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58.5 ـ االقتصادية
أعلن س����وق الكويت لألوراق املالية أن ش����ركة بيت 
االستثمار العاملي )جلوبل( أفادت  بحصولها على حكمني 
حتكمي����ني صادرين عن هيئة التحكيم في مركز الكويت 
للتحكيم التجاري في   غرف����ة جتارة وصناعة الكويت، 
يقضي أولهما بإلزام ش����ركة مدينة الكويت القابضة بان 
تؤدي لها مبلغا قدره 11.575.175 دينارا قيمة أصل الدين 

عليها، ومبلغ 400.000 دينار على سبيل التعويض. 

ويقضي احلكم الثاني بإلزام ش����ركة املدينة للتمويل 
واالستثمار بان تؤدي لها مبلغا قدره 10.011.224 دوالرا 
قيمة أصل الدين عليها، ومبلغ 300.000 دوالر على سبيل 
التعويض. وأشار سوق الكويت لألوراق املالية الى ان شركة 
»جلوبل« أفادت بعدم امكانية حتديد اثر حكمي التحكيم 
على بيانات الشركة املالية في الوقت احلالي  ألن ذلك يعتمد 

على حجم املبالغ التي سيتم حتصيلها فعال.

»جلوبل« تحصل على حكمي تحكيم ضد »المدينة القابضة« و»المدينة للتمويل«

بعض الشركات 
لها العذر في تأخرها 
وبعضها يتعمد 
ذلك وكأنها تسعى 
لالستفادة 
من العقاب باإليقاف

إعادة تقييم األصول 
من مكاتب التدقيق 
بناء على طلب 
الشركات من أهم 
أسباب التأخر

)أحمد باكير( خالد احلسن مترئسا اجلمعية العمومية للشركة 

أسباب وراء تأخر الشركات 
في إعالن نتائجها

القليلة املتبقية من املهلة القانونية ستش���هد 
غزارة في الكشف عن النتائج املالية لعام 2009، 
الفتة الى ان هذا األمر أصبح معتادا في الكويت 

منذ ان ظهرت بوادر األزمة املالية العاملية.
وقالت املصادر ان بعض الشركات ميكن 
ان نلتمس لها العذر في التأخر، حيث تبذل 
مس���اعي حثيثة لكشف نتائجها خالل املهلة 
وأحيانا تنجح في ذلك وأحيانا اخرى تفشل 
بسبب ظروف خارجة عن ارادتها، الفتة الى 
ان املش���كلة تكمن في الشركات التي تتعمد 
التأخر وبعضها يعلن قبل انقضاء املهلة في 
اللحظات األخيرة، وبعضها ال يعلن كنوع من 
التعمد إليقاف اسهمها عن التداول في البورصة 
وكأنها تسعى لالستفادة من العقاب الذي ال 
يزيد عن االيقاف فقط وبعدها تعود اسهم هذه 
الشركات للتداول فور اإلعالن عن النتائج في 

أي وقت وكأن شيئا لم يحدث.
وفي هذا الصدد دعت املصادر الى ضرورة 
تغليظ العقوبات على الش����ركات التي يثبت 
انها تعمدت التأخر في الكش����ف عن النتائج 
كنوع من الردع، خاصة ان ايقاف االسهم عن 
التداول يترتب عليه جتميد مدخرات املتداولني 
كنتيجة حتمية لعدم تداول اس����هم الشركات 

املوقوفة.
ولفتت املصادر الى ان قلة مكاتب التدقيق 
املعتمدة والتي حتظى بثقة اجلهات الرقابية 
تعد من العوامل الت���ي تؤخر احيانا عمليات 
التدقيق، وان كان ذلك ال يعد من أسباب التأخر 
ولكنه عامل مساعد ال يجب اغفاله، مشيرة الى 
ان تذبذب أسعار بعض األصول وخاصة االسهم 
يحول دون امتام عمليات التدقيق احملاس���بي 

خالل املدد الزمنية املعتادة في السابق.

بنوك محلية للحصول على تسهيالت ائتمانية 
ان التأخر عن كشف النتائج املالية سواء للسنة 
املالي���ة او للفترات املالية املتمثلة في كل ربع 
سنوي أفضل من االعالن عنها خشية ان تؤثر 
النتائج على سير املفاوضات، والتي رمبا تتسبب 
النتائج خاصة السلبية في إعادة املفاوضات الى 
املربع األول بعد ان قطعت شوطا كبيرا فيها.

4� عدم اكتمال امليزانيات اخلاصة بالشركات 
التابعة والزميلة س���واء في داخل الكويت او 
خارجها، وأكثر الشركات التي تعاني من هذه 
اإلشكالية هي الشركات القابضة، فهذه الشركات 
تنتظر حتى اعداد ما يسمى بامليزانيات املجمعة 

لرفعها للجهات الرقابية.
5� حتري أعلى درجات الدقة من قبل اجلهات 
الرقابية وخاصة بنك الكويت املركزي عندما 
يقوم مبراجعة ميزانيات الشركات االستثمارية 

على اعتبار ان البنوك دائما تكون سباقة في 
الكشف عن نتائجها في كل فترة مالية، ويزداد 
حذر »املركزي« الى جان���ب اجلهات الرقابية 
األخرى التي تدقق ميزانيات شركات االستثمار 
في ميزانيات 2009 نظرا ألن هذا العام يحظى 
باهتمام كل األطراف املعنية، خاصة في ظل ما 
تعانيه هذه الشركات من ديون وعثرات مالية 
غير مسبوقة على أثر التداعيات السلبية لألزمة 

املالية العاملية.
6� انتظار بعض الشركات قيام شركات اخرى 
تتشابه معها في النشاط باإلعالن عن نتائجها 
خاصة عندما تكون سلبية كنوع من التشجيع 
على كشف نتائجها السلبية هي األخرى، حيث 
تعتقد ادارات هذه الشركات ان ذلك يخفف من 

ردة الفعل السلبية لبعض مساهميها.
وذكرت مصادر في هذا اإلطار ان اجللسات 

شريف حمدي
مع انتهاء املهل���ة القانونية لإلفصاح عن 
النتائج السنوية للشركات املدرجة في سوق 
الكويت لألوراق املالية، مت وقف تداول 21 شركة 
منها شركتان موقوفتان بسبب النتائج املالية 

ل� 2008.
»األنباء« قامت برصد 6 أسباب كانت وراء 
تأخر الش���ركات الكويتية املدرجة في سوق 
األوراق املالية في الكشف عن النتائج املالية 
لعام 2009 حتى اللحظات األخيرة، واألسباب 

هي: 
1� إعادة تقييم األص���ول جاءت في مقدمة 
األسباب التي تتس���بب في تأخر الكشف عن 
النتائج املالية، حيث تعترض بعض الشركات 
على تقييمات املدقق���ني اخلارجيني لعدد من 
أصولها التي ترى الش���ركات انها قيمت بأقل 
من قيمته���ا العادلة، وتقوم بإعادة امليزانيات 
مرة أخرى في محاولة للحصول على تقييمات 
جديدة، وأوضحت املصادر في هذا السياق انه 
في بعض احلاالت حتصل الشركات على نتائج 
أفضل ولكنها ح���االت قليلة مقارنة باحلاالت 
التي يعاد تقييم األصول بنفس القيمة خاصة 

االسهم والعقارات.
2� كثرة استفس���ارات املدققني اخلارجيني 
عن البيانات املالي���ة، حيث يكتنف الغموض 
كثي���را من البيانات وفي ه���ذه احلالة يفضل 
املدقق اخلارجي التريث حلني احلصول على 
معلومات وافية قب���ل اعتماد امليزانيات وهو 
يعد من االسباب االساسية في تأخر حصول 
الشركات على ميزانياتها من قبل مكاتب التدقيق 

لرفعها للجهات الرقابية.
3� ترى بعض الشركات التي تتفاوض مع 

وقف تداول أسهم 21 شركة
أعلن س��وق الكويت لألوراق املالية انه قد 
مت وقف التداول بأسهم 21 شركة   وذلك لعدم 
تقدمي   البيانات املالية الس��نوية للسنة املالية 
املنتهي��ة ف��ي 31 ديس��مبر 2009، في  املوعد 
احملدد لذلك، علما ان الش��ركات املوقوفة عن 

التداول هي التالية:  
»االهلي��ة القابضة« و»بيت االوراق املالية« 
و»االستثمارات الصناعية« و»املجموعة الدولية 
لالس��تثمار« و»مجموعة عارف االستثمارية« 
لالج��ارة  و»اعي��ان  لالس��تثمار«  و»ال��دار 

واالستثمار« و»اخلليجية الدولية لالستثمار« 
و»الكويتية للتمويل واالس��تثمار« و»الدولية 
لالجارة واالس��تثمار« و»الوطني��ة العقارية« 
العقاري��ة« و»مجموع��ة  الكوي��ت  و»لؤل��ؤة 
الكبرى  القابضة« و»املشروعات  املستثمرون 
القابض��ة«  العاملي��ة  و»الصف��اة  العقاري��ة« 
»و»اجيليتي« و»مركز سلطان للمواد الغذائية« 
و»الصف��اة تك القابضة« و»في��ال مودا اليف 
س��تايل« و»الش��بكة القابض��ة« و»املجموعة 

املتحدة للصناعات الغذائية«.
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»الخليج للتأمين« إلنشاء شركات بالعراق والجزائر والبحرين 

منى الدغيمي 
قال العضو املنتدب والرئيس 
التنفيذي لشركة اخلليج للتأمني 
خالد احلس����ن ان الشركة تتوقع 
حتقيق صافي ربح في حدود 8.4 
ماليني دينار في 2010 مبا يعادل 
50.8 فلسا ربحية للسهم أي مبعدل 
منو مستهدف قدره 65% مقارنة 

بسنة 2009.
كما توقع بالنس����بة إلجمالي 
اإليرادات حتقيق 66.2 مليون دينار 
أي بزيادة 4.6% مقارنة بسنة 2009 
وتسجيل 110.5 ماليني دينار إجمالي 
األقساط املكتتبة أي بزيادة قدرها 
13.9% مقارنة بسنة 2009. وكشف 
احلسن في كلمته خالل اجلمعية 
العمومية العادية للش����ركة التي 
انعقدت أمس بنسبة حضور %77.5 
التوسع  الش����ركة بصدد  أن  عن 
اجلغرافي في السوقني اجلزائري 
والعراقي وذلك عن طريق إنشاء 
شركتني جديدتني لتأمينات احلياة 

والتأمينات العامة، مشيرا إلى أن 
الشركة انتهت من إعداد دراسات 
اجلدوى االقتصادية وهي اآلن في 
طور اختيار شركائها احملتملني 
وكش����ف أن املباش����رة الفعلي����ة 
ألعمالها ستكون مع نهاية السنة 

احلالية. 
وقال احلسن ان الشركة تواصل 
تطبيق املرحلة الثانية من ممارسات 
فاعلة ومتفوقة إلدارة املخاطر لها 

ولشركاتها التابعة.
وبالنس����بة لتفعي����ل التكامل 
بني ش����ركات املجموعة وتوحيد 
وظائفها أفاد بانه مت اتخاذ خطوات 
التكامل فيما بني  هادفة لتحقيق 
شركات املجموعة وتوحيد وظائف 
أنظمة التكالي����ف واإليرادات مبا 
يحقق التكامل ف����ي إدارة أصول 
املجموعة وإدارة مخاطرها وتطبيق 
برامج إلعادة التأمني وتكنولوجيا 

املعلومات وأنظمة الرقابة. 
وفي تصري����ح صحافي عقب 

انعقاد عمومية الشركة حول العائد 
الذي ستحققه الشركة من السوق 
العراقي أفاد احلسن بأن السوق 
العراقي كان من األسواق الناجحة 
والقوية مقارنة باألسواق العربية 

قبل سنة 1990.
 وأضاف أن الش����ركة لها أمل 
كبير باستقرار األوضاع السياسية 
بالعراق وبالتالي حتقيق عوائد 
جيدة، متوقع����ا أن يكون الطلب 

على التأمني كبيرا جدا.
وأشار إلى أن ما يدعم الشركة 
في تواجدها داخل السوق العراقي 
امتالك مجموعة املشاريع الكويتية 
ملجموع����ة من االس����تثمارات في 
العراق إضافة إلى امتالكها لبنك 

بغداد. 
و تابع: »نأمل أن نستحوذ على 
شركة تعتبر من أفضل الشركات 
اخلاص����ة ونتمنى كذلك أن تعيد 
الع����راق النظر في التش����ريعات 
بالنسبة للسماح للشركات اخلاصة 

بالدخول في تأمني مش����اريع أو 
ممتلكات الدولة«.

وبخصوص عملية االتفاق مع 
شريك أجنبي بالنسبة لصندوق 
املعاش����ات باعتبار أن »اخلليج« 
ال����ذراع املنفذة للصن����دوق، قال 
احلس����ن ان الش����ركة ف����ي طور 
التأس����يس حاليا ف����ي البحرين 
وهي عبارة عن شركة للتأمني على 
املعاشات والتقاعد وكشف عن انه 
مت توقيع مذكرة تفاهم مع شركة 
أملانية )ميونيخ ثري( وهي تعد 
اكبر شركة إعادة تأمني في العالم 
وجار ترتيب خط����ة العمل لهذه 
الش����ركة، مشيرا إلى أن انطالقها 
سيكون قبل نهاية العام احلالي.

وبالنسبة خلطة التنمية قال 
احلسن: »نحن مستعدون على قدم 
وساق وقد حصلنا على مجموعة 
من املشاريع العقارية، مشيرا إلى 
أن »اخلليج للتأمني« هي الشركة 
األولى على مستوى الكويت وهي 

تستحوذ على نحو 25% من السوق 
الكويتي وهي في انتظار املباشرة 
الفعلية في مشاريع التنمية املعلن 
عنها«. وأضاف احلسن في كلمته 
خالل عمومية الش����ركة انه رغم 
العاملي����ة وكل الظروف  األزم����ة 
الصعب����ة فإن اخلليج للتأمني قد 
حققت في 2009 صافي ارباح في 
حدود 50 مليون دينار وتسجيل 
ارتفاع قدره 6% في إجمالي أصول 
مجموعة شركات اخلليج للتأمني 

لتبلغ 254.4 مليون دينار. 
هذا وقد وافقت عمومية الشركة 
على جمي����ع بنود جدول األعمال 
الس����يما املوافقة عل����ى توصية 
مجل����س اإلدارة بتوزي����ع ارباح 
نقدية للمس����اهمني بنسبة %40 
من القيمة االسمية للسهم بواقع 
40 فلس����ا للس����هم الواحد وذلك 
للمساهمني املسجلني في سجالت 
انعقاد اجلمعية  الشركة بتاريخ 

العمومية.

عدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى »الدار« الحسن توّقع 8.4 ماليين دينار أرباحًا صافية في 2010
ضد »التجاري« بخصوص أسهم »بوبيان«

اعلن رئيس الدائرة 
البنك  القانونية ف���ي 
التج���اري املستش���ار 
أن  أبوالفضل  عص���ام 
الدرجة األولى  محكمة 
اص���درت بجلس���تها 
بتاري���خ  املنعق���دة 
2010/3/31 حكما لصالح 
البنك التجاري الكويتي 
الدعوى  وآخرين ف���ي 
بعدم اختصاص احملكمة 
في نظر الدعوى وألزمت 
املدعي باملصاريف وبأن 
يؤدي للمدع���ى عليه 
األول )البن���ك( مبلغ 
الف دينار أتعاب محاماة 

فعلية.

وفد قطري بالكويت للتفاوض 
حول شراء حصص »التمدين« 

في »األهلي المتحد«

ترسية مناقصة على شركة 
مملوكة لـ »جيران القابضة« 

بـ 127.8 مليون دينار  
شريف حمدي

ذكرت مصادر متابعة ان وفدا قطريا ميثل مجموعة 
من املستثمرين وصل الى الكويت امس وذلك للبدء 
في التفاوض حول شراء حصص شركتي »التمدين 
العقارية« و»التمدين االستثمارية« في البنك األهلي 
املتحد. ولفتت املصادر الى ان اجتماع الوفد القطري 
مع مسؤولي الشركتني س����يتطرق الى حتديد قيمة 

الصفقة ووقت امتامها.
جتدر االشارة الى ان سوق الكويت لألوراق املالية 
أوقف سهمي الشركتني عن التداول حلني موافاته بجميع 

تفاصيل الصفقة حسب األنظمة املتبعة.

أعلنت شركة جيران القابضة بأن إحدى شركاتها 
التابعة لها   واململوكة بنسبة 100% )شركة اخلليج 
املتحدة لإلنشاء( قد وقعت عقد املناقصة اخلاصة 
بإنش����اء واجناز وصيانة ع����دد 930 بيتا واملباني 
العامة ومحطات محوالت  الكهرباء الفرعية وأعمال 
الطرق ومواقف السيارات وشبكات خدمات البنية 
التحتية للجزء الثاني )قطع ايه 5 وايه 4 واحملور 
اخلدمي من الضاحية )ايه( مبشروع مدينة صباح 
األحمد، وهو العقد الذي يخص املؤسس����ة العامة 
للرعاية الس����كنية، حيث بلغت قيمته اإلجمالية 

127.886.287 دينارا.

 2009
فعلي

 2010
مستهدف

معدل النمو 
المستهدف

13.9%97.2110.7اجمالي األقساط املكتتبة

4.6%63.366.2اجمالي اإليرادات

86.5%5.29.7النتائج الفنية

65%5.18.4صافي الربح بعد الضريبة

66%50.8 فلسا30.6 فلساربحية السهم


