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االقتصادية62.7 - اعلن سوق الكويت لالوراق املالية امس ان 
بنك الكويت املركزي وافق على متديد طلب 
سريان شراء بنك اخلليج ما ال يتجاوز %10 
من اس����همه، وان مدة االسهم املصدرة ستة 
اش����هر اعتبارا من 14 اكتوبر اجلاري. ودعا 

السوق في موقعه على االنترنت الى ضرورة 
االلتزام مبا وضعه البنك املركزي من ضوابط 
وشروط في ش����أن متلك الشركة املساهمة 
ألسهمها، اضافة الى ضرورة االلتزام بأحكام 

قانون الشركات التجارية وتعديالته.

»المركزي« يوافق على تمديد طلب »الخليج« 
سريان شراء 10% من أسهمه

تجتمع األسبوع الجاري لدراسة العروض المقدمة

»كويت إنفست« و»جيزان« و»الدولية للتمويل« 
تنتهي من اختيار مقّيم أصولها خالل شهر

الحشاش: »عارف« بصدد دراسة بعض المشاريع 
في السودان لتحسين وتطوير أراٍض نفطية

عمر راشد
تبدأ مجالس ادارات ش����ركات »كويت انفست« 
و»جيزان القابضة« و»الدولية للتمويل« اجتماعاتها 
األسبوع اجلاري لتكليف مكتب عاملي متخصص من 
اجل اعداد الدراسات الفنية وتقييم اصول الشركات 

الداخلة في االندماج.
ولفتت الى ان االجتماع املقبل س����يقوم بدراسة 
العروض املقدمة من عدة ش����ركات الختيار احداها، 
مستدركة بان االنتهاء من اختيار املقيم سيتم االعالن 
عنه خالل ش����هر. واضافت ان املكتب الذي س����يتم 
اختياره قد ال يكون نفس الشركة التي قامت بامتام 
اجراءات االندماج بني »الديرة القابضة« و»الدولية 
للمشاريع«. ولفتت املصادر الى ان مجالس ادارات 

الشركات الثالث س����يقومون بارسال اسم الشركة 
املرش����حة الجراء تقييم األصول الى البنك املركزي 
للموافقة عليها. واضافت انه فور االنتهاء من تقييم 
األصول سيتم عرضها على مجالس االدارات للموافقة 
عليها واعداد مش����روع عقد االندماج الذي يعرض 
فيما بعد على اجلمعيات العمومية ملس����اهمي هذه 
الش����ركات القرار االندماج نهائيا. وكان مسؤولون 
في الشركة الدولية للتمويل وشركة كويت انفست 
القابضة وشركة جيزان القابضة قد أعلنوا االندماج 
بني الش����ركات الثالث نهاية اغسطس املاضي وذلك 
في اطار خطة اع����ادة الهيكلة التي أقرتها مجموعة 
البحر منذ فترة والرامية لتعزيز استراتيجيتها في 

السوقني االقليمي والعاملي.

منى الدغيمي
قال رئيس مجلس إدارة ش����ركة عارف للطاقة وليد احلشاش ان 
الشركة في الوقت الراهن بصدد دراسة بعض االستثمارات في السودان 

وتتطلع إلى استغالل فرص استثمارية في شمال افريقيا واميركا.
واضاف في تصريح خاص ل� »األنباء« ان الشركة تسعى إلى حتسني 
وتطوير أراض نفطية بالس����ودان، مش����يرا الى ان »عارف« تركز في 
استثماراتها على السودان باعتبارها متثل بيئة استثمارية مشجعة. 
وذكر ان الشركة تنظر إلى فرص استثمارية في السودان مت التعاقد 

على البعض منها وتقدر قيمتها بنحو 400 مليون دوالر.
وبخصوص توقعاته بالنسبة لنتائج الربع األخير فضل احلشاش 
أن يدلي بتوقعات تقترب من النتائج الفعلية، قائال: »ستكون الرؤية 
أكثر وضوحا بالنسبة لنتائج الشركة في شهر نوفمبر«. وعن الوضع 
املالي للشركة، قال احلشاش إن »عارف« لديها سيولة مالية جيدة مت 
استخدام جزء كبير منها في استثمارات سيتم االنتهاء منها وحتقيق 

وليد احلشاشعوائد ثابتة منها بنهاية العام احلالي وبداية العام املقبل.

لتجّنب اإلفصاح عن حجم خسائرها والحفاظ على مكانتها أمام المساهمين

ظاهرة جديدة في ميزانيات الشركات والبنوك:
»االحتياطيات السرية« تحّولت إلى »خسائر سرية«

ألنها غير قادرة على تسجيل 
هذا االستثمار بالسعر احلقيقي 

في ميزانيتها.
واستدلت املصادر مبثال آخر 
وهو قيام شركة ما بشراء عقار 
الستخدامه ومع بداية كل عام 
تقوم بأخذ مخصص استهالك 
لهذا العقار وخالل فترة زمنية 
تتحول قيمة هذا العقار وبناء 
ال���ى صفر،  على االس���تهالك 
علما ان قيمة ه���ذا العقار قد 
تضاعفت وبالتالي فإن القيمة 
احلقيقية للعقار مس���جلة في 
»االحتياطيات السرية« وهو 
عك���س ما يح���دث اآلن، حيث 
الش���ركة لتسجيل  تلجأ تلك 
قيمة العقار في امليزانية وهو 
ما يظهر حتقيق خسائر بعد ان 
تراجعت قيمة العقار حاليا عن 
سعر الشراء بناء على االسعار 
السوقية، وبالتالي فهي »خسائر 

سرية« ايضا.
وطالبت املصادر بضرورة 
التش���ديد على ضرورة طلب 
اجله���ات املعنية اإلفصاح عن 
تلك اخلسائر ملعرفة األسباب 
احلقيقية وراء تلك التصرفات 
وللوقوف على حقيقة مستقبل 
تلك اجلهات، السيما ان عنصر 
التدفقات النقدية املس���تقبلية 
األب���رز في  العنصر  يعتب���ر 
الوقوف على حقيقة عمل تلك 
اجله���ات وم���دى قدرتها على 

االستمرارية في العمل.

فقط على ان جتنب 400 فلس 
لتوضع في بند االحتياطيات 
السرية مس���تندة في ذلك الى 
ان تلك الشركة غير مدرجة وان 
سعر االستثمار احلقيقي هو ما 

يسجل في دفاترها.
وباملقابل فإن »االحتياطيات 
السرية« الس���ابق ذكرها على 
سبيل املثال قد حتولت اآلن الى 
»خسائر سرية«، حيث تقوم 
اجلهة بتسجيل هذا االستثمار 
بس���عر 500 فلس وليس 100 
فلس، وهو ما يعني تس���جيل 
خسائر مبقدار 400 فلس نظرا 

تتجنب تلك اجلهات اإلفصاح 
عن احلجم احلقيقي خلسائرها 
وهو ما قد يضعف موقفها أمام 
املساهمني ويدفع للتشكيك في 

قدراتها اإلدارية.
وضربت املصادر مثاال على 
ذلك بأن استثمارا الحدى اجلهات 
في شركة عند التأسيس بقيمة 
100 فلس وقد قامت تلك الشركة 
بتوزيع أرباح بني 50 و60% وقد 
بلغ س���عرها 500 فلس ورغم 
ارتفاع سعر السهم مبقدار 400 
فلس اال ان تلك اجلهة تسجل 
هذا االستثمار بسعر 100 فلس 

جتميل حالي في امليزانية.
وأوضح���ت املص���ادر ان 
الثان���ي واملتعلق  االس���لوب 
بالتكتم عل���ى بعض البيانات 
امليزانية  ف���ي  وعدم إظهارها 
اسلوب عكسي ملا كان يحدث في 
السابق، حيث كانت تلجأ تلك 
الشركات التباع نظام يسمح 
لها بإخفاء بعض األرباح حتت 
الس���رية«  بند »االحتياطيات 
لالس���تفادة منها ف���ي الوقت 
املناس���ب، ولكن هذا االسلوب 
قد تغير اآلن ليصبح هذا البند 
»خس���ائر سرية«، وذلك حتى 

زكي عثمان
ال ش���ك أن األزم���ة املالية 
كشفت العديد من أوجه القصور 
بالقطاع املالي، ورغم مرور أكثر 
من عام على اندالع شرارة تلك 
األزمة، إال ان تلك املش���اكل لم 
يحل معظمها حتى اآلن بل ان 
هناك س���لبيات كثيرة مازالت 

تطفو على السطح.
أك���دت  مص���ادر مراقب���ة 
ل�»األنباء« ان ميزانيات الشركات 
والبنوك احمللية حتمل العديد 
م���ن عالمات االس���تفهام التي 
استوقفت الكثيرين من مدققي 
احلس���ابات لالستفسار عنها، 
الس���يما ان معظم اجلهات قد 
عمدت الى اتباع اس���لوب من 
اثن���ني، االول متعلق مبحاولة 
امليزاني���ة« والثاني  »جتميل 
يتعل���ق بالتكت���م على بعض 
البيانات السرية حتى ال تظهر 

خسائر في تلك امليزانيات.
وأضافت املصادر ان األسلوب 
األول املتعلق بتجميل امليزانيات 
هو اسلوب تسعى اليه بعض 
اجلهات حاليا س���عيا للحفاظ 
على صورتها أمام املس���اهمني 
والقطاع االقتصادي بشكل عام 
وسعيا لعدم اظهار مدى اخلسائر 
املتكبدة بسبب االزمة، مستفيدة 
في ذلك من اصولها اجليدة او 
التي  التشغيلية  استثماراتها 
حتقق عوائ���د مالية حالية او 
مستقبلية ميكنها ان تعالج اي 

بورصة الكويت مازالت تشهد العديد من الظواهر الناجتة عن األزمة املالية

4.25 مليارات دينار فائض ميزانية الكويت 
خالل أول خمسة أشهر من العام

رويترز: أظهرت بيانات رسمية أمس أن 
فائض امليزانية بالكويت خالل األشهر اخلمسة 
األولى من السنة املالية 2009-2010 بلغ 4.25 
ملي���ارات دينار وذلك بفضل إيرادات النفط 

التي فاقت التوقعات.
 ووفقا لألرقام التي نش���رت على موقع 
وزارة املالية عل���ى اإلنترنت بلغت إيرادات 
6.64 مليارات دينار بنهاية اغسطس لتسجل 
نحو 82% من اإليرادات املتوقعة للسنة املالية 

بأكملها.
 وتشير توقعات ميزانية الكويت للسنة 

املالية 2009 - 2010 أن يصل عجز املوازنة 
إلى 4.85 مليارات دينار بافتراض بلوغ سعر 
النفط اخلام - مصدر اإليرادات الرئيس���ي 

بالبالد - 35 دوالرا للبرميل. 
وجرى تداول سلة خامات أوپيك القياسية 
عند سعر 64.25 دوالرا للبرميل يوم الثالثاء 
املاضي.  وقال بنك الكويت الوطني الش���هر 
املاضي إن بإمكان الكويت تس���جيل فائض 
في امليزانية قدره 6.2 مليارات دينار خالل 
السنة املالية اجلارية بفضل ارتفاع أسعار 

النفط عن املتوقع.

عموميته غير العادية أقّرت زيادة رأسماله بنسبة 50% لتصل إلى 174.9 مليون دينار

القاضي: أسهم زيادة رأسمال »بوبيان« التي لن يكتتب فيها 
ستطرح في مزاد علني يتم اإلفصاح عنه بفترة كافية

االكتتاب للمساهمني املسجلني 
في سجل مساهمي البنك في اليوم 
السابق على تاريخ قيام مجلس 
االدارة بدعوة املساهمني لالكتتاب 
وذلك بحصة من األسهم اجلديدة 
تكون متناسبة مع عدد أسهمهم، 
على أن مينح املساهمون مدة 15 
يوما ملمارسة حق األولوية تبدأ 

من تاريخ بدء االكتتاب.
  كما أق����رت عمومية البنك 
غير العادية تعديل املادة )6( 
من عقد التأسيس واملادة )5( 
من النظام األساسي، حيث نصت 
املادة احلالية على أن رأسمال 
الشركة محدد مببلغ 116.6 مليون 
دينار موزعة على 1.666 مليار 
س����هم قيمة كل سهم 100 فلس 

وجميع األسهم نقدية.
  وبعد املوافقة على تعديل 
املادة يصبح نص املادة كالتالي: 
حدد رأس����مال الشركة مببلغ 
174.9 ملي����ون دين����ار موزعة 
على 1.749 مليار س����هم، قيمة 
كل منها 100 فلس وجميع األسهم 

النقدية.

583 مليون سهم بقيمة 255 فلس 
للسهم موزعة على أساس 100 
فلس للسهم و150 فلسا عالوة 
إص���دار و5 فل���وس مصاريف 
اكتت���اب، على أن تس���دد قيمة 
الزيادة وعالوة االصدار  أسهم 
ومصاريف االكتتاب نقدا ودفعة 
واح���دة وتك���ون األولوية في 

مبزاد علني سوف يتم االفصاح 
عن اجراءاته قبل موعده بفترة 

كافية.
وتال القاضي جدول األعمال 
املتعلق باملوافق���ة على اقتراح 
زيادة رأس���مال البنك من 116.6 
مليون إلى 174.9 مليون دينار 
بزيادة عدد من األس���هم تعادل 

مجلس االدارة والذي يتطلب 
مجموعة من االجراءات ومنها 
صدور مرسوم بش����أن زيادة 
رأس املال باعتبار البنك شركة 

مساهمة عامة.
 وأشار القاضي الى أن األسهم 
الت����ي لم يكتتب به����ا من قبل 
املس����اهمني سوف يتم طرحها 

عمر راشد
أنهت عمومية بوبيان غير 
العادية »املؤجلة« جدول أعمالها 
ف����ي دقائق مع����دودة بنصاب 
قانون����ي 65.83%، الرتب����اط 
بعض أعض����اء مجلس االدارة 
بالس����فر حلضور اجتماعات 
الدوليني،  البنك والصن����دوق 
حيث اقتصر ج����دول األعمال 

على بندين اثنني فقط.
 فقد صادقت العمومية على 
اقت����راح اجلمعي����ة العمومية 
العادية املنعقدة في 17 مارس 
املاضي واملتعلق باقتراح زيادة 
رأسمال البنك بنسبة 50% من 
116.6 مليون إلى 174.9 مليون 
دينار بقيمة تبل����غ 100 فلس 
للسهم و150 فلسا عالوة إصدار 

و5 فلوس مصاريف اكتتاب.
وبهذه املناسبة، أشار رئيس 
ابراهيم  البن����ك  إدارة  مجلس 
القاضي ال����ى أن حق االكتتاب 
في الزيادة سيكون للمساهمني 
املسجلني في دفاتر البنك قبل 
يوم من استدعاء الزيادة من قبل 

اس�تدعاء زيادة رأس المال يتطلب صدور مرس�وم باعتباره ش�ركة مساهمة عامة

النفط مازال ميثل العصب الرئيسي للدخل الكويتي

»التجارة« تعمل على االستفادة من توصيات مؤتمر »االستهالك واإلنتاج المستدام«

الهاجري: الكويت تتابع بحذر مضاعفة
معدالت االستهالك بسبب تنامي الطلب

قالت وزارة التجارة والصناعة انها تعمل على 
االس���تفادة من النتائج والتوصيات التي توصل 
إليها املؤمتر الدولي حول »االس���تهالك واإلنتاج 

املستدام« الذي استضافته القاهرة أخيرا.
وذكر ممثل الوزارة في املؤمتر مدير ادارة الرقابة 
التجارية راشد الهاجري في تصريح ل� »كونا« أمس 
ان املؤمتر كان فرصة مثالية لالس���تفادة من آخر 
ما توصل إليه العالم في مجال تقنني االس���تهالك 

وتعزيز اإلنتاج املستدام.
واضاف الهاجري ان الكويت كغيرها من دول 
العالم التي تتابع بحذر مضاعفة معدالت االستهالك 
بسبب تنامي الطلب بشكل عام، السيما في القطاع 
الزراعي في ظل الزيادة الس���كانية التي تواجهها 
مختلف دول العالم، مشيرا الى ان هذا النمو بحاجة 
الى منو مواز في املوارد الزراعية وصيانتها من 

النقصان.
وأوضح ان وزارة التجارة والصناعة حريصة 
على تبني احدث السياسات العاملية ملواجهة هذه 
املشكلة، السيما في ظل مشاركة الكثير من الدول 
ذات الباع الطويل في هذا املجال، مش���يرا الى ان 
الوزارة س���تعمل على تطبيق ما مت التوصل اليه 
في هذا املؤمتر الذي عقد في الفترة من 27 الى 29 

من الشهر املاضي في مصر.
وذك���ر ان من اهم ما مييز هذا املؤمتر انه ركز 
بشكل خاص على تداعيات قضية االستهالك واالنتاج 

املستدام في املنطقة العربية.
وأشار الى ان املؤمتر عقد بإشراف االمانة العامة 
جلامعة الدول العربية ومنظمة األمم املتحدة للتنمية 
الصناعي���ة مما يضاعف من أهميته ويعزز قيمة 

قتيبة الياسنيمخرجاته.

مؤكدًا أن تعافي العقار مؤشر لتعافي جميع األوعية االستثمارية

الياسين ل� »األنباء«: مالمح االنتعاش في السوق العقاري 
تتضح خالل الربع األول من العام المقبل

عاطف رمضان
توقع اخلبير العقاري قتيبة الياس���ني 
ل���� »األنباء« ان تتض���ح مالمح االنتعاش 
في السوق العقاري خالل الربع االول من 
العام املقبل، مشيرا الى ان معطيات السوق 
حالي���ا وتصريحات بع���ض املتخصصني 
االقتصادي���ني تدل على ذل���ك وان االزمة 
االقتصادية مؤشراتها وصلت الى »القاع« 
وان االسواق حاليا تعيش فترة نقاهة »بعد 

االزمة«.
واضاف الياس���ني ان اخلوف واحلرص 
هاج���س ل���دى كثير م���ن املس���تثمرين 

العقاريني.
واوضح ان رأس املال جبان يبحث عن 

املكان او املالذ اآلم���ن وان العقار »مقارنة 
باألوعية االستثمارية األخرى« هو االفضل، 
خاصة ان القط���اع العقاري ليس »منتجا 
خفيفا« فمن الصعب نزول اسعاره بشكل 

سريع.
وقال ان تعافي القطاع العقاري يعتبر 
بادرة جيدة ومؤشرا لتعافي جميع االوعية 
االس���تثمارية االخرى، موضحا ان القطاع 
العقاري هو آخر قطاع نزل في البورصة 

خالل االزمة املالية.
واشار الى ان املستثمر او املواطن صار 
لديه وعي استثماري حاليا مقارنة بالفترة 

املاضية.
واشار الى ان السوق الكويتي لم يتأثر 

باالزمة املالية العاملية مبقدار تأثره بعدم 
الس���لطتني »التشريعية  االنس���جام بني 
والتنفيذية«، مطالبا الس���لطتني ان يكون 
لهما دور مهم وملموس خالل الفترة املقبلة 

جتاه االقتصاد الوطني.
وبني ان االزمة من الطبيعي بأن يكون 
لها تأثير على اقتصادات دول العالم، خاصة 
ان »لكل فعل ردة فعل« سواء بشكل سلبي 

او ايجابي.
ولفت الى ان االزمة املالية العاملية كانت 
تأثيراتها انها عملت على ايجاد »اخلوف« 
لدى كثير من املس���تثمرين، مشيرا الى ان 
»اخلوف« و»احلرص« هما ردة فعل طبيعة 

نتجت عن االزمة املالية العاملية.

)أحمد باكير(إبراهيم القاضي وعادل املاجد يترأسان »العمومية«


