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عاطف رمضان
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان وزارة التجارة 
والصناعة ملس����ت خالل االيام القليلة املاضية ان هناك 
شركات حديد في الكويت تعتزم احتكار حديد التسليح 
وحجبه عن البيع في االسواق احمللية، االمر الذي جعل 
الوزارة تتخذ خطوات مضادة في االجتاه من خالل مخالفة 
هذه الشركات، وذلك تخوفا من وقوع أزمة في احلديد خالل 

الفترة املقبلة. واضافت املصادر ان »التجارة« كلفت فريق 
تفتيش تابعا لها خالل االس����بوع املاضي ملراقبة اسعار 
احلديد في الس����وق. من جانب آخر، أعربت مصادر عن 
قلقها من ارتفاعات في اسعار احلديد خالل الفترة املقبلة 
تواكبا مع املشاريع التنموية الكبرى وزيادة الطلب على 
احلديد، خاصة ان الدولة حتت����اج الى آالف االطنان من 

احلديد لتنفيذ مشاريعها.

»التجارة« ترصد شركات تتجه إلى حجب الحديد من األسواق المحلية

تعميم من »المركزي« 
يثير لغطًا لدى المواطنين 

واختالفًا في تفسيره لدى البنوك

هشام أبوشادي
أثار تعميم م����ن البنك املرك����زي إلى البنوك 
وشركات االستثمار حالة من االستياء لدى املواطنني 

واختالفا في تفسيره لدى البنوك.
ويدعو التعميم الذي وجهه املركزي األسبوع 
املاضي البنوك وشركات االستثمار إلى االلتزام  بكل 
الشروط املقررة في شأن منح القروض االستهالكية 
واملقسطة، وعلى وجه اخلصوص احلد األقصى 
املقرر للقروض االس����تهالكية واملقس����طة واحلد 
األقصى لألقساط الش����هرية التي يتم حتصيلها 
من العمالء، وذلك وفقا ملا تقضي به قواعد وأسس 
منح هذه النوعية من القروض، ومراعاة التحقق 

عند املن����ح من ان القرض املقدم للعميل س����يتم 
استخدامه في الغرض املقدم من اجله وهو شراء 
االحتياجات الش����خصية من السلع االستهالكية 
واملعم����رة او لتغطية نفق����ات التعليم او العالج 
بالنسبة للقروض االستهالكية، وترميم او شراء 
سكن خاص بالنسبة للقروض اإلسكانية املقسطة، 
على اال يتم استخدامه لسداد القروض القائمة على 

العميل عند املنح للبنوك األخرى.
وحول املوضوع علقت مصادر مصرفية حتدثت 
ل����� »األنباء« بقولها: ان ه����ذا التعميم مينع منح 
البنوك قروضا ألي عميل حصل على قرض آخر إال 
بعد سداد كامل القرض، مشيرة الى ان هذا يشكل 

مشكلة للعمالء خاصة الذين يحصلون على قروض 
للعالج والتعليم، فهن����اك حاالت للعالج تتطلب 
مبالغ ضخمة األمر الذي يدفع البعض للحصول 
على قروض جديدة، ووفقا لهذا التعميم فإن البنوك 
لن تقرضهم حتى ان كان العميل قام بسداد اكثر 
من 50% من القرض الق����دمي، كذلك االمر لنفقات 
التعليم. واضافت املص���ادر ان البنوك جتري 
حوارا مع املسؤولني في البنك املركزي لتغيير 
وتوضيح بعض اجلوانب في هذا التعميم خاصة 
فيما يتعلق بطل���ب البنك املركزي من البنوك 
التحق���ق من ان القرض املقدم للعميل س���يتم 
استخدامه »في الغرض املقدم من أجله«، حيث 

قالت املص���ادر املصرفية ان هناك صعوبة في 
التأكد من ان العميل استخدم القرض في الغرض 
الذي من اجله حصل على القرض، فالبنك يعطي 
العميل األموال نقدا، فكيف سيتأكد من ان هذه 
االموال انفقها على االحتياجات الشخصية او 
االستهالكية او العالج او التعليم خاصة او ترميم 
سكن؟ وأضافت املصادر انه رغم ان هناك ضررا 
يقع على البنوك ويتمثل في احلد من القروض 
االستهالكية واملقسطة اال ان الضرر االكبر يقع 
على العمالء خاصة املواطنني، وبالتبعية سيؤدي 
إلى تأثر القطاعات االقتصادية التي يتم انفاق 

القروض االستهالكية واملقسطة فيها.

محمود فاروق
أبلغت مصادر مقربة لـ »األنباء« بأن شركة شل تتجه 
ــة أفريقية في مجال  ــتثماراتها من 21 دول ــحب اس إلى س
ــع البنزين وذلك في إطار خطتها  التكرير ومحطات توزي
ــر هامش ربح  ــتثماراتها تلك في دول توفــ ــز اس لتركي
ــركة تأتي فــــي اطار اجتاه  افضل، مبينة ان خطوة الش
ــروج من الدول التي يقل هامش الربح في  عاملي نحو اخل
ــتوى  ــى اخرى تتميز بارتفاع مس ــواقها، والتوجه ال اس

الربح.
ــترت ارضا  ــل« اش ــركة »ش وأفادت املصادر بأن ش
ــا مؤخرا للتنقيب فيها،  ــي الصحراء الغربية في افريقي ف
مشيرا الى ان الشركة تعد من كبرى الشركات العاملية التي 
ــارك بحصة كبيرة في انتاج  ــتثمر في املنطقة، وتش تس
ــل« قد دخلت االسواق العربية  البترول فيها، وكانت »ش

منذ الثالثينيات.
ــروج منها  ــل« اخل ــدول التي تخطط »ش ــر ان ال يذك
ــوت ديفوار وبوركينا  ــي: املغرب واجلزائر وتونس وك ه
ــنغال ومالي وكينيا وجزر كاب  فاسو وغانا وتوغو والس
ــقر  ــوانا وناميبيا ومدغش فيرد واوغندا وتنزانيا وبتس

وموريشيوس ورواندا وغينيا.

توقعات بأرباح قياسية 
لـ »مجموعة الصناعات« في الربع األول

تمديد عقد لـ »ياكو«  
بـ 7 ماليين دينار مع »نفط الكويت«

أحمد مغربي
علمت »األنب����اء« من مصادر 
نفطي����ة مطلعة ان ش����ركة نفط 
الكوي����ت في طريقها لتمديد عقد 
مع ش����ركة ياك����و الطبية ملدة 4 
س����نوات بقيمة 7 ماليني دينار، 
مشيرة الى ان العقد يشمل توريد 
شركة ياكو مبستحضرات دوائية 
لنفط الكويت بالتعاون مع وزارة 
الصح����ة. وأوضحت املصادر ان 
نفط الكويت تقدمت بطلب رسمي 
لتمديد مدة العقد ولم تتم املوافقة 
عليه بعد حيث من املفترض ان 
تورد شركة ياكو ما نسبته %25 
من األدوية واملستحضرات والباقي 
يتم توري����ده من وزارة الصحة، 
مشيرة الى ان العقد من املفترض 
ان يتم متديده من بداية شهر ابريل 
اجل����اري اال ان االجراءات اخرت 
املوافق����ة النهائية لتمديد العقد. 
وذكرت املصادر ان ش����ركة ياكو 
أبدت جميع استعداداتها لتمديد 
العقد وبالكميات املتفق عليها مع 
شركة نفط الكويت حيث ان العقد 
يعتبر م����ن العقود الكبيرة التي 
حترص الشركة على االستمرار 

فيها.

ماضي الهاجري
كشفت مصادر ان مجموعة الصناعات الوطنية 
ستعلن عن ارباح قياسية في الربع االول من العام 
احلالي، مش���يرة الى انها حصلت على توزيعات 
ارباح 9 شركات تساهم فيها، وان هذه التوزيعات 
ستدخل ضمن البيانات املالية للشركة في الربع 

االول من العام احلالي.
واضافت املصادر ان اغلب التوزيعات جاءت من 
شركات مدرجة في بورصتي الكويت والسعودية، 
باالضافة الى توزيعات من شركات غير مدرجة مثل 

شركة بوابة الكويت وصناعة بوبيان، والتي يتوقع 
ادراجها في النصف الثاني من العام احلالي.

واضافت املصادر ان���ه باالضافة الى االرباح 
الناجتة من توزيعات الشركات، فإن ارتفاع القيم 
السوقية لهذه الشركات سينعكس علي قيم االصول 
االستثمارية حملفظة مجموعة الصناعات الوطنية 

وبالتبعية على النتائج املالية االجمالية لها.
ورجحت املصادر ان تعلن مجموعة الصناعات 
الوطنية عن ارباح تقدر بحوالي 20 فلسا للسهم 

في الربع االول من العام احلالي.

أغلب توزيعات شركاتها أدرجت ضمن البيانات المالية

توزيعات الشركات التي تمتلك فيها مجموعة الصناعات ملكيات كبيرة

التوزيعاتالملكيةالشركة
المنحةالنقدي 

�10%26.63%اسمنت الكويت
�20%12.92%األهلية للتأمني

15%-4%لوجيستك
5%10%النسبة غير معلومةاملباني

واحد ريال5.2%التصنيع السعودية
واحد ريال8.3%سيبكم السعودية
10%5%النسبة غير معلومةالكويتية املصرية

10%40%101 مليون سهمالبنك الوطني
25%110 ماليني سهمالتمويل الكويتي

»شل« تتجه إلى سحب استثماراتها 
من 21 دولة أفريقية


