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»المركزي« يطالب البنوك بعدم التهاون 
في تجديد قروض لشركات مدرجة

أحمد مغربي
كشفـــت مصـــــادر مطلعــــة 
لـــــ »األنباء« ان بنــــك الكويت 
املركزي وجه تعليمات مشددة 
للبنــــوك احملليــــة حتثها على 
عدم التهاون في جتديد قروض 
لشركات مدرجة في سوق الكويت 
لألوراق املالية، خاصة ان قروض 
هذه الشركات من املقرر ان تنتهي 

بنهاية مارس اجلاري.
وأوضحت ان البنك املركزي 
التعليمات بالنسبة  وجه هذه 
للشركات التي لم تخدم ديونها 
طوال العام املاضي والتي متادت 
في انتظار املساعدة احلكومية، 
مبينة ان هــــذا الطلب لم يأت 
علــــى صورة تعميــــم أو إلزام 
كتابي ولكن جاء بطلب شفهي 
لرؤساء مجالس ادارات البنوك 

احمللية.
وبينت املصــــادر ان تفاقم 
أوضاع الشركات املدرجة سيدفع 
العديد من البنوك احمللية الى 
اللجــــوء للقضــــاء خاصة بعد 
املماطلــــة في ســــداد القروض 
الوســــائل  واســــتنفاد جميع 

بعد مماطلة كبيرة وعدم وجود نية مؤكدة للسداد

اللجنة التأسيسية لخصخصة »الكويتية«
 تبحث أوضاع العاملين األسبوع المقبل

الحمود لـ »األنباء«: »رسن« تعلن خالل أيام
إنتاجًا للغاز من بئرين بمشروع لويزيانا

الشركة تملك فيه %50

 »الصناعة« تجتمع اليوم لبحث 
المصانع المخالفة وتوزيع القسائم الصناعية 

بين 10 و 12 مصنعاً متهماً بعدم االلتزام بقوانين التشغيل والبيئة

أحمد يوسف 
يعقد مجلس إدارة الهيئــــة العامة للصناعة 
اجتماعه اليوم بحضور كل من رئيس مجلس إدارة 
الهيئة العامة للصناعة ووزير التجارة والصناعة 
احمد الهارون ومدير عام الهيئة العامة للصناعة 
د.علي املضف وأعضــــاء املجلس لبحث أوضاع 
التراخيص  املصانع املخالفة وإمكانية ســــحب 
منها، وتطور أوضاع الشدادية الصناعية وتوزيع 
القســــائم الصناعية. وقالت مصادر مطلعـة لـ 
»األنبــــاء« ان اجتماع اليوم سيحســــم عددا من 
القضايا التي تتابعها الهيئة منذ فترة على رأسها 
مخالفات عدد من املصانع والتي يصل عددها من 
10 الى 12 مصنعا بشأن التشغيل والبيئة، وعدم 

االلتزام بالقوانني.

وأضافت ان االجتماع األخير الذي ضم مدير عام 
الهيئة العامة للصناعة د.علي املضف ومجموعة 
من أصحاب املصانع املخالفة قد مت التوصل الى 
مجموعة من احللول ألجل استعادة النشاط مرة 
أخرى لهذه املصانع والتي كانت قد توقفت ملدة 

من 3 الى 7 ايام وفقا للقانون.
وأكدت املصادر ان هناك ضغوطا سياســـية 
متارس على الهيئة العامة للصناعة من اجل حثها 
على اإلسراع في توزيع القسائم الصناعية مبنطقة 
الشدادية الصناعية التي طال انتظار الصناعيني 

للحصول عليها.
وتوقعت ان يتم التوصل خالل االجتماع الى 
حلول جذرية لهذه التحديات التي تؤرق مجتمع 

الصناعيني.

شركة تابعة للمجموعة تدرس مشروعين بالقطاع الصحي خارج الكويت

 أحمد يوسف
علمـــت »األنباء« من مصادر مطلعة ان اللجنة 
التأسيسية لتخصيص »الكويتية« اجتمعت األربعاء 
املاضي بأعضاء اللجنة التنفيذية مبؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية، ومت التعرف على أوضاع املؤسسة 
فيما يخص الشـــق القانوني للقضايـــا املتعلقة 
باملؤسســـة، وأيضا فيما يخـــص أوضاع العمالة 
الوطنية التي ميكن االستغناء عنها وأيضا العناصر 

البديلة في حال احتاجت املؤسسة الى ذلك.

وقالت املصادر ان االجتماع حدد ان تكون هناك 
اجتماعـــات دورية مع كل قســـم لبحث أوضاعه 
وتكييفها في الشركة اجلديدة على ان يكون االجتماع 

املقبل مع شؤون املوظفني لبحث أوضاعهم.
وأشارت املصادر الى ان االجتماع تطرق الى بحث 
خطط وإســـتراتيجية العمل خالل املرحلة االولى 
املقبلة واجلهات التي سيتم االستعانة بها لتنفيذ 
اإلجـــراءات اخلاصة بتحويل مؤسســـة اخلطوط 

اجلوية الكويتية الى شركة مساهمة عامة.

قــــال رئيس مجلــــس اإلدارة
املنتــــدب ملجموعة  والعضو 
رســــن القابضة فؤاد احلمود ان 
شركة رسن للطاقة وهي شركة 
تابعة ستعلن خالل األيام القليلة 
املقبلة عــــن أول إنتاج للغاز من 
بئرين ضمن مشــــروع الغاز في 
والية لويزيانا األميركية، وهو 
املشروع الذي متتلك فيه الشركة 
نســــبة 50% من خالل استحواذ 
رســــن القابضة علــــى 50% من 
شــــركة E&PCO املتخصصة في 
مجال التنقيب واستخراج الغاز 

الطبيعي.
وأوضح احلمود في تصريح خاص لـ »األنباء« انه 
من الصعب حتديد الكميات التي سيتم استخراجها 
من البئرين، الفتا الى ان املشروع يتضمن حفر 30 
بئرا خالل مدة االســــتثمار. وأشار احلمود الى ان 
هذا االنتاج سينعكس بشكل ايجابي على ميزانية 
الشــــركة خالل الفترات املتبقية من العام احلالي، 

وذلك حسب كميات اإلنتاج.
وحول نشــــاطات املجموعة 
أفاد احلمود بأن شــــركة رســــن 
للتجهيزات الغذائية ستبدأ مطلع 
ابريل املقبل في تشغيل مشروع 
غذائــــي جديد بعــــد ان حصلت 
الشركة على عقد وكالة فرانشايز 

قبل 7 أشهر.
ولفت الى ان املجموعة تدرس 
من خالل شركة تابعة لها الدخول 
في مشروعني جديدين في القطاع 
الصحي خارج الكويت مع شركاء 
اســــتراتيجيني، مشــــيرا الى ان 
الشركة تســــعى للحصول على 
حصص مؤثرة في هذين املشــــروعني خالل الفترة 

املقبلة ليكون لها حق املشاركة في اإلدارة.
وحــــول ميزانية املجموعة لعــــام 2009 أوضح 
احلمود انها تخضع حاليا للتدقيق احملاسبي وانها 
وصلت ملرحلة اللمسات األخيرة، مؤكدا ان امليزانية 

ستكون ايجابية.

فؤاد احلمود

.. وتوقعات بالتوسع في التمويل البنكي 
لمشاريع تنموية مع بداية النصف الثاني

توقعت مصادر مطلعــــة ان تعلن البنوك احمللية عن ابرام 
صفقات لتمويل شركات كبرى تتولى تنفيذ مشاريع حيوية 
في البالد، وذلك اعتبارا من بداية النصف الثاني من العام احلالي. 
وقالت املصادر لـ »األنباء« انه في ضوء النتائج االيجابية التي 
حققها قطاع البنوك احمللي خالل العام 2009، ومع وجود مؤشرات 
وبوادر لنهايــــة االزمة املالية العاملية مع مطلع النصف الثاني 
من العام احلالي، فإن البنوك ســــتعاود متويل بعض املشاريع 
الكبرى التي تشرف على تنفيذها شركات ذات ثقل في الوسط 

االستثماري والعقاري.
ولفتت املصادر ذاتها الى ان البنوك ســــتترقب خالل الربع 
الثاني أداء الشــــركات، كما تنتظر ضخ ســــيولة حكومية في 
االقتصاد الوطني مع بداية السنة املالية اجلديدة 2010 - 2011 
في ابريل املقبل، السيما ما يتعلق بالتمويل اخلاص باملشروعات 
املدرجة على أولويات اخلطة االمنائية للدولة التي أقرها مجلس 

االمة قبل نحو شهرين.
وتابعت املصادر ان من شأن اعادة البنوك للتمويل البنكي 
ملشروعات كبرى ان تعيد الثقة في القطاعات االقتصادية االخرى، 
وان تؤشــــر الى متانة القطاع املصرفــــي واملالي الكويتي رغم 

عواصف االزمة املالية العاملية احلالية.

»اتحاد الصناعات« يعتزم إجراء دراسة
لكيفية االستفادة من خطة التنمية

»باز العقارية« تطرح »حصص المشاريع« 
بمعرض المال واالستثمار

أحمد يوسف
قالت مصادر ان اجلمعية 
العموميـــة العاديـــة الحتاد 
الكويتية ستعد  الصناعات 
األحد املقبل ملناقشة البيانات 
املالية لالحتاد عن السنة املالية 

املنتهية في 2009/12/31.
وأضـــــــــافت املصــــــادر 
لــــ »األنبـــاء« ان موجودات 
االحتاد بلغت 348 ألف دينار، 
وان الزيـــادة فـــي اإليرادات 

التدريب  لـــدورات  نتيجـــة 
التي قام بها االحتاد وبعض 
األنشطة األخرى بلغت 9 آالف 
دينار عن الفترة نفسها من 

العام املاضي.
وأشـــارت الى ان االحتاد 
يعتزم إجــراء دراســـة على 
كيفية استفــــادة قطـــاعات 
الصناعة املختلفــــة من خطة 
التنميــــة املزمــــع تنفــــيذ 

مشاريعها.

كشـــفت شـــركة باز للنظم العقارية ان منتجها االستثماري 
»حصص املشاريع« سيتم طرحه خالل معرض املال واالستثمار 
الذي ســـيقام خالل الفترة من 17 إلـــى 19 مايو 2010 وحصص 
املشـــاريع هو نظام ملكية خاصة مشـــاعة للمنفعة دون العني 
وينتفع مبوجبها كل شريك بنسبه حصته في املشاريع ويكون 
ذلك منسوبا الى إجمالي قيمة احلصص في العني املشاع وقد أكد 
عدد من املرجعيات الفقهية صحة هذا النظام من الناحية الشرعية 
وتطابقه مع أحكام الشريعة 

اإلسالمية.
إدارة  مديـــر  وصـــرح 
التســـويق بالشركة د.خالد 
الشمري بأن ابتكار باز لنظام 
حصص املشاريع يأتي من 
إميان راســـخ بأن الشريعة 
اإلسالمية قادرة على تقدمي 
نظـــم اســـتثمارية تواكب 
احلداثة وحتافظ على القيم 
ومتنح جميع اطراف العملية 
االستثمارية حقوقهم، مشيرا 
إلى أن نظام حصص املشاع 
قد قدم حلوال متطورة وقيمة 
ألساليب االنتفاع بالعقارات 
الفندقية مبـــا يحقق أفضل 
النتائج للمستثمر واملنتفع 
وشملت مشاريع شركة باز 
في مجال حصص املشـــاع 
مشـــروع منتجـــع منـــازل 
العـــني في مكة املكرمة وهو 
أول منتجـــع فـــي قلب مكة 
املكرمة مما يجعله اختيارا 
ذكيا وعمليا حلجاج بيت اهلل 
احلرام ومعتمريه ومشروع 
فندق كوبثورن في منطقة 
بور سعيد بدبي والذي أصبح 
بحكم موقعه اخليار األمثل 
لزوار دبي ســـواء للعمل او 
للترفيه حيث مت بيع صكوك 
انتفاع تراوحت مدتها بني 30 
و50 سنة وفق نظم محكمة 
اإلدارة وقامـــت شـــركة باز 
بوضع مواصفات دقيقه لها 
لضمان أفضل فائدة ملالك تلك 
احلصص. كما طرحت شركة 
باز مؤخرا آخر مشـــاريعها 
في منطقة مرســـى علم في 
جمهورية مصر العربية على 
شاطئ البحر األحمر تضمن 
منتجعا فندقيا فاخرا بواجهة 
بحرية متتد ألكثر من 70 مترا 
مبحاذاة املمشـــى السياحي 
ملدينة مرسى علم وأجنحته 
املتنوعة واملتميزة باطالالتها 
على البحر األحمر وحمامات 
واملســـطحات  الســـباحة 
اخلضراء ذات الشالالت املائية 
وخيارات كثيـــرة ألحجام 
الغرف واألجنحة والعديد من 
التجارية وسالسل  احملالت 

املطاعم العاملية. 

املشروعة لتحصيل القروض.
واشــــارت الــــى ان عددا من 
االجتماعات عقدت خالل الفترة 
املاضية بني البنوك وشــــركات 
قروضها تستحق السداد نهاية 
الشهر اجلاري، كاشفة ان العديد 
من الشركات أبدت رغبتها في 
جتديد العديد من هذه القروض 
فيما فضلت بعض الشــــركات 
االنتظار دون ان تبدي أسبابا في 

جتديد ما لديها من قروض.
جتدر االشارة الى انه وفقا 

للبيانــــات املنشــــورة في أحد 
التقارير االقتصادية فإن قروض 
الشركات املدرجة في البورصة 
بلغت 14.2 مليار دينار بنهاية 
النصف األول من العام املاضي 
2009 وذلك جلميــــع قطاعات 
الســــوق عدا قطاعــــي البنوك 
الكويتية، هذا  والشركات غير 
وقد تصدر قطاع االستثمار أعلى 
القطاعات املقترضة مببلغ 5.9 
مليارات دينار مبا يعادل %42 

من إجمالي القروض.


