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االقتصادية

عاطف رمضان
اكدت مصادر مطلعة لـ »األنباء« ان وزارة التجارة 
والصناعة تعتزم خالل الفترة املقبلة اعطاء الضوء 
االخضر لفروع التموين بعمل عروض خاصة وتخفيض 
لالسعار، مشيرين الى ان نسبة الدعم احلكومي على 
بعض املنتجات ستكون مجهولة للمواطنني مما يفتح 
الباب للتالعب في االموال العامة. واضافت املصادر ان 

هذا التوجه سيفتح املجال للتالعب باألسعار خاصة 
ان املستهلك ال يعلم السعر القدمي للمنتج قبل عملية 
تخفيض االسعار. واشارت املصادر الى ان املستهلك 
فقد الثقة في بعض عروض تنزيالت االسعار التي 
تقوم بها بعض الشركات بسبب التالعبات التي تتم، 
محذرين في الوقت نفســــه من انتقال هذه العدوى 

الى فروع التموين.

»التجارة« تعتزم السماح لفروع التموين بعمل عروض خاصة

الشيخ سالم العبدالعزيز

يبدأ العمل به اعتبارا من بداية عام 2011 ويحقق السرعة والدقة لدى تنفيذ التحويالت المالية

مدفوعة بمحفزات إيجابية أبرزها تحسن أداء البنوك في الربع الثاني

العبدالعزيز: تطبيق نظام »آيبان« بالكويت لتطوير 
العمل بالجهاز المصرفي ومواكبته للتطورات الدولية

»الجمان«: 1.405 مليار دينار األرباح المجمعة 
للشركات المدرجة في النصف األول

كونا: قـــال محافظ بنك الكويت املركزي الشـــيخ 
ســـالم العبدالعزيز انه في إطار حرص بنك الكويت 
املركزي الدائـــم على تطوير العمل باجلهاز املصرفي 
الكويتي ومواكبته للتطورات الدولية في مجال الصناعة 
املصرفية فقد نشـــأت فكرة تطبيق نظام »آيبان« في 
الكويت الذي يحقق التوحيد الدولي لهيكلة احلسابات 
املصرفية مبا ميكن أنظمة التقنية لدى املصارف من 
حتقيق عنصري السرعة والدقة لدى تنفيذ التحويالت 

املالية.

تطبيق النظام

وأوضح محافظ بنك الكويت املركــزي في تصريـح 
لـ »كونا« أن مشـــروع تطبيق نظـــام »ايبان« )رقم 
احلساب املصرفي الدولي( بالكويت بدأ من خالل تشكيل 
فريق عمل قام بدراسة أنظمة ترقيم احلسابات لدى 
البنوك احمللية للوصول إلى الصيغة املالئمة لهيكلة 
احلســـابات املصرفية بالكويت والتي تتكون من 30 
خانة )أحرف وأرقام( تعبر عن رمز البلد ورمز البنك 
ورقم حساب العميل بالبنك إضافة إلى خانتني للتأكد 

من صحة رقم اآليبان.

التنسيق مع البنوك

وقال احملافظ انه في أعقـــاب ذلك مت وضع خطة 
لتنفيذ املشـــروع حيث مت البدء فيها بالتنســـيق مع 
البنوك احمللية وجار متابعة تنفيذ مراحلها املختلفة 
من قبل البنك املركزي ويشـــمل نطاق تطبيق نظام 

تقريــــر  قــــال 
مركــــز اجلمان 
لالستشــــارات 
االقتصادية عن 
املالية،  الكويت لألوراق  سوق 
أن أداء مؤشري السوق تباين 
خالل أغسطس اجلاري، حيث 
ارتفع الوزني مبعدل 4.0%، بينما 
ارتفع الســــعري بشكل طفيف 
مبعــــدل 0.02%، وعزا ذلك إلى 
البنوك  حتسن أسعار أســــهم 
بشــــكل ملحوظ خالل الشــــهر 
املذكــــور، والذي يعكس أداءها 
الوزني بشكل أوضح،  املؤشر 
وذلك في مقابل استقرار نسبي 
لبقية األسهم، ومعظمها أسهم 
أداءها  صغيرة، والتي يعكس 

املؤشر السعري بشكل أكبر.
وقد حافظ متوسط التداول 
اليومي على مستوياته املرتفعة 
عند مستوى 35.3 مليون دينار، 
والتي كانت مقاربة ملســــتوى 
يوليــــو املاضي الذي بلغ 35.6 
مليــــون دينــــار، وذلك خالف 
متوســــط التــــداول املنخفض 
لشهر يونيو البالغ 26.6 مليون 

دينار.

نتائج النصف األول والربع الثاني

وأشار »اجلمان« الى أن معظم 
الشركات املدرجة أعلنت نتائجها 
عن النصف األول 2010 بأرباح 
مجمعة بلغت 1.405 مليار دينار 
باملقارنة مع 658 مليون دينار 
للنصف األول 2009 بنمو بلغ 
114%، الفتا الى ان أرباح النصف 
األول 2010 تتضمــــن أرباحــــا 
اســــتثنائية بنحو 788 مليون 
دينار ناجتة عن صفقة بيع »زين 
أفريقيا«، وبالتالي، فإن األرباح 
املجمعة للنصف األول 2010 دون 
مؤثرات هذه الصفقة تبلغ 617 
مليون دينار، أي بانخفاض %6 
عن أربــــاح النصف املناظر من 
العام املاضي. أما األرباح املجمعة 
الثاني 2010، فقد بلغت  للربع 
1.004 مليارات دينار، وباستبعاد 
أثر أرباح بيــــع »زين أفريقيا« 
التي مت االعتراف  االستثنائية 
بها فــــي الربع املذكــــور تكون 
أربــــاح هذا الربــــع 216 مليون 
دينار، أي بانخفاض 55% عن 
األرباح املناظرة في الربع الثاني 

.2009
ولفت »اجلمان« الى ان أرباح 
الربع الثاني 2010 كانت قريبة 
جدا من التوقعات التي أصدرها 
بتاريــــخ 2010/6/29، حيث مت 
تقديرها عند مستوى 200 مليون 
دينار، والتي كانت منخفضة عن 
األرقام الفعلية مبقدار 16 مليون 
دينار، أي بنسبة انحراف بلغت 
8% فقط، أما التوقعات للنصف 
األول 2010، والتــــي كانت عند 

واملنافع للقطاع املصرفي وأهمها تيســـير اإلجراءات 
اخلاصة بتحويالت البنوك الصادرة والواردة سواء على 
املستوى احمللى أو الدولي وحتقيق سالمة املعلومات 
املالية التي تتضمنها التحويالت املصرفية واملساهمة في 
تطبيق عمليات التنفيذ اآللي املباشر وتنفيذ التحويالت 
املالية بالســـرعة والدقة املطلوبتني فضال عن خفض 
التكاليف من خالل احلد من التدخل اليدوي وحتقيق 
مســـتوى عال من الدقة للتقاريـــر املالية التحليلية 

الصادرة عن أنظمة الدفع.

هيكلة اآليبان

وأفاد الشيخ سالم العبدالعزيز بأن البنك املركزي 
سيسجل هيكلة اآليبان للكويت لدى مؤسسة سويفت 
وهي ســـلطة تسجيل اآليبان وذلك للعمل به اعتبارا 

من بداية عام 2011.
وذكر أن اجلهاز املصرفي بالكويت سيكون مستعدا 
لتطبيق نظام »آيبان« اعتبارا من ذلك التاريخ حيث 
قامت البنوك بتطوير أنظمتها اآللية لضمان ســـالمة 
التطبيق إلى جانب ذلك ســـيتم خالل الفترة القادمة 
البدء في حملة إعالمية على مستوى اجلهاز املصرفي 
لتوعيـــة جمهور املتعاملني بنظـــام »آيبان« وأهمية 

تطبيقه.
وأكد حـــرص بنك الكويت املركـــزي على مواكبة 
التطـــورات احلديثة وذلك في ســـبيل تطبيق أفضل 
املمارســـات الدولية مبا يحقق التقدم واالرتقاء بأداء 

اجلهاز املصرفي الكويتي.

»آيبان« جميع احلسابات املتعلقة بالتحويالت املالية 
الصادرة والواردة.

وأضاف ان نظام »آيبان« يشمل التحويالت املالية 
احمللية والدولية وبذلك يتم حتقيق العديد من املزايا 

املوظفني على إفشاء املمارسات 
التي  الشــــركات  املشبوهة في 
يعملون بها، وقد جاء هذا القرار 
الرقابية  بعد إخفاق اجلهــــات 
الرسمية في اكتشاف العديد من 
حاالت التالعب اخلطيرة، والتي 
كان لها تداعيات جسيمة على 
االقتصاد األميركي وبالتبعية 

العاملي.
واعتبــــر التقريــــر أن هناك 
ضرورة لتطبيق تشريع ممثل 
في الكويت، حيث تفشت فنون 
التالعب واإلجرام املالي بشكل 
خيالي، مما يصعب السيطرة 
عليه من خالل األجهزة الرقابية 
التقليدية، والتي  والتنظيمية 
أصبح بعضها منهارا، وبعضها 
اآلخر في طريقة لالنهيار، ومن 
هذا املنطلق، فإن هيئة ســــوق 
املــــال، التــــي طــــال انتظارها، 
مطالبة باألخــــذ بقرار املكافآت 
املالية للموظفني الذين يقدمون 
معلومات عن عمليات مشبوهة 
في الشركات التي يعملون بها، 
كما يجب أن يشمل هذا التنظيم 
أي فرد أو جهة لديها معلومات 
عن شبهات في شركات مدرجة 
أو غير مدرجة، وأال يقتصر ذلك 
على موظفي تلك الشركات، حيث 
انه من خالل التطبيق الصحيح 
ملثل تلك التشريعات سيتم احلد 
من اجلرائم املالية بشكل كبير 
جدا، والتــــي ترتكب اآلن دون 

حسيب أو رقيب.
مــــن جهة أخــــرى، فإن بنك 
الكويــــت املركــــزي مهيأ حاليا 
لتطبيــــق مثــــل تلــــك األدوات 
البنوك  الرقابية، وذلــــك على 
وشركات االستثمار اخلاضعة 
انتظار  لرقابتــــه، ومــــن دون 
التطبيق العام على الشركات، 
سواء من جانب هيئة سوق املال 
»العتيدة« أو غيرها، خاصة في 
ظل عدم إمكانية إحكام الرقابة 
على نحو 100 شركة استثمارية 
وعشرة بنوك، والذي أدى إلى 

الكارثة احلالية.

مستوى 583 مليون دينار، فقد 
كانت قريبة من األرقام الفعلية، 
والتي بلغت 617 مليون دينار، 
حيث بلغت نسبة االختالف ما 
بني التوقــــع والواقع 6% فقط. 
وأشار التقرير إلى أن 193 شركة 
أعلنت نتائجها حتى تاريخه، 
حيث تخلفت حتى اآلن 5 شركات 
عن إعــــالن نتائجها، باإلضافة 
لعدد 12 شــــركة كانت متخلفة 
منذ فترة طويلة نســــبيا، و16 
شــــركة ال يتوافق عامها املالي 

مع السنة امليالدية.

قراءة في النتائج

أشار »اجلمان« الى أن هذه 
النتائج األولية هي نتيجة لتفاعل 
متغيــــرات إيجابية وســــلبية، 
ومــــن املتغيــــرات اإليجابيــــة 
حتســــن نتائج البنوك مبعدل 
55% للربع الثاني وبنسبة %16 
للنصف األول، والذي يرجع إلى 
خفض بناء املخصصات بشكل 
عام، وليس النمو في العمليات 
القطاعات  أداء  أما  التشغيلية، 
األخرى وعددها 8 قطاعات، فقد 
كانت محصلتها هزيلة للغاية، 
حيث لم تشكل أرباحها سوى 
41% من النتائج املجملة للربع 
الثاني في مقابــــل 59% لقطاع 
البنوك، بينما حتسنت بعض 
الشيء حصة القطاعات الثمانية 
للنصف األول لتبلغ 58% مقابل 
42% للبنــــوك، حيــــث أن تلك 
التحليالت تؤكد الضعف الكبير 
الشــــركات املدرجة  في نتائج 

عموما عند استبعاد قطاع البنوك 
واألرباح االســــتثنائية لصفقة 

»زين أفريقيا«.

لماذا لم تشكل هيئة سوق 
المال؟

مضت ثالثة أشهر تقريبا على 
املوعد النهائي لتشــــكيل هيئة 
املال وفقا للقانون، ولم  سوق 
تتم تسمية رئيسها وأعضائها 
حتى اآلن، ما يعد إشكاال كبيرا 
فــــي حقيقة األمر، ورمبا تكون 
من األسباب اجلوهرية لتأخر 
التشــــكيل، نــــدرة العناصــــر 
املناصب  املؤهلة لشــــغل تلك 

احلساسة.
ولفت »اجلمان« الى انه رمبا 
يعجب البعض من ندرة املؤهلني 
لشغل مناصب مفوضي هيئة 
سوق املال، باعتبار أن الكويت 
عريقة فــــي تاريخها التجاري 
ومؤسساتها االقتصادية وغيرها 
من عناصر األسبقية باملقارنة مع 
دول اجلوار، ومع دول مجلس 
التعــــاون حتديــــدا، والذي من 
املؤكد أنــــه أفرز كفاءات كثيرة 
في مجالي املال واألعمال، حيث 
يتساءل الكثيرون: أين تبخرت 
تلك الثروة الوطنية الغزيرة من 

الكفاءات البشرية؟
واجلواب املباشر والصريح: 
»انه مت القضاء عليها على مدى 
العقود األربعة املاضية، وذلك 
الفساد والتخلف  جراء تفشي 
والالمبــــاالة، حيــــث حتولت 
العقليات الكويتية اجلبارة في 

البناء والتنمية التي كانت سائدة 
في الستينيات والسبعينيات 
إلى عقليات جبارة أيضا، ولكن 
باالجتــــاه املعاكس، أي باجتاه 
الفساد والتخريب«، وبالتالي، 
كان من البديهي الندرة الشديدة 
جدا للكفاءات املخلصة واملستعدة 
لتقلد مناصب حساســــة مثل 
رئيس وأعضاء هيئة ســــوق 

املال.

نحن في مأزق

وقد خلق هذا الوضع األليم 
مأزقا كبيرا، وذلك لندرة العناصر 
الكفاءات  املؤمتنة من أصحاب 
املستعدة لتقلد مناصب حساسة، 
بالرغم من ذلك أشار التقرير الى 
توفر أمناء وأكفاء، ولو بأعداد 
قليلة جدا، لشغل مناصب رئيس 
وأعضاء هيئة سوق املال، لكنهم 
يعزفون عن ذلك نظرا للبيئة 
التنظيمية املتردية، والوضع 
الرقابي املتهاوي، والذي يرجح 
إحباط بناء هيئة ســــوق مال 

باملستوى املطلوب.

مكافآت لمن يكشف التالعبات

وفي ســــياق متصل، أشار 
التقرير الى قرار هيئة الرقابة 
علــــى التــــداوالت والســــندات 
األميركية بوضع مكافآت مالية 
لكل مــــن يقــــدم معلومات عن 
عمليات تالعب تضر مبصلحة 
املستثمرين، وذلك مبا يتراوح 
بني 10 و30% من األموال املستردة، 
وقد مت تشريع هذا القرار حلث 

تحليل مختصر لنتائج الربع الثاني والنصف األول 2010
الحصةالنصف االول 2010الحصةالربع األول 2010بيان

42%59259%127قطاع البنوك

58%41358%89باقي القطاعات*

100%100617%216االجمالي

* باستثناء أرباح صفقة بيع زين أفريقيا واملقدرة مببلغ 788 مليون دينار.

تقرير

في إطار عملية إعادة جدولة ديونها البالغة 395 مليون دينار

قيمته 25 مليون دوالر ويبدأ اعتبارًا من سبتمبر المقبل

تنهي التخارج من مصنع األدوية بمصر في نوفمبر المقبل

قطعت شوطاً جيداً في مفاوضاتها مع مساهم كبير في الشركة الليبيرية

سجلت أعلى مستوى في سبعة أشهر

»أعيان« تعتزم سداد 110 ماليين دينار
من ديونها وفقاً لـ 4 مراحل

وكالة الدفاع اللوجيستية األميركية تمنح 
»أجيليتي« 6 أشهر إضافية لعقد التخزين والتوزيع

عبداهلل القبندي يغادر »الرتاج القابضة«
وانتخاب علي الدبوس رئيسًا لمجلس اإلدارة

اريكسون: »هيتس تيليكوم« 
تسعى لتملك حصة األغلبية في »ليبرسيل«

ارتفاع أرباح المصارف السعودية
إلى 2.77 مليار ريال يوليو الماضي

منى الدغيمي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان شركة 
الرتاج القابضة اعادت تشكيل مجلس ادارتها 
وذلك بانتخـــاب علي مبارك الدبوس رئيســـا 
ملجلس االدارة وعضوا منتدبا للشركة بدال من 
عبداهلل القبندي، وفهد ســـالم الكنيمش نائبا 
لرئيس مجلس االدارة وعضوية كل من سعود 
اجلويعد واحمد الغربـــاوي وفضالة الفضالة 
وجهاد القبندي وعبداهلل السويلم، الفتة الى ان 

عبداهلل القبندي فضل مغادرة الشركة للتفرغ 
العماله اخلاصة.

وكشفت املصادر ان »الرتاج القابضة« لن تغير 
من استراتيجيتها، متوقعة ان تنتهي من التخارج 
نهائيا من مصنع االدوية مبصر في نوفمبر املقبل 

بتحقيق 20% ربحية عن التخارج.
وافادت ذات املصادر بان »الرتاج القابضة« 
تنوي التخارج من جزء مـــن مصنعها الثاني 

مبصر وذلك لغرض توفير السيولة.

كشـــف الرئيس التنفيذي في شـــركة هيتس 
تيليكوم القابضة بار اريكسون عن مساعي الشركة 
لتملك حصة األغلبية في شركة شركة أتالنتيك 
وايرليس الليبيرية »ليبرسيل« لدعم توسعاتها 

وترسيخ مكانتها في السوق األفريقي.
وقال اريكسون ان »هيتس« تتملك حاليا في 
»ليبرســـيل« حصة تصل الى 30%، فيما جتري 
مفاوضات جادة للغاية بلغت مراحل متقدمة بهدف 
االستحواذ على حصة اضافية تصل من خاللها 

الى متلك غالبية رأسمال الشركة.
ونوه الى التوصل التفاق مبدئي في هذا الشأن 
مع أحد املساهمني في الشركة إلبرام اتفاق خالل 

الفترة القليلة املقبلة، الفتا الى أن رغبة هيتس 
تيليكوم في هذه الصفقـــة تكمن في رغبتها في 
اإلسراع في نشـــر الشبكة وزيادة االستثمار في 
محفظة التطبيقـــات واحملتويات، والتي بدورها 
ستتيح املجال للمشـــغل للنمو وحتقيق حصة 

سوقية أكبر في سوق ليبيريا.
وأوضـــح أن هيتس القابضة تســـعى بجدية 
لزيادة عدد الشبكات التابعة التي تدخلها التشغيل 
خصوصا في الســـوق االفريقي الذي تتملك فيه 
أكثر من شـــبكة مت تشغيلها فعليا، مثل »هيتس 
تنزانيا« و»هيتس غينيا« الى جانب ليبيريا التي 

تهتم بها كثيرا.

دبي ـ األسواق.نت: كشف التقرير الشهري 
ملؤسســـة النقد العربي السعودي )ساما( عن 
ارتفاع أرباح املصارف الســـعودية في شـــهر 
يوليو املاضي إلى 2.77 مليار ريال، وهو أعلى 
رقم لألرباح منذ ســـبعة أشهر، وأظهر تقرير 
ساما ارتفاع إقراض املصارف السعودية للقطاع 

اخلاص مبقدار 4.3 مليـــارات ريال في يوليو 
باملقارنة مع شهر يونيو. وفي جانب االقتصاد 
الكلي أظهر التقرير تراجع النمو في كتلة العرض 
النقدي إلى أدنى مســـتوى في أحد عشر عاما، 
حيث منا املعروض النقدي بنســـبة 2.3%، في 

يوليو.

شريف حمدي
علمـــت »األنباء« 
من مصـــادر مطلعة 
أعيـــان  ان شـــركة 
لإلجارة واالستثمار 
تعتزم سداد 110 ماليني 
دينار من مديونيتها 
البالغـــة 395 مليون 
دينـــار مـــن خالل 4 
مراحل رئيسية، وذلك 
في إطار إعادة هيكلة 
ديون الشركة التي من 

املنتظر توقيع عقودها بعد عيد الفطر وبعد حصول 
الشركة على موافقة الدائنني على اخلطة.

وقالت املصادر ان املراحل الـ 4 ســـتكون على 
النحو التالي من الترتيب:

أوال: توقيع عقود إعادة اجلدولة مع الدائنني 
ملدة 5 ســـنوات. ثانيا: زيادة رأســـمال الشركة 

بقيمة 10 ماليـــني دينار عن 
طريق إصدار 100 مليون سهم 
بقيمة اسمية 100 فلس للسهم 
يتم تخصيصها للمساهمني 
احلاليني على ان تكون األولوية 
لهم، وفي حال عدم التغطية 
يتم عرض هذه األسهم على 

مساهمني إستراتيجيني.
ثالثـــا: حتويل 50 مليون 
دينار من املديونية الى رأسمال 
الشـــركة في صورة أســـهم 

ميتلكها الدائنون.
رابعا: تكوين محفظة بقيمة 50 مليون دينار، 
حيث ســـيتم جتميع الدفعات الشهرية في هذه 
احملفظة ومن ثم سداد هذه القيمة للدائنني. وأشارت 
املصادر الى انه سيتم سداد باقي املديونية والبالغة 
285 مليون دينار على مدار الســـنوات الـ 5 مدة 

السداد املتفق عليها في اخلطة.

أعلنت شركة أجيليتي أن 
اللوجيســـتية  الدفاع  وكالة 
األميركية قـــد قامت مبنحها 
ستة اشـــهر اضافية تبدأ في 
سبتمبر 2010، لعقد خدمات 
التخزين والتوزيع في مجمع 
مستودعات التوزيع الدفاعي 
في الكويت وجنوب غرب آسيا 

بقيمة 25 مليون دوالر.
وقالت الشـــركة في بيان 
صحافي انه مبوجب هذا العقد 
ســـتقوم »أجيليتي« بتقدمي 
احللول اللوجيستية املتكاملة 
من خـــالل مرافقها املتواجدة 

فـــي الكويت، وأيضا بتزويد 
اللوجيســـتية  الدفاع  وكالة 
بنظام متكامل إلدارة التخزين 

لدعـــــم عملياتها في الشرق 
األوســـط وجنـــــــوب غرب 

آسيــا.

حصة قطاع البنوك من أرباح الربع الثاني 2010

قطاع البنوك 
٪59

باقي القطاعات 
٪41

حصة قطاع البنوك من أرباح النصف األول 2010

قطاع البنوك 
٪42

باقي القطاعات 
٪58

املؤشر 
السعري 

6.666.5
بتغير قدره

+ 0.9  


