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 أعلنت شركة النخيل لإلنتاج الزراعي (النخيل) 
انها قامت بتوقيع عقد بقيمة ١٫٠٤٨٫٦٠٦ دنانير مع 
شركة وارة لإلنشاءات خاص بأعمال ري وزراعة 
وتنســـيق حدائق في الساملية بارك ومبدة تنفيذ 
قدرها سنة ونصف السنة على ان يبدأ العمل فيه 
في شهر فبراير ٢٠١١، هذا وتتوقع الشركة صافي 

ربح لهذا املشروع مبقدار ٧٪.  

 «النخيل» توقع عقدًا بمليون دينار

 بعد الدمج سيصل رأسمالها إلى ٨٠ مليون دينار

 «الدولية للتمويل» تتوسع في التمويل االستهالكي 
وإدارة األصول وتملك شركات وساطة 

 شريف حمدي
  علمـــت «األنباء» من مصادر 
مطلعـــة ان الشـــركة الدوليـــة 
للتمويل ستتوســـع في نشاط 
التمويل االســـتهالكي من خالل 
التمويل لدى  زيـــادة محفظـــة 
الشركة، كما انها ستركز نشاطها 
في مجـــال إدارة األصول، الفتة 
الى ان الشـــركة ستسعى أيضا 
الى متلك شركات وساطة مالية 
خارجية على املستوى اإلقليمي. 
ان «الدولية  وقالـــت املصـــادر 

للتمويل» ســـتعمل ايضا على 
تأســـيس صناديق استثمارية 
النشـــاط وتســـتهدف  متنوعة 
عددا من أسواق املنطقة سواء في 
مجال أسواق املال او في النشاط 
العقاري، في ظل اتباع إستراتيجية 
استثمارية جديدة تسعى الشركة 
لتنفيذها بعد إمتام عملية الدمج 
بشكل واقعي والتي من املنتظر 
االنتهـــاء منها خالل الربع األول 
من ٢٠١١ حســـب قول املصادر. 
ولفتت الى ان رأســـمال الشركة 

سيصل الى نحو ٨٠ مليون دينار، 
وذلـــك بعد ان يتم دمج شـــركة 
جيزان العقارية وكويت انفست 
القابضة في الدولية للتمويل التي 
ستعقد جمعية عمومية منتصف 
الشهر املقبل للموافقة على زيادة 
رأسمالها البالغ حاليا ٤٢٫٦ مليون 
دينار، فيما ان شـــركتي جيزان 
العقارية القابضة وكويت انفست 
ستعقدان جمعياتهما العمومية في 
السادس من الشهر املقبل إلقرار 

عملية االندماج. 

 البالغة ٦٠٠ مليون دوالر و«المركزي» اعتمد ميزانية ٢٠٠٨ وعموميتها خالل أيام

 بوخضور لـ «األنباء»: «الدولية لإلجارة» توصلت
  إلى اتفاق نهائي مع الجهات الدائنة لجدولة المديونية

 «كمفيك» و«بيتك» والمؤسسة العربية المصرفية بالبحرين أكبر الجهات الدائنة
 وميزانية ٢٠١٠ سيتم االنتهاء منها خالل الربع األول من ٢٠١١ وتمت معالجة األصول وتثبيتها

 محمود فاروق
  كشف رئيس مجلس ادارة الشركة 
الدولية لالجارة واالســـتثمار حجاج 
بوخضور عن التوصل الى اتفاق نهائي 
مع اجلهات الدائنة البالغ عددها ١٤ جهة 
دائنة من داخل وخارج الكويت، وذلك 
من اجل اعادة هيكلة املديونية البالغة 
٦٠٠ مليون دوالر، وذلك خالل اجتماع 
كبير حضره جميـــع ممثلي اجلهات 
الدائنة، مبينا ان أكبر اجلهات الدائنة 
للشركة هي شـــركة الكويت والشرق 
االوسط لالستثمار املالي «كمفيك» وبيت 
الكويتي «بيتك» واملؤسسة  التمويل 

العربية املصرفية بالبحرين.

  االمور االدارية والفنية

  وقال بوخضور في تصريح خاص 
لـ«األنباء» انه مت وضع خطة استراتيجية 
لتسيير االمور االدارية والفنية بالشركة 
مبحاذاة هيكلـــة املديونية، الفتا الى 
موافقة بنك الكويت املركزي على ميزانية 
عام ٢٠٠٨ وإرسالها الى وزارة التجارة 
والصناعة لتحديد موعد لعقد اجلمعية 
العمومية خالل االيام املقبلة وبشكل 
متواٍز مت االنتهاء من ميزانية ٢٠٠٩ وجاٍر 
متابعتها من مراقب خارجي إلرسالها 
الى بنك الكويت املركزي العتمادها قبل 
نهاية العام احلالي، واضاف ان ميزانية 
٢٠١٠ سيتم االنتهاء منها خالل الربع 

االول من العام املقبل.
   واشار الى انه متت معاجلة أصول 

الرائـــدة  املكانـــة 
للشركة في السوق، 
وكل هذه اخلطوات 
تتزامن مع بعضها 
البعض خالل فترة 

محددة.
أسباب    وأرجع 
أزمـــة «الدوليـــة 
لالجارة» الى سوء 
ادارتها السابقة التي 
جلأت الى خيارات 
افـــراز  الـــى  أدت 
املالي لدى  التعثر 
الشركة، مضيفا انه 
عندما عجز بعض 
عمالئها عن سداد 
التزاماتهم جتاهها 
اشترت حصصهم 
اململوكة في شركات اخرى كحل لهذه 
املشـــكلة، اال انهـــا باتـــت بذلك متلك 
حصصا في ١٤ شـــركة تابعة في غير 
نشاط الشركة نهائيا، وال متلك االدارة 
أي خبرة كفيلة بضمان ســـير العمل 

بشكل طبيعي.

  اعادة الهيكلة

  وأشـــار الى ان الشركة منذ عامني 
وحتديدا عند تســـلم االدارة السابقة 
زمام االمور لـــم يدخل أي ايراد يذكر 
للشركة، ومت وضع خطة عمل قادرة 
على تقوية االيرادات والتدفقات النقدية 

الشركة وتثبيتها 
بعـــد ان شـــهدت 
انخفاضا ملحوظا 
العامني  على مدار 

املاضيني.
  وبســـؤاله عن 
قـــال:  االســـتقالة 
ال تعليـــق حفاظا 
حقـــوق  علـــى 
وانقاذ  املساهمني 
الشركة من التعثر 
تنتهي  ومهمتـــي 
بوضع االمور في 
نصابها الصحيح، 
وجهودنا ستستمر 
في انقاذ الشركة من 
التعثر مهما كانت 
الضغوط الداخلية 

واخلارجية التي أتعرض اليها فمهمة 
االدارة احلالية هي التوفيق بني االطراف 
الدائنة وكبار املساهمني للوصول الى 

نتيجة في مصلحة اجلميع.
   فضال عن العمـــل على اعادة بناء 
أسس ومقومات للشـــركة ومعاجلة 
االولويات وحتديات النشـــاط بإزالة 
املخالفات، وعلى سبيل املثال ال احلصر 
املخالفـــات التي رصدها تقرير وزارة 
التجارة والصناعـــة وحتفظات بنك 
الكويت املركزي، وبالتالي اعادة تداول 
سهم الشركة، وخلق االستقرار ودعم 
منو الشـــركة والتركيز على استعادة 

الالزمة خلدمة ديون الشركة بعد اعادة 
الهيكلة  اعـــادة  هيكلتهـــا، ألن خطة 
تعتمد على قدرتنا في ســـداد الديون 
وفوائدهـــا للجهات الدائنة خالل املدة 
املتفق عليها، والتأكد من املالءة والقدرة 
املالية للشـــركة وبشـــكل يفي باحلد 
االدنى من متطلبات الدائــنني، السيما 
أيضا تصويب ومعاجلة املخــالفات مع 

اجلهات الرقابية.

  دفع عجلة النمو

  وتأتي بعدهـــا عملية تقييم وضع 
االصـــول وااللتزامـــات وتقدمي خطة 
للتعامل مع اصول الشركة، وتطوير 
الهيكلة  املاليـــة متضمنـــة  اخلطـــة 
الرأسمالية وجدولة التدفقات النقدية 
ومقترحـــات التمويل، وتطوير خطة 
عمل جديدة مبا يتناسب مع اخلطوتني 
االولـــى والثانية كما ذكرت ســـابقا، 
مبينا ان االدارة حاليا، تقوم مبراجعة 
العقود والعمليات السابقة، كما قمنا 
بتشكيل فرق عمل تعمــل على كل هذه 
االولويـــات وتلتقي فيما بينها وتتشابك 
لدفع عجلــة منو الشـــركة ومعاجلة 

تعثـــرها.
   وبالتالي فإنها ستقوم باطالع مجلس 
االدارة على التعامل مع معطيات النشاط 
اليومي لها، بعد ان مت تنفيذ وتفعيل 
السياسات واللوائح الداخلية للشركة، 
والعمل على تقييم أداء ممثلي الشركة 

في الشركات التابعة. 

 حجاج بوخضور

 «الكويت الدولي» يحل ثانياً محلياً  

 ..والبنك يقّدم ورقة عمل حول النظام المالي اإلسالمي
  في مؤتمر دور المحاسبة في استقرار ودعم األسواق المالية

ــي فعاليات مؤمتر «دور  ــاركته ف  أعلن بنك الكويت الدولي عن مش
احملاسبة في استقرار ودعم األسواق املالية»، الذي تنظمه جمعية احملاسبني 
واملراجعني الكويتية وقسم احملاسبة بجامعة الكويت، حتت رعاية سمو 
رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر احملمد، خالل الفترة من ١-٢ 

ديسمبر املقبل بقاعة املؤمترات بغرفة جتارة وصناعة الكويت.
   ويقدم «الدولي» خالل فعاليات املؤمتر ورقة عمل متخصصة بعنوان 
ــالمي ـ الفرص والتحديات»، يقوم بعرضها حسن  «النظام املالي اإلس

السنوسي الباحث االقتصادي األول بإدارة البحوث االقتصادية بالبنك، 
تتناول الورقة الفرص املتاحة أمام النظام اإلسالمي وإمكانية إدماجه في 
النظام املالي الدولي فضال عن التحديات التي تواجه مستقبل النظام املالى 

اإلسالمي ومن ثم حتديد القدرات املطلوبة الجتياز التحديات.
  اجلدير بالذكر أن إدارة البحوث االقتصادية في بنك الكويت الدولي 
ــن الفعاليات احمللية  ــور فاعل في العديد م ــكيل حض درجت على تش

واخلليجية ذات الطابع العلمي واملهني املتخصص.

 والثالث خليجيًا في قائمة البنوك
  األكثر نموًا خالل الربع الثالث

 أعلن بنك الكويت الدولي عن استحواذه على املركز الثاني بني البنوك الكويتية 
واملركز الثالث بني البنوك اخلليجية األكثر منوا بنهاية التســــعة أشــــهر من العام 
احلالي بنســــبة منو بلغت ٣٨٢٫٦٪، وذلك بعد حتقيقه ١٣٫١٤ مليون دينار أرباحا 
مقارنة بخســــائر بلغت ٤٫٦٥ مليون دينار خالل نفــــس الفترة من العام املاضي، 
نظرا لسياسته الناجحة التي انتهجها منذ بداية العام والتي انعكست إيجابا في 
شكل نتائج مالية جيدة. وقال البنك في بيان صحافي انه على الرغم من املنافسة 
القوية في سوق املصارف اإلسالمية في الكويت والتحديات التي فرضتها األوضاع 
االقتصادية السائدة بالسوق، جاء حتقيق هذا املركز نتيجة لقيام البنك بتدعيم 
وتقويــــة مركزه املالي من ناحية وزيادة ربحية انشــــطته من ناحية أخرى مع 
احلفاظ على ســــالمة عملياته من خالل االستمرار في سياساته املتحفظة التي 
يسعى البنك من خالل تطبيقها الى استكمال كافة مقومات التحوط واالحتراز 

ألي أحداث مستقبلية.
  وذكر البنك أن ادارته التنفيذية تعكف في الوقت احلالي على اعداد استراتيجية 
جديدة للسنوات الثالث املقبلة من ٢٠١١ الى ٢٠١٣ ستراعي فيها االرتقاء بالعمل 
وحتســــني االداء وتنظيم الربحية، واالستعداد لتمويل مشاريع خطة الدولة 
التنموية مبا ينعكس في النهاية على حتقيق «الدولي «حصة كبرى في سوق 

املصارف اإلسالمية في الكويت.
  واشــــار البنك الى انه يخطط خالل الفترة املتبقية من العام احلالي إلى 
االستمرار في تنفيذ سياسته الرامية إلى تقوية مركزه املالي وزيادة ربحيته، 
مع التوســــع املدروس فــــي عدد منافذ الوصول للعمــــالء بعدما وصل عدد 
فروعه في الوقت احلالي الى ١٤ فرعا، ومن خالل تطوير منتجاته وخدماته 
املصرفية لتتواءم مع متطلبات مختلف فئات املجتمع الكويتي من املواطنني 
والوافدين مبختلف فئاتهم العمرية وتطلعاتهم املصرفية، ولتوفر االحتياجات 
التمويلية ملختلف الشركات واملؤسسات الساعية للمشاركة في مشاريع 
الدولة التنموية في مختلف األنشــــطة االقتصادية. ولفت البنك في بيانه 
الصحافي الى انه يقدم حاليا عددا كبيرا من املنتجات واخلدمات املصرفية 
لعمالئه وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية والتي منها املرابحات بأنواعها 
(سيارة، عقار، سلع) والوكالة في االستثمار، اإلجارة املنتهية بالتمليك، 
واالستصناع والودائع، باإلضافة إلى مزاولة عمليات التمويل اإلسالمي 
املختلفة، ومباشرة عمليات االستثمار املباشر، فتح وإصدار االعتمادات 
املستندية والكفاالت، تأسيس الشــــركات، والتقييم العقاري باالضافة 

إلدارة االمالك حلساب الغير، وشراء األراضي والعقارات. 

 لمواجهة األوضاع الجديدة التي خلفتها األزمة

 الطواري: «رساميل» تخفض مصاريفها اإلدارية 
٢٥٪ وتدرس الدخول في مشاريع جديدة

  منى الدغيمي
  قال رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب في 
شركة رساميل للهيكلة املالية عصام الطواري إن 
الشـــركة عمدت إلى تخفيض املصاريف اإلدارية 
بنسبة ٢٥٪ وذلك بهدف مواجهة األوضاع اجلديدة 
التي خلفتها األزمة املالية العاملية، مشيرا الى ان 
«رساميل» تواصل تنفيذ نهجها املتحفظ وتطبيق 

سياسات ضبط ومراقبة التكاليف.
  وأضاف أن وضع الشركة مستقر وأن مالءتها 
املالية ممتازة وال تعانـــي أي فجوة في التمويل، 
الفتا الى انها تدرس حاليا مشـــاريع جديدة داخل 

وخارج الكويت.
  وكشف الطواري أن «رساميل» مازالت تسعى 
للحصول على فرص استثمارية وحتقيق عوائد 
مجزية من خالل متابعة فرص استحواذ مناسبة 

 عصام الطواريلالنطالق نحو التوسع اإلقليمي. 


