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3 بنوك محلية 
تزيد رأسمالها 
بقيمة 397.9 
مليون دينار

حاالت التشدد 
في تمويل البنوك 
ستتالشى في 
المستقبل لالستفادة 
من العقود الحكومية 
الجديدة

اقتصاديون يطالبون 
بأن تكون الزيادات 
مدروسة ومنظمة 
وبعيدة عن العشوائية

 أحمد مغربي
رغ���م الظ���روف االس���تثنائية التي مير 
به���ا االقتصاد احمللي نتيج���ة األزمة املالية 
وانعكاس���اتها الكبي���رة عل���ى كل قطاعات 
البورصة، إال أن 3 بنوك محلية أعلنت رسميا 
خالل األسبوع املاضي عن زيادة رؤوس أموالها 
وذلك بتوجيه مباشر من البنك املركزي، وهذه 
البنوك هي: »الوطني« و»برقان« و»بوبيان«، 
وس���يبلغ إجمالي زيادات رؤوس أموال هذه 
البنوك 397.9 مليون دينار حيث ستكون ل� 
»بوبيان« بقيمة 148.5 مليون دينار ثم »برقان« 
ب� 100.8 مليون دينار وأخيرا »الوطني« بقيمة 

148.6 مليون دينار.
أوساط مراقبة قالت ل� »األنباء« ان الزيادات 
الثالث ما هي إال بداية وستستمر بعدها البنوك 
األخرى في اإلعالن تباعا ولكن لن تكون في 
التوقيت نفسه وذلك بحسب التعليمات التي 
قالها محافظ بنك الكويت املركزي الش���يخ 
س���الم العبدالعزيز لرؤساء مجالس البنوك 

خالل اجتماعهم األخير.
وأرجعت مصادر مصرفية هذه الزيادات 
إلى عدة أسباب أهمها: نية البنوك املشاركة 
في متويل الشركات التي ستدخل في تنفيذ 
املشاريع التنموية اجلديدة التي أقرتها احلكومة 
ووافق عليها مجلس األمة في وقت س���ابق 
والبالغ قيمتها نحو 37 مليار دينار، مشيرة 
إلى أن حاالت التشدد التي كانت تتبعها البنوك 
ستتالشى مستقبال الن البنوك ستكون عندها 
ثقة كافية في شركات املقاوالت التي ستفوز 

بالعقود احلكومية.
وقالت مصادر متابعة ان احد األسباب في 

زيادة رؤوس األموال يرجع إلى املخصصات 
التحوطي���ة الكبيرة التي جنبته���ا البنوك 
خ���الل األرباع الثالثة األول���ى من 2009 في 
ظ���ل الظروف القيصرية التي مر بها القطاع 
سواء من تعثر ش���ركات االستثمار احمللية 
واالنكش���افات على اجلهات اخلارجية مثل 

شركتي سعد والقصيبي.
في حني اعتبرتها اوس���اط مصرفية أنها 
جاءت في التوقيت املطل���وب لتوفير مزيد 
من السيولة لدى البنوك واعطائها الفرصة 
الكبيرة  التنموية  الكبيرة لتمويل املشاريع 
واخلروج من عنق الزجاجة، خاصة ان هذه 
املشاريع ستتجاوز قيمتها املليارات والتي بال 
شك ستحدث نوعا من احلراك االقتصادي في 
كل قطاعات الدولة التي أصابها الشلل جراء 

األزمة املالية العاملية.

سيولة مرتفعة

إال ان رئيس مجلس إدارة احدى الشركات 
اخلدماتية املدرجة في البورصة وعضو مجلس 
اإلدارة في احد البنوك احمللية اإلسالمية قال ان  
معايير جلنة بازل ملعدل كفاية رأس املال ٪8 
فيما أنها لدى البنوك احمللية تصل إلى ٪12، 
وهو ما ُيع���د اكثر من متطلبات جلنة بازل، 
متسائال ملاذا تشرع البنوك في هذه الزيادة 

في حني أن املالءة املالية لها جيدة؟
وأوضح أن زي���ادة رؤوس أموال البنوك 
جاءت بطلب رسمي من محافظ البنك املركزي 
الشيخ سالم العبدالعزيز خالل لقائه مع رؤساء 
البنوك احمللية خالل األسبوع املاضي، موضحا 
أن طلب »املركزي« لم يطلب عن طريق كتاب 

رسمي موجه للبنوك وإمنا جاء كطلب »شفوي« 
من احملافظ خالل االجتماع.

وبني أن زيادة رؤوس أموال البنوك أثبتت 
عدم جدواها خالل الفترة املاضية التي مر بها 
السوق، واكبر دليل على ذلك بنك اخلليج الذي 
قام بزيادة رأسماله بنسبة 100٪ بعد تعرضه 
ملشكلة املشتقات املالية وأكبر انتكاسة تعرض 
لها هو أن سعر السهم حاليا لم يستطع اختراق 

ال� 285 فلسا للسهم.
وعن توافر حجم الودائع  لدى البنوك، قال 
ان تشدد البنوك في منح االقتراض أحدث حالة 
من التخمة املالية ألن الودائع سجلت أرقاما 
قياس���ية بالتزامن مع قيام احلكومة بإيداع 
مبالغ هائلة ومع هذه الوفرة شاهدنا تشددا 

كبيرا من البنوك في منح االقتراض.
وأرجع زي���ادة رؤوس أموال البنوك إلى 
االحتياطيات واملخصصات التي جنبتها البنوك 
احمللية خالل األرباع الثالثة األولى من العام 
املاضي والتي وصل���ت إلى 1.3 مليار دينار، 
مشيرا إلى أن هذه املخصصات أخذت أمواال 
كبيرة من األرباح التشغيلية والتي أدت بالفعل 
إل���ى حتصني القطاع من حدوث مش���اكل أو 
تعثر قد يتعرض لها في املستقبل، لكن هذه 
املخصصات واعتبارات الضغط ستأخذ من 
60٪ إلى 70٪ من إيرادات البنوك في 2009.

وقال ان السوق وما مير به من كبوات متتالية 
ليس بإمكانه أن يخرج كل هذه السيولة املطلوبة 
لتغطية اكتتابات البنوك، معتبرا هذه السيولة 
ضغطا إضافيا على الس���وق في سبيل تسييل 
أس���هم أخرى في السوق لتوفير هذه السيولة 
املالية، مشيرا إلى أن السوق ال يتحمل مثل هذه 

الزيادة ألنها س���تخرج كبار املالك في البنوك 
وستحدث هيكلة داخلية بني احلصص.

مجازفة بالسوق

على صعيد متصل، انتقد أحد االقتصاديني 
التوقيت الذي ستبدأ فيه البنوك هذه الزيادات 
واعتبرها مجازفة بالس���وق ألن املساهمني لم 
يطمئنوا من بيانات الربع الرابع بعد ويساورهم 
اخلوف في جتنب البنوك مزيدا من املخصصات 
نتيجة تعرضها النكشافات كبيرة على مجموعتي 
سعد والقصيبي وعلى مجموعة دبي العاملية، 
مش���يرا إلى أن التوقيت سيضغط على بعض 
املالك الرئيس���يني في البنوك الذين لن يكون 

مبقدورهم مجاراة هذه الزيادة.
وطالب بأن تكون الزيادات في رؤوس األموال 
مدروسة ومنظمة بعيدا عن العشوائية، مشددين 
على انه ميكن االقتداء بالتجربة السعودية في هذا 
الشأن حيث توجد هيئة خاصة ومستقلة يتم اخذ 
رأيها في الزيادات واملنح التي تصدرها الشركات 
ما سيساهم في حتقيق االنضباط في السوق، 
موضحا أن تأثير زيادة رأس املال على األسهم 
سيكون كبيرا ألنه سيخفض القيمة السوقية 

للسهم مع زيادة عددها في ظل األزمة.
وقال انه البد من دراس���ة السوق قبل طرح 
االكتتابات لزيادة رؤوس األموال وذلك حتى ال 
تكون هناك تأثيرات سلبية على اجلهة الصادرة 
أو السوق في الوقت ذاته، خصوصا أن املشكلة 
في عالوة اإلصدار التي قد ال تتناسب مع القيمة 
السعرية للسهم في الوقت ذاته ما يجعل االجتاه 
إلى الدخول على السهم سلبيا وبالتالي سيؤدي 

إلى فشل زيادات رأس املال.

عمومية الشركة انتخبت أعضاء مجلس اإلدارة لمدة 3 سنوات 

»كي جي إل لخدمات نقل الركاب« تستدعي
 1.5 مليون دينار من رأسمالها لدعم استمرارية عملها 

 أحمد مغربي 
العمومية  وافقت اجلمعي���ة 
لش���ركة كي ج���ي إل خلدمات 
نقل الركاب على اس���تدعاء 1.5 
املال  مليون دين���ار م���ن رأس 
املصرح به وذلك لدعم الشركة 
في استمرارية عملها في السوق 
التي  العربية  احمللي واألسواق 

تعمل فيها الشركة.
وقال رئيس مجلس اإلدارة عبد 
الغفور العوضي خالل اجتماع 
اجلمعية العمومية للشركة التي 
انعقدت أمس في وزارة التجارة 
بنس���بة حضور بلغت 100٪ ان 
الش���ركة س���تدخل في عدد من 
املشاريع الهامة خالل السنوات 
الثالث املقبلة، مشيرا إلى أن حجم 
هذه املشاريع سوف يتراوح بني 

3 و5 ماليني دينار.
ه���ذا وقد وافق���ت اجلمعية 
العمومية للش���ركة على جميع 
بنود ج���دول أعم���ال اجلمعية 
العادية وغير العادية للش���ركة 
حيث ناقشت تقرير مجلس اإلدارة 
عن أعمال الشركة للسنة املالية 
املنتهية في 31 ديس���مبر 2008 
والتصديق عليها، ومناقشة تقرير 
مراقب حسابات الشركة عن السنة 
املالية املنتهية في 31 ديس���مبر 
2008 واملوافق���ة عل���ى توصية 
مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح 

عن السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2008.

وفي مداخل���ة ملمثلة وزارة 
التجارة والصناعة حول تأخير 
النتائج املالية للشركة وتصرف 
اإلدارة في االستثمارات املتاحة 
للبيع قال العوضي انه س���يتم 
الس���نوات  تدارك هذا األمر في 

املقبلة.
العمومية  ووافقت اجلمعية 
كذلك عل���ى تفوي���ض مجلس 
اإلدارة إلعطائه صالحية التعامل 
مع أطراف ذات صلة، واملوافقة 

على جتدي���د التفويض ملجلس 
اإلدارة في بيع عقارات الشركة 
أو رهنه���ا أو إعطاء الكفاالت أو 
القروض والتوقيع عليها،  عقد 
واملوافقة على تفويض مجلس 
االدارة باتخاذ اإلجراءات الالزمة 
لتطبيق القانون رقم 2 لعام 2009 
بشأن تعزيز االس���تقرار املالي 
للدولة عند احلاجة، وانتخبت 
اجلمعية العمومية للشركة أعضاء 
مجل���س اإلدارة ملدة الس���نوات 
الثالث املقبلة وهم عضوان من 
القابضة وعضو من كي جي إل 

لتأجير السيارات.
العمومية  ووافقت اجلمعية 
غير العادية للشركة على تعديل 
الن���ص املادة رقم 28 من النظام 
األساسي للشركة ليكون النص 
بعد التعديل على النحو التالي 
»توجه الدعوة إلى املس���اهمني 
حلضور اجتماع���ات اجلمعية 
العمومي���ة، أيا كان���ت صفتها، 
متضمنة خالص���ة واضحة عن 
جدول األعمال باحدى الطريقتني 
اآلتيتني خطابات مسجلة ترسل 
إلى جميع املساهمني قبل املوعد 
احملدد النعقادها بأس���بوع على 
األق���ل، اإلعالن ف���ي صحيفتني 
يوميت���ني على األق���ل تصدران 
باللغة العربية ويجب أن يحصل 
اإلعالن مرتني، على أن يتم اإلعالن 
في املرة الثانية بعد مضي مدة 
ال تق���ل عن أس���بوع من تاريخ 
نشر اإلعالن األول وقبل انعقاد 
اجلمعية العامة بأس���بوع على 
األقل مع نشر اإلعالن الثاني في 
اجلريدة الرسمية باإلضافة إلى 

الصحيفتني اليوميتني.
ويضع املؤسس���ون جدول 
أعم���ال اجلمعية العامة منعقدة 
بصفة تأسيسية ويضع مجلس 
اإلدارة ج���دول أعمال اجلمعية 
العام���ة منعقدة بصف���ة عادية 

وغير عادية.

)كرم دياب( عبد الغفور العوضي مترئساً اجلمعية العمومية    

زيادات رؤوس أموال البنوك..  
تلبي مطالب »المركزي« وتزيد الضغوط على المساهمين

املؤشر 
السعري 

7024.5
بتغير قدره

- 37.4

محمود فاروق
أبلغت مصادر ذات صلة ب� »األنباء« ان مجلس ادارة البنك الدولي يتجه الى تقدمي 
استقالته خالل اجلمعية العمومية املقبلة والتي من املقرر لها ان تعقد في شهر مارس 
املقبل، مبينة املصادر ان منصب مدير عام البنك الشاغر حاليا سيشغله حسام ناصر 
الذي كان يشغل منصب رئيس البنك الصناعي املصري واحد البنوك التي تعمل وفق 
الشريعة االسالمية. وافادت املصادر بان البنك ينتظر موافقة بنك الكويت املركزي على 

تعيينه وسط توقعات بان تصل املستندات املتعلقة بالتعيني خالل االيام املقبلة.

مجلس إدارة »الدولي« يتجه إلى تقديم استقالته خالل عمومية مارس المقبل


