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االقتصادية

شريف حمدي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان شركة املدينة للتمويل واالستثمار 
ستقوم بإرس���ال ميزانية الربع الثالث للعام احلالي الى بنك الكويت 
املركزي لتدقيقها متهيدا للكشف عن نتائج هذه الفترة املالية، مشيرة 
الى ان امليزانية حتمل ارباحا على عكس الربعني األول والثاني من العام 
احلالي لكنها لم تطفئ خسائر النصف األول التي اعلنت عنها الشركة 

والتي تقدر ب� 3.6 ماليني دينار بخسارة 10.2 فلوس للسهم.

وقال���ت املصادر ان االرباح التي حتققت ف���ي الربع الثالث جاءت 
نتيجة االداء التش���غيلي للش���ركة، الفتة الى ان حتس���ن اداء سوق 
الكويت لالوراق املالية خالل االشهر الثالثة املاضية انعكس على اداء 
الشركة كواحدة من ش���ركات االستثمار التي استفادت من ارتفاعات 

السوق االخيرة.
وتوقعت املصادر ان تعلن الشركة عن ارباح طفيفة مع نهاية العام 

احلالي او تقلص خسائر النصف االول على اقل تقدير.

ميزانية »المدينة« إلى »المركزي« اليوم محملة بأرباح

السيف يستهل أعماله اليوم

»نابيسكو« للعمل في السعودية وعمان

»الفتوى والتشريع« ترفع تقريرها النهائي
إلى »المواصالت« بشأن خدمة نقل األرقام خالل أيام

16% نموًا متوقعًا ألرباح
»الكويتية للمسالخ« في 2010

سيجري عدة مقابالت مع مسؤولي اإلدارات المختلفة

حامد السيف

عمران حيات

وقال حيات ان الشركة لم يتم 
ابالغها حتى اآلن بنتائج ترسية 
املناقصتني اللتني تقدمت لهما في 
السوق العماني، مضيفا أن آلية 
ترس���ية املناقصات في السوق 
العماني تختلف بشكل كامل عن 
املناقصات في الكويت حيث ان 
املدى الزمني لترسيتها يستغرق 

اكثر من 6 أشهر.
ولفت حيات الى ان »نابيسكو« 
تتبع سياسة إستراتيجية واعدة 
التش���غيلية  من خالل األعمال 
الهادفة التي تعود بالربح على 
الشركة واملساهمني، مشيرا إلى 
سعي الشركة املتواصل والدؤوب 
لتحقيق القيمة املضافة لألنشطة 

في السوقني احمللي واإلقليمي.
وتوقع حيات ان تفوز الشركة 
بعقد مع شركة البترول الوطنية 
بقيمة 2.2 مليون دينار لتقدمي 
خدمات متكاملة ملكافحة التلوث 
في مرافق الشركة ملدة 3 سنوات، 
مشيرا الى أن وكالتها لشركة ام 
اي كيه اي  دينيز التركية قد حازت 

على أقل األسعار في املناقصة.

 م���ن عقد الع���راق ال���ذي يقدر
ب� 2.5 مليون دوالر ستدخل ضمن 
ميزانية الشركة في الربع الثالث 
من العام احلالي، وهو ما يعني 
ان أداء الشركة في 2010 سيكون 
أفضل بكثير من 2009، خاصة 
ان الشركة تنافس على عدد من 
البيئي���ة والنفطية  املناقصات 
املطروح���ة من قبل الش���ركات 
التابعة ملؤسسة البترول والذي 
من املتوقع الكشف عنها قريبا.

عمر راشد 
 علمت »األنباء« من مص���ادر مطلعة أن إدارة 
الفتوى والتشريع ستقوم بإحالة رأيها بشأن خدمة 
نقل األرقام بني شركات االتصاالت الثالث إلى وزارة 
املواصالت خالل األسبوع اجلاري، وبينت املصادر 
أن رأي الفتوى والتشريع سيحدد إمكانية استخدام 
إحدى الش���ركات اململوكة بالكامل للهيئة العامة 
لالس���تثمار والعاملة في مجال نظم وتكنولوجيا 
املعلومات للقيام بعملية تنفيذ اخلدمة مع إحدى 

الشركات األجنبية املتخصصة في هذا املجال. 
 وأفادت املصادر ب���أن وزارة املواصالت قامت 

برفع األمر إلى إدارة الفتوى والتشريع وذلك بعد 
رفض إحدى الشركات احمللية التوقيع مع الشركة 
األجنبية للقيام بتنفيذ توحيد األرقام، الفتة الى 
أن االتفاق بني وزارة املواصالت والشركة األجنبية 
يقضي بأن تقوم الشركة األجنبية بتركيب األجهزة 
واملعدات الفنية الالزمة لتنفيذ عملية توحيد األرقام 
مقابل احلصول على جزء كبير من الرسوم التي 

سيتم حتصيلها من اخلدمة. 
 وقللت املصادر من إمكانية تقدمي اخلدمة نهاية 
العام احلالي، مشيرة إلى أن هناك الكثير من املسائل 

العالقة التزال غير محسومة بني اجلانبني.

محمود فاروق
توقعت مص���ادر مطلعة ل� »األنباء« ان حتقق 
الشركة الكويتية للمسالخ منوا في ارباحها للسنة 
املالية 2010 بنسبة 16% مقارنة بالعام املاضي الذي 
حققت في���ه 403 آالف دينار، مبين���ة ان النتائج 
جاءت اس���تنادا الى اداء الشركة التشغيلي فضال 
عن سعيها الى اتباع استراتيجية جديدة لتعزيز 

ادائها في السوق احمللي. وافادت املصادر بأن الشركة 
لديها خطط توسعية تتمثل في مشاريع استيراد 
س���تنعكس بشكل ايجابي على األداء املالي بشكل 
عام وارتفاع االيرادات بشكل خاص للعام احلالي، 
فضال عن التغلب على االنخفاض احلاد الذي حدث 
في االسعار العاملية للجلد وزيادة أسعار األغنام 

خالل الفترة املاضية.

شريف حمدي
افادت مصادر مطلعة »األنباء« بأن مدير عام السوق اجلديد حامد السيف 
سيستهل مباشرة أعماله كمدير للبورصة بدءا من اليوم بعد نشر املرسوم 
االميري بتعيينه في اجلريدة الرسمية اليوم. وقالت املصادر ان السيف 
سيقوم باجراء عدة مقابالت مع مسؤولي االدارات بالسوق كاجراء روتيني، 
ثم يبدأ في االطالع على القرارات االخيرة التي مت اصدارها من قبل ادارة 
السوق ملتابعة تنفيذها. واشارت الى ان ملف نقل عدد من االدارات املهمة 
من حتت مظلة ادارة السوق الى هيئة اسواق املال سيكون من اهم امللفات 
في انتظار السيف، الفتة الى انه سيكون هناك تنسيق مع مجلس املفوضني 
حول هذا الشأن. ولفتت الى ان هناك 3 ادارات مهمة على االقل سيتم نقل 
تبعيتها الى الهيئة وهي الرقابة وادارة الشركات وادارة الشؤون القانونية. 
وحول اجتماعات اللجان الفنية واملالية وغيرها من جلان السوق كشفت 
عن انها لن تنعقد اال بعد التنس���يق مع االدارة اجلديدة للسوق لتحديد 

البنود العاجلة التي حتتاج اجراء اجتماعات ملناقشتها رسميا.

أجل كل قرض.
البنوك  السؤال السابع: تطلب 
حتديد نسبة فائدة ثابتة خالل 
مدة س���داد القرض يتم على 
أساسها تسوية املديونيات مع 
عدم التأثر بارتفاع أو انخفاض 
سعر الفائدة خالل فترة جتهيز 

قرارات اللجان؟
بالقول  »املرك��زي«  وأجاب 
بأنه تتم تس��وية املديونية على 
أساس س��عر فائدة ثابت يحدد 
مقداره بنس��بة 3% فوق س��عر 
اخلصم املعلن من بنك الكويت 
التس��وية  إعداد  املركزي وقت 
بنفس األس��لوب املتب��ع وفقا 

للقانون رقم 28 لسنة 2008.
السؤال الثامن: تقترح البنوك 
قي���ام وزارة املالية مبخاطبة 
املؤسس���ة العام���ة للضمان 
االجتماعي بعدم حتويل رواتب 
العمالء املتقاعدين اخلاضعني 
ألحكام القانون رقم 28 لسنة 
2008 والقانون رقم 51 لسنة 

2010؟
املرك��زي  البن��ك  وأج��اب 
بالقول انه قد يكون من املناسب 
األخذ باقت��راح البنوك في هذا 

اخلصوص.
السؤال التاسع: هل يتطلب األمر 
قيام العمالء الذين متت تسوية 
مديونياتهم ضمن القانون رقم 
28 لس���نة 2008 بإعادة طلب 
التسوية وفقا للقانون رقم 51 
لسنة 2010 حتى يتسنى لهم 

االقتراض من جديد؟
وأوض��ح »املرك��زي« ف��ي 
رده بالق��ول انه ق��د يكون من 
املناسب استطالع رأي الفتوى 
والتشريع في هذا اخلصوص.

السؤال العاشر: تقترح البنوك 
االكتتاب بإقرار اجلهات الدائنة 
املسؤولة عن تسجيل بيانات 
النموذج رقم 2 بصحة بياناته 
وع���دم تقدمي أي مس���تندات 
إضافية م���ع النموذج إال في 
احل���االت التي يطل���ب فيها 
القاض���ي االط���الع على هذه 

املستندات؟
ملا  وفقا  »املرك��زي«:  وافاد 
ورد بالنم��وذج رق��م 2 املرفق 
بالالئحة التنفيذية للقانون رقم 
51 لسنة 2010 فإنه يتعني إرفاق 
جميع املستندات املؤيدة وهناك 

أهمية كبيرة لاللتزام بذلك.

بالقول انه بإم��كان البنوك تقدمي 
االقتراح إلى جلان التسويات.

الس�ؤال الثال�ث: تطالب البنوك 
باإلفادة عن احلاالت التي أقرتها 
جلان التس���ويات وفقا ألحكام 
القان���ون رقم 28 لس���نة 2008 
والتي لم يتم إرسال مطالباتهم 
الرغم  املالي���ة على  إلى وزارة 
م���ن توقيع العم���الء على عقد 
التس���وية أو تلك احلاالت التي 
لم يتم توقيع العمالء على عقود 

التسوية؟
ورد »املرك��زي« بالق��ول انه 
وفق��ا ملا تقضي به امل��ادة 15 من 
الالئحة التنفيذية للقانون رقم 28 
لسنة 2008، تقوم اجلهات الدائنة 
باتخاذ اإلجراءات الالزمة بش��أن 
إبرام عقود التس��وية مع العمالء 
املتعثري��ن وفق��ا لق��رار اللجنة 
العدل  ب��وزارة  العقود  وتوثي��ق 
على أن تكون مش��مولة بالصيغة 

التنفيذية.
وبن��اء على ذلك، ف��إن العبرة 
بإمتام اإلجراءات الالزمة بش��أن 
العقود هي توثيق عقد التس��وية 
ف��ي وزارة الع��دل، وبالتالي فإن 
كافة احلاالت التي مت توثيق عقود 
التس��وية اخلاص��ة به��ا جتري 
بش��أنها أحكام القان��ون رقم 28 
لس��نة 2008 وبالنس��بة للحاالت 
األخرى فإنه جتب مطالبة العميل 
بالتقدم بطلب جديد وفقا ألحكام 
 2010 51 لس��نة  القان��ون رق��م 

لتسوية مديونياته.
السؤال الرابع: ما الكيفية التي بناء 
عليها تتم إعادة تسوية املديونية 

إبرام تسويات بشأنها  السابق 
وفق القانون رقم 28 لسنة 2008، 
وهل ستقتصر إعادة اجلدولة 
عل���ى العم���الء املتعثرين بعد 
تسوية املديونية وفق القانون 
رقم 28 لسنة 2008 أو العمالء 
التس���وية  املنتظمني بعد تلك 
وزادت التزاماتهم الشهرية بعد 

تاريخ التصويب؟
وج��اء رد »املرك��زي« بالقول 
انه تتتم إعادة التس��وية للعميل 
الذي س��بق له إبرام تسوية وفقا 
للقانون رقم 28 لس��نة 2008 إذا 
ما تقدم بطلب إعادة تسوية وفقا 

للقانون رقم 51 لسنة 2010.
الس�ؤال اخلامس: تطلب البنوك 
إيضاحا بش���أن تطبيق أحكام 
املواد رقم 15 و16 و17 من القانون 

اجلديد رقم 51 لسنة 2010؟
وأجاب »املرك��زي« بانه وفقا 
للم��واد 15 و16 و17 م��ن القانون 
رقم 51 لس��نة 2010 فإن التسوية 
تتم وفق رصي��د املديونية القائم 
في دفاتر اجله��ات الدائنة في 31 
ديس��مبر 2009 أي بع��د إجراء 
لتعليم��ات  وفق��ا  التصويب��ات 
البن��ك املركزي الس��ابقة في هذا 

اخلصوص.
الس�ؤال الس�ادس: ما املدة التي 
س���تتم على أساس���ها جدولة 
املديوني���ة وفقا ألح���كام مواد 

القانون رقم 51 لسنة 201؟
أجاب »املرك��زي« بالقول يتم 
على  الصن��دوق  ق��رض  حتديد 
أس��اس جدول��ة املديوني��ة جتاه 
اجلهات الدائنة للفترة املتبقية من 

قيمة القسط الشهري للصندوق 
واحملدد بعقد التسوية.

الصادرة  التعليم��ات  وتطبق 
في »املركزي« في هذا اخلصوص 
والس��ارية وقت تق��دمي القرض 
مجم��وع  يح��دد  أي  اجلدي��د، 
للق��روض  الش��هرية  األقس��اط 
املقدم��ة للعمي��ل مب��ا ف��ي ذلك 
قسط قروض صندوق املتعثرين 
وقس��ط القرض اجلدي��د مبا ال 
يزيد على 40% من صافي الدخل 
الش��هري و30% للمتقاعدين وأال 
يزي��د أجل القرض االس��تهالكي 
على 5 س��نوات والقرض املقسط 
اجلديد عن 15 س��نة وذلك بغض 
النظ��ر عن األجل احملدد لس��داد 

قروض الصندوق.
الس�ؤال الثاني: لم يتم البت في 
الطلبات املقدمة من العمالء في 
إطار القانون رقم 28 لسنة 2008 
حي���ث ال يوجد رواتب أو دخل 
البنوك  شهري للعمالء، وترى 
أنه لم تتم معاجلة تلك احلالة في 
القانون اجلديد رقم 51 لسنة 2010 
ونقترح أن تتم تسوية مديونية 
العمالء كاملة من الصندوق مع 
تعهد العميل بعد التسوية بأن 
يخطر البنك املدير عند تعيينه 
في أي جهة عم���ل أو حصوله 
على دخل شهري للبدء في سداد 
القسط الشهري لقرض الصندوق 
مبا يساوي 50% من الدخل وإبالغ 
ديوان اخلدمة املدنية بإبالغ كل 
العمالء عند  بنك مدير بأسماء 

حصولهم على عمل إن أمكن؟
ذلك  على  »املرك��زي«  وأجاب 

الس�ؤال األول: عند منح قرض 
جديد في حال زيادة النس���بة 
الش���هري  املتبقي���ة من دخله 
املس���تمر على 50% مبا يسمح 
له باالقتراض دون أن يترتب على 
ذلك اإلخالل بشروط التسوية، 
ما النسبة التي سيتم تطبيقها 
الحتساب القرض اجلديد وهل 
ه���ي 50% من إجمال���ي الدخل 
الشهري أم 40% للعاملني و%30 
للمتقاعدي���ن وذلك دون النظر 
ألي تغيير في الدخل مستقبال؟ 
وهل س���يتم احتساب القرض 
الذي سيتم تقدميه للعميل على 
أم  التسوية  الدخل عند  أساس 
على أس���اس الدخ���ل عند منح 
القرض اجلديد م���ع األخذ في 
االعتبار التزامات العميل جتاه 
اجلهات الدائنة والتي يكون قد 
مت س���دادها في تواريخ الحقة 

لتاريخ التسوية؟
وفي رد »املركزي« على ذلك، 
أش��ار إلى أنه وفقا لن��ص البند 
2 م��ن املادة 6 م��ن القانون رقم 
51 لس��نة 2010 املش��ار إليه، فإن 
املتعثر  العميل  تس��وية مديونية 
يجب أن تأخذ في االعتبار حتديد 
قيمة القس��ط الشهري مبا ميكن 
العميل من االحتفاظ بنسبة %50 
من إجمالي دخله الش��هري قبل 

حتديد قيمة قرض الصندوق.
وبالنس��بة للقروض اجلديدة 
للعمالء  الت��ي يج��وز تقدميه��ا 
املس��تفيدين من الصندوق وفقا 
حلك��م املادة 11 م��ن القانون رقم 
51 لس��نة 2010، فإنه يتعني على 
االس��تثمار  البن��وك وش��ركات 
املركزي  البنك  لرقاب��ة  اخلاضعة 
االلتزام بالتعليمات الصادرة عن 
البنك بش��أن قواعد وأسس منح 
القروض االس��تهالكية واملقسطة 
عن��د منح قروض جديدة للعمالء 
وبالتال��ي فإن��ه في ح��ال زيادة 
النس��بة املتبقية من دخل العميل 
الشهري املستمر على 50% من هذا 
الدخل مبا يس��مح له باالقتراض 
دون أن يترتب على ذلك اإلخالل 
بش��روط التس��وية أو مخالف��ة 
تعليم��ات بنك الكوي��ت املركزي 
فإنه بإم��كان العمي��ل احلصول 
عل��ى ق��روض جدي��دة على أن 
يتم حتديد مق��دار املبلغ الفائض 
من الدخل الش��هري للعميل عند 
منح القرض اجلديد بعد استبعاد 

تمويل مشاريع الخطة وصندوق المعسرين
أمام اجتماع المديرين العامين بالبنوك األربعاء

عمر راشد
علمت »األنب��اء« من مصادره��ا أن املديرين 
العامني للبنوك احمللية س��وف يعقدون اجتماعا 
األربعاء املقبل وذلك ملناقشة عدد من النقاط الهامة 
والت��ي يأتي على رأس��ها خط��ط البنوك احمللية 
للمس��اهمة في متويل مش��اريع اخلطة ووضع 

آليات التنسيق والقواعد اخلاصة بتمويلها.
 وأف��ادت املصادر بأن االجتم��اع قد يتطرق 
ملوض��وع مق��رات البن��وك واإلش��كاليات التي 
تواجهها بش��أن إقامة فروع جديدة لها واحللول 

املقترح��ة من قبل البن��وك لعالجها، الفتة الى أن 
هن��اك تضييقا من قبل البلدي��ة وبعض اجلهات 
احلكومية ف��ي منح البن��وك التراخيص الالزمة 

إلقامة تلك الفروع.
 وبين��ت أن التعام��ل م��ع القان��ون اجلديد 
لصن��دوق املعس��رين والتنس��يق م��ع اجلهات 
املرتبطة مع البنوك احمللية على مستوى اجلهات 
احلكومي��ة ممثلة ف��ي وزارة املالية وش��ركات 
التمويل من القطاع اخلاص ستكون أحد احملاور 

الهامة والرئيسية التي سيتناولها االجتماع.
أحمد مغربي

كشف رئيس مجلس االدارة 
في الش���ركة الوطنية للخدمات 
البترولية »نابيس���كو« عمران 
حيات عن خطط الشركة للعمل 
في السوق السعودي في مجالي 
تس���ميت اآلب���ار وحف���ر اآلبار 
العميقة التي تتطلب مواصفات 
تكنولوجية هائلة وفرتها الشركة 
من خالل الشراكة اإلستراتيجية 
التي عقدتها مؤخرا مع ش���ركة 

هاملت اند بند.
وق���ال حيات ف���ي تصريح 
خاص ل� »األنباء« ان الش���ركة 
ستركز خالل الفترة املقبلة على 
السوق العراقي باعتباره من أحد 
أكبر األسواق النفطية املفتوحة 
للشركات اخلاصة في املنطقة، 
مبينا أن القيمة اإلجمالية للعقود 
احمللي���ة التي تق���وم بتنفيذها 
الشركة حاليا سواء لشركة نفط 
الكويت او تقدمي خدمات احلريق 
واإلطفاء تتراوح بني 85 إلى 95 

مليون دينار.
وذكر حيات ان األرباح الناجتة 

اعلن بنك الكويت الوطني ان االكتتاب في زيادة 
رأسمال البنك جتاوز 5 أضعاف األسهم املصدرة، ومت 
تغطيته بنسبة 553%، وذلك تأكيدا على الثقة التي 
يحظى بها البنك من قبل املساهمني واملستثمرين على 
الرغم من األزمة املالية العاملية، الفتا الى أن رأسماله 
يبلغ بعد هذه الزيادة نحو 360 مليون دينار.\ واشار 
البنك في بيان صحافي الى انه كان قد استدعى زيادة 
رأسماله بنسبة 10% في الفترة بني 5 أكتوبر اجلاري 
و21 منه عبر إصدار أس����هم جديدة بقيمة 100 فلس 
للسهم الواحد، مضافا إليها عالوة إصدار بقيمة 400 
فلس، وذلك للمساهمني املقيدين في سجل البنك كما 

في 4 أكتوبر 2010. 
واكد »الوطني« انه جنح في زيادة رأسماله إلى 
نحو 360 مليون دينار بعدما شهد االكتتاب في هذه 
الزيادة إقباال كبيرا ومت تغطيته بنسبة 553% من األسهم 
املصدرة، ما يعكس ثقة املساهمني واملستثمرين في 
بنك الكويت الوطني ومتانة مركزه املالي وسياسته 

املتحفظة التي مكنته من مواجهة جميع األزمات.
وبني البنك ان زيادة رأسماله تأتي متاشيا مع خططه 

الرامية إلى مواصلة التوسعات االستراتيجية داخل 
الكويت وخارجها، إلى جانب تنمية محفظته اإلقراضية 
وتعزيز دوره في متويل املشروعات االقتصادية على 
مستوى الكويت واملنطقة. يذكر أن البنك الوطني قد 
حقق 224.5 مليون دينار أرباحا صافية في األشهر 
التسعة األولى من العام احلالي، بنمو بلغ 11.4% عن 

الفترة نفسها من العام املاضي.

»المركزي«: للعميل الحق في الحصول على قرض جديد 
إذا زادت النسبة المتبقية من دخله الشهري على %50

في رده على 10 تساؤالت من البنوك المحلية بشأن تطبيق قانون صندوق المعسرين

3% فوق سعر الخصم نسبة الفائدة المطبقة على تسوية العمالء بغض النظر عن سعر الفائدة

»لجنة االستقرار« التابعة ل� »التجارة«
ترفع تقريرها حول »الفارابي« إلى »المركزي« 

عمر راشد
 كش����فت مص����ادر مطلع����ة

ل� »األنباء« ان جلنة قانون تعزيز 
االستقرار املالي التابعة لوزارة 
التجارة والصناعة شارفت على 
االنتهاء م����ن تدقيق االقرارات 
الفارابي  املقدمة م����ن ش����ركة 
لالستثمار متهيدا لرفع تقرير 
الى بنك الكويت املركزي لدراسته 
وحتديد ما اذا كانت الش����ركة 
تستحق االستفادة من القانون 

وفقا للمواد املنصوص عليها به 
ووفقا لالئحة التنفيذية للقانون، 
موضحة ان التقرير سيتم رفعه 

خالل ايام.
واف����ادت املصادر بأن جلنة 
االستقرار طلبت بعض البيانات 
املالية من الش����ركة الستكمال 
فحص ما قدمته م����ن اقرارات 
وللتأكد من املعلومات التي وردت 
بها لكتابة تقريرها النهائي بشأن 

تلك البيانات.

واضافت املصادر قائلة انه ال 
صحة اللغاء اللجنة، مؤكدة على 
انها تقوم باالجتماع بشكل دوري 
التي تعرض  امللف����ات  ملتابعة 
عليها من الشركات لالستفادة 

من قانون االستقرار املالي.
واوضحت ان اللجنة بصدد 
عقد اجتماع لها بدايات االسبوع 
املقبل ملتابعة القرارات وامللفات 
اخلاصة بعمله����ا خالل الفترة 

املقبلة.

»أصول لالستثمار« تسعى لزيادة محفظة 
التمويل االستهالكي إلى 6.5 ماليين دينار 

شريف حمدي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان ش��ركة أصول لالستثمار بصدد 
زيادة قيمة محفظة التمويل االس��تهالكي مبقدار 1.5 مليون دينار لتصل 
ال��ى 6.5 مالي��ني دينار قبل نهاي��ة الربع االخير من الع��ام احلالي، وذلك 
ف��ي اطار تفعيل اداة التمويل االس��تهالكي بالش��ركة. وقالت املصادر ان 
الش��ركة تترقب تفعيل خطة التنمية، حيث تطمح الى ان تزيد من حصتها 
الس��وقية في التمويل االستهالكي على مستوى االفراد والشركات، الفتة 
الى انه من املتوقع ان يزداد الطلب على هذا النوع من التمويل مع تطبيق 
خط��ة التنمية. وحول التخارج من بعض االصول اململوكة للش��ركة افات 
املصادر بأن لديه��ا اصوال جيدة ومدرة للدخل، وس��يكون هناك اعتماد 
عل��ى هذه االصول في زيادة التدفقات النقدي��ة في املرحلة املقبلة خاصة 
بعد قيام الش��ركة بإعادة جدولة ديونها، مشيرة الى ان الشركة تخلصت 
من الضغوط التي كانت عليها بعد جدولة ديونها وبالتالي لم تعد في حاجة 
ملحة للتخلص من بعض اصولها اال في حال تلقت عروضا مغرية تتحقق 

من ورائها عوائد مجزية.

تغطية االكتتاب في زيادة رأسمال »الوطني«
بأكثر من خمسة أضعاف األسهم المصدرة

عمر راشد
حصل��ت »األنب��اء« عل��ى ردود بن��ك الكويت املرك��زي واملتعلق��ة ب� 10 
استفس��ارات قدمتها البن��وك احمللية ح��ول تطبيق قانون املعس��رين رقم 
51 لس��نة 2010 والذي أرس��له احتاد املصارف في كتاب إل��ى البنوك احمللية 

منتصف الشهر اجلاري.
حي��ث أكد »املركزي« أنه في حال زيادة النس��بة املتبقية عن دخل العميل 
املتعثر الش��هري املس��تمر على 50% من هذا الدخل مبا يسمح له باالقتراض 
دون أن يترتب على ذلك اإلخالل بش��روط التسوية أو مخالفة تعليمات بنك 
الكوي��ت املركزي، فإنه بإم��كان العميل احلصول على ق��روض جديدة على 
أن يت��م حتديد مقدار املبل��غ الفائض من الدخل الش��هري للعميل عند منح 
القرض اجلديد بعد اس��تبعاد قيمة القسط الشهري للصندوق واحملدد بعقد 

التسوية.
وجاء رد »املركزي« على تساؤل البنوك احمللية حول عدم البت في الطلبات 
املقدم��ة للعمالء املتعثرين في القانون رقم 28 لس��نة 2008 والذين ليس لهم 
دخل شهري ثابت والتي لم يتم البت فيها في القانون رقم 51 لسنة 2010 أن 

البنوك ميكنها أن تلجأ إلى جلنة التسويات للبت في تلك الطلبات.
وأش��ار »املركزي« إلى أن نسبة الفائدة الثابتة املطبقة على القرض اجلديد 
للعميل املتعثر ال تخضع للتغيرات في س��عر الفائدة وتكون 3% فوق س��عر 
اخلص��م املطبق من قبل البنك املرك��زي. وأجاب املركزي على مقترح البنوك 
احمللية بقيام وزارة املالية مبخاطبة مؤسسة الضمان االجتماعي بعدم حتويل 
رواتب املتقاعدين اخلاضعني للقانون رقم 28 لس��نة 2008 والقانون رقم 51 
لسنة 2010 أنه قد يكون من املناسب األخذ مبقترح البنوك في هذا اخلصوص.

وفيما يلي التفاصيل:


