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  علمت «األنباء» ان الشــــركة الدولية للتمويل ارســــلت بياناتها 
للبنــــك املركزي محملة بأرباح عن نتائــــج النصف االول من العام 
احلالي. واشارت مصادر الى ان «املركزي» سيرسل البيانات املالية 
نصف السنوية بعد تدقيقها، مســــتدركة بأن امليزانية قد تتجرى 
عليهــــا تعديالت في بعض بنودها او ترســــل كما هي دون تغيير. 
وكانت الشركة قد حققت ١٫٤٧ مليون دينار خسارة عن الربع االول 

بواقع ٣٫١ فلوس للسهم وذلك بسبب اخذ مخصصات على احملفظة 
االستثمارية للشركة بعد تطبيق املعايير احملاسبية وفقا لتعليمات 
بنك الكويت املركزي. وكانت الشــــركة قد أنهت ٢٠٠٨ بأرباح قدرها 
٢٫٨٧ مليون دينار بواقع ٧٫٢٤ فلوس للســــهم وذلك رغم تداعيات 
االزمة املالية السلبية على شركات التمويل بشكل الفت، اضافة الى 
ان الشركة واجهت انخفاضا في ايراداتها نتيجة تقلص ادائها بعد 

تطبيق تعليمات البنك املركزي بشأن سعر الفائدة املطبق. 

 «الدولية للتمويل» أرسلت بياناتها المالية لـ «المركزي» محملة بأرباح عن النصف األول وتنتظر الرد عليها

 االقتصادية 
 «عارف للطاقة» محتفظة بحصتها في «ساين فيولز» 

وتخطط لزيادة إنتاجها خالل شهرين

 الفهد : «المركزي» مطالب بالسماح
 النوري: «االتحاد لصناعة مواد البناء» تحقق   بالرهن العقاري للسكن الخاص 

  ١٫١ مليون دينار أرباحاً صافية عن ٢٠٠٨ 

 فواز كرامي
  كشفت مصادر مطلعة في شركة ساين فيولز ان 
شركة عارف للطاقة ال تخطط لبيع حصتها البالغة 
٢٥٪ من الشركة او اي جزء من هذه احلصة، مشيرا 
الى ان الشــــركة حتقق عوائد جيدة جدا لشــــركة 
عــــارف للطاقة ولفت الى ان التصريحات املتداولة 
حول بيع حصة شــــركة عارف الحدى الشــــركات 
التابعة في الواليــــات املتحدة األميركية تعود الى 
الشــــركة االخرى التي متتلك فيها «عارف» حصة 
تبلغ ٥٠٪ والتي متتلك امتياز احلفر وانتاج النفط 
والغاز ملساحة ٧٥ الف فدان في مقاطعة دويت في 
والية تكســــاس ملدة ٢٠ عاما. واضافت املصادر في 
تصريح لـ «األنباء» ان انتاج شــــركة ساين فيولز 
يحقق عوائد جيدة السيما مع االرتفاع املستمر في 

اســــعار النفط اضافة الى ان الشــــركة تنتج اجود 
االنواع التي تباع بأسعار اعلى من اسعار السوق، 
مبينة ان ساين فيول ســــتزيد من انتاجها بشكل 

كبير خالل الشهرين املقبلني.
  واجلدير بالذكر ان شركة عارف للطاقة اعلنت 
عن شراكة استراتيجية اشترت مبوجبها شركتني 
اميركيتني متخصصتني في مجال الطاقة بقيمة ٧٥ 
مليون دوالر هما «ســــني فيولز وجيوغاز» اال انه 
مؤخرا اعلنت شــــركة عارف القابضة على لســــان 
مديرها العام زياد العودة ان الشركة تنوي بيع حصة 
في مشروعها املشترك للغاز في والية تكساس في 
العام املقبل ضمن خطة لتنويع استثمارات الشركة 
التي حققت ارباحا بلغت ٢٢٠ ألف دينار عن النصف 

االول من العام احلالي. 

 مستفيدة من االرتفاع في أسعار النفط

 بنسبة ال تتجاوز ٢٥٪ من إجمالي الراتب األصلي 

 نتابع ما يجري بقطاع العقار والبناء لنقدم منتجات متكاملة

 فهد الفهد

 أحمد النوري

 فهد الشريعان

  عاطف رمضان
  اقترح رئيس مجلس إدارة 
شركة أعيان املتحدة العقارية 
فهـــد الفهد حلـــوال ميكن ان 
تقدمهـــا الدولـــة بالنســـبة 
ملوضوع متويل شراء عقارات 
الســـكن اخلاص بعد احلكم 
القضائي النهائي لصالح بيت 
التمويل الكويتي الذي يجيز 
تعامله على قسائم وبيوت 
السكن اخلاص وفقا لصيغ 
التمويل اإلسالمية، وذلك من 
خالل بنك الكويت املركزي اذا 
أقر السماح بالرهن العقاري 
بالنســـبة للســـكن اخلاص 
بحيث ال تتجاوز النسبة ٢٥٪ 
من اجمالي الراتب «األصلي» 
من دون ادخـــال راتب آخر 
ثانـــوي أو أي دخول أخرى 
شـــريطة أال تزيد مدة سداد 
األقساط عن فترة ٥ سنوات 
كحد أقصى للحد من االلتفاف 
على القوانني. وأضاف الفهد 
ان «املركزي» قام باتخاذ عدة 
قرارات خالل الفترة السابقة 
للحد من االقتراض الذي يضر 
انه  الى  باملقترضني، مشيرا 

 أعلنت شركة االحتاد لصناعة 
مواد البناء أنها متكنت، وبرغم 
املتمثلة  الظروف االستثنائية 
في تبعات األزمة املالية العاملية 
مـــن حتقيق أرباح صافية عن 
الســـنة املالية ٢٠٠٨ بلغت ١٫١ 
مليون دينار، بزيادة في األرباح 
قدرهـــا ٥٩٫٦١٪، ما دعاها الى 
توزيع مبلغ وقدره ١٫٤ ماليني 
دينـــار كأربـــاح نقديـــة على 
املساهمني املسجلني في سجالتها 
حتى تاريـــخ انعقاد اجلمعية 
العمومية الــتي انعقدت األربعاء 

املاضي.
  وقال املدير العام للشـــركة 
احمد النوري، ان الشركة تعتبر 
نفسها جزءا ال يتجزأ من سوق 
التشييد والبناء، وهي تتابع 
عن قرب ما يجري على الساحة 
العقارية والقطاع بأكمله، مبا فيه 
املشاريع التي تعلن عنها اجلهات 
الى  احلكومية املعنية، واشار 
ان «االحتاد ملواد البناء» تعمل 
جنبا الى جنب مع زميالتها في 
القطاع الصناعي، وتسعى من 

ســـبيل املثال فستشكل كارثة 
للمقترضني من املمكن ان تكون 
عواقبها غير حميدة كأن جتر 
املواطنني واملقترضني في النهاية 
الى احملاكم والسجون ومن هنا 
تتفاقم املشـــكالت االجتماعية 

وتتزايد مثل «كرة الثلج».
اتخـــذ  اذا  انـــه    وأوضـــح 
«املركزي» هـــذه احللول فإنه 
ســـيعمل على تفادي مشكلة 
التضخم. وقال ان من يشتري 
السكن اخلاص بهدف املتاجرة 
فإنه سيكون عرضة للخسائر 
اما من يشـــتري بنية املسكن 
فإنه لن يخســـر بخالف الذين 

يضاربون في هذه املساكن.
الى ان رفع األسعار    ولفت 
بشـــكل مفتعل أمـــر يضر في 
النهاية باملقترضني وعائالتهم 
أو املضاربـــني «حديثي العهد 

باملتاجرة بالعقارات».
  واستطرد الفهد قائال: اعتقد 
انه خـــالل الســـنوات القليلة 
املقبلة اذا اتخـــذ بنك الكويت 
املركزي هذا القرار فسينعكس 
على الدورة االقتصادية بشكل 

أفضل داخل الكويت. 

املساهمني صادقوا على كل بنود 
جدول االعمال، بعد مداخالت من 
البعض، واستفساراتهم سواء 
تلك التي ركزت على التوسعات 
االســـتثمارات  أو  احملليـــة 
اخلارجية، وطمأن أنها مشاريع 
تسير بخطى واضحة وفي سياق 
اخلطة اإلســـتراتيجية العامة 
للشركة املعلن عنها سلفا، مع 
الظـــروف احمللية  اخذ جميع 
واإلقليميـــة املتأثـــرة باألزمة 
االقتصادية العاملية باالعتبار، 
الطاقات  وباالستعانة بجميع 
املتاحة، واإلمكانات املتوافرة 
لها على ارض الواقع. وتوقع 
النوري أن تسير أعمال الشركة 
في العام ٢٠٠٩ نحو األفضل على 
الصعيدين التشغيلي واملالي، 
وبشـــكل يعـــزز مكانتها على 
املستويني احمللي واخلارجي، 
خصوصا بعد ان اصبحت بعض 
التوسعية والتي مت  املشاريع 
االستثمار فيها في السابق قيد 
التشغيل تدريجيا، مبا يصب في 

مصلحة السوق واملساهمني. 

التزال هنـــاك فجوات حتتاج 
للتطرق اليها الحقا. وأشار الى 
انه من املمكن ان يكون اجمالي 
قروض الرهن العقاري للسكن 
اخلاص والقرض االستهالكي 
والقرض الشخصي ٤٠٪ بحيث 
ال تزيد املديونية للرهن العقاري 
للســـكن اخلاص عن ٦٣٪ من 
النسبة املسموح بها للمقترض 
والباقـــي قرض شـــخصي أو 

استهالكي بنسبة ٣٧٪.
  وأكـــد انه في حـــال بلغت 
املديونيـــة قيمـــة عالية على 

طرفها لتطوير أدائها وتعزيز 
منتجاتها بحيث تقدم منتجات 
متكاملة مبا يخدم كل العمالء 
وقدراتهـــم وحاجياتهم، ومن 
جهة أخـــرى فهي تضع نصب 
عينها تنمية وتطوير وحتسني 
التشغيلي مبا ينعكس  أدائها 
إيجابا على حقوق املساهمني 
واألرباح احملققة بنهاية سنتها 
املالية. وعن اجلمعية العمومية 
العادية للشركة، أكد النوري ان 

 الشريعان لـ «األنباء»: البورصة تدرس آلية جديدة لتحقيق أقصى 
درجات الشفافية وفريق تفتيش البورصة أنجز بيانات النصف األول

  محمود فاروق
  أكـــد نائب مديـــر عام شـــركة االحتاد 
للوســـاطة املالية فهد الشريعان أن فريق 
تفتيش مراجعة البيانات املالية لشركات 
االستثمار املدرجة انتهى من مراجعة بيانات 
النصف األول ووجد مالحظات في بعض 
البيانات املالية لبعض الشركات، وانه قد 
مت رفعها للجنة الســـوق، موضحا انه مت 
إعالم بنك الكويت املركزي بجميع املالحظات 
ملعاقبة وردع كل من يســـيء إلى ســـالمة 
تداوالت البورصة. وأفاد الشـــريعان بأن 
الفريق سيبدأ بجولة مماثلة خالل الفترة 
املقبلة ملراجعة بيانات الربع الثالث للعام 

احلالي.
  وفي ذات السياق، قال الشريعان لـ«األنباء»  

أن الفريق أكد في تقريره السابق أن عددا 
من الشركات االستثمارية تقوم باستغالل 
حسابات محافظ العمالء املدارة من طرفها 
في عمل إقفاالت وهمية لشركات تابعة لها، 
باإلضافة إلى استغالل تلك األموال في شراء 
أسهم تعرض لصالح مالك تلك الشركات.

  وأوضح أن التقرير كشـــف عن بعض 
شـــركات قد خالفت بشكل واضح قرارات 
جلنة السوق الى جانب عدم إفصاح هذه 
الشـــركات عن صفقات تداول مت إجراؤها 
على سهم شركتها، ما يعد مخالفة ألبسط 

معايير الشفافية.
  من جانب آخر، قال الشريعان ان إدارة 
سوق الكويت لألوراق املالية تدرس حاليا 
آلية لوضع إجراءات يتم اتخاذها مع شركات 

االستثمار ملنع تضارب املصالح لدى كبار 
املالك والرؤساء التنفيذيني وحتقيق أقصى 

درجات الشفافية.

  زيادة المضاربة

  ومن جهة اخرى، رأى وسطاء في سوق 
الكويت لألوراق املالية أن تعزيز السيولة 
املالية وزيادة نشاط املضاربة لن يأتيا إال 
بتفعيل عملية ربط البورصات اخلليجية، 
فضال عن إجراء عمليات تبادل اإلدراج مع عدد 
من البورصات، والتي تسمح للمستثمرين 
احملليني واخلليجيني بالتداول في أسهم هذه 
الشركات، الفتا إلى أن الفروقات في أسعار 
صرف العمالت هي وراء عدم تفعيل ربط 

البورصات ببعضها البعض.

 وسطاء يطالبون بربط البورصة مع األسواق الخليجية لتعزيز السيولة وزيادة نشاط المضاربة

 عمومية «رساميل» دون توزيع أرباح 
وتوقعات بإعادة انتخاب مجلس اإلدارة 

 منى الدغيمي
  كشفت مصادر مسؤولة في شركة رساميل للهيكلة املالية أنه لن 
يتم توزيع أرباح عن الســـنة املالية املنتهية في ٢٠٠٩/٠٣/٣١ خالل 
اجلمعية العمومية العادية املقرر أن تعقد ١٣ اجلاري، مشيرا إلى أن 

العمومية ستشهد عملية انتخاب ملجلس اإلدارة.
  وأضافت املصادر لـ «األنباء» انه «من احملتمل أن حتافظ «رساميل» 
على نفس أعضاء مجلـــس اإلدارة احلالي»، واألعضاء هم: منصور 
حمد املبارك رئيس مجلـــس اإلدارة وعصام الطواري نائب رئيس 
والرئيس التنفيذي وباقي األعضاء هـــم: محمود العرادي وعثمان 

إبراهيم العسكر وناصر القحطان.
  ويذكر أن «رساميل» شركة استثمارية تخضع لرقابة بنك الكويت 
املركزي ويبلغ رأســـمالها ٣٠ مليون دينار ومتخصصة في هيكلة 
وإدارة وتسويق الصكوك اإلسالمية ويعتبر ابرز املساهمني فيها كل 
من شـــركة أعيان لإلجارة واالستثمار، مؤسسة اخلليج لالستثمار 
البنك التجاري الكويتي، األمانة العامة لألوقاف، شركة املدار للتمويل 
واالستثمار، مجموعة عبداللطيف العيسى، الشركة الكويتية لالستثمار، 
الشركة األولى للتأمني التكافلي، شركة أصول لإلجارة واالستثمار، 
شـــركة وثاق للتأمني، مجموعة ســـعيد احمد بغلف، شركة سعود 
عبدالعزيز البابطني، بيت الزكاة، شـــركة وربة لالســـتثمار، شركة 
التسهيالت التجارية، شركة الدار إلدارة األصول االستثمارية شركة 
وارد لإلجارة والتمويل، شركة تصنيف وحتصيل األموال، الشركة 
التجارية العقارية، الشركة اخلليجية حلفظ األوراق املالية، الشركة 
األولى لالستثمار، شـــركة االمتياز لإلجارة واالســـتثمار، الشركة 
الكويتية اللبنانية لإلمناء العقاري، الشـــركة الدولية للمشروعات 

االستثمارية. 

 من المقرر عقدها في ١٣ الشهر الجاري

 ٩٨٪ نسبة العمالة
  الوطنية في خدمات 

القطاع النفطي
  

  كونا: أكدت شركة خدمات 
النفطـــي وهي إحدى  القطاع 
الشـــركات التابعة ملؤسســـة 
البترول الكويتية ان نســـبة 
تكويـــت الوظائف فيها بلغت 
النسبة األعلى في  ٩٨٪ وهي 

القطاع النفطي.
  وقـــال مصـــدر مســـؤول 
بالشركة في تصريح صحافي 
االدارة يتمثل في  ان توجـــه 
تشـــجيع العمالـــة الكويتية 
على العمل في الشركة مؤكدا 
اال صحة اطالقا ملا نشر وأذاعته 
وسائل اإلعالم املرئية واملقروءة 
حول قيام االدارة مؤخرا بفصل 
١٤٠ موظفا مـــن رجال األمن 
العاملني في قوة  الكويتيـــني 

احلماية الشاطئية.
  وحول مطالـــب افراد قوة 
احلماية الشاطئية أفاد املصدر 
بأن ادارة الشركة تعكف ومنذ 
فترة على دراسة بعض املطالب 
اخلاصة ليـــس فقط في قوة 
احلماية الشاطئية امنا كذلك 
القـــوة الصناعية  بخصوص 
وقـــوة تتبع األثـــر وذلك مع 
اجلهات املعنية ومبا يتوافق 
مع اللوائح والنظم القانونية 

املطبقة في القطاع النفطي. 

 عمومية «برقان لحفر 
اآلبار»  منتصف 
  الشهر الجاري 

 أعلنت شــــركة برقان حلفر 
أنها  اآلبار والتجارة والصيانة 
العمومية  ســــتعقد اجلمعيــــة 
العادية للشركة  العادية وغير 
في ١٦ أغسطس اجلاري في وزارة 
التجارة والصناعة، حيث سيتم 
خاللها مناقشة توصية مجلس 
االدارة عن السنة املالية املنتهية 
في ٣١ مارس ٢٠٠٩بتوزيع ٧٫٥٪ 

نقدا و٧٫٥٪ منحة. 


