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 عمر راشد
  كشــــف مصدر مطلع في بنك الكويــــت التجاري لـ 
«األنباء» ان عمومية البنك من املتوقع انعقادها في مارس 
املقبل، نافيا احتمــــال عقد عمومية البنك غير العادية 
النتخاب عضوي مجلس اإلدارة من بني املرشحني الـ ٦ 

املتقدمني لشغل املقعدين لعضوية مجلس اإلدارة.
  ولفت املصدر الــــى ان البنك ارتأى تأجيل انتخاب 

العضوين املكملني في مجلس اإلدارة حلني عقد اجلمعية 
العموميــــة وذلك لالنتهاء من انتخاب العضوين خالل 
املرحلة املقبلة، مستدركا بأن إشكاليات إدارية كانت وراء 
تأجيل انعقاد عمومية البنك غير العادية خالل ٢٠١٠.

  يذكر ان التجاري متكــــن من حتقيق أرباح صافية 
ملســــاهمي البنك عن فترة األشهر التسعة املنتهية في 

٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ مقدارها ٢٠٫٥ مليون دينار. 

 «التجاري» ينتخب عضوين مكملين في عموميته المرتقبة مارس المقبل

 «الجمان»: ٤٧٪ متوسط اقتطاع المخصصات 
  من أرباح البنوك خالل ٩ أشهر من ٢٠١٠ 

و«األهلي» بنســـبة ١٥ و١٧٪ 
علـــى التوالي، ثـــم «املتحد» 
بنسبة ٥٥٪، أما أعلى نسبة 
في هذا املضمار، فيتصدرها 
«بنـــك اخلليـــج» و«برقان» 
بنسبة ٩٠ و٩٣٪ على التوالي، 
تالهما «بيتـــك» و«بوبيان» 
و«التجـــاري» بنســـبة ٦٠ 
و٦٣ و٦٦٪ علـــى التوالي من 
اإلجمالي، وذلك بعد احتساب 

املخصصات. 

اجلمـــان  مركـــز   قـــال 
لالستشارات االقتصادية في 
حتليل موجز ألثر مخصصات 
القروض على نتائج البنوك 
أرباع ٢٠١٠، أن قطاع  لثالثة 
البنوك الكويتية لفترة الثالثة 
أرباع لعام ٢٠١٠ حقق صافي 
أرباح بلغت ٤١٩ مليون دينار، 
وذلك بعد اســـتقطاع ٣٦٩٫٢ 
مليون دينـــار كمخصصات 
عامة وخاصة مقابل أرصدة 
القروض نهاية الفترة املذكورة، 
وبذلك تكون أرباح البنوك قبل 
اســـتقطاع املخصصات ٧٨٨ 
مليون دينـــار، حيث بلغت 
نسبة استقطاع املخصصات 
٤٧٪ من األربـــاح، علما بأن 
هذه األرباح خاصة بالشركات
األم دون اســـتبعاد حقـــوق 

األقلية.
  وقــــد تــذبــذبت نســـبة 
اقـــتطاع املخــصصــات من 
أربــــــاح قطاع البنوك خالل 
ثالثـــة أرباع العام ٢٠١٠، فقد 
بلغت تلك النســـبة ٥٠٪ في 
الربع األول، ثم ارتفعت بشكل 
طفيـــف إلى ٥٦٪ خالل الربع 
الثاني، بينما انخفضت بشكل 
ملحوظ في الربع الثالث إلى 
٣٣٪، في حني كان متوســـط 
االقتطاع خالل األرباع الثالثة 

.٪٤٧
  وقد كان أقل نسبة استقطاع 
للمخصصات من األرباح عن 
العام ٢٠١٠ في  أرباع  الثالثة 
«الوطني» بنســـبة ٣٪، تاله 
بفـــارق شاســـع «الدولـــي» 

 ٣٦٩٫٢ مليون دينار حجم المخصصات العامة والخاصة 

 «المجموعة البترولية» تربح ٤٫٤ ماليين دينار 
بواقع ٣١٫٠٣ فلساً عن ٢٠١٠ 

 أعلن مجلس إدارة شـــركة 
املجموعة البترولية املستقلة 
عـــن النتائج املاليـــة األولية 
للشـــركة لعام ٢٠١٠ التي لم 
يتم تدقيقها من قبل املدققني 
اخلارجيني حيث تشـــير هذه 
النتائج الى ان صافي الربح بلغ 
نحو ٤٫٤٨٥ ماليني دينار وان 
ربحية السهم بلغت نحو ٣١٫٠٣ 
فلسا، باملقارنة بعام ٢٠٠٩ حيث 
بلغ صافي الربح ٥٫٩٩٣ مليون 
دينار اي ما يعادل ٤١٫٤٣ فلسا 

للسهم الواحد.
  وقد ناقش املجلس موضوع 
توزيـــع االرباح واكـــد التزام 
الشركة بقرار اجلمعية العامة 
العادية لعـــام ٢٠٠٩ بتوزيع 
ارباح نقدية بواقع ٣٠ فلســـا 
للســـهم الواحـــد او ٦٠٪ من 
االرباح الصافيـــة لعام ٢٠١٠ 

أيهما أكثر.
  وعليه قرر مجلس االدارة 

التوصيـــة للجمعيـــة العامة 
للشركة بتوزيع ارباح نقدية 
تعـــادل ٣٠ (ثالثون فلســـا) 
للسهم الواحد، وتخضع هذه 
التوصيـــة ملوافقـــة اجلهات 
الرسمية املختصة واجلمعية 

العامة العادية للشركة.
  كذلك أحيط املجلس علما 
بتطورات القضيـــة اجلاري 
التحكيم بها بني املجموعة ضد 
شركة النفط اإلريترية وكذلك 
ضد احلكومة االريترية والتي 
افصحت عنها الشركة سابقا عن 
طريق سوق الكويت لألوراق 
املالية حيث افاد مستشـــارو 
الشركة القانونيون العامليون 
بأنـــه مـــن املتوقـــع صدور 
احلكـــم في تلـــك القضية من 
قبل محكمة التحكيم الدولية 
 ICC – International Camber
 of Commerce – court of
الربع األول  Arbitration خالل 

لعام ٢٠١١ ومن املتوقع كذلك ان 
يكون احلكم لصالح املجموعة، 
وعليه ستبدأ املجموعة باتخاذ 
االجراءات القانونية والعملية 
املبالغ املســـتحقة  لتحصيل 
بعد صدور احلكم من محكمة 

التحكيم الدولية.
الشـــركة    هذا، وســـتقوم 
باإلعـــالن عن طريق ســـوق 
املالية عن  لـــألوراق  الكويت 
النتائج املاليـــة النهائية بعد 
االنتهاء مـــن تدقيقها من قبل 

مدققي احلسابات.
  كمـــا قرر مجلـــس اإلدارة 
التوصيـــة للجمعيـــة العامة 
للشـــركة بأن توزع الشركة 
ارباحا نقدية تعادل ٣٠ فلسا 
للســـهم او ٦٠٪ مـــن االرباح 
الصافية لعام ٢٠١١ ايهما اكثر 
وتطبق هذه التوصية في حالة 
حتقيق الشـــركة ألي ربح في 

نهاية عام ٢٠١١. 

 أوصت بتوزيع ٣٠ فلساً نقداً أو ٦٠٪ من األرباح الصافية 

 «صناعة الكيماويات» تدرس إنشاء
  خط جديد في مصنع البولي بروبلين 

 «الكويتية لالستثمار» وبنك «جلف ون» 
يتملكان ٦٠٪ من «أدفانتيج» 

 بعد تخارج «كيبكو» وصفاء الهاشم تستأثر بـ ٤٠٪ من الشركة  التكلفة المبدئية تتراوح بين ٥٠ و١٠٠ مليون دوالر 

 أحمد مغربي
  علمت «األنباء» من مصدر مسؤول 
في شركة صناعة الكيماويات البترولية 
ان الشركة تخطط إلنشاء خط انتاجي 
جديد في مصنع البولي بروبلني بسعة 
انتاجية تقدر بـ ٥٥ ألف طن سنويا في 
بداية العام ٢٠١٢، مشيرا الى ان حتسن 
أســـواق البولي بروبلني خالل الفترة 
املاضية سيدفع الشـــركة الى التوسع 

في هذا املنتج.
  وأوضح املصدر ان القيمة االجمالية 
إلنشـــاء اخلط اجلديد ســـتتراوح بني 
٥٠ و١٠٠ مليـــون دوالر وتتوقف على 
الظروف االقتصادية التي قد ترفع من 
قيمة االنشاء أو قد تخفضها، مبينا ان 

الشركة جنحت في زيادة الطاقة االنتاجية 
ملصنع البولي بروبلني تدريجيا منذ بدء 
التشغيل من ١٠٠ ألف طن سنويا حلوالي 
١٤٠ ألـــف طن في ضوء مـــا توافر من

مــــــادة اللــقــيـــم مـــن مـــصـــانـــع 
البتروكيماويات.

  جتدر االشارة الى ان البولي بروبلني 
عبارة عن لدائن ملدنة حراريا تصنع 
كيميائيا وتستخدم في نطاق واسع من 
التطبيقات مثل مواد التغليف والنسيج 
املستخدم في املالبس الداخلية احلرارية 
والسجاد وااللعاب واحلاويات مبختلف 
االحجام والتجهيزات املخبرية ومكبرات 
الســـيارات واألوراق  الصوت وأجزاء 

النقدية اللدائنية. 

 عمر راشد
  كشفت مصادر لـ «األنباء» ان الشركة 
الكويتية لالســـتثمار متلكت ٣٠٪ من 
رأسمال شركة ادفانتيتج لالستشارات 
والتي كانت تعد الذراع االستشـــارية 
القابضة  الكويت  لشـــركة مشـــاريع 

«كيبكو».
  ولفتـــت الى ان بنـــك «جلف ون» 
الســـعودي قام باالستحواذ على ٣٠٪ 
من رأسمال الشـــركة ليكون مجموع 
حصة «الكويتية لالســـتثمار» وبنك 
جلف ون لالستثمار ٦٠٪ وهي احلصة 
التي كانت تتملكها شركة «كيبكو» في 

رأسمال الشركة.
  وبينت املصادر انه مت شراء حصة 

«كيبكـــو» ومن ثم بيعها مناصفة بني 
«الكويتية لالســـتثمار» و«جلف ون» 
لالســـتثمار، مســـتدركة بأن رئيس 
مجلس االدارة احلالي للشركة صفاء 
الهاشم التزال متلك ٤٠٪ من رأسمال 

الشركة.
  واوضحت املصادر ان الشركة بدأت 
الدخول وبقوة الى الســـوق القطري 
والذي بات من اهم االســـواف الواعدة 
في املنطقة والشـــرق االوسط، مبينة 
ان هناك الكثير من فرص االستحواذ 
تقوم الشركة بترتيبها لصالح عمالئها 
داخل الســـوق دون ان تفسح الشركة 
عن طبيعة تلك الفـــرص وال توقيت 

االعالن عنها. 

 االرباع ٢٠١٠ 

 مخصصات 

 صافي األرباح 
  (بعد املخصصات) 
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 رسم بياني ألرباح قطاع البنوك ومخصصاتها لألرباع الثالث ٢٠١٠ 

 مقارنة أرباح البنوك قبل وبعد املخصصات لثالثة أرباع ٢٠١٠ 

 املخصصات املقتطعة من أرباح البنوك لثالثة أرباع ٢٠١٠ 

 ملخص للنتائج المالية األولية ألعمال الشركة في نهاية ٢٠١٠ (غير مدققة) 
 ٢٠٠٩/١٢/٣١  ٢٠١٠/١٢/٣١  بند  

 ٥٫٩٩٣  ٤٫٤٨٥  الربح (مليون دينار) 

 ٤١٫٤٣  ٣١٫٠٣  ربحية السهم (فلس كويتي) 

 ٢٦٠٫٦  ٢٥٩٫٥  إجمالي املوجودات املتداولة (مليون دينار) 

 ٣٠٣٫٨  ٣٠٨٫٨  إجمالي املوجودات (مليون دينار) 

 ٢٣٦  ٢٣٦  إجمالي املطلوبات املتداولة (مليون دينار) 

 ٢٤٢٫٦  ٢٤٢٫١  إجمالي املطلوبات (مليون دينار) 

 ٦١٫٢  ٦٦٫٧  إجمالي حقوق املساهمني (مليون دينار) 

 تحليل ألرباح ومخصصات قطاع البنوك لألرباع الثالثة ٢٠١٠ 
 نسبة االستقطاع ٪  المخصصات  أرباح القطاع  الربع 
 ٥٠٪  ١٢٨٫٨  ٢٥٧٫٠  األول 
 ٥٦٪  ١٥٥٫١  ٢٧٦٫٥  الثاني 
 ٣٣٪  ٨٥٫٣  ٢٥٥٫١  الثالث 

 ٤٧٪  ٣٦٩٫٢  ٧٨٨٫٦  ثالثة أرباع ٢٠١٠ 
  املبالغ باملليون د.ك 

 تحليل أثر مخصصات القروض على صافي نتائج البنوك لثالثة أرباع العام ٢٠١٠ 

 البنك 
 صافي األرباح أو الخسائر 

لثالثة أرباع ٢٠١٠ 
النهائي (بعد المخصص) 

 مصروف المخصص 
للقروض المحمل 

على ثالثة أرباع 
 ٢٠١٠

 صافي األرباح لثالثة 
أرباع ٢٠١٠ (قبل 

المخصص) 

 نسبة مصروف 
المخصص/ 

صافي الربح (قبل 
المخصص)٪ 

 ٣٪  ٢٣٢٫٧  ٧٫١  ٢٢٥٫٦  وطني 
 ٩٠٪  ١٠٥٫٧  ٩٥٫٤  ١٠٫٤  خليج ب 
 ٦٦٪  ٦٠٫٠  ٣٩٫٤  ٢٠٫٥  جتاري 
 ١٧٪  ٤٩٫٩  ٨٫٣  ٤١٫٥  أهلي 
 ٥٥٪  ٣٧٫٤  ٢٠٫٥  ١٦٫٩  املتحد 
 ١٥٪  ١٥٫٤  ٢٫٣  ١٣٫١  الدولي 
 ٩٣٪  ٧١٫٣  ٦٦٫٠  ٥٫٣  برقان 
 ٦٠٪  ٢٠٤٫٠  ١٢٢٫٦  ٨١٫٤  بيتك 

 ٦٣٪  ١٢٫٢  ٧٫٦  ٤٫٥  بوبيان 
 ٤٧٪  ٧٨٨٫٦  ٣٦٩٫٢  ٤١٩٫٤  اإلجمالي 

  املبلغ باملليون د.ك 

 مفوضية السوق أجلت لقاءها مع «اتحاد الشركات»
  لحين االنتهاء من الالئحة التنفيذية قريباً 

 عمر راشد
ان  الى  لـ«األنبـــاء    أشـــارت مصادر 
مفوضيـــة هيئة أســـواق املـــال أجلت 
اجتماعا مرتقبا تقدم به احتاد الشركات 
االستثمارية، وذلك لعرض وجهة نظر 
االحتاد فيما يتعلق بالالئحة التنفيذية 
لقانون هيئة أســـواق املـــال الذي يقوم 
حاليا أعضاء املفوضية بإعداده لالنتهاء 

منه خالل املرحلة املقبلة.
  وبينت املصادر ان التأجيل يأتي بسبب 
رغبة املفوضية في عقد لقاءات مع ممثلي 

الشركات االستثمارية بعد االنتهاء من 
التنفيذيـــة واتضاح كل  الالئحة  إعداد 
املتعلقة بوضع وأداء املفوضية  االمور 

خالل املرحلة املقبلة.
  وقالـــت ان االجتمـــاع الـــذي طلبه 
االحتاد يأتي لشرح وجهة نظر الشركات 
االستثمارية ومطالبها عند إعداد الالئحة 
التنفيذية، خاصة ان هناك تخوفات من 
أن تأتي الالئحـــة التنفيذية على عكس 
توجهات الشركات االستثمارية الراغبة 
في اخلروج من أزماتها احلالية. وبينت 

ان املفوضية ســـتقوم بعقد  املصـــادر 
اجتماعات مع عدد من اجلهات من بينها 
الشركات االستثمارية ما بعد االنتهاء من 
اعداد الالئحة التنفيذية. وفي السياق ذاته، 
أوضحت املصادر انه حتى اآلن لم تتقدم 
أي من الشركات االعضاء للترشح الختيار 
عضـــو مكمل في مجلـــس االدارة خلفا 
ملسعود حيات، مستدركة بأن الشركات 
االعضاء في االحتاد سترســـل بأسماء
ممثليها لطرحها في اجلمعية العمومية 

املقرر انعقادها في ٣١ اجلاري. 

 الشركات لم ترسل  أسماء مرشحيها النتخاب عضو مكمل بدالً من حيات في مجلس اإلدارة 
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