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وزراء مالية االتحاد األوروبي يعتزمون
وضع قواعد جديدة لالقتصاد 

بروكسل: اجتمع وزراء مالية الدول األعضاء 
في االحتاد األوروبي املؤلف من 27 دولة أمس في 
بروكسل لبحث كيفية التشدد في سياستهم جتاه 

السياسات االقتصادية لدولة عضو أخرى.
ومنذ بداية العام، واليونان تترنح على شفا 
اإلفالس فيما حذرت األس����واق من أن اسبانيا 

والبرتغال وإيطاليا وايرلندا قد تلحق بها.
وتس����عى دول االحتاد األوروبي إلى فرض 
نظام جديد على الدول األعضاء فيما بينها بهدف 

ضمان عدم تكرار مثل تلك األزمات أبدا.
ومن املتوقع أن جتري »قوة املهام« املالية 
التي يرأسها رئيس االحتاد األوروبي هيرمان 
فان رومبي نقاشا بشأن كيفية إنشاء نظام إنقاذ 
دائم لدول منطقة اليورو مثل ذلك املطبق حلل 

مشكلة اليونان. وفي مطلع مايو املاضي، وافق 
وزراء املالية على شبكة أمان بقيمة 750 مليار 
ي����ورو )950 مليار دوالر( للدول األعضاء في 
منطقة اليورو، لكنهم اتفقوا على أنها ستستمر 
فقط ملدة ثالث س����نوات. وبعد انعقاد اجتماع 
»قوة التنفيذ«، من املقرر أن يبحث وزراء مالية 
منطقة اليورو سعر الصرف الذي سيتم وفقا 
له انضمام استونيا الحتاد العملة املوحدة في 
2011. كما أنهم سيبحثون الدعوة من احلكومة 
اجلديدة في س����لوڤاكيا إلعادة التفاوض على 
شروط مساهمتها في ش����بكة األمان مبنطقة 
اليورو. وأدت اخلطوة إلى غضب دول اليورو 
األخ����رى التي رأت أنه انته����اك خطير لقواعد 

التضامن مبنطقة اليورو.

»المشتركة« تحصل
على مناقصة

بـ 3 ماليين دينار
ق���ال س���وق الكويت 
لألوراق املالية ان شركة 
املش���تركة  املجموع���ة 
للمقاوالت )املش���تركة( 
أفادت بأنها حصلت على 
أقل األسعار في املناقصة 
   241 ط/  ص/  ق  رق���م 
التابعة لوزارة األشغال 
العام���ة، واخلاص���ة في 
أعمال صيانة عامة للطرق 
السريعة بالكويت وبقيمة 
3 ماليني دينار وملدة 24 
ش���هرا، وأفادت الشركة 
بأنه ل���م تصلها اي كتب 
رس���مية بالترسية بعد، 
الش���ركة س���تقوم  وان 
مبوافاة ادارة السوق بأي 
مستجدات بهذا اخلصوص 

في حينها.

عمومية »جراند« تناقش
بياناتها المالية 26 الجاري

أعلن س���وق الكويت لألوراق املالية ان اجلمعية العمومية 
العادية وغير العادية لشركة املشروعات الكبرى العقارية )جراند( 
ستنعقد االثنني 26 اجلاري في وزارة التجارة والصناعة حيث 
سيتم خاللها مناقشة توصية مجلس اإلدارة عن السنة املالية 

املنتهية في 2009/12/31.
وقال بيان الش���ركة ان االجتماع سيناقش توصية مجلس 
اإلدارة بع���دم توزي��ع أرب��اح  عن الس���نة املالية املنتهية في 
2009/12/31، واملوافق��ة على إطف�اء جزء من اخلسائر املتراكمة 
على الشركة حت��ى 31 ديسمب��ر 2009 والبالغ��ة 44.596.108 
دناني��ر بإقفاله��ا عن طري��ق:  كام��ل ع��الوة اإلص��دار والبالغ��ة 
24.585.324 دين��ارا، وكامل االحتياطي القانوني 6.032.791 دينارا، 
وكامل االحتياطي االختياري والبالغ 6.032.791 دينارا، والبالغ 
مجموع أرصدتها 36.650.906 دنانير، كما في تاريخ امليزانية 
العمومية ويتبقى من اخلسائر املتراكمة مبلغ 7.945.202 دينار، 
وكذلك املوافقة على تخفيض رأس���مال الشركة املصرح به من 
45.480.162 دينارا الى 37.534.960 دينارا مبقدار 7.945.202 
دينار، وذلك إلطفاء املبلغ املتبقي من اخلسائر املتراكمة للشركة 
بعد إطفاء جزء من اخلسائر املتراكمة عن طريق   استخدام كامل 
ع���الوة اإلصدار واالحتياطي القانوني واالحتياطي االختياري 

للشركة.

مصارف أوروبية تدرس إنشاء صندوق إنقاذ خاص بها
لندن: تبحث عدة مصارف اوروبية في انشاء صندوق انقاذ برأسمال 
عش����رين مليار يورو ميكن ان يس����اعدها في حال حصول ازمة مالية 
جديدة، كما كتب املدير العام لبنك »يونيكريديت« االيطالي في صحيفة 

»فايننشال تاميز« امس.
وقال السندرو بروفومو في مقال ان هذا الصندوق سيسمح للمصارف 
بتجاوز املساعدات احلكومية وجتنب فرض رسم عام على املصارف كما 

تطالب بعض الدول وبينها فرنسا.
واوضح بروفومو »مع مساهمات طوعية من كبرى املصارف الدولية 
االوروبية، ولنقل اكبر عشرين مصرفا، ميكن لصندوق انقاذ اوروبي ان 
يراكم في غضون بضع سنوات، رأسماال كبيرا جدا ملواجهة املخاطر«.

ورأى »ان اخليار الذي سيتيح للسلطات اللجوء الى هذا الصندوق 
بهدف استقرار مصرف او عدة مصارف تواجه صعوبات مالية، سيظهر 
للسوق ان باالمكان احتواء ازمة في مرحلة مبكرة«، مشددا على ان هذا 
الصندوق »لن يحتاج الى مساهمة من الدول االعضاء او من السلطات 

االوروبية«.
والحظ مدير عام مصرف »يونيكريديت« ان »استحداث رسم العادة 
تسديد املال العام الذي انفق النقاذ املصارف لن يكون، على العكس، عادال 

بالنسبة الى املصارف التي لم حتصل على اي مبلغ من هذا املال«.
وقال »اضافة الى ذلك، فان مثل هذا الرس����م س����يعادل مبلغا كبيرا 
جدا من املوارد، حوالي 2 الى 4% من اجمالي الناجت الداخلي«، بحس����ب 
صندوق النقد الدولي، »ما قد يؤثر بال ش����ك على التحسن االقتصادي 

والنمو«.
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