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)كرم دياب(جانب من عمومية »الزمردة القابضة«

»المركزي« يدقق على بطاقات االئتمان بالبنوك المحلية
للتحقق من التزامها بضوابط الحماية والسالمة الجديدة 

على البنوك مراعاة جميع االلتزامات النقدية وغير النقدية القائمة على العمالء ومتابعة أقساط سداد الرصيد المدين الناشئ عن بطاقات االئتمان
انخفاض نسبة الشكاوى المقدمة إلى »المركزي« الخاصة ببطاقات االئتمان المصدرة من البنوك خالل 2009 وسط توقعات بزوالها بنهاية 2010

محمود فاروق 
علم����ت »األنباء« من مص����ادر مطلعة أن بن����ك الكويت املركزي 
يقوم بالتدقيق حاليا على بطاقات االئتمان )Credit Cards( للتحقق 
من التزام البن����وك احمللية بالضوابط التي وضعها املركزي مؤخرا 
واملتعلقة بس����امة بطاقات االئتمان، مشيرة الى ان اخلطوة تهدف 
الى تعزيز ضوابط احلماية اجلديدة على البطاقات وبش����كل دوري 

لتجنب أي مخاطر. 
وأفادت بأن »املركزي« وضع مجموعة من الضوابط من ش����أنها 
حماية حقوق مستخدمي هذه البطاقات واحلد من النزعة االستهاكية 
لديهم، باإلضافة الى توجيه البنوك احمللية لوضع املزيد من الضوابط 
الرقابية املتعلقة بس����امة وأمن استخدامات هذه البطاقات من قبل 
العم����اء، مبينه أن املركزي قام بإجراء ما يلزم من حتديث في هذه 
التعليمات، السيما انه أصدر تعليمات خاصة للبطاقات االئتمانية 

املصدرة من البنوك التي تعمل وفق الشريعة اإلسامية.
 وأضحت أهم الضوابط التي تضمنتها تعليمات البنك املركزي 

املتعلقة ببطاقات االئتمان الت����ي تصدرها البنوك أال يتجاوز احلد 
األقصى املبلغ املس����موح بتقس����يطه والناجت عن استخدام بطاقات 
االئتمان عن عشرة أمثال الراتب الشهري او الدخل الشهري املستمر 
للعميل، بحد أقصى عشرة آالف دينار، أيهما اقل، ويستثنى من هذا 
احلد العم����اء املمنوح لهم خطوط ائتمانية لدى البنك يتم اخلصم 
عليها باألرصدة املدينة الناجتة عن استخدام بطاقات االئتمان الفتة 
الى أن فترة االس����ترداد يجب اال تتجاوز فترة اس����ترداد األرصدة 
املدنية الناجتة عن اس����تخدام البطاقة االئتمانية عن س����نة واحدة 
غير قابلة للتجديد، تبدأ من تاريخ استحقاق الفواتير الشهرية التي 
تخصم من حس����اب العميل، فضا عن عدم جتاوز إجمالي األقساط 
املس����تقطعة من العميل س����دادا للرصيد املدين الناشئ عن بطاقات 
االئتمان، وسداد األقساط القروض االستهاكية )عمليات التمويل( 
وغيرها من القروض املقسطة، سواء من خال البنك املصدر للبطاقة 

االئتمانية او اجلهات الدائنة األخرى. 
وأشارت إلى أنه يتعني على البنوك احمللية مراعاة جميع االلتزامات 

النقدية وغير النقدية القائمة على العماء مبا في ذلك أقساط سداد 
الرصيد املدين الناشئ عن بطاقات االئتمان، سواء كانت هذه االلتزامات 
جتاه البنوك وشركات االس����تثمار اخلاضعة لرقابة البنك املركزي 
او أي جهات أخرى، مثل أوامر الدفع الش����هرية واقس����اط التأجير 
التمويلي، وذلك لدى حتديد حجم القروض االستهاكية والقروض 
املقسطة التي تقدمها للعميل ومبا ال يترتب عليه زيادة االلتزامات 
الشهرية على العميل جلميع اجلهات عن 40% من صافي الراتب او 

الدخل الشهري املستمر. 
وفى ذات السياق أبلغت مصادر متابعة أن عدد الشكاوى املقدمة 
الى بنك الكويت املركزي بشأن بطاقات االئتمان املصدرة من البنوك 
احمللية انخفض خال عام 2009 وس����ط توقع����ات بزوالها بنهاية 
2010، وأن أغلب الشكاوى اتخذ بشأنها إجراءات قضائية، وبالتالي 
ال يختص البنك املركزي بنظرها، ويتم فحص جميع الشكاوى التي 
يتم إرسالها إلى املركزي بشكل دائم وسريع لتفادي أي خطورة على 

العماء والبنوك على حد سواء.

»الزمردة القابضة« أعدت خطة شاملة 
إلعادة هيكلة المجموعة خالل 2009

عاطف رمضان
أك���د عضو مجل���س ادارة 
ش���رك���ة الزم���ردة القابض��ة 
رسمي راجي ان املاءة املالية 
للشركة وتنويع استثماراتها 
القطاعات  العديد م���ن  ضمن 
التشغيلية املختلفة مكنتها من 
الصمود خال األزمة املالية التي 
عصفت باألسواق املالية العاملية 

واإلقليمية واحمللية.
وأضاف راجي في كلمة ألقاها 
نيابة ع���ن رئيس مجلس إدارة 
الش���ركة محمود حاجي حيدر 
خال انعقاد اجلمعية العمومية 
العادية للش���ركة أمس بنسبة 
حضور بلغت 89.71%، ان الشركة 
ايرادات إجمالية بلغت  سجلت 
23.2 مليون دينار في سنة 2008، 

بينما بلغ صافي خسارة الشركة 
38.3 مليون دينار، حيث كانت 
الواحد 17.8  اخلسارة للس���هم 

فلسا.
وع���ن األص���ول وحق���وق 
املساهمني فقد بلغت 534.9 مليون 
دينار و183.4 مليون دينار على 

التوالي.
ولفت إلى قيام الشركة بالوفاء 

بالتزاماتها املختلفة جتاه املصارف 
خال العام 2008، مشيرا الى انه 
خال العام 2009 مت اعداد خطة 
شاملة العادة الهيكلة ملجموعة 
الزمردة من خال اعادة الهيكلة 
لبعض شركات املجموعة التابعة 

والزميلة.
 هذا وقد وافقت العمومية على 
جميع البنود الواردة في جدول 

األعمال والتي من أهمها س���ماع 
تقريري مجلس االدارة ومراقبي 
احلسابات عن السنة املنتهية في 
31 ديسمبر 2008، وعدم صرف 
مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة، 
وتفويض مجلس اإلدارة بشراء 
أسهم خزينة مبا ال يتجاوز %10 
من أسهم الشركة، والتعامل مع 

االطراف ذات الصلة.

اشترط عدم تجاوز الحد األقصى من المبلغ المسموح بتقسيطه عن عشرة أمثال الراتب الشهري 

تمكنت من الصمود خالل األزمة لمالءتها المالية وتنويع استثماراتها


