
االربعاء  12  مايو  2010   37اقتصاد
تبدأ تنفيذ مبنى سكني استثماري في السالمية وعموميتها أقرت توزيع 5% منحة

»العربية العقارية« رسخت مكانتها محليًا بـ 14 مليون دينار إيرادات في 2009
العمومي����ة منها بند  اجلمعي����ة 
مناقش����ة احلس����ابات اخلتامية 
العمومية، وتفويض  وامليزانية 
مجلس اإلدارة بشراء أسهم الشركة، 
وإبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة، 
والتعامل م����ع أطراف ذات صلة، 
وكان اعتراضه مبنيا على تضرر 
املساهمني بسبب نزول سعر سهم 
الشركة إلى أقل من قيمته االسمية، 
السيما انه أشترى السهم وقتما 
كانت قيمته 250 فلسا وهو اآلن 

يعادل 53 فلسا.
إذا ما كانت  وتساءل املساهم 
الشركة ستضع صانعا للسوق، 
التي ستقوم بها  وعن اخلطوات 
إدارتها لتصدي لتراجع الس����هم، 
فيما أجابه أح����د أعضاء مجلس 
إدارة الشركة أن هذا السؤال يسأل 
منذ بداية األزم����ة وأن ردة فعل 
السوق لها عوامل نفسية أخرى 
ونحن كمجلس إدارة ال نستطيع 
التحكم في تصرفات املس����اهمني 
الذين يقبلون على البيع بأسعار 
رخيصة، مؤكدا أن إدارة الشركة 
حافظت على أصول الشركة والتي 
تعتبر جميعها أصوال قوية، كما 
اس����تطاعت الشركة سد جزء من 

التزاماتها جتاه البنوك.

العقارية كعضو احتياط.

مساهم متحفظ: لماذا تراجع سعر 
السهم عن قيمته االسمية ؟

قام أحد املساهمني في اجلمعية 
العمومية للشركة بالتحفظ على 
ع����دد أربعة بن����ود ضمن جدول 

العمومية للشركة مجلس إدارة 
جديدا للثالث سنوات املقبلة ضم 
كال من عماد جواد بوخمسني، 
رائد جواد بوخمس���ني، شركة 
وربة للتأم���ني، وعضوين من 
القابضة،  مجموعة بوخمسني 
النجوم  كما انتخبت ش���ركة 

مائة سهم ليصبح رأسمال الشركة 
50.9 مليون دينار أي بزيادة قدرها 
2.4 مليون دينار، فيما مت تأجيل 
العادية  العمومية غير  اجلمعية 
لعدم اكتمال النصاب وسيحدد لها 

موعد خالل األسبوعني املقبلني.
كم���ا انتخب���ت اجلمعي���ة 

االنتهاء من إنشاء قاعة احتفاالت 
كبرى تستوعب 500 شخص.

جمعية عمومية

أق����رت اجلمعية  ه����ذا وق����د 
العمومية للش����ركة توزيع أسهم 
منحة بقيمة 5% بواقع 5 أسهم لكل 

املرحل����ة الثانية وحتويل برجني 
مجاوري����ن له إلى غرف وأجنحة 
فندقية وإحلاقها بالفندق ليعمل 
بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 جناح 
وغرفة، هذا عالوة على ما يحتويه 
الفندق من مطاعم وكافتيريا وقاعة 
اجتماعات ومعهد صحي، كما مت 

العاملة في السوق احمللي، متوقعا 
أن يتم إجناز برج الكريستال الذي 
يضم 53 طابق����ا خالل عام 2011، 
وذلك بعد أن ارتأت الشركة التأني 
في أعمال اإلنشاءات اخلاصة به.

وأض����اف أن����ه مت االنتهاء من 
توس����عة فندق »هولي����دي إن« 

محمود فاروق 
كش����ف رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب بشركة العربية 
العقارية عماد بوخمسني عن البدء 
في تنفيذ مبنى سكني استثماري 
في منطقة الس����املية ومطل على 
شارع اخلليج العربي أمام املركز 
العلمي مبساحة 2600 متر مربع 
وبارتفاع 16 طابقا، ومن املتوقع 
أن يتم تس����لم املبنى من املقاول 

خالل ثالثة شهور.
وأكد بوخمس����ني على هامش 
التي  العادية  العمومية  اجلمعية 
عقدت أمس أن الشركة استطاعت 
ترسيخ مكانتها في السوق العقاري 
الذي انعكس عليها  احمللي األمر 
ارباحا خالل  بااليجاب لتحق����ق 
العام 2009 بلغت 3.1 ماليني دينار، 
بربحية 6.62 فلوس للسهم، مقارنة 
مع 0.15 ربحية الس����هم في العام 
2008، كما بل����غ إجمالي إيرادات 
الشركة في 2009 نحو 14 مليون 

دينار.
واستعرض بوخمسني مشاريع 
»العربية العقارية« القائمة حتت 
التنفيذ والتي تتضمن تس����ويق 
وتأجير جزء كبير من برج العربية، 
لعدد من كبرى الشركات والبنوك 

عماد بوخمسني مترئسا اجلمعية العمومية 

»غرفة الكويت« تستضيف ندوة تقييم 
االتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون

ينظ����م احتاد غ����رف دول مجلس التعاون 
اخلليجي بالتعاون مع غرف دول مجلس التعاون 
ندوة تقييم االحتاد اجلمركي باستضافة من غرفة 

جتارة وصناعة الكويت في 26 اجلاري.
وتهدف الندوة إلى معاجلة التحديات التي 
تقف أمام تسهيل انس����ياب السلع والبضائع 
وسهولة حركة الشاحنات بدول مجلس التعاون 
اخلليجي، كما س����تناقش العديد من احملاور 
أبرزها: نظرة تقييم ملسيرة االحتاد اجلمركي 
اخلليجي، ونظام االحتاد اجلمركي والعوائق 
التي تواجه تطبيق النظام، واإلجراءات املتعلقة 

بحركة السيارات والشاحنات من خالل احلدود 
اجلمركية، ومتديد ساعات العمل لتكون 24 ساعة 
في جميع احلدود البرية اجلمركية بدول املجلس، 
والرب����ط اإللكتروني بني األجه����زة اجلمركية 
بدول مجلس التع����اون، باإلضافة إلى توحيد 
إجراءات تخليص املعامالت من خالل استمارة 
موحدة، واعتماد األساليب احلديثة بالتفتيش، 
وإكمال اخلدمات والتسهيالت املمكنة في املواقع 
احلدودية، واالتفاق على آلية حل املعوقات أو 
التحديات التي تب����رز بني حني وآخر. اجلدير 
بالذكر أنه سيشارك في الندوة مسؤولو اجلمارك 

بدول املجلس وأعضاء جلنة االحتاد اجلمركي 
باألمانة العامة ملجلس التعاون اخلليجي وأعضاء 
جلنة النقل الب����ري اخلليجية التابعة الحتاد 
غرف دول مجلس التعاون اخلليجي وأصحاب 
شركات النقل البري واملصانع الوطنية بدول 
املجل����س إلى جانب اخلبراء من املنظمات ذات 
العالقة. ويأتي تنظيم هذه الندوة تأكيدا لقرار 
اللقاء املشترك اخلامس والعشرين الذي عقد 
بالدوحة في الثامن من ابريل املاضي بحضور 
رؤساء وأعضاء دول مجلس التعاون اخلليجي 

واملسؤولني باألمانة العامة.

تبلغ مخصصاتها 2 مليار دينار بما يعادل 7% من إجماليها

»الجمان«: 27.9 مليار دينار أرصدة القروض 
والسلفيات للبنوك المحلية في 2009

)إيجابي وسلبي( ومنطقيان 
في آن واحد في حال انخفضت 
نس���بة مخصصات القروض 

والسلفيات.
 جت���در اإلش���ارة إل���ى أن 
مصدر البيانات األولي للتحليل 
املالية  البيان���ات   أعاله ه���و 
للبنوك للعام 2009، كما نود 
أن نشير إلى أن تلك البيانات 
التفصيل  ينقصه���ا بع���ض 
القروض  والتوضيح بش���أن 
والسلفيات، وأيضا املخصصات 
التي مت تكوينها للعام املذكور، 
والتي رمبا قد تؤثر دقتها فيما 
يتعلق بالتحلي���ل أعاله، كما 
أن إجمال���ي أرصدة القروض 
والسلفيات هو رقم مستنتج 
م���ن جانبنا، وذل���ك بإضافة 
املخصصات إلى صافي القروض 

والسلفيات.

احلك���م � من خ���الل التحليل 
األولي واملختص���ر لقروض 
ومخصصات البنوك كما ورد 
آنفا � على مدى تفوق بنك عن 
آخر مبا يتعل���ق مبدى كفاية 
املخصصات أو املؤشرات التي 
ترسلها من حيث كونها إيجابية 
أو سلبية، فعلى سبيل املثال، 
عندما ترتفع نسبة املخصصات 
لبنك معني، يكون هناك تفسيران 
متضادان ومنطقيان في الوقت 
ذات���ه، فقد يعن���ي ذلك كفاية 
املخصص���ات والوضع اآلمن، 
ناهيك عن احتمال إعادة جزء 
منها لألرباح الصافية مستقبال، 
كما قد يعني ذلك في ذات الوقت 
أن لدى البنك املعني حسابات 
كبي���رة متعثرة وهو معرض 
أكثر من غيره ملخاطر االئتمان، 
كما يظهر تفسيران متضادان 

»بيتك« بنسبة 19%، ثم »وطني« 
و»جتاري« بحصة نسبتها %15 
لكل منهما من اإلجمالي، أما أقل 
البنوك في هذا املضمار، فكان 
من نصي���ب »الدولي« و»بنك 
بوبيان« و»أوسط« بحصص 

2.7 و3 و4% على التوالي.
ومبا يتعلق بحصص البنوك 
القروض والس���لف   في صافي 
كما ف���ي نهاية الس���نة املالية 
القائمة »وطني«   2009، تصدر 
بحصة 30% من اإلجمالي، تاله 
بفارق ملحوظ »بيتك« بنسبة 
20% ث���م »خلي���ج ب« مبعدل 
13%، أما األق���ل في هذا الصدد، 
فكان من نصيب »بنك بوبيان« 
و»الدولي« بحصة بلغت 3% لكل 
منهما، تالهما »أوسط« بحصة 

بلغت %6.
من جانب آخر، فإنه ال ميكن 

ق���ال تقرير 
مركز اجلمان 
لالستشارات 
االقتصادية 
ان إجمال���ي أرصدة القروض 
والس���لفيات في دفاتر قطاع 
البنوك الكويتي � والذي يحوي 
9 بن���وك � 27.9 مليار دينار 
في 31 ديسمبر 2009، وتبلغ 
مخصصاتها 2 مليار دينار مبا 
يعادل 7% من اجماليها، وبالتالي 
يكون رصيد صافي القروض 
والسلفيات 25.9 مليار دينار 
بالتاريخ املذكور، جتدر اإلشارة 
إلى أن بيانات 2009/12/31 هي 
آخر بيانات مالية منش���ورة 
بشكل متكامل للقطاع املصرفي، 
حيث لم تتوافر بيانات أربعة 
بنوك للربع األول 2010 حتى 

تاريخ إعداد هذا التقرير.
وأوضح التقرير أن »خليج 
ب« يتص���در أعل���ى نس���بة 
مخصص���ات بواقع 13.8% من 
إجمالي قروضه وس���لفياته 
البالغة 3.8 ملي���ارات دينار، 
يليه »جتاري« بنسبة 11%، ثم 
»بنك بوبيان« مبعدل 7.9%، أما 
األقل في هذا املضمار، فيتصدر 
القائمة »وطني« مبعدل %3.7، 
يليه »برقان« مبعدل 5%، ثم 
»أوسط« بنسبة 5.3%، وذلك 

كما في 2009/12/31.
القروض  أما مخصص���ات 
الكويتية  والسلفيات للبنوك 
احململة على الس���نة املنتهية 
في 31 ديس���مبر 2009 فبلغت 
535 ملي���ون دين���ار، أي مبا 
يعادل 27% من إجمالي أرصدة 
املخصص���ات البالغة 2 مليار 
دينار كما أس���لفنا، ويتصدر 
»بن���ك بوبيان« أعلى نس���بة 
مخصصات للع���ام 2009 إلى 
إجمالي القروض مبعدل %4.9، 
يليه »خليج ب« مبعدل %4.3، 
ثم »جتاري« مبعدل 3.6%، أما 
األق���ل في هذا الص���دد، فكان 
املقدمة مبعدل  ف���ي  »وطني« 
0.5%، تاله »بيتك« مبعدل %1.3، 
ثم »أهلي« و«الدولي« مبعدل 
1.4% لكل منهما، ويتوس���طها 

»برقان« مبعدل%2.3.
أم���ا م���ن حي���ث حصص 
البنوك من إجمالي املخصصات 
املتراكمة للقطاع املصرفي حتى 
31 ديسمبر 2009، فيتصدرها 
»خليج ب« بنس���بة 27% من 
إجمال���ي املخصص���ات، يليه 

تـقرير

)أسامة البطراوي( جانب من احلضور في عمومية الشركة

حصص مخصصات القروض والسلف للبنوك 
الكويتية كما في 2009/12/31

حصص صافي القروض والسلف للبنوك الكويتية 
كما في 2009/12/31

نسبة املخصصات إلى القروض والسلف للبنوك الكويتية كما في 2009/12/31

مخصصات القروض والسلف للبنوك الكويتية كما في 2009/12/31


