
اقتصاد
اجلمعة 18 مارس 2011

33
أكدت أن أصوله ممتازة ووضعه املالي قوي وربحيته مستقرة

»كابيتال إنتليجنس« تثبت تصنيفات
 »الوطني« االئتمانية مع نظرة مستقبلية مستقرة

أعلنت وكال���ة التصنيف 
االئتماني »كابيتال إنتيلجنس« 
عن تثبي���ت تصنيفاتها لبنك 
الكويت الوطني للمديني الطويل 
والقصير مع نظرة مستقبلية 

مستقرة.
الوكالة تصنيفات  وثبتت 
-aa« بنك الكويت الوطني عند
« و»a1+« بالعمل���ة األجنبية 
للمديني الطويل والقصير على 
التوال���ي. كما ثبتت تصنيفه 

 .»+a« للقوة املالية عند
وأكدت »كابيتال إنتليجنس« 

أما محليا، فقالت »كابيتال 
إنتليجن���س« ان »الوطن���ي« 
يتمتع مبوقع قوي في جميع 
مج���االت العم���ل املصرف���ي 
التقليدي. ومع زيادة حصته 
في بن���ك بوبيان اإلس���امي 
وتنوع املنتجات التي يوفرها 
من خال ذراعه االستثمارية 
»ان ب���ي كي كابيت���ال«، فإن 
»الوطني« استطاع أن يعوض 
من فرص النمو احملدودة التي 
املنتج���ات املصرفية  توفرها 

التقليدية.

بأكبر تواجد دولي بني جميع 
البنوك اخلليجية، وقد منت 
شبكة فروعه الدولية على نحو 
ملحوظ في السنوات األخيرة 
بعد اس���تثماره في ش���ركاته 
الزميلة في قطر وتركيا وشراء 
البنك الوطني املصري. وقالت 
ان هذه االستثمارات توفر له 
آفاقا أق���وى للنمو. ومؤخرا، 
حصل »الوطني« على املوافقات 
الازم���ة لتأس���يس بنك في 
سورية ذات السوق املصرفي 

املتنامي.

في تقريرها عن بنك الكويت 
الوطني أن الوطني اس���تطاع 
أن يحافظ على جودة أصوله 
املمتازة خال فترة كانت فيها 
البنوك األخرى محل اختبار. 
كما يتمتع الوطني بوضع مالي 
قوي وربحية مستقرة، السيما 

من حيث صافي األرباح.
وقال���ت الوكال���ة ان بنك 
الكويت الوطني هو أكبر بنك 
في الكويت بفارق شاسع وأحد 
أكبر البنوك في منطقة اخلليج. 
وأضافت أن »الوطني« يتمتع 

ترفعها إلى هيئة أسواق املال إلقرارها واستعرضت تقرير فصل األصول املعنوية واملادية

توقع صدور قرار اإللزام بها في غضون 6 أشهر

الهارون : جلنة السوق ناقشت إجراءات انسحاب الشركات
من البورصة وتطوير سوقي اآلجل واألوبشن

الشايع: »املقاصة العقارية« ستقدم 
خدمة التقييم العقاري خالل 3 أشهر

قال وزير التجارة والصناعة 
ورئيس جلنة سوق الكويت 
لاوراق املالية أحمد الهارون 
ان جلنة السوق قامت مبناقشة 
مجموعة من توصيات اللجنة 
إلى تطوير  الرامي���ة  الفنية 
السوق، ممتنعا عن احلديث 
في تفاصيل هذه الشروط على 
ان يت���م اعانها الحقا، حيث 

تتضمن ثاثة محاور وهي:
تنظيم إجراءات انسحاب  الش���ركات من س���وق 1

الكويت لألوراق املالية.
آلي���ات وادوار  تطوير  السوق االجل وتطوير 2

نظام االوبشن.

ادارة  قال رئيس مجل���س 
الكويتية للمقاصة  الش���ركة 
العقاري���ة فيصل الش���ايع ان 
الش���ركة على أمت االس���تعداد 
الستقبال املواطنني او أي من 
اجلهات احلكومية او الشركات 
)اختياريا(، وذلك بعد ان انتهت 
الشركة من جتهيز كل ما يلزم 
إنهاء املعام���ات اخلاصة بني 
البائع واملشتري لضمان حقوق 
اجلميع بكل سهولة ويسر، الفتا 
الى ان���ه مت االنتهاء من وضع 
اجلدول اخلاص بأتعاب الشركة 

مقابل اخلدمات.
الش���ايع ف���ي  واوض���ح 
تصريح���ات صحافي���ة عقب 
انعق���اد اجلمعي���ة العمومية 
العادية للشركة أمس ان الشركة 
تعمل حاليا بش���كل اختياري 
وانها تباشر باستقبال العمليات 
خال االش���هر املقبلة، مشيرا 
الى ان الشركة بانتظار اجراء 
التعديات عل���ى القانون بعد 
تقدميها من اجلهات املختصة 
ليكون العم���ل إلزاميا لضمان 
املتعاملني في س���وق  حقوق 
الثقة  العق���ار وحتى تع���ود 
بعمليات البيع والشراء ولسوق 
العقار بصفة عامة. وتوقع ان 
يصدر قرار االلزام في غضون 
6 اش���هر على األكثر، مش���يدا 
بصدور قرار تفعيل دور الشركة 
وااليعاز للمؤسسات والهيئات 
احلكومي���ة ألن يتعاملوا مع 
املقاصة العقارية من خال اي 
عمليات بيع او شراء، الفتا الى 

السوق هم موظفو الهيئة.
مشيرا إلى أن اإلدارة ستعد 
مقترحاتها حول هذا املوضوع 
وترفعها إلى جلنة الس���وق 
التي ستقوم بدورها لرفعها 

للهيئة.
واختتم الهارون تصريحه 
قائا ان اللجنة رحبت بالعضو 
اجلديد طارق عبدالعزيز شهاب 
والذي حل محل املرحوم طارق 
االي���وب، العضو اآلخر الذي 
اللجنة بحكم عمله  جد على 
وهو وكي���ل وزارة التج�ارة 
والصناعة اجلديد عبدالعزيز 

اخلالدي.
محمود فاروق  ٭

إال مع وجود سمسار، مشيرا 
ال����ى ان هذا االج����راء يطمئن 
السماس����رة الى حد كبير بل 
ان الشركة س����تضمن حقوق 
السمسار ش����ريطة ان يكون 
لديه مكتب مرخص من اجلهات 
الرسمية ملزاولة املهنة، مبينا 
ان املقاصة ال تتدخل لتحديد 
عمولة السمسرة ولكنها تنظم 
العملية البيعية لضمان تنفيذها 
بالشكل الذي يحفظ حقوق كافة 

األطراف.
وبسؤاله عن رأسمال الشركة 
أفاد بأن هناك ضرورة لزيادته 
مس����تقبا خاصة ان الشركة 
فقدت نحو 70% من رأسمالها 
البالغ مليون دينار، مشيرا الى 
ان الشركة منذ تأسيسها التزمت 
مبصاري����ف إدارية وإيجارات 
ونحو ذلك، موضحا ان الشركة 
تستثمر ما يقدر بنحو 260 الف 
دينار في صندوق اسامي تابع 

لبنك الكويت الوطني.
الى ذل����ك وافقت اجلمعية 
العمومية عل����ى جميع بنود 
جدول االعمال وصادقت على 
تقرير مجلس االدارة وتقرير 
مراقب احلس����ابات وامليزانية 
العمومية للسنة املالية املنتهية 
في 31 ديسمبر 2010، كما وافقت 
على توصي����ة مجلس االدارة 
مبنح مكافأة لاعضاء مقدارها 
الف دينار لكل عضو، وكذلك 
اخاء ط����رف اعضاء املجلس 

وابراء ذمتهم.
شريف حمدي  ٭

التي تعتم���د أي نظم جديدة 
للسوق.

وأضاف أن اللجنة ناقشت 
تقريرا لفصل االصول املعنوية 
واملادي���ة للس���وق والتي مت 
البورص���ة  إدارة  تفوي���ض 
بإدارتها خال الفترة االنتقالية 
حتى إنشاء شركة تتولى أمر 
أصول البورصة وما تبقى لها 

من عمالة.
وأفاد بأن اللجنة استعرضت 
طلب الهيئة املتعلق باجلهاز 
الوظيفي الذي يعتبر ضرورة 
لتشغيل السوق بشكل كفء 
حس���ب املادة 157 لقانون 7 
لعام 2010، باعتبار أن موظفي 

املزادات العاملية، الفتا في هذا 
اخلصوص الى ان هناك شركات 
استفس���رت عن هذا املوضوع 
وحصلت على معلومات ولديها 
الرغبة في التعامل مع الشركة 

في هذه املزادات.
وبسؤاله عن قيمة عموالت 
الشركة من عملياتها املتنوعة 
قال الشايع ان الشركة حددت 
نس���ب تصاعدية تعتمد على 
قيمة العق���ار املباع، الفتا الى 
انها في كل االحوال ستكون هذه 
العموالت اقل من التي يحصل 
عليها السماس���رة قبل تفعيل 

الشركة.
واشار الى ان الشركة وقعت 
عقدا مع شركة االجناز واالبداع 
لاستش����ارات بقيمة 26 الف 
دينار لعمل نظ����ام وبرنامج 
للعروض العقارية يكون متاحا 
لكل مواطن يرغب في البحث 
عن العقارات املعروضة بالسوق 
بطريقة منظمة وواضحة حتى 
التاع����ب بالعروض  تتافى 
واالسعار، الفتا الى ان مزاولة 
الش����ركة لعملها س����تحد من 
املشكات الكثيرة التي تعتري 
س����وق العقارات في الكويت، 
والتي تنظر امام القضاء حاليا 
نظرا للتاعبات وما شابه، الفتا 
العقارية  الى ان دور املقاصة 
هو تنظيم عمل السوق بشكل 

كبير.
الس����ياق  واضاف في هذا 
ان الشركة لن تتعامل مع اي 
طرف يرغب في البيع او الشراء 

إعادة تصنيف القطاعات  وشروط نقل الشركات 3
من سوق آلخر.

وأوض���ح اله���ارون ف���ي 
تصريح���ات صحافية عقب 
اجتماع جلنة السوق الذي عقد 
أمس أنه متت مناقشة خطة 
عمل البورصة لعام 2011 مبا 
يخص حتريك وتطوير أدواته 
االستثمارية، ومقترح إعادة 
تصنيف الشركات املدرجة في 
السوق وحتديد شروط نقل 
الشركات من سوق إلى آخر، 
املقترحات  مبينا أن كل هذه 
س���يتم رفعها لهيئة اسواق 
املال إلقرارها باعتبارها اجلهة 

ان هذه اخلطوة التي مت اتخاذها 
في 2010 مهمة جدا.

واوضح ان الشركة لم يفعل 
دورها منذ تأسيسها في 2004 
ألس���باب كثيرة منها اختاط 
الغرض من تأس���يس  مفهوم 
الش���ركة، حي���ث كان يعتقد 
الكثيرون ان الشركة ستقوم 
بأعمال السمسرة، مشيرا الى انها 
قامت بإجراء عدة تعديات على 
اغراضها بهدف توفير ايرادات، 
العقارات وعمل  ابرزها تقييم 
املزادات واس���تثمار الفوائض 
املالية في صناديق استثمارية 
في السوق احمللي، اضافة الى 
ذلك قامت الشركة بإلغاء بند 
السمس���رة من نشاطها سواء 

كان داخليا ام خارجيا.
ولف���ت الى الش���ركة بهذه 
التعديات اصبحت على الطريق 
الصحيح، مشيرا الى انها ستقوم 
بدور كبير في العملية البيعية 
للعقارات، حي���ث يضع لديها 
البائع عقاره واملشترى أمواله 
حتى تتم العملية البيعية، اما 
في حال حدوث اشكاليات من 
أي نوع فإن الشركة ستقوم برد 

ما لديها الى كل طرف.
وذكر الش���ايع ان الشركة 
ليس���ت لديها عمليات تقاص 
عق���اري حالي���ا، إال انها على 
امت االستعداد لذلك، مبينا ان 
الشركة في اطار سعيها للقيام 
التقييم ستقدم هذه  بعمليات 
اخلدمة في غضون 3 اشهر، كما 
انها ستباشر عملها في مجال 

أحمد الهارون

فيصل الشايع

أعلنت اخلطوط الوطنية أنه بإمكان ضيوفها 
في كل من دبي وبيروت والقاهرة الذين يحملون 
تذاكر سفر للعودة للكويت، السفر على منت طيران 
اجلزيرة واخلطوط اجلوية الكويتية، اللتني عرضتا 
تقدمي املساعدات الازمة عقب قرار مجلس اإلدارة 
املتخذ بشأن تعليق جميع عمليات الشركة، وذلك 
عبر إبراز نسخة من تذاكر سفرهم ليتم استبدالها 
دون تكلفة إضافية شريطة توافر املقاعد على منت 

إحدى الناقلتني.
كما ستقوم طيران اجلزيرة بنقل ضيوف اخلطوط 
الوطنية من مطار صبيح���ة غوكجن الدولي في 
إسطنبول إلى الكويت وذلك مع بداية رحات طيران 
اجلزيرة املوس���مية إلى العاصمة التركية في 27 

مارس اجلاري.
وتعقيبا على ذلك، عبر رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لدى اخلطوط الوطنية عبدالسام 
البحر عن جزيل امتنانه خلطوة طيران اجلزيرة 
واخلطوط اجلوي���ة الكويتية، قائا: »لقد أجريت 
اتصاالت مع كل م���ن رئيس مجلس إدارة طيران 
اجلزيرة م���روان بودي ورئي���س مجلس اإلدارة 
والعضو املنت���دب في اخلطوط اجلوية الكويتية 
حمد الفاح، معبرا عن تقديري العميق لتقديرهم 
لظروف ضيوف اخلطوط الوطنية العالقني خارج 

الكويت وتقدمي املساعدة الفورية الازمة في ظل 
املرحلة الدقيقة التي متر بها الشركة«.

وأضاف البح���ر في تصريح صحافي: »جنري 
اتصاالتنا في الوقت احلالي لتأمني عودة ضيوفنا 
من ڤيينا وسنعلن عما ستوفره الشركة من حلول 
فور التوصل حلل نهائي. مناشدا ضيوف اخلطوط 
الوطنية الراغبني باحلصول على أحدث املعلومات 
 wataniyaairways.com زيارة موقعنا اإللكتروني
باستمرار ملعرفة جميع التطورات اخلاصة بالشركة 
واحللول املتوافرة للضيوف حاملي التذاكر خال 

األيام املقبلة«.
ويتعني على ضيوف اخلطوط الوطنية العالقني 
خارج الكويت والراغب���ني بالعودة زيارة كاونتر 
تسجيل الدخول في املطارات لكل من طيران اجلزيرة 
أو اخلطوط اجلوية الكويتية وإبراز نسخة من تذاكر 
سفرهم ليتم استبدالها دون دفع أي رسوم بشرط 

توافر املقاعد على منت إحدى الناقلتني.
أما الضيوف املتواجدون في الكويت والراغبون 
باسترجاع قيمة تذاكر س���فرهم فليس بإمكانهم 
سوى تسجيل مطالباتهم لدى الشركة عبر البريد 
اإللكترون���ي claims@wataniyaairways.com أو 
العنوان البريدي: اخلطوط الوطنية - املطالبات، 

صندوق بريد 3355، الصفاة 13036 – الكويت.

توقف طائرات »اخلطوط الوطنية« عن التحليق

في كل من دبي وبيروت والقاهرة

»اجلزيرة« و»الكويتية« تنقالن ضيوف
»الوطنية« العالقني خارج الكويت مجانًا

»اخلطوط الوطنية« تغلق مكتبها في القاهرة

وقف تداول سهم »اخلطوط الوطنية« بناء على طلب الشركة

أعلن مدير مكتب اخلطوط الوطنية الكويتية في القاهرة ماجد شنودة عن إلغاء رحالت الوطنية، مشيرا 
الى ان الشركة قامت بإبالغ ركابها عبر املوقع اإللكتروني وعبر الهواتف وذلك اثر القرار الذي أعلنته 

الشركة األم بالكويت مؤخرا عن إغالق الشركة.
القاهرة ـ هناء السيد  ٭

أفاد سوق الكويت لالوراق املالية بأنه ورد إليه كتاب من شركة اخلطوط الوطنية الكويتية »خطوط 
وطنية« نصه كالتالي:    برجاء التفضل بالعلم بان شركة اخلطوط الوطنية الكويتية قد أوقفت جميع 

 عملياتها التشغيلية بتاريخ 2011/3/16، وبانتظار قرار اجلمعية العامة  للشركة، وعليه يرجى ايقاف تداول 
سهم شركة اخلطوط الوطنية الكويتية.   

اقتصاديون: اضطرابات املنطقة واخلالفات 
حول »زين« ألقت بظاللها على البورصة

مقتفيا اثر تراجع األسهم القيادية 
الكويتية االخرى إال أنه عاد امس 

لارتفاع بنسبة %3.03.
وأضاف النفيسي أنه إذا كان 
هناك من ينظرون إلى صفقة زين 
السعودية على أنها ستوفر سيولة 
للشركة فإن آخرين يعتبرون أن 
زين بهذه الصفقة »ستتخلى عن 
أكبر  س����وق في منطقة الشرق 
األوسط« وهو السوق السعودي. 
وأشار إلى أنه حتى إذا كانت زين 
السعودية خاسرة إال أنها »قطعت 

شوطا كبيرا  باجتاه الربحية«.
وقال ميثم الشخص إن تضارب 
املعلومات واألرقام حول صفقة زين 
السعودية أدى الختال عمليات 

البيع والشراء على سهم زين.
إن  الس����عدون  وقال جاس����م 
تقلبات س����هم زي����ن مبنية على 
قراءة املتداولني املختلفة لتطورات 
الصفقة اجلديدة وما يكتنفها من 

أرقام.

التي تؤثر سلبا على السوق.
الش����خص ان »اتساع  ويرى 
نطاق االضطرابات يدفع الكثير من 
املستثمرين للتريث« في عمليات 

الشراء.
وقال جاسم السعدون إن هناك 
تدخات في بورصات املنطقة ومنها 
الكويت عن طريق صناديق الثروة 
السيادية أو غيرها من املؤسسات 
احلكومية معتب����را أن هذا األمر 
ال ميك����ن اس����تمراره أو االعتماد 

عليه.
وق����ال مدي����ر مرك����ز اجلمان 
لاستشارات االقتصادية ناصر 
النفيس����ي إن »جتدد النزاع  بني 
ماك شركة زين والتصعيد احلاد 
بني األطراف على خلفية بيع زين 
الس����عودية« هو أحد األس����باب 

الرئيسية لتراجع البورصة.
وهوى سهم شركة زين الكويتية 
اول من أمس 7% بعد اس����تئناف 
التداول عليه عقب تعليقه يومني 

الكوي����ت � رويت����رز: أث����رت 
السياسية واألمنية  االضطرابات 
التي تعيش����ها منطق����ة اخلليج 
وخافات مجلس إدارة زين التي 
برزت للس����طح مرة أخرى على 
خلفية بيع حصة الشركة في زين 
الكويت  السعودية على بورصة 
التي تش����هد حالة م����ن التراجع 

املتذبذب  منذ أسابيع.
وعبر اقتصاديون ومحللون 
كويتيون ل� »رويترز« عن تشاؤمهم 
األيام  جتاه توجهات السوق في 
القليلة املقبلة في ظل عدم ظهور 
ضوء في نهاي����ة النفق على حد 
تعبيرهم سواء بشأن أزمة البحرين 

أو خافات مجلس إدارة زين.
وقال حس����ني اخلرافي رئيس 
احتاد الصناعات إن سبب تراجع 
البورصة ه����و االضطرابات التي 

تشهدها البحرين.
وأشار مدير االستثمار في شركة 
بيت االستثمار العاملي »جلوبل« 
ميثم الشخص إلى أن سببا واحدا 
التراجعات في  أساس����يا يق����ود 
بورصات اخلليج هو االضطرابات 
التي تش����هدها  املنطقة سواء في 
اليمن أو عمان أو البحرين بشكل 

خاص.
الس����عدون  وق����ال جاس����م 
مدير مركز الش����ال لاستشارات 
االقتصادي����ة »األحداث اإلقليمية  
جسيمة والتأثير ليس قاصرا على 
الكويت وكل البورصات في املنطقة 
تتراجع بشكل كبير بسبب املخاطر 

السياسية«.
الس����عدون »العامل  وأضاف 
السياسي هو عامل رئيسي حاليا 
ألن دول املنطقة لديها  س����يولة 
كبيرة حاليا مع ارتفاع أس����عار 
النفط، ومؤشرات الربحية توحي 
بأن هناك ارتفاعا ألول مائة شركة 
بنسبة 72% في 2010 مقارنة بسنة 

.»2009
وقال إن األوضاع السياسية هي 

»هيونداي« حتتل صدارة  مؤشر ارتباط ووالء العمالء 
تواصل عامة »هيونداي« 
التجارية تقدمها في األسواق 
العاملية، وإثبات جدارتها بعد 
أن احتلت املركز األول في قائمة 
»Brand Keys« مؤشر ارتباط 

ووالء العماء لعام 2011.
محققة بذلك أعلى ترتيب 
لعام���ة جتاري���ة ف���ي فئة 
السيارات، وذلك للعام الثاني 
على التوالي، بعد أن احتلت 
املركز السادس العام املاضي 

من بني 501 عامة جتارية.
وكانت هيونداي قد سجلت 
املرتبة 295 ع���ام 2008، ثم 
حققت بعد ذلك قفزة ملحوظة 
املركز 24 عام 2009،  لتحتل 
ثم احتلت املرتبة السادس���ة 
في 2010، لتصبح هي العامة 

مرة أخرى عن العام املاضي، 
وبدورن���ا نهنئه���م بفوزهم 

املستحق عن جدارة«.
ويحدد مؤشر مشاركة والء 
العماء رواد الفئات في العامة 
التجارية، وهم في الغالب من 
يظهرون أعلى مستويات والء 
العماء والربحية خال العامني 

القادمني.
 »Brand Keys« وتع���د 
ش���ركة  ه���ي  األميركي���ة 
االستشارات البحثية الوحيدة 
في العالم املتخصصة في والء 
العماء وارتباطهم بالعامات 
التجارية، وتصدر دراس���تها 
التي أجرتها على عاقة العماء 
ب� 528 عامة جتارية في 79 

مجاال وفئة مختلفة.

الوحي���دة في فئة  التجارية 
صناعة السيارات التي حققت 
تقدما عل���ى القائمة باملقارنة 

بعام 2009.
وبه���ذه املناس���بة، ق���ال 
 Brand« مؤس���س ورئي���س
Keys«، روبرت باس���يكوف: 
»لقد جنح���ت هيونداي مرة 
أخرى في أن تاقي توقعات 
املستهلكني، محققة بذلك أعلى 
درجات الوالء عند احلديث عن 
فئة السيارات، لتحتل املركز 
األول ملؤش���ر ارتباط ووالء 

العماء«.
 وأكد أن االختبار احلقيقي 
للوالء واالرتباط يظهر حالة 
الس���وق، »لهذا ل���م يفاجئنا 
ارتف���اع مبيع���ات هيونداي 

سيارات »هيونداي« في صدارة والء العماء ل� 2011

الشركة ليست لديها 
عمليات تقاص حاليًا 

ولكنها على أمت 
االستعداد لذلك


