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في قرار جديد لـ »املركزي« على أن تكون مستقلة وبداية عملها في يوليو املقبل

إلزام البنوك وشركات االستثمار بإنشاء وحدة خاصة للتعامل مع شكاوى العمالء
شكاوى من عمالء البنوك وشركات 
االستثمار مباشرة اال بعد دراسة 
العمالء من قبل  شكاوى هؤالء 
وحدات الش���كاوى لدى البنوك 
وشركات االستثمار وفي حال عدم 
التوصل الى تسوية معها فانه 
ميكن للعميل الشاكي التقدم الى 
البنك املركزي بنسخة من شكواه 
مرفقا بها رد اجلهة املش���كو في 
حقها مع بيان اسباب ومبررات 
عدم قناعته بإجراء اجلهة املشكو 
في حقها وذلك للنظر في سالمة 
االج���راءات املتخذة لتس���وية 

موضوع الشكوى من عدمه.

فانه بإم���كان جمهور املتعاملني 
تقدمي شكاواهم مباشرة الى وحدة 
الشكاوى لدى كل بنك او شركة 
استثمار مشكو في حقها وذلك 
اعتبارا من 1 يوليو املقبل وذلك 
بأي وس���يلة من وسائل تقدمي 
الش���كوى س���واء كانت بصفة 
ش���خصية او البريد العادي او 
االلكتروني حيث تلتزم الوحدة 
بتقدمي رأيها للعميل )الشاكي( 
خالل مدة أقصاها 30 يوم عمل 

من تاريخ تقدمي الشكوى.
جتدر االش���ارة الى ان البنك 
املرك���زي لن يقوم بتس���لم اية 

وشركة استثمار ومبا يكفل توافر 
احلد االدنى املقبول على الصعيد 
املهني للتعامل مع شكاوى العمالء 
وآلي���ات اب���داء الرأي بش���أنها 
وذلك سعيا نحو تطبيق افضل 
املمارس���ات في هذا الشأن على 
أن يبدأ العمل في تلك الوحدات 

اعتبارا من 1 يوليو املقبل.
وبني ان البنك املركزي يؤكد 
جلمهور املتعاملني اهمية بحث 
ومحاولة ايجاد احللول املناسبة 
للشكاوى بشكل مباشر مع البنوك 
وشركات االس���تثمار وفي حال 
عدم التوصل الى حل مناس���ب 

يود البنك املركزي احاطة جمهور 
املتعامل���ني )االفراد( مع كل من 
البنوك وشركات االستثمار بانه 
قد مت الزام تلك اجلهات بتاريخ 
19 يناي���ر 2011 بإنش���اء وحدة 
خاصة لديها للتعامل مع شكاوى 
عمالئهم وايجاد احللول املناسبة 
له���ا على ان تتمتع تلك الوحدة 

باالستقاللية.
واوض���ح الش���يخ س���الم 
العبدالعزيز في تصريح صحافي 
امس انه مت وضع اإلرش���ادات 
النمطية ألسلوب  والتوجيهات 
عمل وحدة الشكاوى في كل بنك 

كونا: قال محافظ بنك الكويت 
املركزي الشيخ سالم العبدالعزيز 
انه ف���ي اطار حرص البنك على 
مفه���وم توعية عم���الء البنوك 
وشركات االس���تثمار بحقوقهم 
ومسؤولياتهم في اطار عالقاتهم 
البنوك وشركات  التعاقدية مع 
االستثمار وبشكل خاص االهتمام 
بالعمل على ايجاد حلول عملية 
مناسبة لشكاوى العمالء وبصفة 
خاص���ة املتعلق���ة بالق���روض 
االستهالكية واملقسطة والرسوم 
والعموالت التي يتم حتصيلها من 
الشيخ سالم العبدالعزيزعمالء البنوك وشركات االستثمار 

حققت 13 شركة كويتية مكانا لها في قائمة 
مجلة »فوربس الشرق األوسط« ألقوى 100 شركة 
في العالم العربي محققة أرباحا صافية بلغت 
6.8 ملي���ارات دوالر وذلك من إجمالي مبيعات 
فاق ال� 24 ملي���ار دوالر، كما زاد حجم أصول 
الش���ركات الكويتية على 205 مليارات دوالر، 
في حني وصلت قيمتها السوقية مجتمعة إلى 

80 مليار دوالر.
ولوحظ سيطرة القطاع املصرفي على قائمة 
الشركات الكويتية بعدما وجدت 8 مصارف مكانا 
لها في القائمة من أصل ال� 13 شركة، حيث جاء 
بنك الكوي���ت الوطني في املرتبة األولى وال� 7 
عربيا محققا أرباحا صافية بلغت 1.1 مليار دوالر 

من حجم مبيعات بلغ 2.2 مليار دوالر.
وفي هذا اخلصوص، قالت رئيس���ة حترير 
مجلة فوربس الشرق األوسط خلود العميان: 
»اعتمدت املجلة في إنشائها لهذه القائمة على 
البيانات املالية املصرح بها للشركات املدرجة في 
مجمل البورصات العربية واخلاصة بالسنة املالية 
املنتهية في 2010، حيث مت األخذ بعني االعتبار 4 
مقاييس هي: املبيعات واألرباح واألصول والقيمة 
السوقية، مع وضع حد أدنى لكل قيمة من خالله 
تتأهل الشركات لدخول القائمة« لتضيف »ارتأينا 
أن هذه القيم األربع هي األس���اس األمثل لعمل 

مقارنات عادلة بني أداء الشركات«.
وع���ن األداء العام للش���ركات التي دخلت 
القائمة اوضحت العمي���ان: يعد العام املاضي 
2010 عام العودة إلى األرباح احلقيقية والواقعية، 

حيث استطاعت الشركات العربية، املدرجة في 
إعادة  العربية،  املالية  البورصات واألس���واق 
التوازن إلى قوائمها املالية، األمر الذي أسهم في 
حتقيقها مستويات ربحية متزايدة، كما يتضح 
في قائمة فوربس الش���رق األوسط ألقوى 100 

شركة في العالم العربي.
 أما عن أداء الش���ركات الكويتية خصوصا 
فلفتت العمي���ان بالقول: »يعتمد االقتصاد في 
الكويت على القطاع املصرفي بشكل كبير، وهو ما 
اتضح جليا من خالل تواجد 8 مصارف كويتية في 
قائمتنا«، مضيفة أنه »يبقى أن نقول إن القائمة 
لم تتطرق إلى الشركات اخلاصة، أو الشركات 
احلكومية، وغيرها من الش���ركات ومجموعات 
األعمال غير املدرجة في البورصات واألسواق 
املالي���ة، لوجود عوائق تتعلق باحلصول على 
نتائجها املالية، وانعدام الش���فافية واإلفصاح 
الذي يطبق على الشركات العامة املدرجة حسب 
القوانني النافذة، على الرغم من قناعتنا بأهمية 
الشركات اخلاصة والعائلية واحلكومية التي 

لها ثقلها في االقتصادات العربية«.
جتدر اإلش���ارة إلى أن الش���ركة السعودية 
للصناعات األساسية )سابك(، العاملة في قطاع 
البتروكيماويات، احتلت مركز الصدارة ضمن 
القائمة محققة أرباحا صافية بلغت 5.7 مليار 
دوالرات من إجمالي مبيعات ب� 40.5 مليار دوالر، 
بينما بلغ صافي أرباح الشركات ال� 100 املدرجة 
على قائمة »فوربس الش���رق األوسط« ألقوى 

الشركات في العالم العربي 51.1 مليار دوالر

»الوطني« في صدارتها والسابع عربيًا

13 شركة كويتية في قائمة »فوربس الشرق 
األوسط« ألقوى 100 شركة في العالم العربي  أك����د رئيس مجل����س االدارة 

العضو املنتدب لش����ركة نفائس 
القابضة سعد الوزان أن الشركة 
في حالة دراسة مستمرة السواق 
خارجية وتسعى دائما لالستحواذ 

واستغالل الفرص املتميزة.
وأضاف الوزان خالل عمومية 
الشركة العادية وغير العادية التي 
عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 
95.24% أن الشركة اثبتت وجودها 
ومكانته����ا في س����وق اخلدمات 
التعليمية والصحية واالستثمارية 
والعديد من املجاالت االخرى بالرغم 
من تداعيات االزمة املالية العاملية، 
مشيرا الى ان الشركة تهدف الى 
حتس����ني نوعية اخلدمات وتقدمي 
افضلها عب����ر تبني ارقى واحدث 

املعايير العاملية واملتطورة.
النتائج  الوزان  واس����تعرض 
املالية للشركة التي حتققت خالل 
فترة ال� 18 ش����هرا املنتهية في 31 
ديسمبر 2010، مشيرا الى أنه خالل 
اجتماع اجلمعية العمومية السنوي 
بتاريخ 16 نوفمب����ر 2009 قامت 
الشركة بتغيير نهاية السنة املالية 
من 30 يونيو الى 31 ديسمبر وعليه 
فان املؤشرات املالية مت احتسابها 
بناء على البيانات املالية املجمعة 
للفترة احلالية والتي متثل 18 شهرا 
مقارنة بالفترة السابقة والتي متثل 
12 شهرا وبالتالي لزمت االشارة الى  

انها غير قابلة للمقارنة.
وقال ان ايرادات التشغيل زادت 
بنسبة 55% لتصل الى 12.3 مليون 
دينار لفترة ال� 18 ش����هرا املنتهية 
في 31 ديسمبر 2010 بعد ان كانت 
7.9 ماليني دينار لفترة ال� 12 شهرا 
املنتهي����ة في 31 ديس����مبر 2009، 
موضح����ا ان اخلس����ائر املتراكمة 
زادت بنسبة 37% لتصل الى 32.1 
مليون دينار كما في 31 ديسمبر 
2010 بينما كانت 23.5 مليون دينار 

في 30 يونيو 2009.
وعن مجمل الربح ذكر الوزان 
أنه زاد بنسبة 60% ليصل الى 4.1 
مالي����ني دينار للفترة املنتهية في 
31 ديس����مبر 2010 مقارنة ب� 2.5 
مليون دينار للفترة املنتهية في 30 
يونيو 2009. وأشار الى ان تكاليف 
التمويل انخفضت بأكثر من %58 
من 6.4 ماليني دينار في 30 يونيو 
2009 الى 2.6 مليون دينار للفترة 

الفترة سداد مبلغ 27 مليون دينار 
مقابل اجمالي املديونية املستحقة 
على الش����ركة لصال����ح مجموعة 
ش����ركات وثيقة القابضة وشركة 
املجموعة التعليمية القابضة وجزء 
من املديونية املس����تحقة لصالح 
شركة اثمان االستثمارية وذلك من 
خالل التخارج من استثماراتنا في 
اسهم شركة رواء العقارية شركة 
مساهمة سعودية لصالح االطراف 
اعادة هيكلة  الدائنة، وكجزء من 
الديون ق����ام مجلس االدارة خالل 
اجتماعه املنعقد في 31 ديس����مبر 
2009 باملوافقة على بيع جزء من 
ملكية املجموعة في شركة املواساة 
للرعاية الصحية الى شركة اثمان 
االستثمارية وذلك لتسوية بعض 
ديون الشركة القائمة لصالح شركة 
اثمان االستثمارية ومت االنتهاء من 
املفاوضات ح����ول املعاملة اال انه 
قد مت تنفيذ االجراءات القانونية 
املطلوبة واالنتهاء منها في الفترة 
الالحقة )خالل شهر يناير 2011( وقد 
نتج عن هذه املعاملة اعادة تصنيف 
شركة املواساة للرعاية الصحية 
من شركة تابعة الى شركة زميلة 
وذلك في الفترة الالحقة، ونتجت 
عن هذه التس����ويات زيادة حصة 
امللكية في شركة اثمان االستثمارية 
بنسبة 13.2% حيث اصبحت حصة 
امللكية احلالية 39.6% وهي شركة 
زميلة. واقرت اجلمعية العمومية 
عدم توزيع ارباح عن السنة املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2010  واطفاء 
جزء من اخلسائر املتراكمة والبالغة 
32.1 مليون دينار   وذلك باستخدام 
كل من:  رصيد االحيتاطي القانوني 
مببلغ 612.2 الف دينار، ورصيد 
عالوة االصدار مببلغ 11.3 مليون 
دينار، وتخفيض راس املال من 62.3 
مليون دينار الى 42.1 مليون دينار 
عن طريق اطفاء اخلسائر املتراكمة 
في رأس املال. وانتخبت عمومية 
الشركة اعضاء مجلس ادارة جدد 
للثالث س����نوات القادمة كما يلي:  
ش����ركة وادي النخي����ل التجارية 
وشركة املواساة للرعاية الصحية 
وعبدالعزي����ز زي����د عبدالعزي����ز 
السبيعي وشركة تباشير اخلير 
للتجارة العامة وشركة الصابرية 

للمصاعد والساللم.
عاطف رمضان  ٭

كما في 30 يونيو 2009 الى 50.7 
مليون دينار كما في 31 ديسمبر 
2010 حي����ث اصبحت اخلس����ائر 
املتراكمة كما في 31 ديسمبر 2010 
مبلغ 32.1 ملي����ون دينار مقارنة 
بخس����ائر متراكم����ة كم����ا في 30 
يوني����و 2009 مببلغ 23.5 مليون 
دينار في حني انخفضت اجمالي 
املوجودات بنحو 22% من 136.4 
مليون دينار كم����ا في 30 يونيو 
2009 الى 106.1 ماليني دينار كما 
في 31 ديسمبر 2010 كما انخفضت 
اجمالي املطلوبات بحوالي 31% من 
80.5 مليون دينار كما في 30 يونيو 
2009 الى 55.4 مليون دينار كما 

في 31 ديسمبر 2010.
وعن اجنازات الش����ركة خالل 
فترة ال� 18 ش����هرا املنتهية في 31 
ديسمبر 2010 ذكر الوزان انها تتمثل 
في سداد مبلغ 6.3 ماليني دينار من 
اجمالي مديونية بنك بوبيان من 
خالل عملية مبادلة لكامل اس����هم 
الشركة اململوكة في بنك املال املتحد 
- السودان مما نتج عنه خسارة 
مببلغ 2.4 مليون دينار، كما ان بنك 
بوبيان قام بالتعاون مع الشركة 
حتى مت التوص����ل التفاق العادة 
القائمة  جدولة مديونية الشركة 
لديهم ليتم س����داد املديونية على 
املدى املتوسط بدال من سدادها على 
املدى القصير، ومت ايضا خالل هذه 

املنتهية في 31 ديسمبر 2010 وذلك 
نتيجة لقيام الشركة بسداد جزء 
كبير من التموي����الت التي قامت 
الش����ركة باقتراضها من عدد من 
املالية احمللية. ولفت  املؤسسات 
الى ان حصة اخلسائر في الشركات 
الزميل����ة زادت حتى وصلت 4.6 
مالي����ني دينار للفترة املنتهية في 
31 ديسمبر 2010 مقارنة بخسائر 
فترة ال� 12 ش����هرا املنتهية في 30 
يونيو 2009 حيث كانت قد بلغت 
3 ماليني دينار وذلك بنسبة زيادة 
في اخلسائر تقدر ب� 53% للفترة 
املنتهية في 31 ديسمبر 2010 وذلك 
ملا تكبدته الش����ركات الزميلة من 
خسائر نظرا للظروف االقتصادية 
الراهنة وقد بلغت حصة اخلسائر 
من ناجت اعمال التعليمية القابضة 
3.3 مالي����ني دينار والتي متثل ما 
قيمته 73% من اجمالي خس����ائر 
الفترة  الزميلة خالل  الش����ركات 
املنتهية في 31 ديسمبر 2010 ونظرا 
لطول فترة املقارنة مع السنة املالية 
املنتهية في 30 يونيو 2009 حيث ان 
الفترة املنتهية في 31 ديسمبر 2010 
تغطي نتائج االعمال ل� 18 شهرا من 
1 يوليو 2009 وحتى 31 ديسمبر 
2010. واس����تطرد قائال: مما سبق 
يتضح مدى التأثر الس����لبي على 
اجمالي حقوق امللكية فقد انخفضت 
بحوالي 9% من 55.8 مليون دينار 

سعد الوزان مترئسا عمومية نفائس القابضة  )سعود سالم(

عموميتها أقرت عدم توزيع أرباح وانتخبت مجلس إدارتها اجلديد

الوزان: 4.1 ماليني دينار ربح »نفائس« في 18 شهرًا

املالية للشركة، أكدت أن صافي 
االرباح بلغ مليون دينار في 2010 
مقابل 923 الف دينار في 2009، 

كما بلغت املصاريف االدارية 
والعمومية مليون دينار، الفتا الى 
أن الشركة حتتفظ بأرباح مرحلة 

قبل التوزيعات تصل الى 2.1 
مليون دينار. وقد أقرت عمومية 
الشركة جميع بنود أعمالها وفي 

مقدمتها توزيع 20% نقدا واملوافقة 
على التعامل مع اطراف ذات صلة 

واخالء طرف أعضاء مجلس 
االدارة والتصديق على تقريري 

مجلس االدارة املالي واالداري.
عمر راشد   ٭

تعمل في مجال متلك بيع وشراء 
العقارات وتطويرها حلساب 

الشركة وكذلك ادارة أمالك الغير 
باالضافة الى متلك بيع وشراء 
سندات الشركات العقارية، كما 
تقوم بأعمال الصيانة املتعلقة 

باملباني والعقارات اململوكة للشركة 
وتنظيم املعارض العقارية باالضافة 
الى متلك وادارة الفنادق والنوادي 

الصحية واملرافق الصحية.   
واشار الى أن الشركة تسعى الى 

االستثمار في العقارات املدرة 
وثابتة الدخل اضافة الى استغالل 

الفرص التي جاءت مع االزمة 
االقتصادية. وذكر أن النتائج 

 أوضح رئيس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب في شركة أضواء 

املدينة العقارية اياد الرفاعي أن 
اجمالي قيمة املشاريع التي تنفذها 
الشركة حاليا يصل الى 50 مليون 

دينار، الفتا الى أن استثمارات 
الشركة تتركز في 3 مجمعات 

جتارية في حولي من بينها مجمع 
أمام مجمع البحر على مساحة 

2040 مترا مربعا بتكلفة قدرها 
12 مليون دينار، باالضافة الى 

تشييد مجمع جتاري في شارع 
مكة مبنطقة الفحيحيل.   وأضاف 
الرفاعي في تصريح على هامش 
عمومية الشركة أمس أن الشركة 

50 مليون دينار استثمارات »أضواء املدينة« 
تتركز في 3 مجمعات جتارية 

اياد الرفاعي مترئسا عمومية الشركة  )سعود سالم(

الشركة أمتت االتفاق 
مع بنك بوبيان إلعادة 

جدولة مديونية 
الشركة على املدى 

املتوسط بداًل 
من القصير

»املركزي« 
وضع اإلرشادات 

والتوجيهات ألسلوب 
عمل الوحدة مبا 
يكفل توافر احلد 

االدنى املقبول

القرار يهدف إليجاد 
حلول عملية لشكاوى

العمالء وخصوصًا 
املتعلقة بالقروض 

االستهالكية 
واملقسطة


