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محمود فاروق 
كش���ف رئيس مجلس إدارة ش���ركة تبارك القابضة محمد حياد عن توجه الشركة لوضع خطة استراتيجية جديدة 
من شأنها العمل على تنويع مصادر الدخل وتنمية املوارد نظرا لنشاطها احملدود كونها شركة قابضة، مبينا ان مجلس 
اإلدارة يس���عى إلى زيادة نشاط الش���ركة عبر زيادة منو مواردها مبا ينعكس على ايراداتها باإليجاب. وقال حياد على 
هامش اجلمعية العمومية التي عقدت أمس بنسبة حضور 72.16% ان موجودات الشركة بلغت 735 ألف دينار فيما تبلغ 
مطلوباتها نحو 9.8 آالف دينار ويبلغ إجمالي حقوق املس���اهمني نحو 725 ألف دينار بينما منيت الش���ركة بخسائر في 
العام 2009 بلغت 96 ألف دينار، مبينا ان لدى الشركة استثمارات في دبي والكويت وسيسعى مجلس اإلدارة لتطويرها 

وتنميتها خالل الفترة املقبلة.

»تبارك القابضة« نحو خطة إسترتيجية  جديدة لتنويع مصادر الدخل وتنمية الموارد

تشمل تقارير تخص دائرة االئتمان والمخصصات مقابل القروض االستهالكية والمقسطة

لجان »المركزي« تبدأ التفتيش على البنوك 
وشركات االستثمار مطلع أكتوبر المقبل

محمود فاروق
علمت »األنباء« من مصادر مصرفية مسؤولة ان جلان تفتيش تابعة لبنك 
الكويت املركزي ستبدأ اجراءات التفتيش على البنوك احمللية وشركات االستثمار 
اخلاضعة لرقابة »املركزي« مطل���ع أكتوبر املقبل وذلك في اطار الصالحيات 
املخولة للبنك املركزي للقيام بالتفتيش على البنوك واملؤسس���ات اخلاضعة 
لرقابته، مبوجب أحكام القانون رقم 32 لسنة 1986 في شأن النقد وبنك الكويت 
املركزي وتنظيم املهنة املصرفية وتعديالتها، واستنادا الى القرارات الصادرة 
عن مجلس ادارة بنك الكويت املركزي في هذا الش���أن لالطمئنان على سالمة 
الوضع املصرفي واالس���تثماري خاصة مع اقتراب نهاية العام احلالي والبدء 

في حتضيرات امليزانيات السنوية.
وأفادت املصادر بأن قائمة البيانات واملعلومات التي يرغب »املركزي« في 
احلصول عليها بشكل أكثر دقة تشمل تقارير تخص دائرة االئتمان واملخصصات 
مقابل القروض االستهالكية واملقسطة، وكذلك املخصصات مقابل االستثمارات 
املالية وغي���ر املالية، واألصول واخلصوم، والتس���هيالت املمنوحة للعمالء، 
موضحة ان »املركزي« بات حريصا على التدقيق الداخلي عند ارسال البيانات 
املالية للفترات املتابعة خاصة نصف السنوية منها واملرسلة من قبل البنوك 
نهاي���ة العام للتأكد من مدى دقتها، وم���ن املتوقع ان تتم عملية التفتيش في 
البن���وك احمللية في خط مواز مع عمليات التفتيش التي يقوم بها »املركزي« 

ايضا في شركات االستثمار.
ويعت���زم البنك املركزي التعاقد مع جه���ة خارجية متخصصة في فحص 
وتقييم األنشطة والنظم املالية واملصرفية، وذلك لالنضمام الى فرق التفتيش 
في احل���االت التي يرى املركزي ان طبيعة املهمة تتطلب االس���تعانة بجهات 

خارجية.

بصدد التعاقد مع جهة خارجية متخصصة في فحص النظم المالية والمصرفية لالنضمام إلى فرق التفتيش

محمود فاروق
كش���فت مصادر 
ذات صلة ل� »األنباء« 
عن املفاوضات التي 
ش���ركة  جتريه���ا 
مش���اريع الكوي���ت 
القابض���ة »كيبكو« 
لالس���تحواذ عل���ى 
شركة اس���تثمارية 
متخصصة في حقل 

ادارة االصول بالسعودية، لتضاف الى قائمة 
اس���تثماراتها الصناعية باململكة املتمثلة في 
شركتي »سدافكو حليب السعودية« و»أصباغ 
همبل« التابعتني لش���ركة الصناعات املتحدة 
التابعة للمجموعة، مبينة ان الش���ركة تعكف 
على دراس���ة عدة مشاريع في القطاع العقاري 

ايضا.
وافادت املصادر بان »كيبكو« تس���عى عبر 
بعض ش���ركاتها التابعة الى تأسيس شراكات 
استراتيجية مع ش���ركات اخرى تتوافر لديها 
شبكات توزيع قائمة مبنطقة الشرق االوسط 
وشمال افريقيا، مبينة ان الشركة لديها النية 
لدخول اسواق االقليم ككل حيث تتواجد حاليا 
في 18 دولة خليجية وعربية وتسعى الى املزيد 
من التوس���ع وتطبيق السياس���ة التوسعية 
خاصة في حال وجود عوائ���د مجزية وقيمة 
مضافة للمجموعة م���ن وراء الدخول في تلك 

االس��واق.

ان  واوضح���ت 
الشركة قامت مؤخرا 
بتوحيد كل مصارفها 
اخلارجية حتت مظلة 
بنك برقان الذي اصبح 
مركزا الدارة جميع 
املصرفية  انشطتها 
في االردن واجلزائر 
وغيرها  والع���راق 
من ال���دول االخرى، 
االمر ال���ذي انعكس بااليجاب على وتيرة منو 
املشاريع وتسييرها بشكل منتظم خالل الفترة 

املاضية.
جتدر االشارة الى ان »كيبكو« موجودة في 
اكثر من 15 دولة عربية وفي الوقت ذاته تتواجد 
بتوزيع مثالي عبر القطاعات االقتصادية املختلفة 
وتعتبر من كبرى الشركات القابضة واملتنوعة 
االنشطة على مستوى منطقة الشرق االوسط 
وشمال افريقيا مبا لديها من اصول حتت ادارتها 
او سيطرتها تزيد في مجموعها على 19 مليار 
دوالر، ومتتلك املجموعة حصص ملكية كبيرة 
في محفظة تضم 50 شركة عاملة في 21 دولة، 
وتتركز االنشطة الرئيس���ية ملجموعة شركة 
مشاريع الكويت في قطاع اخلدمات املالية وقطاع 
االعالم، كما متتلك الشركة، من خالل الشركات 
التابعة والزميلة لشركاتها، مصالح واسعة في 
العقار والصناعة والرعاية الصحية  قطاعات 

واالدارة واالستشارات.

تسعى عبر شركاتها التابعة إلى تأسيس شراكات إستراتيجية بالشرق األوسط وشمال أفريقيا

»كيبكو« تتفاوض لالستحواذ على شركة استثمارية 
متخصصة في حقل إدارة األصول بالسعودية

جمال الشايع 

عاطف رمضان
قال الوكيل املساعد لشؤون 
والتراخي���ص  الش���ركات 
التجارية في وزارة التجارة 
والصناع���ة جمال الش���ايع 
ل���� »األنب���اء« أن  تأكي���ده 
»التجارة« طالبت الشركات 
املتخلفة في تقدمي ميزانياتها 
الس���نوية مبراجعة  املالية 
الوزارة لتصحيح ومعاجلة 

أوضاعها.
 مشيرا إلى أنه مت استدعاء 

32 شركة بهذا الشأن.
وأضاف الشايع أن الوزارة 
س���تعلن أيضا في وس���ائل 
املقبلة  الفترة  اإلعالم خالل 
ع���ن اس���تدعاء مجموعات 

الشركات املدرجة فقط ولكن 
الش���ركات مطالبة  جمي���ع 
بالتوجه نحو الوزارة لتعديل 

أوضاعها.
وحول رؤيته عن الشركات 
التي خسرت 75% من رؤوس 
أمواله���ا قال الش���ايع: هذه 
الش���ركات مطالب���ة بتقدمي 
بياناتها املالية وعقد جمعياتها 
العمومية لتعديل أوضاعها 

وإطفاء خسائرها.
وأشار إلى ان الوزارة على 
أمت االستعداد للتعاون مع هذه 
الشركات في إطار ما يسمح به 
القانون، مبينا أن »التجارة« 
ال تتنازل عن حقها في تطبيق 

املخالفات ضد املخالفني.

أخرى من الشركات املخالفة 
»مقفلة أو مساهمة أو عادية«، 
موضحا أن الوزارة ال تستدعي 

الوزارة تستدعي شركات أخرى مدرجة وغير مدرجة

الشايع لـ »األنباء«: »التجارة« استدعت 32 شركة 
لتقديم بياناتها المالية وتصحيح أوضاعها

»حيات كوم« توّقع عقدين
بقيمة 5.6 ماليين دوالر مع »هواوي«

اف���ادت ش���ركة حي���ات 
لالتص���االت )حيات كوم( في 
بيان نش���رته البورصة بأنها 
قامت بتوقيع عقدين مع شركة 
هواوي بقيمة اجمالية قدرها 
5.6 ماليني دوالر لتنفيذ اعمال 
ملصلح���ة ش���ركة االتصاالت 

الكويتية على النحو التالي:
العق���د االول بقيم���ة 1.76 
مليون دوالر يتضمن توريد 
وتركيب مولدات الطاقة ومبدة 

تنفيذ 4 اشهر.
العقد الثان���ي بقيمة 3.84 
مالي���ني دوالر لتنفي���ذ اعمال 
توسيع البنى التحتية ومبدة 

تنفيذ 9 اشهر.

صندوق المركز العقاري يوزع 5.8 فلوس 
للوحدة عن شهر أغسطس الماضي

أوصى مدير صندوق املركز العقاري في بيان نشر على 
موقع البورصة بتوزيع 5.833 فلوس للوحدة الواحدة، 
اي ما يعادل 7% س��نويا من القيمة االسمية للوحدة، عن 
الفترة من 1 الى 31 اغسطس 2010، وذلك حلاملي وحدات 
الصندوق املقيدين في س��جل املساهمني، كما في نهاية 

تداول امس.
وجاء ف��ي البيان انه مت احلصول عل��ى موافقة بنك 
الكويت املركزي على اجراء هذه التوزيعات علمنا ان هذه 

التوصية تخضع ملوافقة اجلهات املختصة.

الكندري لـ »األنباء«: عدم دستورية الدعوى وراء رفضها

رفض دعوى شركات استثمارية ضد »غرفة التجارة« 
لتحصيل الرسوم الخاصة بالتراخيص التجارية

محمود فاروق
رفضت محكمة االستئناف الدائرة التجارية 
رقم 1 الدعوى املقامة من بعض الشركات االستثمارية 
ضد غرفة جتارة وصناعة الكويت بشأن الرسوم 
التي تقوم بتحصيلها من الشركات مقابل احلصول 

على التراخيص التجارية.
وقال املستشار القانوني عبداهلل الكندري في 
تصريح ل� »األنباء« ان الرفض جاء لعدم دستورية 
الدعوى املقامة من الشركات، مستندا الى املادة 180 
من قانون الغرفة التي توجب دفع تلك الرسوم. 
واوضح ان الرس���وم التي يتم حتصيلها تعتبر 
االقل من حيث قيمتها املالية مقارنة بدول مجلس 

التعاون اخلليجي.

واش���ار الى ان غرفة التج���ارة تعتبر جزءا 
م���ن تاريخ ومعالم الكويت وال يجوز الطعن في 
دستورية القانون اخلاص بها خاصة املواد املتعلقة 
بتحصيل الرسوم اخلاصة بالتراخيص التجارية، 
مبينا ان الغرفة تقوم بدور كبير جتاه الشركات 
املسجلة لديها وليس كما قالت الشركات في دعواها 
ضد الغرفة ان الغرفة ال تس���تحق تلك الرسوم 

لعدم وجود خدمات ادارية او فنية.
واختتم تصريح���ه قائال ان غرف���ة التجارة 
والصناعة لها دور ريادي كبير في مشاريع الكويت 
وتنميتها ويجب ع���دم اغفاله، فضال عن دورها 
الرئيس���ي في اجتماعات الغرف التجارية لدول 

مجلس التعاون اخلليجي.


