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 أكدت شركة أجيليتي للمخازن العمومية في بيان نشر على 
موقع البورصة بشأن ما تردد عن قيام احلكومة األميركية برفع 
دعوى جديدة ضد أجيليتي، أكدت ان ذلك ليس صحيحا، وان 
القضية املدنية التي تكلمت عنها هي ليست قضية جديدة ضد 
أجيليتــــي للمخازن العمومية، بل تعديل اجرائي على صحيفة 

الدعوى التي مت اإلفصاح عنها في نوفمبر ٢٠٠٩. 

 «أجيليتي» تنفي قيام الحكومة األميركية 
  برفع دعوى ضد الشركة

 ساهم في إنجاحها منذ ترؤسه لفريق التأسيس في ٢٠٠٨

 سلمان البدران رئيسًا تنفيذيًا
  لـ «ڤيڤا» خلفاً لنجيب العوضي 

 أعلنــــت شــــركة االتصــــاالت 
الكويتية «ڤيڤا» أن مجلس إدارتها 
قرر تعيني م.سلمان البدران رئيسا 
تنفيذيا للشركة خلفا للمهندس 
جنيب العوضي الذي سيتولى مهمة 
أخرى لــــدى مجموعة االتصاالت 

السعودية.
  وجاء تعيني البدران الذي كان 
يشغل منصب الرئيس التنفيذي 
للقطاع التكنولوجي في شــــركة 
«ڤيڤا»، بعد سلسلة من املهام التي 
كلف بها بدءا من ترؤسه الفريق 
الذي انتدبته مجموعة االتصاالت 
السعودية لإلشراف على تأسيس 

نواة «ڤيڤا» عام ٢٠٠٨، حيث حقق جناحا بارزا مع فريق 
العمل في تثبيت مكانة الشركة في سوق االتصاالت 

الكويتي.
  وقالت شركة «ڤيڤا» في بيان صحافي إن هذه اخلطوة 

تأتي تكميلية ملســــيرتها وتنفيذا 
الستراتيجيتها للفترة املقبلة وهي 
تصب في مصلحة الشركة، مضيفة 
أن الرئيس التنفيذي اجلديد أتى 
من رحم الشركة وهو مطلع على 
كل تفاصيلها وتربطه عالقة وثيقة 
برؤساء القطاعات وبفريق العمل، 
حيث سيسعى جاهدا إلى توحيد 
اجلهود في سبيل تطوير الشركة 

وتقدمي األفضل إلرضاء عمالئها.
  وشكرت «ڤيڤا» العوضي على 
كل ما بذله خالل فترة توليه منصب 
الرئيس التنفيذي مما كان له األثر 
الكبير في تغيير مفهوم االتصاالت 
في السوق احمللي، منوهة باخلبرة العالية التي كان 
يتمتع بها والتي أسهمت في تقدمي عروض ومنتجات 
حصرية للمشتركني، متمنية له التوفيق والنجاح في 

املهمة اجلديدة التي كلف بها.  

 م.سلمان البدران 

 الشيخ سالم العبدالعزيز

 حمد املرزوق

 ردًا على ما نشرته «األنباء» حول دراسة للبنوك خاصة بتوسيع قاعدة االئتمان والتمويل والقروض للشركات واألفراد

 محافظ «المركزي» لـ «األنباء»: مطالبة البنوك بااللتزام بقواعد منح 
القروض تهدف إلى إحكام تنظيمها وعدم الخروج عن طبيعتها

 المرزوق: «المركزي» ال ينشر أي معلومات عن «القروض المتعثرة»
 قال رئيس اتحاد المصارف الكويتية 
حمد المرزوق ان بنك الكويت المركزي ال 
يقـــوم بنـشـــر أي معلــومات عمــا يسمى 
بـ «القروض المتعثرة» وال توجد أي بيانات 

يتم نشرها بشأن تلك التسمية.
  وذكر في بيان أرسله الى «األنباء» ردا 
على ما نشـــر يوم الثالثاء الماضي حول 
«٥٠٠ مليون دينار قروض متعثرة ال تشمل 
تعثر بعض العمالء في ٢٠١٠»، ان ما تقوم 
البنوك بتضمينه في بياناتها السنوية هو 

القروض غير المنتظمة.
  واشـــار في رده الى ان عدم االنتظام 
ال يعني تعثـــر العميل بالكامل، حيث قد 
يكون العميل متأخرا في سداد بعض من 
مديونياته المستحقة للبنوك لفترة من 

الزمن ثم يعاود الســـداد واالنتظام مرة 
أخرى، كما ان عدم االنتظام ال يعني التعثر 
التام وعدم المقدرة على سداد المديونية، 
فضال عن ان األرقام التي تنشرها البنوك 
بشـــأن القروض غير المنتظمة تتضمن 
المخصصـــات المحددة فقط وال تتضمن 
المخصصات العامـــة المحتفظ بها لدى 
البنـــوك أو الضمانـــات المقابلـــة لتلك 
المديونيات والتي عند أخذها في االعتبار 
ســـتغطي أكثر من ١٠٠٪ من المديونيات 

غير المنتظمة.
  وتعليقا على ما سبق، فإننا نؤكد على 
ان ما ورد في خبر «األنباء» جاء نقال عن 
تقرير لشركة «كامكو» بتاريخ ٢٠١٠/١٢/١٢، 
وجاء فيه ان المخصصات الكبيرة التي 

احتسبتها البنوك في قائمة الدخل والتي 
بلغت خالل األشـــهر التسعة األولى من 
عام ٢٠١٠ نحو ٣٨٥ مليـــون دينار، وان 
السياسة االئتمانية المتشددة للبنوك في 
منح القـــروض تهدف الى تجنب الوقوع 
في المأزق نفسه في المستقبل، وتنظيف 
دفاترها من القروض المتعثرة التي جاءت 
نتيجة تعثر بعض الشركات واألفراد الذين 
بالغوا في االستدانة بهدف الربح السريع 
وتعظيم الثـــروات خالل فترة االنتعاش 

التي سبقت األزمة المالية.
  حيث انه مازالت هناك قروض بقيمة ٥٠٠ 
مليون دينار متعثرة في القطاع المصرفي 
ومن المفترض ان تغطيها البنوك خالل 

 .٢٠١١

 «الخليج» يناقش بيانات ٢٠١٠ 
  خالل يومين بأرباح تشغيلية «جيدة»

  عمر راشد
  أفاد مصـــدر مطلع «األنباء» 
بأن مجلـــس إدارة بنك اخلليج 
سيجتمع خالل اليومني القادمني 
ملناقشة واعتماد البيانات املالية 
لعام ٢٠١٠ والتي من املتوقع ان 
حتقق نتائج جيدة على مستوى 

االرباح التشغيلية.
  وأوضح ان تعزيز اداء االرباح 
التشغيلية سيدفع ربحية البنك 
في ٢٠١٠ لالرتفاع بشكل كبير، 
مســـتدركة بان تراجع نســـبة 
املخصصات سيؤثر بشكل ايجابي 

على وضع الربحية.

  ولفت املصدر الى ان مجلس 
إدارة البنك سيؤكد على ضرورة 
االستمرار في التركيز على االرباح 
التشغيلية من خالل طرح مزيد 
من املنتجات امام العمالء وزيادة 
عدد الفروع وذلك لزيادة حصة 

البنك السوقية.
  وفيما يتعلق بتمويل خطة 

التنمية، افاد املصدر بأن البنوك 
لم تتلق التصورات النهائية بشأن 
آليات التمويل وكيفية مساهمتها 
فـــي متويل اخلطـــة حتى اآلن، 
مستدركة بأن التمويل من قبل 
البنوك مستمر وفق الضوابط 
التي اقرها بنك الكويت املركزي 

بشأن معايير التمويل. 

 قـــال محافظ بنـــك الكويت 
املركزي الشيخ سالم العبدالعزيز 
أن «املركزي» بادر مع تفاقم األزمة 
املاليـــة واالقتصاديـــة العاملية 
باتخاذ مجموعة من اإلجراءات 
على صعيد السياســـة الرقابية 
والنقدية هدفت أساسا إلى تعزيز 
قدرة البنوك احمللية على الوفاء 
باالحتياجات التمويلية ملختلف 
القطاعـــات االقتصادية احمللية 
الطلـــب علـــى االئتمان  ودعم 

املصرفي.
  جاء ذلك ردا على ما نشرته 
«األنباء» حول اجتماع مرتقب 
لرؤساء مجالس إدارات البنوك مع 
محافظ املركزي ملناقشة دراسة 
أعدتها البنوك حول توسيع قاعدة 
االئتمـــان والتمويل والقروض 

للشركات واألفراد بشكل جدي 
خالل عام ٢٠١٠.

  واســـتعرض احملافـــظ في 
رده لبعض اإلجراءات التي قام 
بهـــا البنك املركـــزي منذ بداية 
الرقابية  األزمة حول السياسة 
والنقدية، مشيرا في هذا الصدد 
التخفيضات امللموســـة  إلـــى 
املتتالية التي أجراها بنك الكويت 
املركزي على سعر اخلصم بهدف 
تخفيض تكلفة االئتمان وذلك من 
٥٫٧٥٪ في شهر أكتوبر ٢٠٠٨ إلى 
٢٫٥٪ في شهر فبراير ٢٠١٠، كما 
قام «املركـــزي» في الوقت ذاته 
بإجراء تعديالت مؤثرة لبعض 
الضوابط والتعليمات املنظمة 
لالئتمـــان املصرفي مبـــا يزيد 
قدرة البنوك احمللية على تلبية 

االحتياجات التمويلية لعمالئها، 
حيث قام «املركزي» برفع نسبة 
متطلبات السيولة من ٢٠٪ إلى 
١٨٪ والســـماح للبنوك بإدخال 

الضمانات العقارية ضمن أساليب 
مخففات مخاطر االئتمان وذلك 
ألغراض احتساب نسبة كفاية 
رأس املال، فضـــال عما تضمنه 
املرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ 
بشـــأن تعزيز االستقرار املالي 
في الكويت من محفزات لتوسع 
البنوك في تقدمي التمويل الالزم 
لقطاعات النشـــاط االقتصادي 
املنتجة.وأوضـــح احملافـــظ أن 
التعميم الصادر للبنوك وشركات 
٢٠١٠/٤/١ يقضي  االستثمار في 
بااللتزام بالتعليمات الصادرة 
بشـــأن قواعـــد وأســـس منح 
القروض االستهالكية واملقسطة 
وليس هناك تغيير في القواعد 
واألسس املقررة وفقا للتعليمات 
الصادرة منـــذ عام ١٩٩٦، حيث 

أكد هـــذا التعميم على ضرورة 
االلتزام بالشروط املقررة في هذا 
اخلصوص والتحقق من استخدام 
القرض فـــي الغرض املقدم من 
اجله، وعدم اســـتخدامه لسداد 
قروض قائمة على العميل عند 
املنح للبنوك أو للبنك نفســـه، 
مؤكدا على أن مطالبة «املركزي» 
للبنوك بضرورة االلتزام بتلك 
القواعد تهدف إلى إحكام تنظيم 
منح هذه النوعية من القروض، 
حيث ان استخدام هذه القروض 
في غير األغراض احملددة يخرجها 
عن طبيعتهـــا ويعتبر مخالفة 
لتعليمات بنك الكويت املركزي 
وال تهدف هذه التعليمات إلى غل 
يد البنوك عن تقدمي هذه النوعية 

من القروض أو تقليصها. 

املؤشر 
السعري 

٦٩٦٦٫٤
بتغير قدره
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