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تقـريـر

بنح���و 21.3% اي نح���و 101.1 
مليون دينار وبند مستحقات 
من البنوك بنح���و 20.7% في 
عام 2009 اي نحو 29.3 مليون 
دينار بينما انخفض النقد والنقد 
املعادل بنسبة 24.1% اي نحو 
16.4 مليون دينار وصوال الى 
51.6 مليون دينار مقارنة مبا 
قيمت���ه 67.9 مليون دينار في 

عام 2008.
وق���د أعلن���ت ادارة بن���ك 
»بوبيان« عن نيتها عدم توزيع 
أرباح في عام 2009، أما ربحية 
السهم )EPS( فقد تراجعت من 
1.6 فلساة أرباح، في العام 2008 
الى 44.4 فلسا خسائر في العام 

.2009
وال نعتق���د ان مؤش���رات 
الربحية للبنك عن 2009 تثير 
القلق، فالبنك مملوك ملساهم 
رئيس بنس���بة 40% سترتفع 
الع���ام  بحل���ول منت���ص���ف 
الى 60%، وذلك يعني  احلالي 
ان ما حدث في 2009 ال يراعي 
ردود الفعل على األمد القصير 
وامنا هي عملية تنظيف لوضع 
أسس بناء جديد، لذلك نتوقع 
الربحية، في  الى  البنك  عودة 
عام 2010 ورمبا بدءا من ربعها 

األول.

2008 وتراجع بند ايرادات من 
مرابحات ومتويل اسالمي بنحو 
8.6% اي ما يعادل 3.3 ماليني 
دينار وصوال الى 34.9 مليون 

دينار.
من جانب آخر، ارتفع مجموع 
موجودات البنك مبا قيمته 124.3 
ملي���ون دينار اي ما نس���بته 
14.8% ليبلغ نحو 964.8 مليون 
دينار مقابل نحو 840.5 مليون 
دين���ار في العام 2008 وارتفع 
بند متويالت اسالمية للعمالء 

استهالك واطفاء بنحو 173 الف 
دينار في 2009.

البنك  اي���رادات  وتراجعت 
بنحو 15.9 مليون دينار وصوال 
الى نح���و 47.5 مليون دينار 
مقارنة مع 63.4 مليون دينار 
في عام 2008 يعود السبب في 
التراجع الى تراجع كل من بند 
ايرادات استثمارات بنحو %61.5 
اي ما يعادل 11.7 مليون دينار 
وصوال ال���ى 7.3 ماليني دينار 
مقارنة مع 19 مليون دينار عام 

ف���ي 2009، مقارنة مبا قيمته 
20.5 ملي���ون دينار في 2008، 
وارتف���اع اجمالي املصروفات 
بنحو 42.7 مليون دينار وصوال 
الى 88.2 مليون دينار مقارنة 
بنح���و 45.5 مليون دينار في 
2008، األمر الذي أدى ايضا الى 
تراجع صافي الربح حيث ارتفع 
كل من بند خسائر استثمارات 
بنحو 23.6 مليون دينار وبند 
مصروفات عمومي���ة وإدارية 
بنح���و 1.8 مليون دينار وبند 

ق����ال 
التق�ري���ر 
االسبوعي 
لش���ركة 
الشال لالستشارات االقتصادية 
انه وبإعالن بنك بوبيان بياناته 
املالية للسنة املنتهية في ديسمبر 
2009 وحتقيقه خسائر مطلقة 
مقارنة م���ع حتقيق أرباح في 
عام 2008 حيث بلغت اخلسائر 
قبل حق���وق األقلية نحو 51.7 
مليون دينار مقابل 1.8 مليون 
دينار أرباح في العام 2008 وهو 
ما يعني تراجعا بنسبة كبيرة 
جدا بلغت نحو 2700.4% وحقق 
هامش صافي اخلسارة نسبة 
108.8% تقريبا عن العام السابق 

البالغ نحو 2.9% أرباح.
ويالحظ من حتليل البيانات 
املالي���ة لبن���ك »بوبي���ان« ان 
السبب الرئيس لتحقيق صافي 
اخلسارة هو االرتفاع امللحوظ 
في مخصص انخفاض القيمة 
بنحو 19.1 مليون دينار، حيث 
بلغ نح���و 39.5 مليون دينار 

اعلن احملاسب فالح راشد العازمي والفائز باملركز 
االول في انتخاب س����تة اعضاء للجمعية العمومية 
لهيئة احملاس����بة واملراجعة اخلليجية عن جمعية 
احملاس����بني واملراجعني الكويتية، أنه بصدد التقدم 
لشغل مقعد ممثلي اجلمعيات املهنية احمللية مبجلس 

ادارة الهيئة عن الكويت.
وبني احملاسب العازمي، ان تلك الرغبة تعززت 
بناء على الثقة الغالية التي حصل عليها من اجلمعية 
العمومية جلمعية احملاسبني واملراجعني الكويتية، 
والتأييد من غالبية االعضاء الفائزين باالنتخابات، 
اضافة الى تطلعه الش����خصي واختصاصة املهني 
بنظام الهيئة واعمالها من واقع رس����الة املاجستير 
التي قدمها حول الهيئة ومس����تقبلها والتي اتاحت 
له االطالع على اجلوانب االيجابية والسلبية التي 
بحاجة الى تطوير وتصحيح مبا يحقق اهداف الهيئة 
خلدمة املهنيني واملهنة على مس����توى دول اخلليج 

وامتدادا للوطن العربي والدولي.
واضاف احملاسب العازمي أن هذه الرغبة بالعمل 
من خالل مجلس ادارة هيئة احملاس����بة واملراجعة 
اخلليجية ممثال عن االعضاء الس����تة الفائزين من 
جمعية احملاسبني واملراجعني الكويتية ليس تقليال 
من اجلهود التي بذلت ممن سبقه بعضوية مجالس 
االدارة السابقة طوال السنوات املاضية وعلى مدى 
دورتني ملجلس ادارة الهيئة، وامنا الهدف الذي يرنو 
له هو اكمال تلك املسيرة، والعمل على جتديد وتطوير 
العم����ل بالهيئة وفق اولويات فه����و يرى ان الهيئة 
اخفقت باتباعها بالسنوات املاضية والتي اهمها تهيئة 
التشريعات احمللية بالدول االعضاء لتبني منتجات 
وقرارات الهيئة، وعدم اخلروج عن االجماع الدولي 
فيما يتعلق باملعايير املهنية، وكذلك تفعيل التواصل 
والتنسيق املفقود مع اجلمعيات املهنية احمللية، التي 

أرتفاع موجودات »بوبيان« 14.8٪ بنهاية 2009

فالح العازمي

العازمي لشغل منصب ممثل
جمعية المحاسبين في مجلس الهيئة الخليجية

تعد رافدا وداعما اساسيا لقرارات وتوصيات الهيئة. 
واختتم احملاسب فالح العازمي تصريحه بأنه ومع 
كل تقديره لنصوص النظام االساسي لهيئة احملاسبة 
واملراجعة اخلليجية اال انه يتحفظ على آلية انتخاب 
عضو مجلس االدارة عن اجلمعيات املهنية احمللية 
من قبل كامل اجلمعية العمومية للهيئة والذي هو 
حق اصيل لالعضاء الستة املختارين عن الدولة ال 
يجب ان يتدخل فيه وم����ع كل احترام بقية اعضاء 
اجلمعي����ة العمومية للدول االعضاء، وعليه يتمنى 
احترام واس����تمرار النهج الداخل����ي الختيار عضو 
مجلس االدارة الذي عمل به زمالؤنا السابقون، عبر 
آلية االتفاق فيما بني الستة اعضاء الختيار مرشح 
وحيد عن الكويت، لكونهم املعنيني فقط بهذا املقعد 

دون غيرهم.

71 مليون دينار إجمالي إيرادات
الغرفة في 50 عامًا

اعتبر أداء العام الماضي عملية تنظيف لبناء أسس جديدة للبنك

»الشال«: مؤشرات »بوبيان« المالية لـ 2009 ال تثير القلق

قال التقرير إن االسبوع قبل الفائت انتهت االنتخابات 
التكميلية لنصف اعضاء مجلس إدارة غرفة جتارة وصناعة 
الكويت، وش���هدت االنتخابات إقباال كبيرا وكانت منظمة 
بش���كل دقيق وحضاري، وفاز من فاز وخسر من خسر، 
ونبارك ملن فاز ونأس���ف ملن خس���ر، وال ب���أس، مادامت 
انتخابات دميوقراطية ونحن في بلد ندعم ونشجع النهج 
الدميوقراطي. وكانت الغرفة وقانونها مكان سجال بعضه 
عنيف، وايضا، ال بأس في الس���جال في بلد دميوقراطي، 
رغم اعتقادنا عدم سالمة التطرف دعما ألي من االجتاهني، 
ونعتقد ان االغلبية العظمى من طرفي اخلالف مييلون، أو 

سوف مييلون، إلى حكم املنطق.
واالتفاق بني الطرفني محدد، وهو أن قانون الغرفة الذي 
صدر عام 1959، اي قبل  51 سنة، يحتاج إلى تعديل، وما 
ال يفترض أن يحدث هو اعتبار هذا التعديل عاجال وملحا 
وجذريا ومن االولويات الكبرى، أو اإلمعان بالتطرف، بالدعوة 
إلى الغاء وجودها، والبدء من جديد، وال يفترض ان تصدر 
احكام على واحدة من أقدم وأعرق مؤسسات املجتمع املدني 
وواحدة من أولى لبنات بناء دولة املؤسسات، خلالف أو 
اختالف، مع بعض أو كل أعضاء مجلس إدارتها، أو توجه 
لها. فالغرفة بأشخاص مؤسسيها كانوا أساسا في متويل 
املالية العامة للبلد ما قبل النفط، وكانوا أساسا في حراك 
عام 1921 وحراك املجلس التأسيس���ي عامي 1938 و1939، 
وأساس���ا في الدفع باجتاه دستور عام 1962 ولهم موقف 
محدد وواضح من ثالثة تعديات على الدستور – 1967 و1976 
و1986 – وكان رفضهم، قاطعا، حملاولة اس���تبدال مجلس 
األمة باملجلس األعلى للتخطي���ط في حقبة ما بعد احلل 
غير الدستوري في عام 1986، وكانوا مشاركني أساسيني 
في مؤمتر جدة الش���عبي )1990( للعودة إلى العمل وفق 

الشرعية الدستورية.
وأحد االعتراضات الرئيسية على الغرفة هو أنها حتقق 
إيرادات ضخمة من الزامية االش���تراك في عضويتها، وال 
يبدو من مراجعة االرقام أن ذلك صحيح، فإجمالي ما حققته 
الغرفة، على مدى 50 عاما، هو نحو 71 مليون دينار، منها 
50 مليون دينار اش���تراكات ورسوم تصديقات، ونحو 21 
ملي���ون دينار ايرادات فوائد وايجارات، وغيرها. وحققت 
طبقا لبياناتها املالية املدققة في عام 2009 نحو 4.54 ماليني 
دينار بصافي فائض بح���دود 370 ألف دينار، بعد خصم 
املصروفات واملخصصات. وفي جانب الزامية االنتساب، 
تبلغ نسبة منتسبي الغرفة نحو 19% عن عدد الرخص التي 
اصدرته���ا وزارة التجارة والصناعة، وثلثهم، أو نحو %6 
فقط من إجمالي اصحاب الرخص، هم من دفعوا اشتراكاتهم، 
اخيرا. ذلك يعني أن حجة ضخامة االيرادات مقابل اخلدمات 
او مجرد االنتساب ال تبدو حقيقية، ومثلها، ايضا، الزامية 
االشتراك، فالذي ال يحتاج الى خدماتها أو من يعتقد انها 
مكلفة، ال يش���ترك أو ال يدفع اش���تراكه.. ويبقى اجلانب 
الدستوري، ولسنا اصحاب اختصاص فيه، وهو أمر ميكن 
حله بهدوء، إن وجد، وكتب داعما لدستوريته مختصون، 
ويظل ال أحد يرغب في أن يرى تعديا على الدستور، ومؤكد 
ايضا ان البيئة العامة السياسية واالقتصادية قد تغيرت، 
بعد 50 عاما، والبد من تطوير تشريع قانون الغرفة لكي 

يواكب التغيرات دستوريا وبيئيا.
ونحن نعتق���د أن هناك ضرورة لك���ي تهدأ اخلواطر، 
والزمن كفيل بذلك، وال نعتقد أن أمرا خطيرا سوف يحدث، 
إن مت تأجيل مناقشة مشروعي القانون اخلاصني بالغرفة 
املقدمني من خمسة نواب، أو احلكومي، ونعتقد ان اخلريف 
القادم هو الوقت املناسب لتقدمي مشروع قانون موحد، بعد 
جلوس الفرقاء مع بعضهم، خالل فترة الصيف، فاألصل 
ه���و مصلحة البلد العامة، وهو أم���ر البد أن يلتقي عليه 

معظم الطرفني.


