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أعلن س���وق الكويت لألوراق املالية أن اجلمعية العمومية العادية لشركة 
بوبيان للبتروكيماويات ستنعقد يوم اخلميس املوافق 29-7-2010  في وزارة 
التجارة والصناعة، حيث س���يتم   خاللها مناقشة توصية مجلس االدارة عن 
الس���نة املالية املنتهية ف���ي 31-12-2009  بتوزيع أرباح نقدية بنس���بة %30 
من القيمة االس���مية للسهم )30 فلسا لكل سهم(، وذلك للمساهمني املسجلني 
بسجالت الشركة بتاريخ انعقاد اجلمعية العمومية، كما سيتم مناقشة بنود 

أخرى على جدول االعمال.

عمومية »بوبيان للبتروكيماويات«  29 الجاري العتماد توزيع 30% نقدًا
املؤشر 
السعري 

6540.7
بتغير قدره

+37.1

محاوالت تخفيف الخسائر
اش��ارت املصادر الى ان بعض الش��ركات ال تأخذ بعني االعتبار 
كل ما ورد في تقرير املراقب الداخلي وهو ما يؤثر بشكل أو بآخر 
على ش��كل امليزانية وال يعكس وضع الشركة احلقيقي للمساهمني 
او للمستثمرين الذين يرغبون في شراء حصص في الشركة، فضال 
عن محاولة بعض الش��ركات تخفيف حجم اخلس��ائر التي أملت بها 
وذلك من خالل أخذ املخصصات على أكثر من دفعة وهو أمر مخالف 
لتعليمات بنك الكوي��ت املركزي. وأضحت املصادر ان التالعب في 
ميزانيات الش��ركات املدرجة أمر يصعب حدوثه نظرا لتعدد جهات 
الرقابة خاصة الشركات االستثمارية والبنوك كونها تخضع لرقابة 
املرك��زي، باإلضافة الى اجلهات األخرى املتمثلة في وزارة التجارة 

والصناعة وادارة البورصة.
وافادت بأن ميزانيات العام املاضي شهدت تدقيقا اكثر من غيرها 
من امليزانيات في األعوام الس��ابقة بس��بب األزمة املالية واخلسائر 
احملقق��ة وهو م��ا يعني ان الرقابة تزداد بش��كل أكبر من ذي قبل، 
مشيرة الى ان هناك مالحظات جديدة وأخرى اعتاد عليها املدققون 
س��واء الداخليون منهم او اخلارجيون ومنها استمرار االبتعاد عن 
النش��اط الرئيسي والدخول في نش��اطات متعددة، وكذلك االفراط 
في ادارة أموال الغير رغم ان بعض الشركات التي تدير أموال الغير 

حتقق خسائر.
فيم��ا اكدت مص��ادر مالية ان هناك ضغط��ا كبيرا من قبل بنك 
الكويت املركزي على املراقبني الداخليني مقارنة باملراقبني اخلارجيني، 
مشيرة الى ان البنوك والشركات االستثمارية اخلاضعة لرقابة املركزي 
باتت اكثر اهتماما من ذي قبل بكل ش��اردة وواردة في ميزانياتها 
وهو األمر الذي قلص من حجم التجاوزات او املالحظات التي كانت 

تنطوي عليها ميزانيات بعض الشركات في السابق.

استدعاء زيادة رأس المال لـ »إستراتيجيا«
أعلن س���وق الكويت لألوراق املالية أن ش���ركة استراتيجيا 
لالس���تثمار قد أفادته بأن مجلس اإلدارة قد حدد فترة االستدعاء 
لالكتتاب في زيادة رأس���مال الشركة من 30 يونيو 2010 ولغاية  
28 يوليو 2010 بنس���بة 58.5% للمس���اهمني املقيدين في سجل 
املساهمني في تاريخ 29 يونيو 2010 بسعر 102 فلس للسهم الواحد 
واملتضمن 100 فلس قيمة اسمية وفلسني عالوة إصدار مع األخذ 
بعني االعتبار بأنه بعد االنتهاء من زيادة رأسمال الشركة سيتم 
خفض رأس املال االجمالي 128.5 مليون س���هم والذي سينطبق 
على أسهم   املساهمني املقيدين في سجل مساهمي الشركة بتاريخ 

29 يونيو 2010.
وسيتم االكتتاب في مقر شركة املركز املالي الكويتي من يوم 
األحد القادم حتى اخلميس، وبناء على طلب الشركة سيتم إيقاف 
سهم الشركة عن التداول اعتبارا من   تاريخ 30-6-2010 إلى حني 

االنتهاء من إجراءات االكتتاب في زيادة رأسمال الشركة.

مجالس »التعليمية« و»جيران« و»آالفكو« 
تجتمع لمناقشة بياناتها المالية

أعلن س���وق الكويت لألوراق املالية أن مجلس إدارة ش���ركة 
املجموعة التعليمية القابضة )التعليمية( سيجتمع اليوم )اخلميس( 
وذلك من أجل مناقشة البيانات املالية املرحلية للربع الثالث املنتهي 
في 31-5-2010، كما سيجتمع مجلس إدارة شركة جيران القابضة 
اليوم )اخلميس(، وذلك من أجل مناقشة البيانات املالية املرحلية 
للربع االول املنتهي في 31-05-2010، وس���يجتمع كذلك مجلس 
إدارة شركة االفكو لتمويل شراء   وتأجير الطائرات )االفكو( االحد 
املقبل املوافق 18-7-2010، وذلك من أجل مناقشة البيانات املالية 

املرحلية للربع الثالث املنتهي في 2010-6-30.

»كريديت سويس« 
يفوز بجائزة »أفضل بنك عالمي«

فاز بنك »كريديت س���ويس« بجائزتي »أفضل بنك عاملي« 
و»أفضل بنك اس���تثمار عاملي في األسواق الناشئة«، في إطار 
جوائز التميز السنوية التي متنحها مجلة »يوروموني« املصرفية 
األوروبية املرموقة للبنوك واملؤسسات االستثمارية واملالية 

متميزة اإلدارة واألداء.
وفي سياق الكلمة التي ألقاها في حفل توزيع جوائز املجلة 
للبن���ك والتي أقيمت مس���اء الثامن من يولي���و اجلاري، قال 
الرئيس التنفيذي لبنك كريديت سويس برادي دبليو دوجان: 
»إنه لشرف كبير لنا أن تقوم مجلة يوروموني بتكرمي بنكنا 
هذه الليلة. وفي الوقت الذي تش���يد فيه هذه اجلوائز بأدائنا 
الس���ابق، يجب أن نتذكر باس���تمرار ضرورة مواصلة رصد 
ومواكبة التطورات واملستجدات التي تطرأ على القطاع املصرفي 
في شتى أنحاء العالم. ويجب أن نعلم أن املؤسسات الراغبة 
في والقادرة على تعديل أساليب عملها بنجاح، متتلك أفضل 

الفرص ملواصلة االزدهار«.
واضاف: »ونحن نعتقد أن اس���تراتيجيتنا التي تركز على 
رضا العمالء واجلدوى االقتصادية لرأس املال، تضعنا في موقع 
جيد يؤهلنا ملواجهة التحديات املقبلة بنجاح وثقة. وانتهز هذه 
املناسبة لكي أعرب عن امتناني الستمرار الدعم الذي نحصل 
عليه من عمالئنا وحملة أسهمنا وموظفينا، الذين لوالهم ملا 

كان بإمكاننا الفوز بهذه اجلوائز«.
وعن أدائه في سويسرا، منحت املجلة البنك جائزة »أفضل 
بنك في سويسرا« للعام الرابع على التوالي، إضافة إلى منحه 
جائزة »أفضل بنك للترسمل باالقتراض« و»أفضل مؤسسات 

الدمج والتملك في سويسرا«.

شريف حمدي
تبذل اجلهات الرقابية الكويتية مساعي 
حثيثة للحد من محاوالت جتميل امليزانيات 
الرامية الى إظهارها على غير حقيقتها، وذلك 
من خالل تطبيق املعايير احملاسبية الدولية 
اجلديدة على ميزانيات الشركات، سعيا إلحكام 
دوائر التجاوزات التي قد يلجأ اليها البعض 

وهو م��ا أدى إلى تقليص حجم التجاوزات 
التي كانت تكتش��فها اجلهات الرقابية على 
الشركات.. ورغم ان عمليات التدقيق احملاسبي 
أصبحت أكثر صرامة في ظل األزمة املالية إال 
إن التجاوزات التي ترصدها مكاتب التدقيق 

مازالت مستمرة.
في هذا السياق ذكرت مصادر متابعة ل� 

»األنباء« ان ابرز التجاوزات التي اكتشفتها 
مكاتب التدقيق احملاس��بي خ��الل مراجعة 
ميزانيات بعض الشركات سواء التي أعلنت 
عن نتائجها املالية أو التي لم تعلن حتى اآلن 
تتمركز حول بند املخصصات، مشيرة الى انه 
من أكثر البنود التي تدور حولها املخالفات، 
حيث يعتبر االتفاق على حجم املخصصات 

من أهم البنود التي تشهد خالفا بني »املركزي« 
وبعض شركات االستثمار رغم قناعة البنوك 
والشركات بأن املخصصات عند حتريرها 

ستتحول الى أرباح.
واضافت املصادر ان هناك خالفات بني 
بعض مجالس االدارات ومدققي احلسابات 
حول بعض البن��ود التي يبدي فيها املدقق 

رأيه في حني يرى مجلس االدارة ان مدقق 
احلسابات ليس من حقه ابداء الرأي ولكنه 
فقط عليه حتديد م��ا اذا كان البند معاجلا 
محاس��بيا ام ال، وهو م��ا يدفع املدقق الن 
يضع مصطلح »عدم ابداء الرأي« أمام هذا 
البند ويعتمد امليزانية، مشيرة الى ان كثيرا 
من استفسارات اجلهات الرقابية ومالحظاتها 

ت��دور حول وجود ش��به تالعب في بعض 
األصول غير املسعرة خاصة اسهم الشركات 
غير املدرجة سواء داخل الكويت او خارجها 
وان كان هذا األمر يحدث بشكل محدود على 
مستوى االسهم غير املدرجة اآلن إال أنه بدأ 
يطول العقارات بشكل الفت لالنتباه في ظل 

التراجع لقيم االصول العقارية.

في ظل عمليات التدقيق الصارمة من بعض مكاتب الحسابات

هل تنجح محاوالت إحكام دوائر تجاوزات الشركات لتجميل ميزانياتها؟


