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فوزي الدجاني متحدثا اثناء الندوة ويظهر عن ميينه روبرت بالور

الفنان عبداحلسني عبد الرضا مستمعا لشرح قانون الضرائب في اململكة املتحدة

8 فلوس الربحية المتوقعة لـ »صفاتك«

.. و12 فلسًا للسهم الربحية المتوقعة 
لـ »العقارية« عن 2009

»الدولية للخزانات« عدلت
 المادة 24 من نظامها األساسي

محمود فاروق
أبلغت مصادر مطلعة »األنباء« أن ش����ركة الصفاة تك القابضة »صفاتك« 
تتجه إلى حتقيق ربحية تصل إلى 8 فلوس للس����هم الواحد عن السنة املالية 
2009، مبينة ان الشركة قد تتجه إلى عدم توزيع ارباح إذا تطلب األمر ترحيل 
ارباحها إلى ميزانية العام احلالي. وكانت الشركة قد سجلت خسائر بلغت 8.05 
ماليني دينار بواقع 20.13 فلسا للسهم بنهاية عام 2008، بنسبة 367% عما مت 
حتقيقه في نفس الفترة من عام 2007، كما انخفضت أرباحها إلى 1.49 مليون 
دينار بواقع )3.73 فلوس للسهم( بنهاية االشهر التسعة األولى من عام 2009، 
بنس����بة 58% عما مت حتقيقه في نفس الفترة من العام املاضي 2008.وتوقعت 
املصادر أن تعلن الشركة عن أرباحها خالل األيام املقبلة بعد ان عرضتها على 

اجلهات املختصة منذ اكثر من اسبوع.

محمود فاروق
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة أن الشركة العربية العقارية من املتوقع 
لها ان حتقق ربحية للسهم تصل الى 12 فلسا عن السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2009، مبينة ان الشركة استطاعت ان جتدولة مديونيتها مع البنوك 
الدائنة التي تصل الى 75 مليون دينار. وأكدت املصادر ان الشركة تتطلع الى 
االستثمار في محافظ خارجية بعد ان اثبتت الدراسة التي اجريت عليها انها 
جيدة وس����ط توقعات بتحقيق عوائد مرتفعة نظير استثماراتها فيها. جتدر 
االشارة الى ان العربية العقارية لم توزع أرباحا عن عام 2008 نظرا لتداعيات 

األزمة املالية التي اثرت على استثماراتها بشكل كبير منذ بداية األزمة.

  عمر راشد
 أقرت عمومية الشركة الدولية للخزانات واألنابيب غير العادية تعديل 
املادة 24 من نظام عملها األساس���ي والذي مبقتضاه يتم السماح ملجلس 
إدارة الشركة ببيع ورهن العقارات اململوكة للشركة وكذلك عقد الكفاالت 
والقروض وذلك في إطار خطة التوسع التي تعمل الشركة على حتقيقها 
خالل املرحلة املقبلة. وجاء انعقاد عمومية الشركة بنسبة حضور %100 

وذلك للعمل على توسيع أنشطة الشركة خالل املرحلة املقبلة.

أخبار الشركات
بالور: احسبوا أيام إقامتكم في لندن تسلموا من الضريبة 

الصقر: تنظيم الندوة في إطار الحرص على مساعدة عمالء»الوطني« عبر استضافة الخبراء لإلجابة عما يشغلهم من تساؤالت
فواز كرامي

»احس����بوا أي����ام إقامتكم في 
بريطانيا جيدا مبا فيها أيام الدخول 
وأيام السفر وال جتعلوها تتجاوز 
91 يوما في السنة واسألوا اخلبراء 
املختصني في قضاي����ا الضرائب 
في اململكة املتحدة لتتجنبوا دفع 
الضرائب التي تفرض على املقيمني« 
كانت توصيات الندوة التي نظمها 
بنك الكويت الوطني لعمالئه أمس 
األول لش����رح التغيرات اجلديدة 
على قانون الضرائب اخلاص بغير 
املقيمني في اململكة املتحدة والتي 
استضاف فيها اخلبير البريطاني 
في شؤون الضرائب لغير املقيمني 
روبرت بالور الذي يعمل في مكتب 
احملاماة الشهير تشالز رسل حيث 
تولى شرح التغيرات الطارئة على 
امام  البريطاني  قانون الضرائب 
لفيف من عمالء البنك وبحضور 
الرئي����س التنفيذي للبنك عصام 
الصقر وعدد من كبار املسؤولني 

فيه.
حي����ث أكد الصقر ف����ي كلمته 
الترحيبي����ة لدى افتت����اح الندوة 
التي أقيمت في فندق ش����يراتون 
الكويت على ان روبرت بالور يعتبر 
احد أهم اخلبراء البريطانيني في 
قانون الضرائب، السيما في شقه 
املتعلق بغي����ر املقيمني إمنا يأتي 
انطالقا من ح����رص بنك الكويت 
الوطن����ي على مس����اعدة عمالئه 
من خالل استقدام أفضل اخلبراء 
العامليني للقي����ام مبهمة توضيح 
املس����تجدات الطارئة على قانون 
الضرائب البريطاني فيما يخص 
غي����ر املقيمني والت����ي كانت مثار 
العديد من التساؤالت منذ اإلعالن 

عنها في السنة املاضية.
وبني بالور ان قانون الضرائب 
ف����ي بريطاني����ا اخلاص  اجلديد 
املقيمني  ب����ني  باملقيم����ني ميي����ز 
البريطانيني حيث إن  واملواطنني 
القانون يعتبر كل شخص يدخل 
اململكة املتحدة مبعدل 91 يوما في 
السنة أو أكثر على مدار 4 سنوات 
متتالية أو ميضي 183 يوما أو أكثر 
خالل أي سنة مالية يصنف كمقيم 
وعليه دف����ع الضرائب. مؤكدا ان 

وأشار بالور إلى ان األشخاص 
الذين ميتلكون صالت ببريطانيا 
سيكونون أكثر عرضة لهذا القانون، 
السيما األشخاص الذين ميلكون 
بيوتا وشققا هناك أو اعماال مشيرا 
إلى أنهم س����يبقون خارج نطاق 
قان����ون الضرائب اجلديد ماداموا 

التغيرات في قانون الضرائب لن 
يكون لها أي تأثير على األشخاص 
الزائرين غير املقيمني في اململكة 
املتحدة، ومش����ددا على ضرورة 
االنتباه ملواعيد ومدة املكوث في 
اململكة املتحدة لتفادي تصنيفهم 

في فئة املقيمني.

بقوا في إطار املدة احملددة لإلقامة 
والضريبة الوحيدة التي ستقتطع 
منهم هي ضريبة الدخل الناجت من 
بريطانيا في حال بيعهم لشققهم 
أو مخرجات اعمالهم داخل اململكة، 
مؤك����دا ان كل التحويالت املالية 
والفوائد داخل بنوك بريطانيا لغير 

املقيمني معفاة متاما من الضريبة 
كما كان سابقا دون إن يطالها أي 
تغيير. بدوره مدير عام بنك الكويت 
الوطني في لندن فوزي الدجاني أكد 
انه يتوجب على الزائرين االنتباه 
إلى عدد األيام التي يقضونها في 
اململكة املتحدة، موضحا انه على 
الزائرين تفادي تصنيفهم ضمن فئة 
املقيمني فإذا كانت زيارتهم قصيرة 
فان القانون اجلديد لن يؤثر عليهم 
اما اذا كانت فترة اإلقامة حوالي 3 
أشهر فيجب عليهم االنتباه من ان 
يتم تصنيفهم كمقيمني ويدفعوا 
الضرائب، مش����ددا عل����ى ان أيام 
الوصول واملغادرة حتتس����ب من 

أيام اإلقامة.
وقال الدجان����ي »على الراغب 
في ان يصبح مقيم����ا في اململكة 
املتحدة استشارة املختصني في هذا 
املوضوع كما انه يجب على أصحاب 
األمالك العقارية في اململكة النظر 
إلى قيمة العقار وسؤال املختصني 
أيضا، الس����يما ان الضرائب على 
اإلرث تص����ل إل����ى 40% لذا يجب 
عليهم تس����جيل العق����ارات ذات 
القيمة العالية في شركات االوفشور 

وشركات الترست.
وأوض����ح الدجاني أن املقيمني 
ألكثر من 7 س����نوات متتالية في 
اململكة املتح����دة يدفعون 30 ألف 
جنيه استراليتي سنويا أو يدفعون 
الضرائب املتحصلة عليهم، الفتا 
إل����ى إن الذاهبني بقصد العالج ال 
تطالهم الضريبة اجلديدة في حال 
إقامتهم اقل من املدة احملددة وهي 
183 يوما في السنة املالية. كما ان 
كل التحوي����الت اخلاصة للطالب 
الدارسني في اململكة املتحدة معفاة 

من الضرائب.
الكبير  الفن����ان  ه����ذا وق����ال 
عبداحلسني عبدالرضا في مداخلة 
عل����ى الندوة ان ذكري����ات كثيرة 
وجميلة جتمعنا مع اململكة املتحدة 
فمعظم املسافرين من الكويت إلى 
لندن يذهبون بقصد االستجمام 
او الدراس����ة او الوناسة ولم نكن 
ندفع أي ضرائب. وأضاف مازحا: 
هل هذه طريقتهم في التعبير عن 

أنهم ال يريدوننا؟

في ندوة البنك الوطني عن التغيرات في قانون الضريبة البريطاني

»الجمان«: 8.2% متوسط مكاسب 18 سهمًا إسالميًا في يناير
قال تقرير مركز اجلمان لالستش���ارات االقتصادية ان ش���ريحة 
كبيرة من املتداولني في سوق الكويت لألوراق املالية تهتم باألسهم 
اإلسالمية، ولعله من املناسب حتليل أدائها دوريا لتحديد متغيراتها 
ومستجداتها، حيث تكبد مؤشر جلوبل اإلسالمي خسائر مبعدل %2.77، 
وهو مقارب خلسائر ملؤشر جلوبل العام مبعدل 2.74% خالل شهر 
يناير 2010، وجتدر اإلشارة إلى أن األسهم اإلسالمية ال تشمل األسهم 

املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية وفقا لبعض الفتاوى املتداولة.
وقد حقق 18 س���هما إسالميا مكاسب بلغ متوسطها 8.2% بنسبة 
33% من عدد األسهم اإلسالمية، بينما تكبد 25 سهما إسالميا خسائر 
بنسبة مقاربة بلغت 8%، وقد بلغت نسبة األسهم اخلاسرة 46%، أما 
األسهم التي لم تتغير أسعارها فبلغ عددها 11 سهما بنسبة 20% من 

إجمالي األسهم اإلسالمية، وذلك خالل شهر يناير 2010.
ومن أكثر األس���هم اإلسالمية حتقيقا للمكاسب »الصفاة« مبعدل 
20%، تاله »مشاعر« مبعدل 19.6%، ثم »عارف طاقة« مبعدل %17.5، 
أما أقل األس���هم اإلسالمية حتقيقا للمكاسب فكان من نصيب »بترو 
جل���ف« مبعدل 1.9%، تاله »أالفكو« مبع���دل 2.02%، ثم »العقارية« 

مبعدل 2.04%، وذلك خالل شهر يناير 2010.
ومن أكثر األسهم اإلسالمية تكبدا للخسائر خالل شهر يناير 2010 
»البيت« و»مستثمر د« و»اس���تهالكية« بخسائر بلغت 23.1 و20.8 
و17.2 على التوالي، أما أقل األس���هم تكبدا للخسائر فكانت »أعيان« 
و»املدين���ة« و»أولى« مبع���دل 1.2 و1.3 و1.9% على التوالي، وجتدر 
اإلشارة إلى أنه مت أخذ حقوق األس���هم خالل الفترة باالعتبار عند 

حساب معدل ارتفاعها أو انخفاضها.

بقيادة »الصفاة« بمعدل 20% تاله »مشاعر« بـ %19.6 

أداء األسهم اإلسالمية في يناير

الرابحة
%33

غير المتغيرة
%20

الخاسرة
%46

األسهم اإلسالمية التي تكبدت خسائر خالل شهر يناير
السعر األول )فلس(*السهمالترتيب

السعر الثاني 
)فلس(*

الفرق 
)فلس(

2009/12/312010/1/31
-15612036البيت1
-483810مستثمر د2
-12810622استهالكية3
-12210220مينا4
-847311اخلليجي5
-79709مدار6
-21018822صفوان7
-40364أدنك8
-72657األمان9
-13212012رمي10
-88817أصول11
-17216210انوفست12
-18017010املواساة13
-1.1001.04060بيتك14
-1141086أعيان ع15
-1201146التجارية16
-50048020بنك بوبيان17
-51492جتارة18
-52502اكتتاب19
-58562اثمار20
-88862منشآت21
-1041022سنام22
-1081062األولى23
-75741املدينة24
-81801أعيان25

املتوسط
* متت تسوية أسعار األسهم بحقوقها خالل الفترة

األسهم اإلسالمية التي حققت مكاسب خالل شهر يناير

السهمالترتيب

السعر األول 

)فلس(*

السعر الثاني 

النسبة )%(الفرق )فلس()فلس(*

2009/12/312010/1/31
1101322220الصفاة1
2553055019.6مشاعر2
2342754117.5عارف طاقة3
4955612.2ابيار4
1101221210.9عارف5
515659.8صكوك6
636969.5اركان7
505448الصفوة8
798567.6متويل خليج9
717657.0مبرد10
315330154.8اياس11
474924.3جراند12
525423.9املجموعة د13
16216863.7ياكو14
18218863.3الدولي15
495012.04العقارية16
19820242.02أالفكو17
545511.9بتروجلف18

املتوسط 8.2
* مت تسوية اسعار األسهم بحقوقها خالل الفترة.


