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عمر راشد 
 كشف مصدر لـ »األنباء« عن أن بنك وربة سيعقد أولى 
جمعياته العمومية في أوائل 2011 وذلك العتماد البيانات 
املالية لعام 2010، وكذلك وضع اللمســـات اخلاصة ببدء 
تشغيل البنك وحتديد موعد لإلدراج في السوق، إضافة 

ملا قد يستجد من أعمال. 
 ولفت املصدر الى أنه ال توجد مخالفات محددة بشأن 

تشغيل عمليات البنك وأن األمر متروك ملجلس اإلدارة الذي 
مت تشكيله من 7 أعضاء برئاسة جسار اجلسار. 

 يذكر أن اجلمعية التأسيسية للبنك قد التأمت بنسبة 
حضور 24% في 17 فبراير املاضي وفوضت مجلس إدارتها 
في التصرف في كسور األسهم الناجتة عن تخصيص األسهم 
من عملية االكتتاب اخلاصة بالبنك، والبالغ قدرها 30 ألف 

سهم ليتم حتويلها إلى أصل من أصول البنك.

بنك وربة يعقد أولى جمعياته العمومية بداية العام المقبل 

»فيتش« تؤكد على قوة التصنيفات األساسية لـ »بيتك« 
وتلغي وضع المراقبة االئتمانية 

العمر: تقييمات »بيتك« تعتبر األعلى في مجال الصناعة المالية اإلسالمية وتؤكد نجاحه المتميز 

أكدت وكالة فيتش للتصنيف 
االئتماني على قــــوة التصنيفات 
لـ»بيتك«  املمنوحــــة  األساســــية 
 »A+« وأبقتها دون تغييــــر عند
على املدى البعيد و»F1« على املدى 
القصير، واستمر تقييمها ملستوى 
الدعــــم عنــــد »1«و»+A«، ونظرة 
مستقبلية بشكل عام »مستقر«، 
مع إلغاء وضع املراقبة االئتمانية 
الذي كان نتيجة تداعيات األزمة 
املالية العاملية وأثارها على البيئة 

املصرفية في الكويت.
وقالت الوكالة في تقريرها أن 
»بيتك« يتمتع بعناصر ايجابية 
عديدة مكنته من التعامل مبرونة 
مع تداعيات األزمة املالية العاملية 
على الســــوق الكويتي واألسواق 
اخلارجية التي يعمل فيها وأهمها 
تركيــــا وماليزيا والبحرين، ومن 

التي حققها في مؤشــــرات مهمة 
حيث تراوحت الزيادة في األصول 
وربحية السهم وحقوق املساهمني 
بني 7 و11% عن نفس الفترة من العام 
السابق، مؤكدة على متيز مكانة 
بيتك والعالمة التجارية وحصته 
السوقية في سوق التجزئة ومنو 
الودائع التي تعبر عن ثقة كبيرة 
من العمــــالء وقــــدرة عالية على 

حتقيق عوائد متميزة.
وذكرت »فيتش« أن املساهمني 
األقويــــاء في »بيتك« ســــواء في 

ابرز هذه العناصر: األصول النوعية 
اجليدة، واألداء التشغيلي املتميز 
املعتمد على حصة سوقية متزايدة، 
وجهود متواصلة في طرح خدمات 
ومنتجات منافســــة واستقطاب 
شــــرائح جديدة وتوظيف مثالي 
الريــــادة واملرجعية،  لعناصــــر 
واالســــتغالل األمثــــل للتدفقات 
الناجتة عن أنشــــطة  الربحيــــة 
متعددة يعمل فيهــــا البنك ويعد 
كل نشــــاط مبثابة سوق متكامل 
ومتنــــوع القــــدرات واإلمكانيات 
حتمــــل في داخلهــــا فرصا كبيرة 

للنمو والتوسع.
الوكالة في تقريرها  وأشارت 
إلى أن إيرادات »بيتك« مازالت قوية 
ومتواصلة ومتنوعة املصادر رغم 
الظروف، مما انعكس على نتائج 
الكبيرة  النصف األول والقفــــزة 

أو  جهات االســــتثمار احلكومية 
القطاع اخلاص يؤكدون ثقتهم في 
أدائــــه حيث قوة رأس املال وعدم 
االنكشاف على مخاطر العمالت أو 
تقلب أسعار الفائدة كما أن مصادر 
األموال متثل قوة تنافسية وتنبع 
من قاعدة ودائع متينة ومتنامية 
ومعدالت ســــيولة جيدة، وطلب 
متنام على اخلدمات واملنتجات التي 
يقدمها تتمثل في زيادة مطردة في 

احلصة السوقية رغم املنافسة.
واشارت الوكالة الى ان »بيتك« 
إلى األسواق  اســــتطاع االنطالق 
الدولية من قاعدة صلبة في السوق 
انتشــــارا مدروسا  احمللى فحقق 
وتوسعا ومنوا كبيرين سواء بشكل 
مباشر أو من خالل الشركات التابعة 
والزميلة، من خالل أنشطة متنوعة 

للحد من املخاطر. 
وفى تعليق على تقرير الوكالة، 
قال الرئيــــس التنفيذي لـ»بيتك« 
محمد سليمان العمر: »إن »بيتك« 
يحرز بفضل اهلل تعالى تقييمات 
تعتبر األعلى في مجال الصناعة 
املالية اإلسالمية، وعلى املستوى 
احمللى وفى ظل الظروف الراهنة 

التصنيــــف االيجابي  يعتبر هذا 
جناحا متميزا، يؤكد جناح خطط 
واستراتيجيات العمل واجلهود التي 
تبذل في جميع املجاالت ومن جميع 
العاملني على مختلف مستوياتهم، 
الوفاء  ويعزز قدرة »بيتك« على 
بالتزاماته، وأداء دوره املالي خلدمة 
عمالئــــه واالقتصاد الوطني دون 
تقصير أو عراقيل«، مشــــيرا إلى 
أن وكاالت التقييم العاملية الكبرى 
قد أبقت على تقييماتها األساسية 
لـ »بيتك«، وأشــــادت بالنجاحات 
الكبيرة التي يحققها على املستويني 

احمللي والدولي.
وشدد العمر على املالءة املالية 
العالية التــــي يتمتع بها »بيتك« 
فضال عــــن الضوابط واإلجراءات 
والسياسات اخلاصة بإدارة املخاطر 
في ممارســــة األعمــــال املختلفة، 
والكفيلة بتجنيبــــه أي تداعيات 
سلبية، معتبرها عناصر تضيف 
إلى قوة ومتانة البناء االقتصادي 
لـ »بيتك«، واألداء املتوازن ملختلف 
أنشطته، بشكل يركز على جودة 
العوائد  األصول وحتقيق أفضل 

بأقل املخاطر.

»+A« للمدى الطويل و»F1« للقصير مع نظرة مستقبلية »مستقر«

محمد العمر

القاضي األميركي بيفرمان يرفع تقريرًا 
بشأن قضية »أجيليتي« مطلع الشهر المقبل 

»التجارة« باتجاه تصفية 31 شركة غير مدرجة  
لعدم تقديم بياناتها المالية خالل 10 سنوات

»المحاسبين« تخاطب اتحادات اقتصادية 
لمعرفة قدرتها على تنفيذ مشاريع خطة التنمية

عمر راشد 
 أوضحت مصادر مطلعة لـــــ »األنباء« أن إدارة 
الشــــركات املســــاهمة في وزارة التجارة ستبدأ في 
إجراءات تصفية الشــــركات التي تخلفت عن تقدمي 
بياناتهــــا املالية ملدة 10 ســــنوات والبالغ عددها 31 
شركة غير مدرجة.   وقالت إن تلك اإلجراءات سيتم 
اتخاذها بعد 30 سبتمبر اجلاري وهو موعد انتهاء 
الفترة املمنوحة من قبل الوزارة لتلك الشركات التي 
بدأت أول من أمس، الفتة الى أن عدد الشركات التي 
استجابت لطلب تقدمي بياناته املالية شركة واحدة 
فقط.   وبينت املصادر أن الوزارة مستمرة في رصد 

الشركات املتخلفة عن تقدمي بياناتها املالية حملاسبتها 
واتخاذ إجراءات عقابية ضدها، موضحة أن الوزارة 
أعدت كتابا يضم الشركات التي لم تقدم بياناتها املالية 
خالل الفترة من 2002 إلى 2006 والتي سيتم اإلعالن 
عنها خالل األســــبوع املقبل في الصحف اليومية.   
وقالت إنه ســــيتم بعد ذلك حصر الشركات التي لم 
تقدم بياناتها املالية خالل الفترة من 2006 إلى 2009 
لتنتهي بذلك الوزارة من حصر الشــــركات املخالفة 
وبدء تطبيق اإلجراءات القانونية املفروضة عليها 
وفقا للمواد املنصوص عليها في قانون الشــــركات 

التجارية وقانون التراخيص التجارية. 

عمر راشد
علمت »األنباء« أن جمعية احملاسبني بصدد 
إرســـال كتب لعدد من االحتـــادات االقتصادية 
تستفسر فيها عن مدى قدرة الشركات األعضاء فيها 
على تنفيذ مشاريع خطة التنمية االقتصادية.

وقالت مصادر ان احتـــاد العقاريني واحتاد 
الشركات الصناعية وشركات املقاوالت سيتم 
إرســـال كتب إليها ملعرفة مدى قدرة الشركات 
األعضاء في هذه االحتادات على تنفيذ املشاريع 
املدرجة في خطـــة التنمية وتأثير دخولها في 
تلك املشـــاريع على املواد األولية التي ســـيتم 
اســـتخدامها من حيث األسعار وكذلك تأثيرها 

على نسبة التضخم.
وبينت أن توجه اجلمعية يأتي في إطار سعيها 
ملعرفة مدى قدرة الشركات بأوضاعها االقتصادية 
الراهنة في تنفيذ تلك املشروعات وكذلك تأثيرها 
على األوضاع االقتصادية بشكل عام وذلك لرفع 
توصيات محددة للجهات احلكومية القائمة على 

متابعة تنفيذ تلك املشاريع.
ولفتت إلى أن هناك ضرورة ملحة ملعرفة تأثير 
تنفيذ تلك املشروعات على األوضاع االقتصادية 
للمواطنني لوضع خطط بديلة في حال وقوع 
أي أضرار، تستهدف معيشة املواطنني من قبل 

احلكومة.

لوجســـتية متكنها من التوسع 
في املنطقة بشـــكل كبير خالل 
الى  املقبلة، مشـــيرة  املرحلـــة 
فترة عـــام 2010 ومنتصف 2011 
تعتبر فترة انتقالية بالنسبة لـ 
»اجيليتي« من حيث اعادة هيكلة 

النشاط.
وحول النتائج املالية في الربع 
الثالث من العام اجلاري والذي 
شارف على االنتهاء افادت املصادر 
بأن النتائج ستكون جيدة خاصة 
بعد ان مددت الشركة اكثر من عقد 
آخرها مع وكالة الدفاع اللوجستية 

)دي ال ايه(. 

في صالح الشركة ام ال. وذكرت 
املصادر ان وضع شركة اجيليتي 
في الوقت الراهن افضل من اي 
وقت مضى منذ اندالع االزمة في 
نوفمبر من العام املاضي وخاصة 
في االشهر الثالث االخيرة والتي 
شـــهدت تطورات كبيـــرة على 

مستوى القضية.
الـــى ان  ولفتـــت املصـــادر 
»اجيليتي« بصدد تعزيز تواجدها 
في اســـواق املنطقة سواء على 
او على  مســـتوى دول اخلليج 
مستوى الدول االسيوية خاصة 
ان الشـــركة متلـــك امكانيـــات 

شريف حمدي
علمـــت »األنباء« من مصادر 
مطلعة ان القاضي األميركي آالن 
بيفرمان، بصدد رفع تقرير حول 
النزاع القائم بـــني وزارة العدل 
الى  األميركية وشركة اجيليتي 
احملكمة اجلزئية في اتالنتا وذلك 

مطلع اكتوبر املقبل.
جدير بالذكر ان بيفرمان هو 
الذي اعلـــن مؤخرا ان  القاضي 
املدعني األميركيـــني لم يلتزموا 
بالقانون حينما اتهموا شـــركة 
اجيليتي بالتالعب بشأن عقود 
مبليارات الدوالرات وان اجيليتي 

»هاربة« من العدالة األميركية.
وقالت املصادر ان مجلس ادارة 
»اجيليتي« يتابع االمر عن كثب 
غير ان احدا ال ميكنه التكهن مبا 
سيتضمنه التقرير الذي سيرفعه 
القاضي األميركي وهل سيكون 

أكد في تقرير سابق أن الشركة ليست »هاربة« من العدالة األميركية

 تبدأ في نشر أسماء الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية حتى 2009 تباعًا

لرفعها للجهات الرقابية ورصد أي تداعيات سلبية على معيشة المواطنين

»التعمير لالستثمار العقاري« توقع عقد 
تشييد فندق في طنجة بتكلفة 12 مليون دوالر

أعلنت شركة التعمير لالستثمار العقاري انها 
وقعت في 7 ســـبتمبر احلالي عقد تشـــييد وبناء 
مشروع فندق جديد في منطقة طنجة باملغرب مع 
إحدى أكبر شـــركات املقاوالت هناك، مشيرة الى 
أن تكلفة املشـــروع الذي يقام على مساحة 5 آالف 
متر مربع تقدر بنحو 12 مليون دوالر وأنه سيتم 
تنفيـــذه خالل فترة أقصاها 16 شـــهرا اعتبارا من 
أكتوبر املقبل وذلك في اطار سياستها االستثمارية 
التوســـعية في املغرب، حيث يعتبر هذا املشروع 
هو االستثمار الثاني للشـــركة هناك. وقد حضر 
توقيع العقد الرئيس التنفيذي لشركة »التعمير« 

فـــواز ماجد البدر واملقاول CTP ومدير املشـــروع 
شـــركة احللول العقارية RES، وأوضحت الشركة 
في بيان صحافي أن مشروع )فندق طنجة( املزمع 
تشييده سيكون من فئة ثالث جنوم وسيضم 195 
غرفة وخدمات أخرى متعددة. وأشارت الشركة الى 
أنها تدرس اآلن خطة لتأمني مشروعها الثالث في 
اململكة املغربية، خصوصا بعد أن تأكدت من مدى 
اجلدوى االقتصادية العالية لالستثمار السياحي 
والفندقي هناك. وكانت »التعمير« قد افتتحت مؤخرا 
أول مشاريعها باملغرب وهو فندق رمادا فاس الذي 
يشـــتمل على 133 غرفة اضافـــة الى مجموعة من 

ينفذ خالل مدة أقصاها 16 شهرًا


