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االقتصادية

عمر راشد
كشفت مصادر مطلعة لـ »األنباء« عن ان شركات 
الصرافة وجهت تعليمات مشددة ملكاتبها في اخلارج 
للتعامل بحذر شديد مع حتويالت اليورو وان تكون 
الكميات املوجودة لديها في اضيق نطاق ووفقا للحاجة. 
وقالت املصادر ان هذا االجتاه يأتي في اطار التقلبات 
العنيفة التي يشهدها اليورو مقابل العمالت الرئيسية 

وعلى رأسها الدوالر على خلفية ازمة الديون السيادية 
في اوروبا والتي اثرت على وضع تلك الشركات من 
حيث انخفاض العمــــوالت التي كانت حتصلها من 

عمالئها داخل الكويت وخارجها.
وبينت املصادر ان الشركات لم تتلق تعليمات من 
»املركزي« بخصوص التعامل مع تلك االزمة لكنها 

بدأت في التحوط لها من تلقاء نفسها.

شركات الصرافة تصدر تعليمات مشددة لمكاتبها بالحذر في تعامالت اليورو

6639.8
بتغير قدره

-29.3  

املؤشر 
السعري 

التزام شركات االستثمار بموافاة »المركزي« بنتائج تطبيق
 المعايير الرقابية الجديدة كل 3 أشهر اعتبارًا من نهاية يونيو الجاري

هشام أبوشادي
حصلت »األنباء« على نسخة من التعميم 
الذي أرسله بنك الكويت املركزي إلى شركات 
االستثمار والذي طالبها فيه بتطبيق معايير 
رقابية جديدة على الشركة األم وشركاتها 
التابعة والتي أعلن عنها البنك امس األول 
دون ذكر تفاصيـــلها وهي معايير، معيار 
الرفع املالي، معيار الســـيولة الســـريعة 

ومعيار االقتراض اخلارجي.
وبرر »املركزي« ضرورة التزام الشركات 
االستثمارية بهذه املعايير مبا كشفته األزمة 
املالية واالقتصادية العاملية االخيرة والتي 
تطلبت إدخال تعديالت على اإلطار الرقابي 

على الشركات االستثمارية.
وفيما يلي تفاصيل املعايير الثالثة:

أوال: معيار الرفع املالي
يجب أال تزيد نسبة إجمالي االلتزامات 

إلى إجمالي حقوق املساهمني على )1:2(.
حيث ميثل:

ـ إجمالي االلتزامات:
تشمل جميع بنود االلتزامات )املطلوبات( 
في املركز املالي لشركة االستثمار )بخالف 
حقوق املســـاهمني(، وذلك بعد استبعاد 
املخصصات احملددة والعامة الواردة ضمن 

االلتزامات )املطلوبات( األخرى.
ـ إجمالي حقوق املساهمني:

ميثل حقوق املســـاهمني وفقا للمركز 
املالي لشركة االستثمار وتشمل: رأس املال 
املدفوع، االحتياطيـــات، عالوة اإلصدار، 
األرباح املرحلة، مستبعدا منها أسهم الشركة 

املشتراة واخلسائر املتراكمة.

ثانيا: معيار السيولة السريعة
يجب أال تقل نســـبة األصول السائلة 
املستحقة خالل شهر عن 10% من إجمالي 

االلتزامات.
حيث ميثل:

ـ األصول السائلة املستحقة خالل شهر 
)بسط املعيار(:

النقدية واألرصدة لـــدى بنك الكويت 
املركزي ولدى البنوك واملؤسسات املالية 
املســـتحقة خالل شـــهر، وأذون وسندات 
اخلزانة الكويتية وأي أوراق مالية مصدرة 
من بنك الكويت املركـــزي، باإلضافة الى 
الصكوك املصدرة من البنك اإلسالمي للتنمية 
وأدوات الدين العام املصدرة من حكومات 
أجنبية بشـــرط أن تكـــون تلك الصكوك 
واألدوات قابلة للتداول وال يقل تصنيفها 
من قبل مؤسسات التصنيف العاملية عن 
مســـتوى )BBB( )موديز ـ استاندرد آند 

بورز ـ فيتش(.
ـ إجمالي االلتزامات )مقام املعيار(:

ذات التعريف املوضح بالنسبة ملعيار 
الرفع املالي.

ثالثا: معيار االقتراض اخلارجي
يجـــب أال يزيد حجم االنكشـــاف على 
العالـــم اخلارجي علـــى 50% من إجمالي 

حقوق املساهمني.
حيث ميثل:

ـ االنكشاف على العالم اخلارجي )بسط 
املعيار(:

مجموع االلتزامات القائمة على الشركة 
جتـــاه العالم اخلارجي، وتشـــمل جميع 

االلتزامات جتاه غير املقيمني )املطلوبات 
لغير املقيمني( مســـتبعدا منها االلتزامات 
األخرى )املطلوبات األخرى لغير املقيمني( 

الواردة باملركز املالي للشركة.
ـ إجمالـــي حقـــوق املســـاهمني )مقام 

املعيار(:
ذات التعريف املوضح بالنسبة ملعيار 

الرفع املالي.
وجاء في التعميم انه يتعني على شركات 
االستثمار موافاة بنك الكويت املركزي بنتائج 
تطبيـــق املعايير املذكورة ـ وفقا للجدول 
املرفقـ  وذلك على أساس ربع سنوي )في 
نهاية يونيو، سبتمبر، ديسمبر، مارس( 
على ان يبدأ ذلـــك اعتبارا من 2010/6/30 
ومبراعاة أن يصلنا اجلدول خالل أسبوعني 

من التاريخ املعد عنه اجلدول.
ويتعني على الشــركات غيــــر املتوافقة 
مع أي من هـــذه املعاييــر بذل اجلهــــود 
الالزمة واحلثيثة لتحقيق حتسن تدريجي 
)كل ربع سنة( في معدل التــــزامها بهذه 
املعاييــر، حيـث سيتـــم اتخاذ ما يلزم من 
إجـــراءات بالنسبــــة للشــركات التي ال 
ُتظهـــر حتســـنا تدريجيا في هذا الشأن، 
ومبراعـــاة ان املهلـــة النهائيـــة لتحقيق 
االلتزام الكامل بهـــذه املعايير تنتهي في 

.2012/6/30
ويؤكد بنك الكويت املركزي على أهمية 
إيالء العناية الكافية نحو تطوير الشركات 
لنماذج أعمالها مبا يتناسب مع أوضاعها 
وإمكاناتها، ويســـهم في حتقيق التزامها 

باملعايير الرقابية املذكورة.

الرفع المالي: يجب أال تزيد نسبة إجمالي االلتزامات إلى حقوق المساهمين على )1:2(

السيولة السريعة: أال تقل نسبة األصول السائل ة المستحقة خالل شهر عن 10% من إجمالي االلتزامات

االقتراض الخارجي: يجب أال يزيد حجم االنكشاف خارجيًا على 50% من إجمالي حقوق المساهمين

»األنباء« تنشر تفاصيل المعايير الجديدة

»زين« تجري تغييرات هيكلية شاملة على جميع إداراتها التنفيذية
رئيسا تنفيذيا لشركة زين الكويت، 
خلفا خلالد الهاجري الذي سيتولى 
مهام جديــــدة في املجموعة حتت 
منصب مستشار الرئيس التنفيذي 
للمجموعة لشــــؤون شركة زين 
الســــعودية، وذلك لالستفادة من 
فــــي متابعة  خبراتــــه العريضة 
التشغيلية فيها، نظرا  العمليات 
ألهمية الســــوق الســــعودية في 

املرحلة املقبلة.
وفي هذا اخلصوص قال الرئيس 
التنفيذي بن ســــالمة: »لقد كانت 
الهاجري  الزميل خالــــد  بصمات 
واضحة على عمليات الشركة في 
الكويت، وكانت جهوده ملموسة في 
تعزيز موقعها الريادي في السوق 

الكويتية«.
من ناحيته قــــال خالد العمر: 
»إنــــه ملــــن دواعي ســــروري أن 
أتولى مســــؤولية قيادة الشركة 
في الكويت«، مبينا أنه ســــيكون 
سعيد بالعودة مرة أخرى للعمل 

مع عائلة زين الكويت.
من جهته أعرب خالد الهاجري 
الذي سيتولى منصبه اجلديد في 
املجموعــــة كمستشــــار للرئيس 
التنفيذي لشــــؤون شــــركة زين 
السعودية عن اعتزازه وتقديره 
جلهود جميع العاملني في الشركة 
الذين استطاعوا بفضل تفانيهم 
وإخالصهم ترسيخ مكانة الشركة 

الريادية في السوق.

اإلستراتيجية.
وكشف بن سالمة عن أن إعادة 
الهيكلة كانت ضرورية خالل هذه 
الفترة مع دخــــول املجموعة في 
منعطفات جديدة في هذه الصناعة 
الديناميكية واملتطورة باستمرار، 
وهو ما يحمل املجموعة مسؤولية 
فــــي خدماتها  التميــــز واالبتكار 
ومنتجاتها أمام قاعدة مشتركيها 
احلالية والتي تتعدى 32 مليون 

مشترك.
اجلدير بالذكر أن الهيكلة التي 
قامت بها مجموعة زين شــــهدت 
تقلصات في حجم اإلدارات العاملة 
وذلك بسبب بيع األصول األفريقية، 
حيث مت تعيني براك الصبيح في 
منصب الرئيس التنفيذي لعمليات 
مجموعة زين، وهيثم اخلالد في 

منصب الرئيس التنفيذي للشؤون 
الهاجري في  التقنيــــة، وخالــــد 
منصب مستشار الرئيس التنفيذي 
للمجموعة لشؤون زين السعودية، 
وأسامة متى في منصب الرئيس 
التنفيذي للشؤون املالية، وبشار 
عرفة في منصب الرئيس التنفيذي 
للشؤون التجارية، ولني دوروارد 
فــــي منصب الرئيــــس التنفيذي 
للعالقات احلكومية والتنظيمية، 
واندرو أرجولو في منصب املدير 
التنفيذي لعمليات االســــتحواذ، 
وجيــــم يلكو في منصــــب املدير 
التنفيذي الستراتيجيات املجموعة، 
املدير  واينا رابــــح في منصــــب 

التنفيذي للموارد البشرية.
كمــــا أعلنــــت مجموعــــة زين 
لالتصاالت عن تعيني خالد العمر 

احملافظة على اإلجنازات التي حققتها 
في قطاع االتصاالت باملنطقة خالل 
انطالقتها الرشيقة اجلديدة، مبينا 
أن التركيز الرئيسي لعمليات زين 
خالل هذه الفترة ســــينصب على 
أسواقها املنتشرة في منطقة الشرق 
األوسط في كل من الكويت، األردن، 
البحرين، العراق، لبنان، السودان، 

واململكة العربية السعودية.
وذكر أن خطة الهيكلة الشاملة 
اجلديــــدة ستكســــب مجموعــــة 
زيــــن املرونة الكافيــــة لتمكينها 
من االســــتفادة من فــــرص النمو 
فــــي أســــواق هذه  املســــتقبلية 
البلدان، كما أن املبادرات اجلديدة 
ستكون مبنزلة إشارات ضوئية 
للمجموعة عل جانبي املســــارات 
التي ستعبر من خاللها إلى أهدافها 

أعلنت مجموعة زين أنها أجرت 
عمليات إعادة هيكلة شاملة على 
جميــــع إداراتهــــا التنفيذية حتى 
تتــــواءم عملياتهــــا التشــــغيلية 
والتجارية مع املتغيرات احلالية، 
وذلك استعدادا لالنطالقة اجلديدة. 
وفي هذا اخلصوص، قال الرئيس 
التنفيذي في املجموعة نبيل بن 
سالمة في بيان صحافي: »إن اتخاذ 
هذه اخلطوة والتي شملت إجراء 
تغييرات شــــاملة على مســــتوى 
جميع اإلدارات التنفيذية ومختلف 
القطاعات، جاء ليتماشى مع أهداف 
املجموعة اإلستراتيجية لعملياتها 
التشــــغيلية والتجارية عن هذه 

الفترة«.
وأضاف: »مجموعة زين تعبر 
ملرحلة جديدة اآلن، ونستطيع أن 
نطلق عليها مسمى مرحلة ما بعد 
بيع األصول األفريقية. وعبور هذه 
املرحلة املفصلية يتطلب تعبيد 
الطرق التي ستسلكها زين حتى 
تكتسب السرعة الكافية في حركتها 
في أسواق منطقة الشرق األوسط«. 
وأوضح أن هذه اإلجراءات الهيكلية 
التي اتخذتها املجموعة الغرض منها 
إحداث التوازن بني توجهات وأهداف 
زين املســــتقبلية، وطبيعة املهام 

واملسؤوليات للهيكلة اجلديدة.
وأشــــار إلى أن مجموعة زين 
ستواصل صياغة الرؤية املستقبلية 
لعملياتها وهي تضع في اعتبارها 

خالد العمر يتولى مهام الرئيس التنفيذي في »زين ـ الكويت« خلفًا لخالد الهاجري المتقلد لمنصب مستشار الرئيس التنفيذي لشؤون »زين ـ السعودية« 

خالد الهاجري خالد العمر نبيل بن سالمة

العميري: 18% العائد الجاري على السهم 
بالسعر الحالي في حال إقرار 200 فلس العام المقبل

كوهلي : »بهارتي« ستطرح أسعارًا منافسة في متناول الجميع بأفريقيا لتعزيز االستخدام

عمر راشد
العام  املدي��ر  أوض��ح 
في ش��ركة االس��تثمارات 
أن  العميري  الوطنية حمد 
انعكاس صفقة »زين« على 
الكويتي ممتاز،  االقتصاد 
فحجم الصفقة البالغ 10.7 
مليارات دوالر لم يحدث في 
تاريخ الكويت، الفتا إلى أن 
الس��وق متعطش للسيولة 
املتولدة م��ن تلك الصفقة 
وهو بحاجة ملزيد من تلك 
الصفق��ات خ��الل املرحلة 
املقبلة عبر تدخل من ميلك 

السيولة وهي احلكومة.
وقال العميري في تصريح ل� »CNBC« عربية 
ان االقتص��اد مير اآلن بظروف صعبة تتعلق 
بجفاف السيولة، في الوقت الذي توجد فرص 
استثمارية ممتازة في شركات محلية ذات أداء 
جيد ومهني ميكن أن تتم عليها صفقات جيدة 
تعزز سيولة السوق في املرحلة املقبلة بدال من 

السيولة اخلارجية.
وردا على س��ؤال حول تفسيره لردة فعل 
الس��وق الس��لبي جتاه الصفقة في أول يوم 
تداول لس��هم »زين«، أش��ار العميري إلى أن 
السهم مت تداوله بعد إمتام الصفقة وليس بعد 
توزيع األرباح، مبينا أن أداء الس��هم والسوق 
من املتوقع أن يختل��ف متاما بعد التوزيعات 
والتي ستكون وفقا ملا أعلنته »زين« في حوزة 
املتداولني األس��بوع املقبل بعد بدء التوزيعات 

اليوم )أمس(.
واستدرك أن السيولة وحدها ال تكفي وإمنا 
نحتاج إلى فكر مؤسس��ي حكومي والبد من 
دخول احلكومة باالس��تثمار في السوق ألن 

سيولة املستثمرين متدنية للغاية.
وبني أن الس��يولة التي وفرتها صفقة بيع 

أص��ول زين � أفريقيا إلى 
شركة بهاراتي إيرتل تشكل 
عنصرا رئيسيا في وضع 
السوق حاليا، فشركة »زين« 
وعدت بتوزيع 200 إلى 240 
فلسا خالل املرحلة القادمة 
والتي تش��كل 900 مليون 
دينار باإلضافة إلى توزيعات 
البالغة 650  العام احلال��ي 
مليون دينار ليصل اإلجمالي 
إلى 1.550 مليار دينار، ومع 
خصم حصة الهيئة العامة 
لالستثمار البالغة 24% يصبح 
صافي التوزيعات 1.18 مليار 
دينار تقريبا وهي تش��كل دعما قويا لسيولة 

السوق خالل املرحلة املقبلة.
وحول تأثير الصفقة على وضع الش��ركة 
مستقبال، قال العميري ان وضع »زين« اجليد 
وقدرتها على زيادة أدائها التشغيلي سوف يزداد 
خ��الل الفترة املقبلة، مع س��دادها 4 مليارات 
دوالر م��ن التزاماتها تش��كل 1.5 مليار دينار 
وستؤدي إلى توفير خدمة دين من الفوائد التي 
يتم حتصيلها قدره��ا 70 مليون دينار، الفتا 
ال��ى أن ذلك من املتوقع أن يحقق عائدا جاريا 
على الس��هم يتراوح من 9 إلى 10% نقدا وفي 
حال إقرار توزيعات قدرها 200 فلس للس��هم 
خالل العام املقبل، كما أوضحت الش��ركة من 
قبل فإن العائد اجلاري على السهم يصبح %18 
على أساس سعر السهم احلالي عند دينار و140 
فلسا.  وبني العميري أن السيولة املتولدة من 
الصفقة وحدها ال تكفي إلنعاش السوق، وإمنا 
البد من تواجد اس��تثمار حكومي في السوق 
بشكل مباشر، مبينا أن هناك حاجة فعالة لدخول 
احلكومة باالستثمار في شركات تتمتع بفرص 
جيدة وهي قادرة على حتريك وضع الس��وق 

بشكل فعال خالل املرحلة املقبلة.

نيودله��ي � رويترز: قال الرئي��س التنفيذي للعمليات 
الدولية في مجموعة ش��ركة بهارتي ايرتل الهندية مانوج 
كوهلي، ان الشركة ال تخطط في أفريقيا حملاكاة استراتيجية 
التكالي��ف املخفضة التي جعلت منها الش��ركة الرائدة في 
الس��وق الهندية، مبينا أنه بعد يوم من إكمال اتفاق لشراء 
أصول من مجموعة زين ستطرح بهارتي أسعارا في متناول 
اجلميع في افريقيا لتعزيز االس��تخدام لكن ليست لديها 

خطة خلوض حرب أسعار.

 وأض��اف قائال: ال نتبنى نهجا جامدا مفاده أننا ينبغي 
أن نحاكي النموذج الهندي وأن هذا ليس هدفنا.

وق��ال كوهلي في مقر املجموع��ة في نيودلهي »هدفنا 
هو بناء استراتيجية مناسبة لكل بلد في أفريقيا، وتراهن 
بهارتي على منوذج ي��رى أن الناس يتحدثون أكثر عندما 

تكون أسعار املكاملات أقل«.
وتابع: »لنا الريادة في عشرة أسواق وأعتقد أننا يجب 
أن نعزز تلك الريادة في خمسة أسواق لسنا الشركة الرائدة 

ينبغي بالتأكيد أن نس��عى للريادة، لكن الشركة ال تخطط 
إلطالق حرب أسعار في افريقيا«، وقال »الحظتم في الهند 
أننا لم نكن البادئني أبدا بخفض السعر كنا دائما نرد على 
خفض الس��عر«. وأضاف ان الشركة تستهدف زيادة عدد 
عمالئه��ا إلى 100 مليون وعائداتها الس��نوية إلى خمس��ة 
ملي��ارات دوالر في افريقيا بحل��ول 2013/2012. وقال إن 
انفاق املجموعة على تطوير وتوسيع الشبكات في افريقيا 

سيكون اقل من مليار دوالر في العام احلالي.

أكد أن سيولة الصفقة وحدها ال تكفي إلنعاش السوق

حمد العميري

المعايير الرقابية على شركات االستثمار  )الرفع المالي – السيولة السريعة – االقتراض الخارجي(*  

البيان
القيمة 
باأللف 
دينار

نسبة 
املعيار

الفعلياملقرر
أوال: معيار الدفع املالي

1 ـ إجمالي االلتزامات )املطلوبات( باملركز املالي املجمع للشركة )ال يشمل 
حقوق املساهمني(.

2 ـ إجمالي حقوق املساهمني
1:2نسبة املعيار )2:1(

ثانيا: معيار السيولة السريعة:
1 ـ بسط املعيار:

ـ النقدية واألرصدة لدى بنك الكويت املركزي.
ـ األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية املستحقة خالل شهر.

ـ أذون وسندات اخلزانة الكويتية.
ـ أوراق مالية مصدرة من بنك الكويت املركزي.

ـ صكوك البنك اإلسالمي للتنمية )تصنيف )BBB( على األقل(.
ـ أدوات الدين العام املصدرة من حكومات أجنبية )تصنيف )BBB( على األقل

مجموع
2 ـ مقام املعيار:

1 ـ إجمالي االلتزامات )املطلوبات( باملركز املالي املجمع للشركة )ال يشمل 
حقوق املساهمني(.

%10%نسبة املعيار
ثالثا: االقتراض اخلارجي:

1 ـ بسط املعيار:
أ ـ مجموع االلتزامات )املطلوبات( لغير املقيمني.

يخصم:
ب ـ االلتزامات )املطلوبات( األخرى لغير املقيمني.

)  (

بسط املعيار )أ ـ ب(.
2 ـ مقام املعيار:

ـ إجمالي حقوق املساهمني.

%50%نسبة املعيار.

* يتم احتساب املعايير على أساس مجمع )يشمل الشركة األم وشركاتها التابعة(


