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مستويات أسعاره احلالية.
وعلى الرغم من ان البن����وك تعتبر املالذ اآلمن من منطلق احلماية 
التي يوفرها البنك املركزي اال ان تزايد تفاقم األوضاع املالية للشركات 
وانخفاض أصول بعض الش����ركات بسبب التراجع العام للسوق منذ 
بداية الربع األول، س����يجعالن البنوك تواجه مشاكل في أخذ املزيد من 
املخصصات في الرب����ع الثاني األمر الذي قد يؤثر على نتائجها املالية 
في النصف األول من العام احلالي. واتسمت حركة التداول على اسهم 
الشركات االستثمارية بالضعف بشكل عام مع تباين في االسعار بفعل 
عمليات جني األرباح على بعض األسهم، فقد انخفض سهم االستثمارات 
الوطنية بفعل عمليات البيع 
جلني األرباح فيما متاسك 
سهم الساحل للتنمية على 
سعره الس����ابق البالغ 130 
فلس����ا رغم عمليات البيع 
جلني األرباح، وحافظ سهم 
املال لالستثمار على سعره 
السابق في تداوالت تعتبر 
مرتفعة قياسا بالتداوالت 
لش����ركات  املتواضع����ة 
االستثمار، وسجلت اغلب 
العقارية  الش����ركات  اسهم 
انخفاضا في اسعارها في 
تداوالت ضعيفة باستثناء 
التداوالت املرتفعة نسبيا 
على س����هم »املستثمرون« 

الذي حافظ على س����عره، وتراجعت اس����هم عقارات الكويت وجيزان 
والدولية للمنتجعات مع انخفاض اسعارها السوقية، وفي ظل احجام 
البنوك عن متويل الشركات العقارية نتيجة ضعف الضمانات وتفاقم 
اوضاعها املالية نتيجة الصعوبات التي تواجهها في اعادة هيكلة ديونها 
واالنخفاض الكبير في قيم أصولها سواء العقارية او األسهم، فإن قطاع 
العقار سيظل يعاني بش����دة األمر الذي سينعكس سلبا على االسعار 
السوقية ألسهم القطاع والتي أغلبها أقل من قيمتها االسمية بكثير رغم 

ان هناك شركات عقارية قيمتها الدفترية أعلى من قيمتها االسمية.

الصناعة والخدمات

اتسمت حركة التداول على اسهم الشركات الصناعية بالضعف الشديد 
مع انخفاض اسعار اغلبها، ففي الوقت الذي سجل فيه سهم الصناعات 
الوطنية انخفاضا محدودا في سعره في تداوالت ضعيفة، حافظ سهم 
صناعة األنابيب على س����عره في ت����داوالت متواضعة، ورغم عمليات 
البيع جلني األرباح على س����هم منا القابضة اال انه س����جل ارتفاعا في 
سعره مبقدار وحدتني. ورغم التداوالت املتواضعة على اسهم الشركات 
اخلدماتية اال ان اغلبها حقق ارتفاعا في أس����عارها مبعدالت ضعيفة، 
فقد انخفض سهم زين مبقدار وحدة سعرية في تداوالت ضعيفة، حيث 
يفترض ان يؤسس السهم على أسعاره احلالية لفترة من الوقت حتى 
تقتنع األوساط االستثمارية بالشراء دون خوف من التراجع، وعادت 
االش����اعات مرة اخرى حول مفاوضات لبيع حصة مؤثرة من أس����هم 
الش����ركة اال ان السوق ال يستجيب لهذه االشاعات بعد ان تكبد الكثير 
من أوساط املتداولني خسائر ضخمة بسببها. واستحوذت قيمة تداول 
أسهم 9 شركات على 53.1% من القيمة اإلجمالية للشركات التي شملها 

النشاط والبالغ عددها 115 شركة.

رخيصة ومشجعة للشراء، بل انه يجب االبتعاد عن هذه األسهم، بل انه 
يجب وقفها عن التداول لعدم توريط متداولني ليست لديهم خبرات في 
السوق او قدرة على حتليل البيانات  املالية لهذه الشركات التي تعتبر 
في حكم اإلفالس، وهذه النوعية من الشركات حتى تخرج من كابوس 
اإلفالس يجب على املساهمني ان يشاركوا في زيادة رأسمالها، وفي ظل 
هذه األوضاع املالية الصعبة، فإن هناك شركات يصعب على املساهمني 
املشاركة في زيادة رأسمالها إما ألسباب تتعلق بالقدرات املالية الضعيفة 
جدا، او ألنه ال جدوى من زيادة رأس املال كونها ال متتلك أصوال، وان 
خس����ائرها الضخمة ناجتة عن فقدها ألكثر من 75% من رأسمالها من 

استثمارها في األوراق املالية، 
واملشكلة األكبر في السوق 
ان هناك مجاميع استثمارية 
بعض شركاتها دخلت دائرة 
االفالس األم����ر الذي يؤثر 
على املركز املالي للمجموعة 

االستثمارية ككل.

آلية التداول

باستثناء ارتفاع سهم 
بن����ك بوبي����ان، حافظت 
باقي اس����هم البنوك على 
ت����داوالت  اس����عارها في 
ضعيفة باستثناء التداوالت 
املرتفعة على س����هم بنك 
اخلليج الذي يؤسس على 

تذبذب البورصة رغم االرتفاع الملحوظ لألسواق الخليجية 
وعمليات جني أرباح على فلس ونصف الفلس

 اس���تحوذت قيمة تداول أس���هم 9 شركات 
والبالغة 11.8 مليون دينار على 53.1% من القيمة 
اإلجمالية، وهذه الش���ركات هي: الوطني، بنك 
اخللي���ج، أجيليتي، زين، بيت���ك، بنك بوبيان، 

الساحل، منا، املواشي.
 استحوذت قيمة تداوالت سهم بنك اخلليج البالغة 

3 ماليني دينار على 13.4% من القيمة اإلجمالية.
 حققت مؤش���رات 4 قطاعات ارتفاعا اعالها 
اخلدمات مبقدار 49.1 نقطة، تاله البنوك مبقدار 
16.2 نقطة، فيما تراجعت مؤش���رات 3 قطاعات 
اعالها قطاع االغذية مبقدار 34.1 نقطة، تاله قطاع 

العقار مبقدار 11.8 نقطة. ت
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ش
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م
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هشام أبوشادي
في الوقت الذي حققت فيه األسواق 
ارتفاعا  الدول اخلليجية  املالية لكل 
ملحوظا امس سيطر االجتاه النزولي 
على مجريات التداول في سوق الكويت 
لألوراق املالية الذي حقق مكاس����ب 
محدودة جدا في الثواني األخيرة بعد 
ان كان متراجع����ا اكثر من 30 نقطة 
فيما تراجعت قيمة التداول بش����كل 
ملحوظ مقارنة بأول من امس، ويأتي 
هذا التراجع في القيمة بفعل عمليات 
البيع جلني األرباح على معظم األسهم 

التي حققت مكاسب مقابل الضعف في عمليات الشراء.
ومن الواضح ان آلية التداول في البورصة تعكس العديد من األوضاع 
االقتصادية واملالية والسياسية، فعلى مستوى الوضع االقتصادي، فإن 
آلية تنفيذ مشاريع التنمية تسير بوتيرة ضعيفة، فضال عن الضبابية 
في قدرة القطاع اخلاص على تنفيذ هذه املشاريع التي تتطلب مشاركات 
لشركات خارجية، باالضافة الى توفير التمويل من البنوك التي تزداد 
حذرا في عمليات التمويل بسبب تزايد معاناة العديد من الشركات، أما 
عن أوضاع الشركات املدرجة وغير املدرجة، فإن الفترة القادمة سيظهر 
فيها املزيد من املفاجآت السلبية جتاه بعض التكتالت االستثمارية، األمر 
الذي سيزيد من معاناة البنوك جتاه أخذ املزيد من املخصصات في ظل 
تزايد عدد الشركات التي لن تكون قادرة على سداد التزاماتها املالية، أما 
على مس����توى الوضع السياسي، فإن هناك قناعة راسخة لدى مجتمع 
رجال األعمال بعدم اهتمام السلطتني باملشاكل التي تواجهها الشركات 

والتي تتفاقم، األمر الذي يزيد من أزمة الثقة جتاه البورصة.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤش����ر العام للبورصة 3.1 نقاط ليغلق على 6643.7 نقطة 
بارتفاع نس����بته 0.05% مقارنة بأول من أمس، فيما انخفض املؤش����ر 
الوزني 1.46 نقطة ليغلق على 405.20 نقاط بانخفاض نسبته %0.36 
مقارنة بأول من أمس. وبلغ إجمالي األسهم املتداولة 127.3 مليون سهم 

نفذت من خالل 2924 صفقة قيمتها 22.3 مليون دينار.
وجرى التداول على اس����هم 115 شركة من أصل 212 شركة مدرجة، 
ارتفعت أسعار أسهم 27 شركة وتراجعت أسعار أسهم 41 شركة وحافظت 

أسهم 47 شركة على أسعارها و97 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الش����ركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 33 

مليون سهم نفذت من خالل 346 صفقة قيمتها 1.4 مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات االس����تثمارية في املركز الثاني بكمية تداول 
حجمها 29.7 مليون سهم نفذت من خالل 729 صفقة قيمتها 3.4 ماليني 

دينار.

فلس ونصف الفلس

في ظل استمرار افتقاد الثقة في السوق ألسباب عديدة سبق تناولها، 
ف����إن عمليات جني األرباح التي يقوم به����ا املضاربون تتم على وحدة 
س����عرية تتراوح بني فلس ونصف الفلس ألغلب األس����هم التي باتت 
أسعارها السوقية أقل من القيمة االسمية بنسب تتراوح بني 10 و%70، 
ووصول العديد من األس����هم لهذه املستويات الس����عرية ال يعني انها 

استقرار أسعار 
أغلب أسهم 
الشركات 
التابعة لمجموعة 
الخرافي

المؤشر 3.1 نقاط وتداول 
127.3 مليون سهم قيمتها 

22.3 مليون دينار

ارتفاع

)محمد ماهر(قاعة التداول شبه خاوية من املتداولني

الكويت مازالت بعيدة عن التحول
إلى مركز مالي رغم تشديد قواعد السوق

ديانا إلياس - رويترز
ستساعد مجموعة من القواعد 
التنظيمية رغم تأخرها الكويت 
على تخليص قطاع االستثمارات 
من الشركات الضعيفة وجعله أكثر 
جاذبي���ة لكنها لن حتقق طموح 
البالد بالتحول إلى مركز مالي. 

وأمهل بن���ك الكويت املركزي 
مؤسس���ات االس���تثمار بالبالد 
التي تخض���ع لقواعد فضفاضة 
اقتراض  عامني لاللتزام بقواعد 
أكثر صرامة بعد اكتشاف افتقار 
كثير منها إلى إدارة املخاطر أثناء 

األزمة املالية.
وتضررت الشركات التجارية 
املنتشرة في  الكثيرة  والقابضة 
الكوي���ت حت���ت مس���مى بيوت 
االس���تثمار بش���دة جراء األزمة 
العاملي���ة التي دفع���ت احلكومة 
لتنفيذ خطة انقاذ بقيمة 1.5 مليار 

دينار العام املاضي.
إنش���اء  إن  ويقول منتقدون 
بي���وت االس���تثمار ال يتطل���ب 
تراخيص مصرفية رغم أنها تقدم 
خدمات مصرفية استثمارية وإن 
بعض الشركات العقارية حتصل 
على ترخيص مبزاولة أنش���طة 
استثمارية والبعض اآلخر يقدم 
قروضا دون أن يتقيد مبستوى 
إلزامي مح���دد مثل  احتياط���ي 
البنوك. وقال جاس���م السعدون 
احمللل االقتصادي املستقل »هذا 
اإلجراء هو مجرد محاولة للتعجيل 

بعملية تنظيف السوق«.
وأض���اف أن البن���ك املركزي 
»يرى أنه إذا ت���رك األمور دون 
تنظيم فستظل الشركات معلقة 
بني احلياة واملوت لفترة طويلة 
وهو ما يضر باملساهمني والثقة 

في السوق«.
 ويرى س���عدون أن 40% من 
شركات االستثمار الكويتية كانت 
أضعف م���ن أن تنجو من األزمة 
وأن 40% كانت في أوضاع جيدة 
بينما كانت النسبة الباقية أكبر 
من أن يسمح بانهيارها مثل بيت 
االستثمار العاملي )جلوبل( ودار 

االستثمار.
وأض���اف أن انهيار مثل تلك 
الشركات سيكون أشبه بكارثة 
بالنسبة للبنوك وأسعار األصول 
الذين يس���تثمرون في  واألفراد 
صناديقها وحتى بالنسبة للنظام 

المعنويات اإليجابية العالمية
ترفع أسواق الشرق األوسط

 
 دبي � رويترز: واصلت أسواق الشرق األوسط الصعود امس، 
مدعومة بارتفاع أسعار السلع األولية واملعنويات االيجابية على 

املستوى العاملي وأغلق املؤشر العماني مرتفعا أكثر من %2.
وسجلت األسهم العاملية أعلى مستوياتها في 5 أسابيع وقفزت 
أسعار النفط وارتفع اليورو لفترة وجيزة بعدما خفف تعهد الصني 
مبزيد من املرونة في سعر صرف اليوان من التوترات مع الغرب 

وعزز الثقة في االقتصاد العاملي.
وقال يو.ب���ي.اس في مذكرة للعمالء »يب���دو أن احلركة تبرز 
الثقة املتزايدة بأن اقتصاد الصني واالقتصادات العاملية تس���جل 
منوا بوتيرة مستقرة ومس���تدامة«.وامتدت املعنويات االيجابية 
لقاعات التداول في أسواق الشرق األوسط وأغلقت بورصات دبي 

وأبوظبي وقطر وعمان على ارتفاع.
وأقبل املستثمرون في سلطنة عمان على شراء األسهم القيادية 

وأسهم البنوك.
وعززت األسهم العقارية التداول في بورصتي اإلمارات العربية 
املتحدة حيث صعد س���هم إعمار العقارية القيادي في دبي %2.7 
بعدما قفز 8.6% في جلس���ة األحد ليغلق عند 3.39 دراهم بعدما 

سجل أعلى مستوى في اجللسة عند 3.42 دراهم.
وقال محلل األسهم لدى ماك شرف لألوراق املالية شيف براكاش 

»االجتاه مازال صعوديا«.
وفي أبوظبي ارتفع سهم الدار العقارية بنسبة 3.2% وصروح 

العقارية بنسبة %2.6.
وقال براكاش »من املتوقع أن تواصل األس���واق صعودها في 

اجللسة التالية أيضا. 
لكن موجة صعود في البورصة املصرية رمبا بدأت تتباطأ حيث 
قلص املؤشر مكاسب بسبب موجة بيع لعدة أسهم قيادية في أواخر 

اجللسة رغم ارتفاع املؤشر للجلسة الرابعة على التوالي.
وصعد املؤشر القطري 1.1% وساعدت أسهم شركات البتروكيماويات 
املؤشر السعودي ليغلق مرتفعا 0.6% بينما حقق املؤشر القطري 
مكاس���ب متواضعة.وأغلق املؤش���ر الكويتي الذي خالف االجتاه 
االقليمي الصعودي معظم اجللس���ة مرتفعا 0.1%. وارتفع مؤشر 
سوق مسقط لألوراق املالية 2% إلى 6258 نقطة. فيما ارتفع مؤشر 
سوق دبي املالي 1.1% إلى 1564 نقطة. وارتفع مؤشر سوق أبوظبي 
لألوراق املالية 1% إلى 2562 نقطة.فيما رتفع مؤشر السوق املالية 
السعودية 0.6% مسجال 6451 نقطة.كما ارتفع مؤشر سوق الكويت 
لألوراق املالية 0.1% إلى 6644 نقطة. وارتفع املؤش���ر القياس���ي 
للبورصة املصرية 0.4%إلى 6547 نقطة. وارتفع مؤش���ر بورصة 
قطر 1.1% إلى 7123 نقطة. فيما ارتفع مؤشر سوق البحرين لألوراق 

املالية 0.3% إلى 1396 نقطة.

مليونا دينار أرباح »إياس للتعليم«
أعلن س����وق الكويت لألوراق املالية أن مجلس إدارة شركة 
اياس للتعلي����م األكادميي والتقني اعتم����دت البيانات املالية 
املرحلية للشركة للفترات املنتهية في 2010/05/31 للثالثة أشهر 
وتسعة أشهر من الس����نة املالية، حيث حققت الشركة أرباحا 
بقيمة 1.01 مليون دينار في فترة 3 أشهر املنتهية في 31 مايو 
2010 أي ما يعادل ربحية سهم 9.23 فلوس مقابل تكبد الشركة 
خلسائر نحو450.3 ألف دينار أي بخسارة 4.09 فلوس للسهم 

في الفترة ذاتها من 2009.  
أما في فترة التسعة أشهر املنتهية في 31 مايو فقد سجلت 
الشركة أرباحا في حدود 2.08 مليون دينار أي ما يعادل ربحية 
للس����هم بلغت 18.9 فلسا مقارنة بتكبدها خلسارة 428.7 ألف 
دينار مبعدل خسارة 3.9 فلوس للسهم في الفترة نفسها من 

.2009

القضائي بس���بب العدد الضخم 
من القضايا الذي قد يواجهه لدى 

انهيارها. 
اتفاق  إلى  وتوصلت جلوبل 
مع دائنيه���ا إلعادة هيكلة ديون 
قدرها 1.7 مليار دوالر بينما تقدمت 
دار االستثمار التي تكافح إلعادة 
هيكلة ديون قدرها 3.48 مليارات 
دوالر بطلب للحصول على دعم 

مبوجب خطة اإلنقاذ. 
وقالت الهيئة املنظمة للسوق 
البن���ك املركزي  إن توجيه���ات 
اجلديدة تلزم جميع الش���ركات 
االستثمارية بأال تتجاوز ديونها 
مثلي حجم رأس املال وأن تغطي 
السيولة النقدية وما يعادلها %10 
على األقل من االلتزامات وأال متثل 
استثمارات الشركات أو عقودها 
خارج البالد أكث���ر من 50% من 

رأس املال.
الكويت  وكان محافظ بن���ك 
املركزي الشيخ سالم عبدالعزيز 
الصباح قال في مقابلة مع صحيفة 
ف���ي 15 يونيو إن 49 من 100 من 
شركة استثمار بالبالد ملتزمون 
القواعد  بالفع���ل بجميع تل���ك 
التنظيمي���ة والباق���ي ملتزمون 

بواحدة او اثنتني فقط منها.
وقال جون س���فاكياناكيس 
كبير خبراء االقتصاد في البنك 
الفرنس���ي إن بعض  السعودي 
املؤسسات الكويتية تعلمت بالفعل 
التعرض  درسا بش���أن مخاطر 
الكبير لألس���واق العاملية لكنها 
رغم ذلك »ينبغي عليها أن تشعر 
بقوة الدولة« وانها من املمكن ان 
تتع���رض لعقوبات إذا لم تلتزم 

القواعد. وتتوجه شركات  بتلك 
االستثمار الكويتية إلى اخلارج 
لصغر حجم االقتصاد الكويتي.

 وأض���اف س���فاكياناكيس 
»تعرضت »الش���ركات« ملخاطر 
كبيرة بسبب الديون الضخمة ولم 
يتم احتواء تلك املخاطر باألسلوب 

املناسب مما أدى لتضررها«. 
وقال املستشار املالي للرئيس 
التنفي���ذي بش���ركة االمتي���از 
لالس���تثمار أنور الكن���دري إن 
خفض عدد الش���ركات في قطاع 
االستثمار الكويتي إلى عدد مناسب 

سيستغرق أقل من عامني.
وأض���اف »في نهاي���ة االمر 
سيتراجع عدد شركات االستثمار 
إما من خالل االندماجات او التصفية 
التراخيص«.  إلغ���اء  أو طلبات 
الكويتية  البورص���ة  وتضررت 
ومنافساتها اخلليجية بشدة جراء 
األزمة املالي���ة وكان ذلك جزئيا 
بسبب انعدام الشفافية أو القواعد 
التنظيمي���ة الفعالة مما أدى إلى 
عجز شركات عن تأدية التزاماتها 

وتدخل احلكومات.
وتس���عى احلكومة لتحويل 
الب���الد إل���ى مركز مال���ي خالل 
السنوات األربعة املقبلة في اطار 
خطة تنمية لتنويع االقتصاد الذي 
تسيطر عليه الدولة ومنح القطاع 

اخلاص دورا أكبر.
وي���رى س���فاكياناكيس إن 
منافسة أسواق مثل دبي والبحرين 
والسعودية ستكون حتديا »هائال« 
ألنها أسواق »أفضل تنظيما وأقل 
مخاطرة وأكثر ش���فافية واكبر 
حجما وأكثر تنوعا وعاملية ومعدل 

كفاية رأس املال بها أعلى«.
وكان مجل���س االم���ة أقر في 
فبراير إنشاء أول هيئة كويتية 
لألس���واق املالية في خطوة كان 
من املفت���رض أن تتم منذ فترة 
طويلة باعتبار أن الكويت ثاني 
أكبر س���وق من حيث القيمة في 
الشرق األوسط. ونصف شركات 
االستثمار في الكويت مقيدة في 

البورصة.
ويهدف القانون لرفع مستوى 
التي  التداوالت  الشفافية وكبح 
تتم بناء على معلومات س���رية 
والتي حتمل اآلن عقوبة السجن 

خمس سنوات.
ومت إنشاء محكمة خاصة للنظر 
في القضايا املتعلقة بالسوق لكن 
لم يتم بعد اختيار رئيس للهيئة 
املنظمة ولم يدخل القانون حيز 

التنفيذ.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة 
كيبكو إلدارة األصول سعدون علي 
إن عدة مرشحني رفضوا املنصب 
بسبب الشروط الصارمة إذ يحظر 
على الرئيس وجميع أفراد عائلته 
القيام بأي استثمارات ملدة خمس 

سنوات.
 ويرى سفاكياناكيس ان على 
هيئة تنظيم الس���وق الكويتية 
اجلديدة القيام »بتقييم مباش���ر 
لألوضاع وما ميكن فعله ملعاجلة 

موضوع الشركات الوهمية«.
الكويت  وأض���اف »إذا كانت 
تري���د أن يكون له���ا نصيب في 
املنطقة ككل وان حتظى باحترام 
أن  الدوليني فعليها  املستثمرين 
تلزم الشركات باتباع القواعد«.

وقف نزيف أموال املتداولني يبدو أنه بعيد املنال أيضا

عموميتها أقرت عدم توزيع أرباح عن 2009

الشطي: 1.8 مليون دينار
أرباح »المحراب العقارية« 

عاطف رمضان
أكد رئيس مجلس إدارة شركة احملراب العقارية خالد الشطي 
ان تأثير تداعيات األزمة املالية العاملية على الش���ركة كان بسيطا 
مما يدل على صحة توجهاتها االستثمارية العقارية، مشيرا إلى أن 
الش���ركة حققت أرباحا قدرها 1.832 مليون دينار مبا يعادل 7.05 
فلوس ربحا لكل سهم للعام 2009 وبلغ إجمالي املوجودات املتداولة 
1.657 مليون دينار في حني بلغ إجمالي املوجودات 27.878 مليون 
دينار، موضحا أن إجمالي املطلوب���ات املتداولة بلغ 45.374 ألف 

دينار، وأن إجمالي حقوق املساهمني بلغ 27.832 مليون دينار.
وأضاف الشطي في تصريحات صحافية عقب انعقاد العمومية 
العادية للشركة أمس ان السبب الرئيسي لتأسيس »احملراب العقارية« 
هو لشراء واس���تئجار كامل االدوار السكنية في البرج الرابع من 
مجمع ابراج الصفوة التجاري الس���كني وهو برج احملراب الكائن 
في شارع اجياد مبكة املكرمة والذي من املفترض ان يكون مكونا 
من 16 دورا وذلك ملدة 20 عاما وفقا لنظام ال� B.O.T بالسعودية.

واشار الشطي الى ان هناك خالفا مت مع املطور حول عدد ادوار 
الب���رج الذي اصبح 12 دورا بدال من 16 دورا واصبح عدد س���نني 
االنتفاع 16 سنة مؤكدا ان ذلك لن يؤثر على عائد املشروع، مؤكدا 
ان قضية الشركة مع املطور هي في احملكمة حاليا وجار التسوية 
معه بهذا الشأن. واستطرد قائال: لقد مت االنتهاء من انشاء البرج 
وتسلمه كما مت تأجيره ملدة 5 سنوات لشركة دار االميان السعودية 
وهو ما سيزيد من عائد البرج بنسبة 5% من االنتفاع كما ستتكفل 

هذه الشركة بتأثيث البرج بالكامل ملدة 5 سنوات.
ولفت الى انه بسبب االزمة االقتصادية كان من الصعب احلصول 
على التسهيالت الالزمة لتأثيث غرف هذا البرج لذا توصلنا الى ان 
الشركة املؤجرة هي التي ستؤثث البرج وقال »من املمكن ان تتم 
اعادة تأجير البرج لها ولكن هذا االمر سيتوقف على سعر السوق 

كما انه من املمكن ان يتم تأجير البرج لشركة اخرى غيرها.
واشار الشطي إلى ان السوق العقاري السعودي واعد ومستويات 
االيج���ار فيه متصاعدة خاصة في مكة املكرم���ة واملدينة املنورة 
مشيرا الى ان التوسع في املزيد من املشاريع متوقف على قرارات 
مجلس االدارة بعد االنتهاء من هذا املش���روع سواء على مستوى 

الكويت او دول اخلليج األخرى.
واوضح ان الشركاء االستراتيجيني للشركة هم: شركة منشآت 
للمشاريع العقارية ومصرف االمارات االسالمي والشركة العربية 
لالستثمار وش���ركة اثمان اخلليجية وشركة صروح لالستثمار 
وغيرهم برأس���مال 26 مليون دينار مدف���وع بالكامل. وقد أقرت 
العمومية العادية للشركة بنود جدول أعمالها التي تضمنت توصية 
مجلس االدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة املالية املنتهية في 31 

ديسمبر 2009 وإخالء طرف أعضاء مجلس االدارة.

)أسامة البطراوي(جانب من عمومية »احملراب العقارية«

مديرو عموم البنوك المحلية ناقشوا مقترحًا
مع إدارات المخاطر حول الديون المعدومة 

عمر راشد
كشفت مصادر ل� »األنباء« عن ان اجتماعا عقد أمس 
ضم املديرين العامني ومديري إدارة املخاطر في البنوك 
احمللية ملناقشة مقترحات محددة بشأن معاجلة الديون 
املعدومة لدى البنوك تقدمت بها إدارات املخاطر وذلك 
للتخفيف من حدة املخصصات التي من املتوقع اتخاذها 
في البيان���ات املالية للنصف األول م���ن العام احلالي 

للبنوك.
وبين���ت املصادر ان هناك ع���دة مآخذ على املقترح 
الذي تقدمت به إدارات املخاطر ومتت مناقش���ة بدائل 
للمقترحات املقدمة على أن تتم بلورتها وطرحها خالل 

اجتماع يتم حتديده الحقا.
وأوضحت املصادر ان مناقشة الديون املعدومة تأتي 
بس���بب التصنيفات االئتمانية الص���ادرة عن وكاالت 
التصنيف احمللية والتي تؤثر سلبا على أوضاع البنوك 

على املستوى اإلقليمي.


