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أوضح سوق الكويت لألوراق املالية ان الشركة الكويتيةـ  السورية القابضة 
أفادته بأنه وبناء على اجتماع اجلمعية العمومية العادية املنعقدة في 18 اجلاري 
والذي مت فيـــه انتخاب أعضاء مجلس االدارة، فقد مت تشـــكيل مجلس اإلدارة 
ليصبح على النحو التالي: محمود النوري الرئيس والعضو املنتدب، ومرزوق 
ناصر اخلرافي نائبا لرئيس مجلس اإلدارة، فيما مت اختيار كل من فوزي املسلم 
وفوزان الفارس وعبدالعزيز الشايع وحمد العميري وجاراهلل حسن اجلاراهلل 

ومحمود سعود العصيمي اعضاء في مجلس اإلدارة.

تشكيل  مجلس إدارة »الكويتية ـ السورية«

31.4 فلسًا ربحية »المواشي«

30 فرعًا للبنك في أوائل العام المقبل

العجيل لـ »األنباء«: تمويل مشروعات »الخطة« 
جزء من إستراتيجية »برقان« بالمرحلة المقبلة

مفاوضاتنا مع مجموعتي »سعد« و»القصيبي« 
بشأن مديونياتهما مستمرة

 عمر راشد
اكد نائب رئيس مجلس ادارة 
بنك برقان ماجـــد العجيل ان 
البنك مستعد لتمويل مشروعات 
خطة التنمية وان ذلك يعد احد 
الثوابت االستراتيجية للبنك في 
المرحلة المقبلة، مستدركا بأن 
حجم التمويل المقدم سيكون 
على طبيعة ونوعية المشروعات 

التي سيتم تمويلها.
وكشف العجيل في تصريح 
خاص لـ »األنباء« ان انتخابات 
مجلـــس االدارة ســـتكون في 
المقبلة  العموميـــة  الجمعية 
التي ستنعقد في نهاية مارس 

أو أبريل المقبل، الفتا الى ان ترشـــيح احد من 
االعضاء المستقيلين سيعلن في حينه.

وكشف العجيل ان البنك يسعى لفتح من 4 
الـــى 5 فروع جديدة للبنك نهاية العام الحالي، 
وان البنك يســـعى للوصول الـــى 30 فرعا في 

اوائل 2011.
وفيما يتعلق بمفاوضات البنك مع مجموعتي 

ســـعد والقصيبـــي بشـــأن 
مديونياتهما  أفاد العجيل بأن 
المفاوضات التزال مســـتمرة 
ولم يحدث تطور بشـــأن هذا 
الملف مع البنـــــك او البنوك 
المحلية األخرى المنكشفة على 

الشركتين.
وحول اســـتثمارات برقان 
العجيل ان  الخارجية، اوضح 
البنك مستمر في توسعاته في 
بنك الجزائر واألردني الكويتي 
وبنك بغداد، الفتا الى ان تلك 
التوســـعات تمثل احد دعائم 
البنـــك وقمنا  اســـتراتيجية 
بزيادة حصتنا في بنك بغداد 
من شـــهرين، كما ان حصتنا في البنك االردني 
الكويتي تزيد على 70%، مبينا ان البنك مستمر 

في تطوير حصتنا في بنك الجزائر.
وقال ان البنك في الوقت الحاضر يعمل على 
تعزيز وجوده الخارجي من خالل امتالكه لحصص 
السيطرة دون اتجاه لزيادة حصته او التخارج 

منها في الوقت الراهن.

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان شركة نقل 
وجتارة املواشي )مواشي(  افادت بان مجلس االدارة 
اجتمع أمس واعتمد البيانات املالية السنوية للشركة 
للســــنة املالية املنتهية في 31 ديســــمبر 2009 حيث 
بلغت أرباح البنــــك 6.66 ماليني دينار بربحية 31.4 
فلســــا للسهم مقابل خسارة قدرها 2.6 مليون دينار 

وبواقع خسارة 12.1 فلس للسهم عن 2008. 

وأوضح موقع السوق أن إجمالي املوجودات املتداولة 
بلغت 41.8 مليون دينار في 2009 مقابل 33.9 مليون 
في 2008، فيما بلغ إجمالي املطلوبات املتداولة 3.73 

ماليني دينار في 2009 مقابل 4.5 ماليني في 2008. 
وقد أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع 15% نقدا للسهم 
بواقع 15 فلسا للسهم على أن يتم متويل التوزيعات 

من األرباح املرحلة.

بقيمة إجمالية تصل إلى 150 مليون دينار

تورط شركات مدرجة في عقود غير قانونية 
عبر تملكها أراضي محظورة التملك في مكة والمدينة

األجهزة الرقابية تجري تحقيقات وتجمد أصول بعض الشركات بالمملكة 
لحين الفصل في قانونية تملكهم خالل الفترة المقبلة

 محمود فاروق 
كشفــت مصــادر مطلعــة 
لـ »األنباء« عن تورط شركات 
عقارية مدرجة بسوق الكويت 
لألوراق المالية من خالل تملكها 
أراضي في مدن بالســــعودية 
بشكل غير قانوني بقيمة تصل 
إلى 150 مليون دينار، موضحة 
الكويتية تملكت  أن الشركات 
عقارات في مكة والمدينة األمر 
الــــذي يعتبر بمثابــــة التفاف 
على القانون الذي يحظر لغير 
السعودي التملك، ووفقا لقول 
المصدر فإن هناك قرارا يتعلق 
بحــــق مواطنــــي دول مجلس 
التعــــاون بتملك عقــــارات في 
جميع الدول الخليجية باستثناء 
بعض المدن التي تقررها دول 
مجلس التعاون، والتي بالفعل 
حددتها السلطات السعودية في 
مدينتي مكة المكرمة والمدينة 

المنورة.
بــــأن  المصــــادر  وافــــادت 
األجهــــزة الرقابية والقضائية 
الســــعودية تجري حاليا  في 
عــــدة تحقيقات بشــــأن تملك 
عدة شــــركات مدرجة بالسوق 
الكويتي ألراض غير مخصصة 
للبيع، مبينه أنه تم فتح ملفات 
تملك الشركات الكويتية ألسهم 
وحصص الشــــركات العقارية 
التي تمتلك أصوال عقارية في 

مكة المكرمة والمدينة المنورة 
حيث تم تجميد أصول بعض 
الشركات بالســــعودية لحين 

الفصل في قانونية تملكهم.
الشــــركات  وحــــول وضع 
الكويتية من الناحية القانونية 

المستشار نايف المضف  قال 
لـ»األنباء«  في تصريح خاص 
ان قانون تملك غير السعودي 

للعقار واســــتثماره في المادة 
الخامسة ينص على »أنه ال يجوز 
لغير السعودي بأي طريق غير 
الملكية  الميراث اكتساب حق 
أو حق االنتفاع او االتفاق على 
عقار داخل حدود مدينتي مكة 
المكرمة والمدينة المنورة، مبينا 
ان قانون تملك مواطني مجلس 
التعــــاون الخليجي للعقار في 
الدول األعضــــاء الصادر الذي 
ســــمح لمواطني دول مجلس 
التعــــاون الخليجــــي بتملــــك 
العقــــارات بالســــعودية نص 
في مادته التاســــعة على عدم 
السماح لغير السعودي أيا كان 
خليجيا أو غير خليجي بالتملك 
في مكــــة والمدينة، حيث جاء 
نص المادة صريحا »تستثنى 
العقارات الواقعة داخل حدود 
مكة المكرمة والمدينة المنورة 
من أحكام هــــذا التنظيم«، كما 
جاء قانون الشركات السعودي 
في مادتــــه )14( بالتأكيد على 
هــــذا المفهوم، حيث نص على 
»باستثناء شركة المحاصة تتخذ 
كل شركة تؤسس وفقا ألحكام 
هذا النظام مركزها الرئيسي في 
المملكة، وتعتبر هذه الشركة 
الجنســــية، ولكن  ســــعودية 
ال تســــتتبع بالضرورة تمتع 
الشــــركة بالحقوق المقصورة 

على السعوديين«.

بعض األبراج في السعودية

ماجد العجيل


