
البحريني الذي مت اإلعالن عن إطالق إعماله منتصف الشهر اجلاري 
في مملكة البحرين، مضيفة الى أن رأسمال »بنك األسرة« املدفوع 
يصل الى 5 ماليي دينار بحريني، فيما يصل رأس املال املصرح به 
الى 15 مليون دينار، والفتة الى أن بنك األسرة استطاع أن يثبت 
جدارته وفعاليته في دعم األسر والعائالت الفقيرة على مستوى 
العالم لالنطالق مبش����اريع صغيرة وحتسي مستواها املعيشي 
من خالل تقدميه لقروض صغيرة باإلضافة الى دعمه للمجتمع 
من خالل القروض التي يقدمها الى املشروعات الصغيرة لتطوير 

أعمالها ومساعدتها على االستمرارية واالنطالق.
وأضافت املصادر أن من املساهمي اآلخرين في »بنك األسرة« 
البنك األهلي املتحد بنس����بة تبلغ 12% وبنك البحرين والكويت 
بنسبة 10% وبنك اإلثمار بنسبة 10% فيما تذهب باقي املساهمات 

ال����ى وزارة التنمية االجتماعية البحرينية واملؤسس����ة اخليرية 
امللكية البحرينية، الفتة الى أن النموذج الذي قدمه بنك األسرة 
حول العالم منوذج فريد اس����تطاع أن ميد يد املساعدة والعون 
ملاليي األش����خاص ويخرج اآلالف من آفة الفقر والعازة، ويقوم 

بدور اجتماعي رائد.
وبينت املصادر أن ادارة بنك األسرة في البحرين خالل السنوات 
الثالث االولى ستكون من قبل »بنك جرافي« البنغالديشي، على 
أن يقدم الدعم الفني للبحرينيي في تلك الفترة متهيدا لتوليهم 

ادارة املصرف بعد ذلك.
ويذكر أن بنك األس����رة أو »بنك القرية« أو »بنك الفقراء« كما 
يسميه العديدون منتشر في 38 دولة حول العالم ويعتبر جتربة 
متفردة ومتميزة كبنك تنموي غير ربحي أثبت جناحه في مختلف 
دول العالم جاء بفكرته البروفيسور محمد يونس أستاذ االقتصاد 
السابق في جامعة »شتاجوجن« واحلاصل على جائزة نوبل للسالم 

.»B.O.T« في العام 2006 ويدار هذا البنك بحسب اتفاقية

مصنع العطريات يبدأ العمل اليوم

عدنان النصف

أكد أن االستقرار السياسي سيدعم عملية اإلصالح

النصف لـ »األنباء«: الوضع االقتصادي في تحسن 
و2010 يشهد تعديل العديد من األوضاع الخاطئة

السوق سيشهد مزيدا من التحسن ويتجاوز عثراته في 2010

البنك سيرسل ميزانيته إلى »المركزي« األسبوع الجاري

قضية »دار االستثمار« ضد »التجاري«
لن تمنعه من االكتتاب في »بوبيان«

بالرهن حلصتها في أسهم بنك بوبيان، وحسب هذه 
االتفاقية أخلت دار االس���تثمار ببنودها، ما أدى الى 
متل���ك البنك التجاري لهذه احلصة، مش���يرا الى ان 
دار االس���تثمار لم تقم برفع القضية إال بعد ان اتفق 
البنك التجاري مبدئيا مع البنك الوطني على شراء 

حصة بنك بوبيان.

لقانون البنك املركزي والبورصة أصبحت ملكا للبنك 
التجاري، فحسب قانون البنك املركزي ال يجوز ألي 
بنك او جهة استثمارية متلك 5% او أكثر من أي بنك 
محل���ي إال بعد موافقة بن���ك الكويت املركزي إلمتام 
هذه الصفقة ومبوجب هذا حصلت دار االس���تثمار 
عل���ى قروض من البنك التجاري على س���بيل البيع 

هشام أبوشادي
يتوقع ان يرس���ل البنك التجاري ميزانيته لعام 
2009 الى بنك الكويت املركزي االسبوع اجلاري محملة 

بأرباح تتراوح بي 2 و3 ماليي دينار.
وقال مصدر مطلع ان البنك التجاري سيش���ارك 
في اكتتاب زيادة رأسمال بنك بوبيان مقابل حصته 
البالغة 19.9% والتي تقدر قيمة االكتتاب بها ب� 29.5 

مليون دينار.
واش���ار الى ان القضية املرفوعة من ش���ركة دار 
االستثمار ضد البنك التجاري حول حصته في بنك 
بوبيان ستأخذ وقتا طويال حتى يتم حسمها، مشيرا 
الى مدى إمكانية حتمل جلنة دائني شركة دار االستثمار 
التكاليف املالية املتعلقة بحصة بنك بوبيان التي وفقا 

ضمان 64% لالكتتاب من ثالث جهات في »بوبيان« 
بقيمة 148.5 مليون دينار.

هذا، وأحملت املصادر الى احتمالية زيادة 
حصة بنك الكويت الوطني في بنك بوبيان 
في وقت الحق، عقب احلصول على موافقة 

البنك املركزي في هذا الشأن.
وأكدت املصادر أن الزيادة تأتي من أجل 
رفع معدل كفاية رأس املال احلالية من 21 
مرة، إلى معدل 36 مرة ليصبح بذلك أعلى 
معدل كفاية رأسمال على مستوى القطاع 

املصرفي الكويتي. 
وأوضح����ت املصادر أن هناك دراس����ة 
لتطوير البنك تقوم بها حاليا شركة ماكنزي 
لتطبيق اإلستراتيجية للبنك، والتي يتوقع 

أن يطبقها قريبا.
كما أكدت املصادر أن البنك ليس لديه 
نية لزيادة ع����دد أفرعه في الفترة املقبلة، 
وس����يركز على تقدمي خدمات مالية أفضل 

من خالل االستراتيجية اجلديدة.

لالكتتاب ستكون للمساهمي املسجلي 
في سجالت حتى يوم اخلميس املاضي 
ومعظمها لصغار املساهمي، وصناديق 
االستثمار واحملافظ، مشيرا الى انه في 
الثامن من شهر فبراير سيكون إجمالي 
قيمة الزيادة في رأس املال اجلديد للبنك 

بنحو 23 مليون سهم، وبذلك تغطي الثالث 
جهات ما قيمته 94.9 مليون دينار، وعقب 
زيادة رأس����مال البنك بنسبة 50% سيصل 
إجمالي رأس املال الى 175.2 مليون دينار 

أي ما يعادل 1.75 مليار سهم.
وأضافت أن نس���بة ال� 36% املتبقية 

أحمد يوسف
توقعت مصادر مطلعة انه سيتم تغطية 
االكتتاب اخلاص بزيادة رأسمال بنك بوبيان 
الذي بدأ اليوم األحد وينتهي في السابع من 
الش����هر املقبل دون احلاجة لدخول الهيئة 

العامة لالستثمار.
وقال����ت املصادر ان ذل����ك يعود إلى أن 
هناك ثالث جهات ستقوم بتغطيه ما نسبته 
64% من نسبة الزيادة في رأس املال، وهذه 
اجلهات هي البنك الوطني الذي ميتلك نحو 
39.99% وتق����در قيمة االكتتاب في الزيادة 
ب� 59.49 مليون دينار لكمية أس����هم تقدر 
بنحو 233.3 مليون س����هم، باإلضافة إلى 
البن����ك التجاري والذي ميتلك حصة تبلغ 
19.9% وتقدر قيمة االكتتاب ب� 29.56 مليون 
دينار تقدر بنحو 115.9مليون سهم، وأخيرا 
مؤسسة التأمينات االجتماعية والتي تقدر 
قيمة االكتتاب بنحو 5.86 ماليي دينار تقدر 


