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عمر راشد28
أفاد مصدر لـ »األنباء« بأن احدى شركات الوساطة واململوكة 
لشـــركة اســـتثمارية مدرجة بصدد إجراء إعادة هيكلة إدارية 
شـــاملة تتضمن إجراء تقليص واسع ملوظفيها، وذلك بواقع 9 

موظفني.
وارجع املصدر ذلك إلى ارتفاع املصروفات بشكل كبير من 
15 ألفا إلى 400 ألف دينار خالل العامني املاضيني، مشـــيرا إلى 

أن بعض رواتب املوظفني من غير الفنيني جتاوز حاجز الـ 1000 
دينار دون مردود إيجابي على إيرادات الشركة.

وقال املصدر ان تقليص عدد املوظفني في الشركة يتوقع اال 
يطول الوسطاء على أساس تضاؤل الرواتب التي يحصلون عليها 

مقابل اإليرادات العالية التي تقوم الشركة بتحصيلها منهم.
وتوقع ان تشهد شركات أخرى تقليصا مماثال في عدد موظفيها 

خلفض مصروفاتها وتعزيز إيراداتها على املدى البعيد.

شركة وساطة مالية تقوم بتقليص عدد موظفيها

ثّمن السياسة الحصيفة لـ »المركزي« الهادفة لحماية الجهاز المصرفي المحلي

إنجاز المرحلة الثانية واألخيرة قبل نهاية العام الحالي

المرزوق: »األهلي المتحد« مستوٍف 
لكل شروط معايير تطبيق »بازل 3«

»المزايا« تنهي المرحلة األولى لالستحواذ 
على »دبي األولى« و»الواجهة المائية« خالل أسبوعين

قال رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب للبنك 
األهلي املتحد حمد املرزوق ان البنك مستوفي كل 
شروط معايير جلنة بازل لإلشراف على البنوك 
لتطبيق »بازل 3«، مشـــيرا الـــى ان معيار كفاية 
رأس املال لدى البنك بلغ 16.7% كما في 2010/8/31، 
حيث يتمتع البنك بقاعدة رأسمالية متينة وكذلك 

سيولة مرتفعة.
وأضاف املرزوق في تصريح صحافي أن الوضع 
احلالي يستوفي فورا الشروط املذكورة وال داعي 
لفترة السماح التي وردت في املعايير اجلديدة والتي 
تتيح للبنوك حتى عام 2019 الستيفاء أوضاعها.

وثمن السياســـة احلصيفة التـــي يتبعها بنك 
الكويت املركزي واإلجراءات االســـتباقية حلماية 
اجلهاز املصرفي في الكويت، حيث قام بنك الكويت 
املركزي بتطبيق قواعد بازل 2 في 2005/12/31 لتكون 
الكويت هي أول دولة في العالم تقوم بتطبيق تلك 
القواعد والتي ساهمت بشكل أساسي في استيفاء 

البنك بسهولة للمعايير اجلديدة.

شريف حمدي
»األنباء«  علمـــت 
من مصادر مطلعة ان 
شركة المزايا القابضة 
شارفت على االنتهاء 
المرحلـــة االولى  من 
في اطار استحواذها 
الكامل على شـــركتي 
دبي االولى والواجهة 
المائيـــة والتي تمثل 
نحو 90% من عملية 
االســـتحواذ خـــالل 

اسبوعين.
وقالت المصادر ان 

المرحلة الثانية واالخيرة من عملية االستحواذ 
على الشركتين ستكتمل قبل نهاية العام الحالي 
لتكون الشركتين مملوكتين بنسبة 100% للمزايا. 
ولفتت المصادر الـــى ان هناك اكثر من فرصة 
تعكف الشركة على دراستها في اسواق خليجية 
اقربها السعودية والبحرين، مشيرة الى ان هناك 

مساع حالية لتطوير 
عقار في البحرين في 
منطقة الميناء عبارة 
عن معارض ومخازن 

ومكاتب.
المصادر ان  وذكر 
الشركة بصدد تسليم 
30 ڤيال ضمن مشروع 
»ذي ڤيـــال« في دبي 
وذلك بعد ان سلمت 25 

ڤيال في وقت سابق.
االصول  وحـــول 
التي يمكن ان تتخارج 
منها الشركة مستقبال 
افادت المصادر ان كل االصول المملوكة للشركة 
معروضة للبيع سواء في دبي او الكويت او في 
اي مكان آخر، مشـــيرة الى ان التخارج من اي 
من اصول الشركة سيكون بهدف تحقيق عوائد 
وتوفير السيولة القتناص الفرص االستثمارية 

الواعدة.

حجاج بوخضور

حمد املرزوق

أبرزها مدى إمكانية احتساب ودائعها أو أسهمها الحرة ضمن النسبة

خالل األسبوعين المقبلين

»المركزي« لم يرد على استفسارات الشركات االستثمارية
حول طبيعة ومفهوم معيار نسبة السيولة وجدوى تطبيقه 

»اتحاد الشركات«  يرفع إلى مجلس مفوضي 
هيئة أسواق المال مقترحات خاصة بالالئحة التنفيذية

عمر راشد
افادت مصادر »األنباء« بان شركات 
استثمارية مدرجة رفعت كتابا الى 
بنك الكويت املركزي لالستفسار عن 
طبيعة وكيفية تطبيق واحتســـاب 
معيار نســـبة الســـيولة الذي اقره 
»املركزي« مؤخـــرا ضمن معاييره 
الرقابية الثالثة والتي تشمل بجانب 
نسبة السيولة معياري الرفع املالي 

واالقتراض اخلارجي.
واوضحت املصادر ان استفسارات 
الشـــركات تناولت ايضـــا امكانية 
احتساب ودائع الشركات لدى البنوك 
واالســـهم غير املرهونـــة والقابلة 
للتسييل ضمن نسب السيولة التي 

حددها البنك املركزي ام ال؟
وقالت املصـــادر ان بنك الكويت 
املركزي لم يرد على استفســـارات 
الشـــركات التي ارســـلت كتبا لها، 
متسائلة، ما احلكمة من وضع نسبة 
ســـيولة قدرها 10% مـــن التزامات 
الشركات في الوقت الذي تعاني فيه 
من ازمة ســـيولة حادة ونقص حاد 

في االيرادات التشغيلية لها.

عمر راشد
أفاد مصدر لــــ »األنباء« بأن 
احتاد الشـــركات االســـتثمارية 
بصدد رفع مقترحات من شأنها 
اإلسهام في صياغة مواد الالئحة 
التنفيذية لقانون هيئة أسواق 
املال وذلك بعد صدور املرسوم 
األميري بأعضاء مجلس مفوضي 
هيئة سوق املال والذي من املتوقع 

صدوره غدا االثنني.
ولفـــت املصدر الـــى ان تلك 

املقترحات تأتي فـــي إطار دور 
االحتاد في صياغة قانون هيئة 
أســـواق املال والذي استقى منه 
القانون احلالي اكثر من 85% من 
مواده، مشيرا إلى أن االحتاد يسعى 
كذلك من وراء تلك املقترحات الى 
ابراز اهم املشاكل التي تعاني منها 
الشركات االستثمارية املدرجة في 
السوق والتي حتتاج إلى حسم 
من قبـــل مجلس مفوضي هيئة 

أسواق املال.

وتوقع املصدر انتهاء االحتاد 
من صياغة تلك املقترحات خالل 
اسبوعني من بدء اعضاء املجلس 

مهام اعمالهم.
الســـياق ذاته، أوضح  وفي 
املصدر ان املوعد النهائي لتسلم 
اقتراحات الشركات بشأن كتاب 
بنك الكويت املركزي لتأســـيس 
وحدة لشكاوى عمالء الشركات 
االســـتثمارية تابعـــة له والذي 
أرسله االحتاد الى جميع الشركات 

سيكون يوم الثالثاء املقبل، مشيرا 
الى ان شركتني فقط من إجمالي 46 

شركة أرسلتا مقترحاتهما.
املقترحات  وبني أن معظـــم 
انصبـــت على مراعـــاة املركزي 
ظروف الشركات وأوضاعها املالية 
عند تأسيس تلك الوحدة مع عدم 
املغاالة في توقيع العقوبات على 
الشركات في حال إثبات مخالفات 

عليها.
واختتم املصدر حديثه بالقول 

إن االحتاد ســـيقوم بجمع تلك 
املقترحات وصياغتها بشـــكلها 
النهائي لرفعها إلى بنك الكويت 
املركزي خالل اسبوعني بدءا من 

يوم الثالثاء.
وقـــال ان االحتاد قـــد يقوم 
بتمديـــد موعد تلقـــي الطلبات 
اســـبوعا آخر التاحـــة الفرصة 
امام الشركات الرسال مقترحاتها 
أو يقوم باالنتهاء من صياغتها 

بشكلها النهائي.

مجلس اإلدارة اعتمد مبادئ الحوكمة كأول شركة كويتية تعتمدها

بوخضور: خارطة طريق جديدة لـ »الدولية« 
وتسوية مرضية لديونها مع الدائنين

خطة إعادة هيكلة ديون الشركة البالغة 600 مليون دوالر 
ستتوزع على 3 فترات زمنية

لوائــــح ونظام العمــــل اإلداري 
بالشركة. 

وقــــال إن مالمح خطة إعادة 
هيكلة ديون الشركة البالغة 600 
مليون دوالر تقريبا توزعت على 
3 فترات زمنيــــة، وابرز ما في 
إلى  الفترة األولى إعادة السهم 
التداول في البورصة بعد إعالن 
بيانات 2008 و2009 والتي من 
املتوقع االنتهاء منها مع بدايات 
2011، وخلق االســــتقرار  العام 
ودعم منو الشركة والتركيز على 
استعادة املكانة الرائدة للشركة 

في السوق. 
ولفت الى ان مجلس اإلدارة 
اتفق باإلجماع على اعتماد مبادئ 
احلوكمة في الشركة لتكون بذلك 
هي الشركة األولى في الكويت 

التي تعتمد هذه املبادئ.

الطريق املوضوعة لعودة الشركة 
الى سابق عهدها، كما مت تشكيل 
جلان العمل بالشــــركة، وأيضا 
حتديد املسؤوليات ومهام العمل 
باإلضافــــة الى تفعيل وحتديث 

احمد يوسف
قــــال رئيس مجلــــس إدارة 
الدولية لإلجارة واالســــتثمار 
إدارة  حجــــاج بوخضــــور ان 
الشــــركة تعمل على قدم وساق 
وفي اجتماعات متواصلة من اجل 
التوصل الى تسوية مرضية مع 

الدائنني.
وأشار بوخضور في تصريح 
خاص لـ »األنباء« الى ان اجتماع 
مجلس اإلدارة األخير امتد الى 
نحو 7 ســــاعات عمــــل متصلة 
ومت فيه مناقشة 14 بندا شملت 
جميع اجلوانب واألمور املتعلقة 
بالشركة وإعادة هيكلتها باإلضافة 
الى العمل على خفض النفقات مبا 

ال يؤثر على نشاط الشركة.
وأكد ان هناك اتفاقا تاما بني 
أعضاء مجلس اإلدارة على خارطة 

محمد الداوود

قيمة الوحدة سجلت ارتفاعًا واضحًا مع نهاية الشهر الماضي لتتجاوز 907 فلوس

الداوود: 50.77% نسبة نمو »صندوق الهند« 
التابع لـ »المدينة« منذ تأسيسه

الشركة املستهدفة باالستثمار 
على البقاء واالستمرارية.

وبني ان االداء القوي للصندوق 
جاء نتيجة جناح ادارة الصندوق 
وكفاءتها العالية في املوازنة بني 
حتقيق العوائد اجليدة واملقبولة 
في ظل معدالت مخاطرة محسوبة، 
مشيرا الى ان هذه الكفاءة فرضت 
نفسها على الرغم من التذبذب 
الـــذي عانته االســـواق خالل 
الفترة املاضيـــة، مما جعل من 
الصعب على احملافظ والصناديق 
االستثمارية تنفيذ استراتيجياتها 
في الدخول والتخارج في الوقت 
املناسب بسبب تراجع مستوى 

السيولة.
وأضاف ان جناح الصندوق 
التي  يعود ايضـــا للسياســـة 
تعتمدها شركة املدينة للتمويل 
واالستثمار في ادارة صناديقها 
والتي ترتكز الى عدم االستثمار 
اال بعد اجراء الدراسات الالزمة 
الـــى  واملســـتفيضة، مشـــيرا 
الهنـــد يشـــكل  ان صنـــدوق 
فرصة مالئمة لالســـتثمار في 
التي تلتزم بأحكام  الصناديق 
الشريعة االسالمية، حيث أثبت 
فاعليته حتى في فترات تراجع 

األسواق.

منذ بداية األزمـــة املالية، فيما 
الـ %60  فاقت توزيعاته حدود 
حتى اآلن، الفتا الى أنه يعد من 
اوائل الصناديق االســـتثمارية 
التي تعمل وفق احكام الشريعة 
االسالمية داخل السوق الهندي، 
حيث جنح في حتقيق اهدافه مبا 
فيها تنمية رأس املال املستثمر 
من خـــالل اســـتثماره ومتلكه 
حلصـــص متنوعة في عدد من 
الشركات الهندية الكبرى سواء 
كانت استثمارية وغيرها، وذلك 
وفقا ملعطيات وعوامل خاصة 
تتقدمها النتائج الدورية وكفاية 
الى قدرة  املال، باالضافة  رأس 

أعلن مدير قطاع الصناديق 
املدينة  االستثمارية في شركة 
للتمويـــل واالســـتثمار محمد 
سعود الداوود أن »صندوق الهند 
االسالمي« التابع للشركة حقق 
منذ تأسيسه عائدا جتاوز كافة 

التوقعات بلغ 50.77 %.
واشار في تصريح صحافي 
الى ان الصندوق حقق منوا بلغ 
9.23% منذ بداية العام احلالي، 
فيما سجل متوسط منو شهري 
بلغ 11.55%، معتبرا ان النتيجة 
التـــي حققها الصندوق ممتازة 
باملقارنة مع اداء السوق الهندي 
الذي ينشط فيه منذ تدشينه في 

مارس عام 2006.
وأشـــار الى أن قيمة وحدة 
الصندوق ســـجلت تطورا مع 
نهاية الشـــهر املاضـــي لتصل 
 الـــى 0.907.710 فلوس مقارنة 
بـ 0.813.713 فلسا في شهر يوليو، 
الفتا الى ان القيمة التي سجلتها 
الوحدة مع نهاية يوليو كانت 
االعلى منذ العام 2008 وذلك في 
الوقت الذي حققت فيه بورصة 
مومباي منوا بواقع 11% منذ بداية 

العام احلالي.
الداود ان صندوق  واضاف 
الهند حقق عوائد تفوق الـ %100 

بنهاية العام الحالي

الصايغ لـ »األنباء«: ارتفاع سعر 
كيلو الذهب إلى 12.5 ألف دينار 

عاطف رمضان
توقع نائب رئيس مجلس إدارة االحتاد الكويتي لتجار 
الذهب ناصر الصايغ بلوغ س��عر كيل��و الذهب 12.5 الف 
دينار بنهاية العام احلالي في ظل استمرار تداعيات األزمة 
املالية العاملية. وأضاف الصايغ في تصريح ل� »األنباء« ان 
س��عر كيلو الذهب حاليا يقارب ال� 11.5 ألف دينار، مشيرا 
الى انه بالرغم من االرتفاعات املتوقعة ألسعار الذهب خالل 
الفترة املقبلة اال انه من املالحظ تراجع االقبال على ش��راء 
املجوهرات في السوق احمللي خالل الفترة احلالية بسبب 
تزامن فصل الصيف وموسم اإلجازات وبدء العام الدراسي 
اجلديد وتراجع اداء س��وق الكويت ل��أوراق املالية خالل 

الفترة االخيرة.
واش��ار الى انه الت��زال تداعيات االزم��ة املالية العاملية 
مخيمة على الوضع االقتصادي بش��كل عام، موضحا ان 
ارتفاع اسعار الذهب جعل كثيرا من الناس يحبذون شراء 
املشغوالت املصنعة من الفضة »على سبيل املثال« كبدائل 
أقل سعرا من الذهب، اضافة الى املوبايالت والكمبيوترات 
وغيرها من االجهزة االلكترونية وكذلك الش��نط النسائية 

واملالبس ذات املاركات العاملية.
ونوه الصايغ الى ان هناك عوامل متعددة تدعم ارتفاع 
اس��عار الذهب خالل الفت��رة املقبلة مث��ل بعض احملافظ 
االستثمارية التي تقوم بشراء الذهب بكميات كبيرة خاصة 
ان معظم املس��تثمرين الذين استثمروا في البورصات من 
خالل الذهب حققوا ارباحا جيدة مقارنة مبن اس��تثمر عن 
طريق شراء االسهم التي يتم تقييمها بالعمالت الورقية حيث 

خسروا معظم ممتلكاتهم بسبب األزمة املالية العاملية.


