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 اكــــد احتاد مصارف الكويت على انه ليســــت هناك اي 
تعليمات او ضوابط اقراض صادرة عن بنك الكويت املركزي 
تفرض قيودا على البنوك احمللية او حتد من قدرتها على منح 
االئتمان، سواء لشركات االستثمار او اي شركات اخرى تعمل 
في قطاعات النشاط االقتصادي املختلفة، وان منح االئتمان 
من قبل البنوك احمللية امنا يتم وفقا للسياسة االئتمانية 
لكل بنك على حدة، وما يجريه من دراسات ائتمانية، ورؤيته 

اخلاصة بإدارة املخاطر. كما اكد االحتاد في بيان صحافي له 
تعقيبا على ما نشر خالل وقائع اجتماع اجلمعية العمومية 
الحتاد شركات االســــتثمار امس االول واخلاصة بضرورة 
ان يتجــــه البنك املركزي الى تخفيف الشــــروط االئتمانية 
اخلاصة بتمويل شركات االستثمار، ان البنوك احمللية قد 
ابدت في اكثر من مناســــبة عن استعدادها الكامل لتمويل 

جميع مشروعات قطاعات النشاط االقتصادي. 

 «اتحاد المصارف»: ليست هناك تعليمات من «المركزي»  بفرض قيود على البنوك في منح االئتمان

 أمين لـ «األنباء»: «المدار» تسعى لتحرير 
  جزء من مخصصاتها لتقليل الخسائر

 شريف حمدي
  قال نائب رئيس مجلس اإلدارة 
لشركة املدار للتمويل واالستثمار 
نبيل امني ان الشركة تأمل في حترير 
جزء من املخصصات التي كانت 
اتخذتها في السنوات االخيرة منذ 
بدء ظهور تداعيات األزمة املالية 
ملواجهة اي اخفاقات على مستوى 

االستثمارات او التمويالت.
  وأوضح امني في تصريح خاص 

لـ «األنبـــاء» ان حترير جزء من 
هذه املخصصات سينعكس ايجابا 
على األداء املالي للشركة، مشيرا 
الى انه سيقلل من حجم اخلسائر 
التي حققتها خالل التسعة اشهر 
األولى من ٢٠١٠ والتي جتاوزت 
الـ ١١٫٢ مليـــون دينار مبا يعادل 

٣١٫٥ فلسا للسهم.
  وأفاد أمني بأن خسائر الشركة 
ناجمة عن تراجع في قيم اصول 

مملوكة للشركة عبارة عن اسهم 
وعقارات بنسبة تتراوح بني ٣٠ 
و٤٠٪ خاصة في عقارات الشركة 

اململوكة خارج الكويت.
  وذكـــر ان الشـــركة تترقـــب 
حتســـن األوضاع في االســـواق 
املالية في الكويت ودول اجلوار 
الستئناف نشاطاتها االستثمارية 
والتمويلية املتوافقة مع الشريعة 

االسالمية. 

 أعلن رئيس مجلس اإلدارة 
املنتــــدب لشــــركة  العضــــو 
اخلليج للكابالت والصناعات 
الكهربائية م.بدر ناصر اخلرافي 
أن مجلس إدارة الشــــركـــــة 
اجتمع أمس واعتمد البيانات 
املاليــــة للســــنة املنتهية في 
٢٠١٠/١٢/٣١ حـــيــــث بلغــــت 
أرباح الســــنــــة ٢٦٫٤ مليون 
دينار، وقد بلغت ربحية السهم 

١٢٦ فلسا مقارنة مع ٥٠ فلسا 
للعام املاضي ٢٠٠٩، وعليه قرر 
مجلــــس اإلدارة رفع توصية 
ألعضــــاء اجلمعية العمومية 
العادية للشركة بتوزيع أرباح 
القيمة  نقدية بواقع ٦٥٪ من 
االسمية للسهم، أي مبقدار ٦٥ 

فلسا للسهم الواحد.
  وأضاف اخلرافي في تصريح 
صحافي ان إستراتيجية الشركة 

التي مت وضعهــــا بتوجيهات 
رئيس املجموعة ناصر محمد 
اخلرافي كان لها عظيم األثر في 
خروج الشركة من األزمة املالية 
العامليــــة بأمان وزيادة أرباح 
الشــــركة وتوسعة نشاطاتها 
وزيادة اإلنتاج لتغطية الطلب 
املتزايــــد علــــى منتجاتها في 
السوق احمللي واألسواق التي 

تصدر اليها. 

 بدر الخرافي: ٢٦٫٤ مليون دينار 
  صافي أرباح «الخليج للكابالت» لـ ٢٠١٠

 بواقع ١٢٦ فلسًا والتوصية بتوزيع ٦٥٪ نقدًا أكد أن أصول الشركة تراجعت بنسبة ٣٠-٤٠٪ خاصة خارج الكويت

 الشركة تترقب تحسن األوضاع في األسواق المالية المحلية والخليجية  توجيهات رئيس المجموعة أخرجت الشركة من األزمة بسالم

 بدر اخلرافي نبيل أمني

 حسن الهنيدي

 مشعل النمش

 جانب من توقيع العقد 

 النمش: توجه النتخاب مجلس إدارة جديد
  ليقود «الدولية لإلجارة» خالل المرحلة المقبلة

 «مؤسسة البترول» توقع عقد تجديد تصدير منتج 
الديزل مع الحكومة اإلندونيسية لمدة عام

ومساهمني مليئني ودائنني مفهومني 
ومتعاونني.

  واشــــار الى ان تصريح بنك 
العربية املصرفية قبل  املؤسسة 
يومني «فضح كذب وافتراء االدارة 
احلالية للشركة والذي تكرر في 
كل مناســــبة من ان هناك تعاونا 
وتالقيا مع الدائنني وهو ما اثبتته 
حتركاتنا معهم من ان االتصاالت 
شبه مقطوعة من حيث التصورات 

وال املبادرات».
  واختتــــم النمــــش تصريحه 
الى املساهمني بحضور  بالدعوة 
اجلمعيــــة العمومية اليوم ودعم 
جهود انقاذ الشــــركة واحلصول 
على مجلس االدارة ملواصلة جهود 
الهيكلــــة التي توقفت بعد دخول 
االدارة احلالية واستقالة ممثلي 
البنك االسالمي للتنمية من مجلس 

االدارة. 

مبنتجات كويتيـــة أخرى كغاز 
النافثا، مبينا انه لدى الشـــركة 
الكويتية لالستكشافات البترولية 
عدة مشـــاريع استكشافية في 
اندونيسيا، واألمر ذاته بالنسبة 
لشركة البترول الكويتية العاملية 
التي تقوم حاليا بدراسة مشاريع 

استثمارية في بعض املصافي. 

رأسمال الشركة وادخال الدائنني 
وتطوير اصول الشركة وتعزيزها 
حتى تذوب في مقترحات مجهولة 
كتلــــك املدرجة على جدول اعمال 
اجلمعية العمومية غدا والتي تشمل 
انشاء شركة SPV لتحويل بعض 
اليها، وبالتالي  الشــــركة  اصول 
حماية اطراف على حساب اطراف 

اخرى.
النمش املســــاهمني    وطالــــب 
«بالتفاعــــل مع مطالبنــــا ودعم 
توجهاتنا التي حتظى بدعم اغلبية 
املساهمني والتي ستنقل الشركة 
بإذن اهللا الى واقع افضل وبإإدارة 
فنية متمكنة قادرة على حتقيق 
متطلبات املرحلــــة املقبلة والتي 
تتطلب جهودا كبيرة ومضنية من 
الدولية  ان  الى  اجلميع»، مشيرا 
النهوض ملا  لالجارة تســــتطيع 
لديها من ثالثي يتكون من اصول 

  وأكد احلوطـــي في تصريح 
صحافي أن قطاع التسويق العاملي 
يحرص على تفعيل أطر التعاون 
في املجـــال النفطي بني البلدين 
خاصة أن لدى مؤسسة البترول 
الكويتية عقودا في طور البحث 
والنقاش مع احلكومة االندونيسية 
لتزويـــد اجلانب االندونيســـي 

والذي سيفرض على الشركة فيما 
لو لم نقم بجهــــد كفيل لتتالقى 
جهودها مع متطلبات البنك املركزي 
وحتقيق اعتبارات الدائنني وتوفير 
الســــبل لهيكلة حقيقية للشركة 
قائمــــة على ضخ مــــال جديد في 

زيادة حصة املؤسسة التسويقية 
في األسواق األسيوية، حيث يعتبر 
السوق االندونيسي من األسواق 
الواعدة والهامة وميتاز باقتصاد 
جيد ومستقر، مشيرا الى أن هذا 
بالكامل من  العقد سيتم تنفيذه 
خالل اســــتغالل ناقــــالت النفط 

الكويتية. 

وكبوتها ومحاولة االدارة احلالية 
من االخالل بحقوقهم واموالهم.

  ولفت بالقــــول «ان االجتماع 
املرتقب للجمعية العمومية اليوم 
ســــيكون عامال حاســــما في هذا 
التوجه خاصة بعد بروز مخالفات 
عديدة وجتاوزات في ادارة الشركة 
والشركات التابعة، االمر الذي ال 
ميكن جتاهله والسكوت عليه وهو 
ما ســــنقوم به في حال حصولنا 

على مجلس االدارة».
  واشــــار النمش الى ان قائمة 
مجلس االدارة اجلديدة تشــــكلت 
الدائنني واملساهمني ذوي  لتضم 
املالءة الفنية واملالية وذلك لوضع 
خطة عملية قابلــــة للتنفيذ في 
اقرب وقت وكذلــــك قبل ان حتل 
املهلة النهائيــــة التي ابلغها بنك 
الكويت املركــــزي ملجلس االدارة 
احلالي والتي تنتهي في مايو املقبل 

  وفي هذا الصدد، أوضح العضو 
املنتدب لقطاع التسويق العاملي 
عبد اللطيف عبداهللا احلوطي أن 
العقــــد مع احلكومة  جتديد هذا 
االندونيســــية يتماشى مع رؤية 
البترول  وإستراتيجية مؤسسة 
الكويتية الهادفة إلى التواجد في 
األسواق العاملية اآلمنة، عالوة على 

 قــــال وكيــــل مجموعــــة من 
الدولية  الشــــركة  املساهمني في 
لالجــــارة واالســــتثمار احملامي 
مشعل النمش ان موكليه عقدوا 
العزم علــــى تغير مجلس االدارة 
وانتخاب مجلــــس جديد يتطلع 
لتحقيق هيكلة حقيقية لشركتهم 
بعــــد ان اصبحت االدارة احلالية 
عبئا على هذا الهدف، مشيرا الى 
ان الدائنني عبروا عن هذه احلقيقة 
سواء بالنشر الصحافي او من خالل 
لقاءاتنا معهم ضمن جولتنا النقاذ 
الشركة من مصيرها املجهول في 

ظل استمرار االدارة احلالية.
النمش، في تصريح    واضاف 
صحافي، الــــى ان اجلهود اثمرت 
احلصول على دعم اغلبية الدائنني 
واملساهمني في تغير تركيبة مجلس 
االدارة متهيدا الى االنتقال للعمل 
املشترك النقاذ الشركة من عثرتها 

 اعلنـــت مؤسســـة البترول 
الكويتية ممثلة في قطاع التسويق 
ابرامها عقد جتديد  العاملي عن 
تزويد منتـــج الديزل الكويتي 
مع احلكومة االندونيسية ممثلة 
النفط االندونيسية،  في شركة 
والذي يتـــم مبقتضاها تزويد 
اجلانب االندونيسي باحتياجه 
من هذا املنتج مبا يعادل مليون 
طن ســـنويا قابلة للزيادة إلى 
مليون طن أخرى وملدة ســـنة 

قابلة للتجديد.
  مت توقيـــع العقـــد بحضور 
التنفيذي ملؤسســـة  الرئيـــس 
البترول الكويتية فاروق الزنكي، 
والعضو املنتدب لقطاع التسويق 
اللطيف عبداهللا  العاملي عبـــد 
احلوطي، ونائب العضو املنتدب 
لتسويق املشـــتقات الوسطى 
وزيت الوقود واملنتجات اخلاصة 
يوسف القبندي، ومدير مبيعات 
املشتقات الوسطى أنور املعتوق، 
ورئيس فريق املبيعات – دائرة 
املشتقات الوسطى عماد الكندري، 
ومســـؤول مبيعـــات أول حمد 
الدريويش، ومسؤول مبيعات 

بدر العلي.

 بدعم مجموعة من الدائنين والمساهمين

 الدائنون كشفوا ببياناتهم عدم وجود اتصال والتقاء مع الشركة

 الهنيدي: «الحياة العقارية» انتهت من تشييد
  مجمع الحياة التجاري بكلفة ١١ مليون دينار

 كشف رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة احلياة 
العقارية حســــن علي  الدولية 
الهنيــــدي أنــــه مت االنتهاء من 
بناء وتشــــييد مجمع «احلياة 
التجاري» الواقع في قلب منطقة 
الشويخ بتكلفة إجمالية قاربت 
١١ مليــــون دينــــار كويتي وقد 
مت تســــليم وحداته التأجيرية 

للمستثمرين.
  وأوضح الهنيدي في تصريح 
صحافي ان املجمع يزخر بتقدمي 
خدمات متميزة للمســــتأجرين 
والــــزوار حرصا من الشــــركة 
على توفير جميع وسائل الراحة 
للرواد واملســــتأجرين حيث مت 
تصميم املجمع بأحدث املواصفات 

العصرية والتقنيات احلديثة.
ان    ومـــن اجلديـــر بالذكر 
املشروع شيد على مساحة ٥٥١٢ 
مترا مربعا ومساحة بناء قدرها 
٢٠١٩٩ مترا مربعا وهو عبارة 
عن مبنى جتـــاري (معارض، 
مكاتب ومخازن) يحتوي على 
سردابني ودور أرضي وميزانني 
ويتميـــز مبواصفات وخدمات 
رائعة تتواكب مع االحتياجات 
الضرورية للمســـتثمرين من 
موقع اســـتراتيجي ورقي في 
البنـــاء وروعة فـــي التصميم 
وتنوع في مساحات املكاتب حيث 
يعطي للمستأجر ميزة فريدة 
من نوعها، كما ينفرد وألول مرة 
باملنطقة بوجود مواقف سيارات 
تتسع لعدد يفوق ٢٠٠ سيارة 
كما يوجد باملشروع سردابان 
أحدهما جتاري مبساحة ٤٧٨٣م٢ 
لنشاط موحد بكامل املساحة 
الى أن املجمع يحتوي  مشيرا 
على جميع األنشـــطة املتعلقة 

فـــي عـــدة دول خليجية مبا 
يتناسب مع امكانيات الشركة 
ومبا يتناسب مع سياسة إدارة 
املخاطر للشركة وفق دراسات 
فنية مختصة للتدفقات النقدية 
للشركة مشيرا الى ان الشركة 
تركز في نشاطها احلالي على 
٣ مشاريع باإلضافة الى مجمع 
احليـــاة التجاري فـــي منطقة 
الشـــويخ. وتتمثل مشـــاريع 
الشـــركة في مشـــروع سكني 
جتـــاري في منطقة االحســـاء 
في اململكة العربية السعودية 
ومشـــروع جتاري سكني في 
البحرين وآخر في منطقة صحار 

في سلطنة عمان.
  وتطرق إلى ان الشركة تقوم 
بإدارة املشاريع العقارية نيابة 
عن املالك من خالل جهاز متكامل 
ذي خبرة وكفاءة عالية يعمل 
على تأهيل املكاتب الهندســـية 
وشـــركات املقاوالت ودراســـة 
العطاءات الختيار أفضل العروض 
بالتنســـيق مع املالك كما تقوم 
بوضع اخلطط والبرامج لتنفيذ 
املشاريع العقارية باإلضافة الى 
املتابعة واالشراف على تنفيذ 
املشـــروع فضال عن دراســـة 
وتدقيق الدفعات للمقاولني وفق 

العقود املبرمة.
  وأشار الى ان الشركة تعمل 
على تقـــدمي التقارير الدورية 
للمالك وتشمل األنشطة ونسب 
االجنـــاز واألوضـــاع املاليـــة 
للمشروع كما تقوم باملشاركة 
بالتســـلم االبتدائـــي ألعمال 
املشـــروع ومتابعة املالحظات 
الفنية مع األطراف املســـؤولة 
وإعـــداد احلســـاب اخلتامـــي 

للمشروع. 

باملنزل العصري حتت شعار 
«البنـــاء وما بعـــد البناء» من 
أرضيات، أدوات صحية، اضاءة، 

كهربائيات وغيرها.
  وفيما يتعلق بإدراج الشركة 
أفاد الهنيدي بأن الشـــركة حاليا 
تعكف علـــى توفيـــر متطلبات 
اإلدراج في السوق الكويتي خالل 
الفترة القادمـــة متهيدا إلدراجها 
ضمن قطاع «العقار» مشيرا الى 
ان الشركة تعتزم اإلدراج تلبية 
ملصالح مساهميها، وأضاف قائال 
«ان املوافقـــة قد متـــت من قبل 
العموميـــة ونحن في  اجلمعية 
انتظار التوقيت املناسب للتقدم 
لطلب اإلدراج مراعني بذلك مصلحة 

املساهمني».
  وحول نشـــاط الشـــركة افاد 
الهنيـــدي بأن مجاالت الشـــركة 
العقاري  النشـــاط  تقتصر على 
وفق األغراض التي مت إنشـــاؤها 
للعمل وابتعدت عن العمل في غير 
نشاطها الرئيسي كما انها تعمل 
وفق احكام الشريعة اإلسالمية.

  وأشـــار الـــى ان الشـــركة 
التوســـع املدروس  تستهدف 

 عمومية الشركة وافقت على إدراجها في البورصة

 نستهدف التوسع في عدة دول خليجية بما يتناسب مع إمكانيتنا 

 مقر «الوطني املصري» وأجهزة السحب اآللي امللحقة به

 «الوطني المصري»: أجهزة السحب اآللي عادت
  إلى العمل بشكل طبيعي في جميع الفروع بمصر

 أفــــاد البنك الوطني املصري التابع لبنك الكويت 
الوطني بأن جميع أجهزة السحب اآللي للبنك املنتشرة 
في جميع أنحاء البالد عادت لتعمل بشــــكل طبيعي 

وتوفر خدمات السحب واإليداع النقدي. 
  وقال البنك الوطني املصري انه عمل على الفور 
جراء التطورات واألحــــداث اجلارية في مصر، على 
تشــــكيل فرق صيانة للكشــــف على أجهزة السحب 
اآللي التابعة له في مختلف املناطق املصرية للتأكد 
من سالمتها وعودتها إلى العمل، رغم استمرار إغالق 

مختلف فروع البنوك املصرية بطلب من البنك املركزي 
املصــــري. وأكد البنك أن جميــــع األجهزة عادت إلى 
العمل كاملعتاد، وهي جاهزة خلدمة العمالء وتوفير 
خدمات السحب واإليداع النقدي، مشيرا الى انه يعمل 
جنبا إلى جنب مع سفارة الكويت لدى القاهرة بهدف 
بتقدمي املساعدات والتسهيالت للكويتيني املتواجدين 
حاليا في مصر تهدف الى تســــيير أمورهم وتسهيل 
عودتهم إلى الكويت في ظل التطورات املتالحقة التي 

تشهدها البالد. 


