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عمر راشد32
افادت مصادر لـ »األنباء« بأن ادارة الشركات املساهمة 
وضعت تعديـــات على القانون املقتـــرح من جمعية 
احملاسبني لتأسيس هيئة التدقيق احملاسبي، الفتة الى 
ان اجلمعية ســـتقوم بالرد على تلـــك التعديات التي 
وصفتهـــا املصادر بأنها »غير منطقية« وال تســـتند ال 
الـــى نص مواد القانون وال روحه. ولفتت املصادر الى 

ان القانـــون مت تقدميه الى وزيـــر التجارة والصناعة 
الذي بدوره احال املشـــروع الدارة الشركات املساهمة 
في الوزارة لدراســـته، مشـــيرة الى انه بعد اقرار تلك 
التعديات سيتم ارســـال التعديات الى ادارة الفتوى 
والتشريع والتي بدورها ستقوم باعداد ردها وارساله 
الى الوزارة بعد اجازة العيد مباشرة للخروج مبقترح 

القانون وتقدميه باعتباره قانونا حكوميا.

تعديالت »التجارة« على قانون هيئة التدقيق المحاسبي أمام »الفتوى والتشريع«

)قاسم باشا(ماجد العجيل وعبداهلل الفارس خالل افتتاح الفرع

جناحي: بيت التمويل الخليجي يستكمل مشروع
»بوابة األردن« مطلع عام 2011

العنزي لـ »األنباء«: 3 موضوعات رئيسية
في اجتماع مسؤولي »الشبكة« مع »الدولية لإلجارة«

قال بيــــت التمويل اخلليجي 
أنه من املقرر استكمال مشروعه 
التطويري »بوابة األردن« البالغة 
كلفته 300 مليون دوالر في مطلع 
عام 2011، وذلك في أعقاب توقيع 
اتفاقية جديدة بني شــــركة بيان 
القابضة وكل من: شــــركة بوابة 
األردن، شركة احلمد، وهي شركة 
اإلنشاءات املســــؤولة عن تنفيذ 
املشروع، وشركة هكتار كمستثمر 

جديد.
واوضــــح البنــــك فــــي بيان 
صحافي، أنه مع توقيع االتفاقية 
اجلديدة، من املتوقع اســــتكمال 

مشروع بوابة األردن في أوائل العام املقبل، مشيرا 
الى ان مشــــروع بوابة األردن يعتبر من أبرز وأهم 
مشاريع تطوير البنية التحتية في عمان، ويتألف 
املشروع من برجني يضم كل منهما 43 طابقا، سيتم 
حتويل أحدهما إلى فندق فاخر وستقوم على إدارته 
شركة فنادق هيلتون العاملية املرموقة، بينما سيتم 
تخصيص البرج الثاني ليضم عددا كبيرا من املكاتب 
والردهــــات والصاالت متعددة األغــــراض وقاعات 
االجتماعات والعروض واملؤمترات، وسيتم انشاء 
سوق جتاري حديث بني البرجني يضم عددا كبيرا 

من املتاجر ومراكز الترفيه وساحات املطاعم.
واشــــار بيت التمويل اخلليجي الى انه كان قد 
ابتكر فكرة ومفهوم مشــــروع بوابــــة األردن، وقام 
بالعمل من خال شــــركة بيان القابضة على إنشاء 
شــــراكة مع احلكومة األردنيــــة واجلهات املختصة 
األخرى للحصول على الرخص والتصاريح الازمة 

الستقطاب االستثمارات الضرورية 
ومتويل املشروع.

في هذا الســــياق، قال رئيس 
مجلــــس اإلدارة التنفيذي لبيت 
التمويل اخلليجي عصام جناحي: 
»يشكل توقيع هذه االتفاقية خطوة 
إيجابية للغاية، تسهم في حتقيق 
رؤيتنا بإقامة مشروع كبير يدعم 
االقتصاد األردني من خال توفير 
بنية حتتيــــة جتارية ترقى إلى 
املستوى العاملي، ويعتبر مشروع 
بوابة األردن أحد املشاريع املبتكرة 
ضمن مجموعة مشاريع تطوير 
البنية التحتية املتميزة التي يقوم 
البنك بتنفيذها، وســــنبذل كل جهد ممكن لتحقيق 
أقصى قيمة ملســــتثمري ومســــاهمي بيت التمويل 

اخلليجي من هذا املشروع«.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة 
بوابة األردن وممثل البنك في شركة البيان القابضة، 
د.حيدر املجالي: »يسرني أن أشهد حدوث هذا التقدم 
امللحوظ في تنفيذ هذا املشــــروع العماق، وأود أن 
أعرب عن خالص شــــكري جلميــــع األطراف الذين 

ساهموا في حتقيق هذا التقدم«.
واضاف: »تأتي اتفاقيتنا مع شركة هكتار لتؤكد 
من جديد أننا قادرون على مواصلة تطوير مشروع 
بوابة األردن وفقا للبرنامج املقرر، ومما ال شك فيه أن 
مشروع بوابة األردن سيعزز االقتصاد األردني ويدعم 
املبادرات التي اتخذتها احلكومة األردنية الرشيدة 
الهادفة إلى تطوير إســــتراتيجيتها لاســــتثمارات 

األجنبية«.

شريف حمدي
أفاد رئيس مجلس ادارة شركة 
الشبكة القابضة نايف العنزي بأن 
مجلس ادارة الشــــركة سيجتمع 
مع مجلس ادارة الشركة الدولية 
لإلجارة عقب عيد الفطر لمناقشة 
جميع األمــــور ذات العاقة بين 

الشركتين.
وقــال العنــزي فـي تصريح 
لـ »االنباء« ان هناك 3 موضوعات 
رئيسيــة ستكون على طاولة 
الذي  فـــــي االجتماع  البحــث 
سيحضره مسؤولــو الشركتين، 
أولها فك التشـــابك بين شركة 

الشبكــة ومحفظة شـــركة اثمــان االستثماريــة 
والبالــغ قيمتهــا 32 مليون دينــار، الفتــا الــى 

ان الموضــوع الثانــي سيكون 
متعلقا بحصة الشبكة في شركة 
المـــدى اللوجســـتية )احمادة 
اللوجســـتية للنقل  الدوليـــة 

سابقا(.
واضاف العنزي ان الموضوع 
الثالث ســــيكون متعلقا بالدين 
المســــتحق لدى الشــــركة على 
شــــركة األبراج القابضة والبالغ 

8 مايين دينار.
ولفت العنزي الى ان االجتماع 
مع ادارة »الدولية لإلجارة« كان 
من المفترض ان يكون خال شهر 
رمضان، غير ان أجندة »الدولية« 
مليئة باألعمال وهو ما أرجأ اجتماع مجلسي ادارة 

الشركتين الى ما بعد العيد. 

كلفته 300 مليون دوالر

توقع أن يسفر عن نتائج إيجابية

عصام جناحي

ماجد العجيل

نايف العنزي

»دانة غاز« تعلن عن اكتشافها الرابع في مصر خالل العام الحالي
أعلنت شركة دانة غاز عن اكتشاف جديد 
للغــــاز في دلتا النيل مبصــــر، وتقع البئر 
اجلديدة املكتشفة »جنوب أبوالنجا ـ 1« في 
قطاع غرب املنزلة، حيث مت التوصل إلى عمق 
يبلغ 7.2 و12.6 مترا في طبقتي أبوماضي 
العلوية والسفلية على التوالي، كذلك 4.8 

أمتار في طبقة كفر الشيخ.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن 
الفحوصــــات على عمــــق 12 مترا في طبقة 
أبوماضي السفلى أشارت الى وجود دالئل على 
امكانيات انتاج مبعدالت قد تبلغ 19.4 مليون 

قدم مكعبة من الغاز يوميا، باالضافة إلى 1160 
برميا من املكثفات املصاحبة يوميا.

وأشارت الشركة الى أن عمليات التقييم 
األوليــــة دلت على ان حجــــم االحتياطيات 
القابلة لاســــتخراج تتــــراوح بني 50 و90 
مليــــار قدم مكعبة و1 ـ 2 مليون برميل من 
املكثفات املصاحبة، مشــــيرة الى انه سيتم 
تقييم اكتشاف »جنوب أبو النجاـ  1« وعليه 

سيتم دراسة خيارات التقييم.
اجلدير بالذكر أن هذا االكتشاف اجلديد 
يعتبر الرابع لشــــركة دانــــة غاز في مصر 

العــــام احلالي، إذ أعلنت الشــــركة من قبل 
عن اكتشاف حقول »البنسية 1« و»جنوب 

فارسكور 1« و»ورد الدلتا 1«.
وفي هذا الصدد قال أحمد العربيد الرئيس 
التنفيذي لشركة دانة غاز: »يستمر فريق 
استكشاف دانة غاز في مصر بتحقيق نتائج 
جيدة، ويسرنا أن هذه البئر أثبتت جناحنا 
من خال حتقيق نتائج جيدة«، مضيفا: »إن 
قدرة دانة غاز مصر على ربط االكتشافات 
اجلديدة في فترة زمنية قصيرة قد ساهمت 

في زيادة حجم انتاج الشركة هذا العام«.

من جهته، قال رئيس شــــركة دانة غاز 
مصر، د.هاني الشــــرقاوي: »يأتي اكتشاف 
بئر جنوب أبو النجا ـ 1 ليعزز احتياطيات 
الشــــركة من املنتجــــات الهيدروكربونية، 
وقد أدى التطوير السريع حلقول شرباص 
وفارسكور الى زيادة في معدالت اإلنتاج، 
والتي بدأت في التزايد خال السنوات الثاث 
املاضية«، مضيفا: »انه ملن دواعي سرورنا أن 
تثمر جهود فريق االستكشاف للتعرف على 
مناطق خصبة للحفر، واحلصول على نتائج 

مثمرة من خال برنامج احلفر الفعال«.

الماجد: تنسيق مستمر بين البنوك المحلية و»المركزي«
لوضع تصورات محددة حول آليات التمويل 

بنوك محلية
 تقوم بهيكلة ديون شركات استثمارية تابعة لها

محمود فاروق 
علمت »األنباء« من مصادر مصرفية 
أن عددا من البنوك احمللية بدأت تطبيق 
إجراءات جديدة خاصـــة بهيكلة ديون 
الشركات االستثمارية التابعة لها، وذلك 
مقابل تغطية لديونها برهونات وضمانات 
تصل إلـــى 100%، بهدف ضبط عمليات 
املديونيات في ميزانيات البنوك استعدادا 
للنتائج السنوية للعام احلالي، وقالت 
املصادر ان البنوك قامت مبراســـلة بنك 
الكويت املركزي قبل اخلوض في ذلك األمر 
وحصلت على املوافقة الرسمية لتصبح 
ضمن اخلطوات اإلستراتيجية للبنوك التي 

تتسم باملرونة جتاه مديونيات الشركات 
املتعثرة لديها، كما جاءت تلك اخلطوة 
ضمن سعي البنوك الى جتاوز االرتباط 
بعدد من املدينني للشركات املتعثرة، بحيث 
اذا حصل اسوأ سيناريو يكون املصرف 
هو املنفرد بأبرز واكبر األصول وأثمنها 

لدى الشركة.
وأوضحت املصادر أن البنوك جلأت 
إلى التفاوض مع املدينني املتعثرين وغير 
املنتظمـــني للحصول علـــى املديونيات 
املتأخرة بأي شـــكل قبـــل اخلوض في 
احتسابها ضمن الديون املعدومة وأخذ 
مخصصات مقابلها في خطوة منها لتقليل 

قيمة املخصصات السنوية لديها.
أكـــدت مصادر  الســـياق ذاتـــه  في 
اســـتثمارية أن تلك اإلجـــراءات تعتبر 
ضمن اخليارات األخيرة التي تقوم بها 
البنوك إلغاق ملف املديونيات املتعثرة 
لديها للتخلص من أعباء متابعة العميل 
وضغوط املخصصات اذا تعثر او اضطرب 
مركـــزه املالي بشـــكل كبيـــر غير قابل 
لاحتواء في عمليات اجلدولة، مشيرة 
الى ان ذلك سينعكس باإليجاب على قطاع 
البنوك نظرا لنجاحه في تقليص ديونه 
وانكشافاته مع الشركات املضطربة وغير 
املنتظمة وخفضه لنسب املخصصات التي 

يأخذها مقابل تلك الديون، السيما أن وجود 
مديونية املتعثرين املفقودة األمل ضمن 
موازنة البنك سيكون عاما مؤثرا دائما 
في التصنيف االئتماني للبنك، وحترير 
بعض املخصصات التي استقطعتها البنوك 
حتوطا واستباقا مقابل اضطرابات التي 

بدت على هذه الشركات. 
وأشارت املصادر إلى عملية هيكلة ديون 
الشركات االستثمارية التابعة لها مقابل 
تغطيتهـــا لديونها برهونات وضمانات 
ستمكن البنوك من احلصول على %60 
من مديونياتها املتعثرة، لينعكس ذلك 

باإليجاب في ميزانياتها السنوية.

التجديـــد والتأهل  مع عمليات 
جلميـــع فروع البنـــك اجلديدة 
التقنيات  وتزويدهـــا بأحـــدث 
املصرفيـــة وأعلى مســـتويات 
اجلودة في اخلدمة التي يقدمها 
العمل لتوفيـــر جتربة  فريـــق 

مصرفية رائدة للعماء. 
 يذكر أنه مـــع افتتاح الفرع 
اجلديد، ترتفع شبكة فروع بنك 
برقان إلى 24 فرعا موزعة على 
أهم املناطق السكنية والتجارية 

في الكويت.

في التخصصية في اخلدمة األمر 
الذي انعكس بشـــكل فعال على 
مستويات رضا العماء وحصولهم 
على جميع االحتياجات املصرفية 

واملالية بشكل أسرع وأنسب. 
 وبدورهـــا، أوضحت رئيس 
مديـــري مجموعـــة اخلدمـــات 
املصرفية لألفراد منيرة املخيزمي 
أن افتتاح الفـــرع اجلديد ميثل 
الرؤية املتطورة والعصرية التي 
أطلقها بنك برقان في تنفيذ جميع 
اخلدمات املصرفية والتي جتاوبت 

 وفيما يتعلق بالتنسيق بني 
البنك املركزي والبنوك احمللية 
لوضع تصورات متويل املشاريع، 
أشار إلى أن هناك تنسيقا مستمرا 
بني اجلانبني في هذا الصدد دون 
أن يوضح موعدا لإلعان عنها. 
 وأشار املاجد إلى أن افتتاح 
الفـــرع اجلديـــد يأتـــي ضمن 
إســـتراتيجية البنك الذي يعمل 
على تقـــدمي اخلدمات املصرفية 
الشـــاملة لعمـــاء البنك والتي 
إيجابية تتمثل  ستعطي نتائج 

املاجد أنه ال توجد لدى البنوك 
احمللية مشكلة جتاه ما يتعلق 
بأخذ مخصصـــات مقابل منح 

االئتمان ملشاريع اخلطة. 
 وردا علـــى تســـاؤل حول 
البنوك احمللية  التنســـيق بني 
والبنك املركزي حلل إشـــكالية 
التمويل طويل األجل الذي ال متتلك 
البنوك فيه اخلبرة الكافية، لفت 
املاجد الى أن تلك اآللية سيعلن 
عنها تفصيا خال املرحلة املقبلة 
بالتعاون بني البنوك احمللية وبنك 
الكويت املركزي واحلكومة وذلك 
لتقدمي التمويل امليسر والتقليدي 
وفقا لنوعية املشاريع املدرجة 

في اخلطة. 

عمر راشد 
 أكد رئيس مجلس إدارة بنك 
برقان ماجد العجيل أن البنك على 
استعداد تام للدخول في متويل 
مشاريع خطة التنمية االقتصادية 
واالجتماعية، الفتا الى أن البنك 
أعلن قبل ذلـــك أنه قام بتوقيع 
عقود ملنح تســـهيات ائتمانية 
قدرها 200 مليون دينار من بداية 
العام حتى اآلن لشركات محلية 

تنفذ مشاريع تنموية. 
 وكشـــف املاجد في تصريح 
صحافي خال افتتاح فرع البنك 
اجلديد مبنطقة الســـام والذي 
حضره محافظ حولي عبداهلل 
الفارس عن أن البنك بصدد تدشني 
من 3 إلى 4 فروع جديدة نهاية 

العام احلالي. 
 وأوضح أن البنك ســـيقوم 
القـــروض للعمـــاء من  مبنح 
الشـــركات التي مت اإلعان عن 
توقيع عقود من قبل فور البدء 
بتنفيذ خطة التنمية، مؤكدا أن 
البنك ليست لديه النية للتراجع 
عن تنفيذ تلك العقود وفي انتظار 

اإلعان عن بدء تلك املشاريع. 
 وفيما يتعلق بقدرة البنوك 
على أخذ مخصصات كبيرة في 
حال متويلها ملشـــاريع التنمية 
ذات املدد واآلجال الطويلة، بني 

خالل افتتاح فرع بنك برقان الـ 24 وبحضور محافظ حولي

مقابل تغطية لديونها 
برهونات وضمانات 

تصل إلى %100

البنك قام بتوقيع عقود تمويلية بقيمة 200 مليون دينار مع الشركات المحلية لتنفيذ مشاريع تنموية
أخذ مخصصات كبيرة من قبل البنوك المحلية على تمويل مشاريع الخطة لن يمنع البنوك من تمويلها

»المثنى«: قطاعا التأمين واألغذية
حصدا نصيب األسد من تداوالت السوق

14 شركة إسالمية حققت تقدمًا في أدائها ومثلها تراجعت

قـــال التقرير األســـبوعي 
املثنى لاســـتثمار  لشـــركة 
الســـعري لسوق  إن املؤشر 
الكويـــت لـــألوراق املالية قد 
تعافى ليرتفع 57.6 نقطة خال 
األســـبوع املاضي، وقد تبعه 
املؤشر الوزني مسجا ارتفاعا 
مقداره 5.7 نقـــاط، كما أظهر 
ارتفاعا بسيطا  املثنى  مؤشر 

خال نفس الفترة.
وعلـــى صعيد مؤشـــرات 
التداول، شـــهد قطاعا التأمني 
واألغذية زيادة في حجم التداول، 
بينما سجلت باقي القطاعات 
نقصا في حجم التداول، وتعود 
زيادة حجم التداول في قطاع 
التأمني حلركة الشراء الكبيرة 
التي تركزت على سهم شركة 

اخلليج للتأمني.
أما من حيـــث القيمة، فقد 
شهد السوق زيادة بلغت %2.8 
بســـبب الزيادة الكبيرة التي 
سجلها قطاع اخلدمات والذي 
يعتبر من أكثر القطاعات تأثيرا 
من ناحية القيمة، كما شـــهد 
قطاع التأمني حركة شراء مكثفة 

على سهم واحد ليكون القطاع 
الثاني الـــذي حقق زيادة في 
القيمة، وارتفع سقف رأسمال 
السوق بنسبة طفيفة بلغت 
1.7% بينما انخفض معدل عدد 

الصفقات بنسبة %19.3.
ومن ناحية اتساع السوق، 
حققت 71 شركة »ومتثل %35 
من الشركات املدرجة بالسوق« 
زيادة بلغـــت 25.4% مقارنة 
باألسبوع قبل املاضي، بينما 
تراجعت 56 شـــركة »ومتثل 
27.6% من الشركات املدرجة«، 
وظلت 85 شركة »ومتثل %41.9 
من العـــدد الكلي للشـــركات 
املدرجة بالســـوق« من دون 
تغيير مقارنة باألسبوع قبل 

املاضي.
أمـــا بالنســـبة للشـــركات 
اإلسامية، فقد حققت 14 شركة 
مـــن أصل 62 تقدما فـــي أدائها 
بينما تراجع أداء نفس العدد من 

الشركات خال نفس الفترة.
وعلى صعيد اداء القطاعات، 
العقار مبكانته  احتفظ قطـــاع 
كأكثر القطاعات نشاطا وتبعه 

قطاع االستثمار ثم قطاع اخلدمات 
والذي أخذ نصيبـــه من زيادة 
حجم النشاط من نسبة 2.7% إلى 
16.16% خال األسبوع، ويعود 
ســـبب هذه الزيـــادة املهمة في 
النشاط إلى احلركة التي تركزت 

على أسهم شركة زين.
أما على صعيد الشركات، فقد 
كان سهم شركة جيزان القابضة 
من أكثر األســـهم نشاطا حيث 
شهد زيادة في حجم التداول بلغ 
67.9% مع بقاء سعر السهم دون 
تغيير، وتبعه سهم بيت التمويل 
اخلليجي الذي شـــهد زيادة في 
حجم التداول للمرة الثانية دون 

ارتفاع في سعر السهم.
واحتل سهم شركة اخلليج 
للتأمني قائمة األسهم األكثر ربحا، 
تبعه سهم بنك اخلليج املتحد 
الذي شهد ارتفاعا في سعر السهم 
بلغ 19% مصاحبا لزيادة في حجم 
التداول خال األسبوع، أما سهم 
الدولية للتمويل فكان  الشركة 
من أكثر األســـهم خسارة خال 
األســـبوع، وتبعه سهم شركة 

التمدين لاستثمار.


