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مقر بنك الكويت املركزي

الخاص بتدقيق الميزانيات المالية و»هيئة االستثمار« أكدت نجاح تطبيقه

»المركزي« يدرس تطبيق نظام GIPS المحاسبي 
CFA على الشركات بالتعاون مع الـ

محمود فاروق
علمت »األنب����اء« من مص����ادر مطلعة ان بنك 
الكويت املركزي يدرس تطبيق نظام محاس����بي 
جديد يسمى GIPS على الشركات اخلاضعة لرقابته 
بالتعاون مع جمعية CFA، وبينت املصادر ان النظام 
اجلديد يتمتع بدقة عالي����ة في تدقيق امليزانيات 
املالية نظرا لشموليته في تطبيق املعايير الدولية 

احملاسبية.
وأفادت املصادر بان الهيئة العامة لالس����تثمار 
جتري حاليا دورات للعاملني فيها استعدادا لتطبيق 
النظام على استثماراتها احمللية، مؤكدة جناح النظام 
ف����ي العديد من الدول األجنبية عبر مؤسس����اتها 

العاملية.
وفي ذات السياق، قالت مصادر متابعة ان نظام 
GIPS يراقب حركة التدفقات النقدية للش����ركات 
واملؤسسات مما يوضح مسار الشركة املالي ونسب 
النمو والعوائد املتوقعة على مدار عام كامل، كما 
يقدم النظام عمليات املعاجلة املالية ووضع رسوم 
بيانية حول مديونية الشركة وطرق التمويل وآليات 
التنفيذ ووضع خطط استراتيجية للنهوض باألداء 

املالي للشركة.
واضافت املصادر ان النظام اجلديد يعتبر من 
أقوى النظم احملاسبية بالعالم كونه شامال جلميع 

النظم واملعايير احملاسبية الدولية.

في خطوة احترازية لضمان استرداد قروضها

بنوك محلية تتأكد من تجديد الرخص التجارية
 لشركات تقدمت لها للحصول على تمويل

عمر راشد
كشف مصدر مصرفي ل� »األنباء« 
أن بنوكا محلية تتجه حاليا للتأكد 
من جتديد الرخص التجارية اخلاصة 
بالش���ركات التي تطلب تس���هيالت 

ائتمانية.
ولفت املصدر الى أن التأكد يأتي 
في ظل ما تعانيه بعض الش���ركات 
من غياب واضح للمعلومات الكافية 
ع���ن قدرتها االئتماني���ة، مما يعني 
قي���ام البنوك بفح���ص كل األوراق 
املقدمة لديها للحصول على تسهيل 

ائتماني.
ورأى املص���در أن اخلطوة تأتي 
احترازية ملواجهة أية س���لبيات من 
شأنها زي����ادة األعب����اء الناجم���ة عن 
املخصص���ات والتي بدوره���ا تزي����د 

األعب���اء على البن���وك احمللي��ة.
ولفت املصدر الى أن هناك الكثير 
من الشركات تواجه مصاعب متويلية 
البنوك مواجهتها  من الصعب على 
أو التعامل معها إال من خالل التأكد 
من األوراق املقدمة منها ملعرفة مدى 

صحتها من عدمه.

8.3 ماليين دينار خسائر الشركة في 2009 وحقوق المساهمين تتراجع إلى 52.3 مليون دينار

»اإلنماء العقارية« تنفذ مشاريع في البحرين والسعودية 
وأنجزت عملية إعادة الهيكلة الداخلية للشركة

أحمد مغربي 
قال رئي���س مجلس اإلدارة 
العقارية  في ش���ركة اإلمن���اء 
عماد الثاقب ان الش���ركة قامت 
خ���الل الفترة املاضي���ة بإعادة 
هيكلة داخلية إلدارات الشركة 
النظر في  الداخلي���ة وإع���ادة 
بعض االس���تثمارات والتركيز 
على اجلوانب التشغيلية املدرة 
للدخل واالبتعاد عن االستثمارات 
عدمية اجلدوى والتي حتتوي 

على مخاطر.
وأوضح الثاقب خالل اجلمعية 
العمومية للشركة والتي عقدت 
أمس بنسبة حضور بلغت %81.3 
في وزارة التج���ارة والصناعة 
أن السياس���ة املالية احلصيفة 
التي اتبعتها الشركة في تقليل 
املصاريف والتركيز على دورة 
العمل الداخلية جنبتها الكثير من 
املشاكل التي جنمت عن األزمة 
املالية العاملية والتي نتوقع أن 
يكون مردوده���ا إيجابيا على 

الشركة خالل العام احلالي.
وبني الثاقب أن إعادة الهيكلة 
كانت داخلية فقط وكان هناك 
مقترح إلخراج بعض الشركات 
ولكن الوضع السيئ للسوق لن 
يسمح بذلك فتم تأجيلها لفترة 
الحقة إلى ح���ني تظهر الرؤية 
العامة لألسواق التي تعمل فيها 
هذه الش���ركات، مشيرا إلى أن 
الشركة متكنت من احلصول على 
التصنيف األول في أعمال املطافي 
والتكييف وهذا االجناز سيعطي 
الشركة أولوية في الدخول في 

عدة مشاريع جديدة.
وأشار إلى أن الشركة تستعد 
حاليا للدخول في عدة مشاريع 
كبيرة ضم���ن اخلطة التنموية 
وان يكون لها دور فعال في هذه 
املشاريع، مشيرا إلى أن الشركة 
فازت خالل الفترة املاضية بعقد 
يص���ل قيمته إل���ى 5.4 ماليني 

دينار.
وعن النتائج املالية املتوقعة 
للش���ركة خالل الربع األول من 
سنتها املالية قال الثاقب ان هناك 
بوادر جيدة لهذه النتائج خاصة 
ان األسوأ من األزمة مر ونحن 
مقبلون على فترة من االزدهار 
في كل املجاالت، متوقعا أن يتم 

االعالن عن هذه النتائج قريبا.
وعن مش���اريع الشركة في 
السعودية والبحرين قال ان هناك 
عدة مشاريع في البحرين يتم 
العمل على جزء منها وسوف ترى 
النور قريبا، موضحا أن الشركة 
تهتم حالي���ا بتطوير احملفظة 
العقارية املدرة للدخل والتركيز 
على املشاريع التي نعتقد بانها 
سيكون لها مردود ايجابي ومن 
ثم تعود عل���ى نتائجنا املالية 
باألرباح خ���الل الفترة املاضية 
وتعويض اخلسارة التي حلقت 

بالشركة خالل العام املاضي.
وذكر ان تنوع أعمال الشركة 
ما بني احلراس���ة واخلرس���انة 
واملقاوالت والصيانة يجعل من 
أعمالها متكاملة وهو ما يجعل من 
»اإلمناء العقارية« احلل األمثل 
للدخول في مشروعات عقارية 
عمالقة، موضحا أن الشركة ليس 
لديها حق في ش���راء األراضي 
والس���كن اخلاص وه���ذا طبقا 
للقانون، مستدركا بان الشركة 
ملتزمة بالنظ���م والقوانني وال 
تخرج عن هذه األطر التي تنظم 

عملها في السوق احمللي.
وق���ال الثاق���ب أن التزامات 
الش���ركة بس���يطة وحق���وق 
املساهمني ايجابية واألصول أكبر 
من االلتزامات بشكل كبير فهذا 
كله يجعل مركز الشركة في وضع 
أفضل بكثير من الشركات التي 
تعرضت لألزمة املالية ومازالت 
لم تخرج من عثراتها، مش���يرا 

إلى أن عمليات الشراء بالنسبة 
للعقارات تتم من خالل الكاش 

أو األسهم.
وفي كلمة الثاقب أمام اجلمعية 
العمومية قال ان 2009 كان عاما 
املقاييس وغير  استثنائيا بكل 
عادي من عمر الشركة فبعد أن مت 
وضع االستراتيجيات واخلطط 
القادم���ة والهادفة  للس���نوات 
لتحقيق ريادة الشركة في السوق 
العقاري والدخول في أس���واق 
جديدة وبعد أن مت االس���تعداد 
للمرحل���ة اجلدي���دة ف���ي عمر 
الشركة جاءت األزمة االقتصادية 
ورمت بثقلها ف���ي نهاية العام 
2008 وخالل 2009 حيث ظهرت 
نتائجها جلية وواضحة مع بداية 
العام املالي للشركة في 1 نوفمبر 
2008 واستمرت حتى يومنا هذا 
وهو ما يفسر عدم تأثر الشركة 
منها تأثيرا كبيرا في العام املاضي 
وانحصار تأثيرها األكبر بها في 

هذا العام.
وأوضح أن السبب الرئيسي 
للخس���ائر احملققة ه���ذا العام 
تعود إلي خس���ائر غير محققة 
نتيجة إع���ادة تقييم العقارات 
واالستثمارات اململوكة للشركة 
باإلضافة إلى قيام الشركة بأخذ 
مخصصات بناء على املتطلبات 
الرقابي���ة املالية، مبينا أن هذه 
اخلسائر غير املتحققة الناجتة 
التقيي���م باإلمكان حتولها  عن 
ألرباح في السنوات القادمة مع 
حتسن االسواق وهو األمر الذي 

تعمل الشركة جاهدة للوصول 
له في املرحلة القادمة مع حتسن 

األسواق.

النتائج المالية

وق���د بلغ صافي اخلس���ارة 
للعام املاضي 8.3 ماليني دينار 
مقارنة مع أرباح بلغت 7.1 ماليني 
دينار لعام 2008 وذلك بانخفاض 
قدره 216%، وبلغ صافي حقوق 
املساهمني 52.3 مليون دينار في 
2009 مقارنة ب� 59.9 مليون دينار 
للعام 2008 أي بانخفاض قدره 
12.6% كما بل���غ إجمالي أصول 
الش���ركة 73.4 ملي���ون دينار 
ف���ي 2009 مقارنة ب� 86 مليون 
دينار في 2008 بانخفاض قدره 

.%14.74

الجمعية العمومية

هذا وق���د وافقت اجلمعية 
العمومية العادية للشركة على 
جميع بنود ج���دول األعمال 
حيث فوضت مجلس اإلدارة 
بشراء أس���هم الشركة مبا ال 
يتجاوز 10% من عدد أسهمها 
وفقا للقانون، وكذلك املوافقة 
علي تفويض مجلس االداراة 
بإخراج الزكاة من االحتياطات 
املتراكمة بواقع 2.577%، إخالء 
طرف أعضاء مجلس االداراة 
وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق 
القانونية عن  بتصرفاته���م 
الس���نة املالية املنتهية في 31 

أكتوبر 2009.

أخبار الشركات

خالل شهرين بهدف التمكن من التداول خارج السوق

»كيفك للوساطة« تطلق »متداول«
برأسمال نصف مليون دينار

مليار دينار حجم مشاريع تسوقها الشركة

»أوريجينال« تعتزم اإلدراج بالبورصة

عمر راشد
كشف مصدر مطلع في شركة 
كيفك للوساطة املالية ل� »األنباء« أن 
الشركة بصدد إطالق كيفك للتداول 
االلكتروني )متداول( برأس���مال 
نصف مليون دينار خالل شهرين 
وذلك لتمكني الشركة من التداول 

خارج السوق الكويتي.
ولفتت املصادر الى أن اخلطوة 
التي اتخذتها الشركة تأتي في إطار 

العمل على تطوير نظام عمل الشركة 
في املرحلة املقبلة وذلك بالتوسع 
خارج السوق الكويتي في األسواق 

العاملية واإلقليمية.
وبينت أن الشركة تقوم بتلك 
اخلطوة في ظل ما قامت بتقدميه في 
الفترة املاضية من منتجات تتعلق 
بخدمة الت���داول عبر االنترنت أو 
املوبايل وذلك لتوسعة قدراتها بني 

األسواق خالل الفترة املقبلة.

أحمد يوسف
أبلغت مصادر مطلعة اعتزام 
شركة أوريجينال الكويتية العاملية 
اإلدراج في سوق الكويت لألوراق 
املالية، خصوصا انها جهزت جميع 

األوراق اخلاصة باإلدراج.
وقال����ت املصادر ان الش����ركة 
تس����عى حاليا لفصل االدارة عن 
البحري����ن  ش����ركة اوريجين����ال 
العقاري����ة التابعة لها بخصوص 

هذا الصدد.
وأكدت على ان جميع شروط 
اإلدراج اخلاصة بالسوق الكويتي 
متوافرة لدى الشركة فيما تنتظر 
موافقة اجلمعية العمومية، وأيضا 
حتديد الوقت املناس����ب لإلدراج، 
حيث ان ظروف السوق في الوقت 

الراهن غير مواتية.
وعن نشاطات الشركة، قالت 
املصادر ان الشركة تسوق مجموعة 
من العقارات الداخلية واخلارجية 

تفوق قيمتها املليار دوالر.

وأضافت ان الشركة ماضية في 
تسويق مشروع »سرايا اخليران« 
الذي ميثل املشروع العقاري األكثر 
طموح����ا وفخام����ة وتف����ردا بكل 

املقاييس.
وأك����دت عل����ى أن مجموع����ة 
أوريجين����ال العاملية تس����تهدف 
بش����كل رئيسي املساهمة في منو 
سوق العقار احمللي من خالل طرح 
مجموعة من املش����اريع املتنوعة 
والتي حتقق أعلى ربحية ممكنة 
وبأسعار تنافس����ية والتي تلبي 
احتياج����ات كل قطاعات املجتمع 
ونلبي كل احتياجاته، ومن املميزات 
التي تسعى الشركة التي تقدمها 
للمستثمرين هي دراسة وحتليل 
واس����تثمار وإدارة املش����روعات 
وحتقيق نقلة نوعية في مستوى 
هذه اخلدمات على مستوى السوق 
مما ي����ؤدي إلى الوص����ول لرضا 
املستثمرين بحيث يسهل تسويق 

العقارات املستثمرة واملطورة.

)محمد ماهر(عماد الثاقب ووليد اجلري خالل اجلمعية العمومية للشركة


